LITOVELSKÉ
NOVINY
4
2016

cena 10 Kč

0.
d

ub

na

n

av
1

5.3
din

0h
o
ště

,h
ři

din

3

. dub

ho

No
v
á
Ve
s:

Mezic
e: 30
tě

16

ště

av

hři

bn

in,

. du

od

5h

v1

ĚJNIC

na
ub
.d

30

29

v1
7
h
o
d., hř
iš

ČAROD

:
ice
ov
Pň

Lit
ove
l:

, so

kol
ovn

a

Pálení
čarodjěnic.
Filipojakubská
noc. Valpuržina
noc. Beltine.
Noc ze 30. dubna na 1.
května.
Prastarý zvyk ještě z pohanských
dob. V průběhu staletí jej ovlivňovala
proměňující se kultura i naladění společnosti. Ohně, které budou v naší zemi,
a nejen v ní, zažehnuty letos, už ale
hoří stovky let.

PÁLENÍ

V kořenech toho, čemu dnes
říkáme pálení čarodějnic, bychom našli už keltský svátek
Beltine. Význam slova – oheň
k
uctění boha Belena – napoví, hřiště
n
i
d
o
dá,
že posvátný oheň byl ústředh
a v 16
n
b
u
d
ním
bodem této události. V celé
.
ry: 30
obci se uhasily všechny ohně,
Tři Dvo
aby si je lidé následně zažehli od
íka
n
b
hlavního
ohniště založeného druidy.
y
r
n, u
i
d
Oheň
se
považoval
za očistný, zajišťující
o
16 h
v
zdraví.
Proto
kolem
něj Keltové tančili,
a
ubn
d
.
přeskakovali
jej,
jeho
dýmem
prováděli do0
ov: 3
č
á
bytek.
b
So
Oheň měl velký význam i později, v období germánské
nadvlády. Protože byl den zasvěcen
Valpurgii, začalo se magické části dne říkat Valpuržina noc.
Z té doby pochází spojení svátku se zlými silami, které právě o této noci provádějí své reje. Později byly síly konkretizovány do podoby
čarodějnic, které se slétají k sabatu.
Na lidové tradice mělo po staletí velký vliv křesťanství. Protože byl 1. květen původně zasvěcen sv. Filipu a Jakubovi (dnes je svátek přesunut
ý
na
3.
květen), říkalo se noci, která mu předcházela, filipojakubská. Lidé v ní dodržovali všelijaké obyčeje spojené s odehnáním čarodějnic a zlých
k
s
olin
sil.
Muži
střežili
velké ohně, od kterých se později zapalovala smolná košťata a vyhazovala se do výšky (aby lidé viděli čarodějnice prolétající kolem).
D
etr
P
Popel
z
tohoto
ohně
měl zajistit dobrou úrodu.
:
o
fot
Postupně se smolná košťata změnila v postavy čarodějnic, jaké známe i dnes. Figuríny ze slámy a hadrů hořící na vysoké vatře, u níž si pak děti opečou špekáčky.
Trochu pohádka, hodně zábavy. Tak vypadá někdejší nejvýznamější keltský svátek dnes. Jaké ohně budou lidé zapalovat za další stovky let?
hk
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Plánované akce města
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Nominujte šikovné děti na ocenění Litovelské naděje
Rada města Litovle připravuje
každoroční ocenění jednotlivců
či družstev z řad dětí a mládeže,
kteří dosáhli výrazného úspěchu
v rámci školních a mimoškolních aktivit, zejména v předmětových, uměleckých, sportovních a ostatních soutěžích či
přehlídkách, případně vykonali
čin vedoucí k ochraně lidského
zdraví a důstojnosti, k záchraně
lidského života či majetku. Důvodem je snaha motivovat děti
a mládež k aktivní, cílevědomé
a dlouhodobé práci ve všech oblastech lidské činnosti a potřeba
odměnit ty, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí.
Návrhy na ocenění předkládá
radě města komise školství, kultury a sportu. Návrhy mohou

podávat její členové, rodiče,
ředitelé škol a školských a kulturních zařízení a předsedové
sportovních oddílů a organizací.
Rada města může udělit ocenění
i bez návrhu komise.
Oceněni mohou být žáci a studenti litovelských škol a školských zařízení, členové litovelských sportovních oddílů
a kulturních organizací v dětských a mládežnických kategoriích, ostatní v případě, že jsou
žáky či studenty základních
a středních škol.

Kritéria

Kritériem pro podání návrhu
bude:
a) zvláště výrazná reprezentace
města

b) umístění v krajském či nadregionálním kole přehlídek a soutěží (1.–3. místo)
c) postup do celostátního kola
přehlídky či soutěže
d) účast v prestižní mezinárodní
přehlídce či soutěži
e) vykonání mimořádně významného či statečného činu
při ochraně lidského zdraví
a důstojnosti, záchraně života či
majetku
f) jiný důvod, který rada města
uzná za hodný ocenění.
Každý návrh musí být podán písemně a musí obsahovat jméno,
věk a bydliště navrženého, název
školy, oddílu nebo organizace
a podrobné zdůvodnění ocenění. Zároveň musí být v návrhu

jméno a funkce navrhovatele,
který bude vystupovat jako patron oceněného.

Termín

Termín pro podání návrhů je do
23. května. Nominace můžete
zasílat na Odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu
Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel k rukám
Ing. V. Habermanna.
Slavnostní ocenění proběhne
v litovelské obřadní síni během
měsíce června za účasti starosty
města, oceněných, jejich patronů a rodičů. Patron představí
oceněného a důvody, jež vedly
k návrhu na udělení ceny. S oceněním je spojeno předání pamětního listu.
OŠKS

Obecně závazné vyhlášky a nařízení města aneb Vyhněte se pokutě
Znáte obecně závazné vyhlášky a nařízení města? Sem tam o nějakých tušíte? Není jich zas tak moc a seznámit se s nimi můžete jednoduše (viz odkaz dole).
Představíme vám dnes ty, jejichž dodržování kontroluje městská policie.

Parkování v historickém centru města Litovel (nařízení 1/2012)
 Celé historické jádro města (ohraničené ulicemi Boženy Němcové, Smyčkovou,
Čihadlem kolem parku Míru, Jungmannovou, Třebízského a částí ulice Masarykovy kolem polikliniky) je zóna placeného parkování. Parkovat se může jedině na
vyznačených parkovištích.
 Parkoviště se nachází na náměstí, u domu dětí a mládeže, u městského úřadu
v Havlíčkově ulici, u kostela sv. Marka a vedle Amazonky v Šafaříkově ulici. Parkovat se smí i ve vyznačené části ulice Poděbradovy, Vlašímovy, Havlíčkovy, Třebízského, Jungmannovy, Komenského a náměstí Svobody.
 Poplatek za parkování se hradí od pondělí do pátku mezi 8. a 17. hodinou
a v sobotu mezi 8. a 12. hodinou a činí 10 Kč za každou započatou hodinu.
V ostatní dobu je parkování zdarma.
 Ti, kdo mají v zóně sídlo nebo provozovnu firmy a potřebují zde parkovat se služebním vozem, nebo ti, kteří zde mají trvalé bydliště, si mohou u Městské policie
Litovel vyřídit parkovací kartu.
 Parkování mimo vyznačená parkoviště je zakázáno.
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství (OZV 2/2012)
 Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství. Patří sem
umístění zařízení sloužících k prodeji (stánky, pojízdné prodejny...), provádění výkopových prací (např. přípojky), umístění stavebních zařízení (např.
lešení), umístění reklamních zařízení (billboard, reklamní stojan...), umístění lunaparků a cirkusů, umístění skládek materiálu (dřevo, písek, stavební
materiál...), vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání prostranství pro
kulturní, sportovní, reklamní akce.
 V praxi to znamená, že pokud si třeba obchodník postaví na chodník reklamní ceduli nebo má někdo před domem týden složené uhlí, ale neuhradil
na městském úřadě poplatek za užívání veřejného prostranství, dopustil se
přestupku.

Pohyb psů na veřejném prostranství (OZV 4/2012)

 V intravilánu města Litovle je pohyb psů možný pouze na vodítku.
 Pro následující místa platí úplný zákaz vstupu se psy: travnatá plocha na ulici

Severní včetně hřiště, hřiště na sídlišti K. Sedláka, hřiště na sídlišti Novosady, dětské hřiště na Rybníčku, dětské hřiště na sídlišti Vítězná u Svatojánského mostu,
dětské hřiště u kopečku na Kollárově ulici, školní hřiště ZŠ Jungmannova, areál
sokolovny, lanový prvek (atomium) u gymnázia, park Míru (včetně průchozího
asfaltového chodníčku pro pěší), dětské lanové hřiště u ZŠ Vítězná, dětská hřiště
ve všech místních částech.
 Za vniknutí psa na uvedená místa je zodpovědná osoba, která jej doprovází.

Veřejný pořádek (OZV 12/2012)

 V době mezi 22. a 6. hodinou je noční klid. Osoba narušující jej svým hlučným
projevem může být sankcionována za rušení nočního klidu.
 V celém intravilánu města Litovle je zakázáno používat zábavnou pyrotechniku. Výjimkou jsou dny 31. 12. a 1. 1.
 Vylepování plakátů zajišťuje město Litovel na výlepových plochách, které jsou
k tomu určené. V případě potřeby je nutno obrátit se na Technické služby, které
výlep zařizují. Vylepování na dalších výlepových plochách nebo na jiném majetku města je zakázáno.
 Výjimku z uvedených nařízení musí povolit rada města.

Podomní prodej (nařízení 1/2015)

 Na území města Litovle jsou zakázány všechny formy podomního a pochůzkového prodeje bez předchozí objednávky.

Konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích (OZV 4/2015)

 Zákaz konzumace alkoholu platí na následujících místech: městská památková
zóna (ohraničená ulicemi Smyčkovou, Boženy Němcové vč. výstupní autobusové
zastávky, Čihadlem, Studentů a Kollárovou), sídliště a ulice Vítězná, prostor u Svatojánského mostu, ulice Sušilova a Rybníček, křižovatka ulic Vítězné a Žerotínovy
a její okolí, okolí supermarketu Tesco, sídliště Gemerská, sídliště Karla Sedláka
včetně areálu skateparku u domu dětí a mládeže, sídliště Novosady, Staroměstské náměstí, hřiště na ulici Severní, autobusové stanoviště, autobusové zastávky,
vlaková nádraží.
 Výjimkou, po kterou zákaz neplatí, jsou dny 31. 12. a 1. 1.
 Jakoukoli jinou výjimku musí povolit rada města.

Všechny obecně závazné vyhlášky a nařízení obce najdete na stránkách www.litovel.eu v záložce Úřad v položce Právní předpisy.
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Stíny Litovelska
Mají špatný sluch
Dne 12. 2. v 16.45 hodin bylo přijato telefonické oznámení, že si
sousedé z vedlejšího domu velmi
hlasitě pouštějí hudbu. Když jsme
přijeli na místo, pozvala nás oznamovatelka do svého bytu, který má
se sousedním domem společnou
stěnu. Hudba byla tak hlasitá, že
jí drnčely skleničky na stole. Šli
jsme tedy do vedlejšího domu, ale
zvonění a klepání bylo neúčinné,
nebylo slyšet. Po chvíli malý chlapec otevřel dveře a zase je zavřel.
Hudba se ztišila. Za chvíli z bytu
vyšli dva muži, dvě ženy a asi deset
dětí. Jeden z mužů na nás křikl: „Co
nás zase otravujete?“ Když jsme jej
požádali, aby neobtěžoval sousedy
nadměrně hlasitou hudbou, odpověděl, že do 22 hodin si ji může
pouštět, jak se mu zlíbí, a že jej
nemáme obtěžovat. Do debaty se
postupně zapojily všechny dospělé
osoby. Následoval křik, nadávky.
Věc byla ukončena výzvou: „Vyzývám vás jménem zákona, ztište
hudbu.“ Přestupek byl postoupen
k projednání správnímu orgánu.
Spěchej pomalu
Dne 29. 2. v 8.30 hodin byl při kontrole rychlosti vozidel v obci Chudobín zjištěn řidič, který uháněl
rychlostí 91 km/hod. Vozidlo bylo
zastaveno a s řidičem byl přestupek
projednán. Protože to byl opakovaný přestupek tohoto závodníka,
nějakou dobu si nezajezdí.
Kamery pomohly
V rozmezí dvou dnů koncem února
došlo na náměstí v Litovli k obdobným dopravním nehodám. Nepozorní řidiči vrazili do sloupků, které
oddělují komunikaci od prostoru
pro pěší. Řidiči z místa ujeli, aniž by
škodu nahlásili. Díky kamerovému
systému byla zjištěna registrační
značka vozidla a pro dopravní policii, které jsme údaje předali, již
byla hračka vypátrat vozidlo a jeho
vlastníka.
Městská policie Litovel

Slovo starosty – ještě k rozpočtu
Vážení občané,
Zastupitelstvo
města
Litovel
schválilo v prosinci 2015 rozpočet
pro letošní rok
s tím, že dle výsledku hospodaření a vývoje ekonomické situace ještě
na jaře rozhodne
o zařazení dalších
potřebných akcí.
Na jednání dne 17. 3. zastupitelstvo schválilo rozpočtové změny, v nichž jsou zahrnuty mimo
jiné tyto investice:
 Úprava komunikace u finančního úřadu
(předpokládané náklady 2,8 milionu Kč)
 Rekonstrukce Javoříčské ulice
(4,8 milionu Kč)
 Dětské hřiště Novosady
(550 tisíc Kč)
 Oprava můstku a opěrných
zdí u hydroelektrárny v ulici
B. Němcové
(6 milionů Kč)

 Demolice ubytovny na Pavlínce
(460 tisíc Kč)
 Nová urnová zeď na městském hřbitově
(250 tisíc Kč)
 Projekty na pokračování sanace kleneb a zdí toku Nečízu

v ulicích Husově a Jungmannově
(850 tisíc Kč)
Vedle těchto větších akcí byly
ještě schváleny další výměny
oken ve školních budovách
nebo příspěvek na opravu varhan v kostele sv. Marka.
U dvou největších letošních
akcí, kterými jsou regenerace sídliště Gemerská (I. etapa)
a rekonstrukce budovy po ZŠ
Vejdovského, nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele.
Investiční komisi jsem inicioval k přípravě koncepce – harmonogramu oprav všech ulic
ve městě i obcích. Bude probíhat monitoring
s fotodokumentací, po jehož vyhodnocení bude
stanoven časový
plán realizace rekonstrukcí.
Protože v převážné
většině
ulic i místních
částí
máme
vybudovanou
kanalizaci, můžeme nyní přistoupit k rekonstrukci dopravní
infrastruktury.
Přeji všem hezké dny v nastupující jarní přírodě.
Ing. Zdeněk Potužák,
starosta města

Vyneseno z radnice
31. schůze Rady města Litovel,
konaná dne 10. března 2016
 Rada města schválila uzavření
smluv o dílo na projekční práce –
vyhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro stavbu
cyklistické stezky Uničov – Litovel,
(podél silnice II/449) a cyklistické
stezky Červenka – Litovel, Hrázka
(od ulice Červenské po hranici katastrálního území Litovle) mezi městem Litovel a Regionální agenturou
pro rozvoj střední Moravy, sdružení
Olomouc.
 Stavební firma Vymětal provede
opravu městských hradeb (2. etapa).
 Byla uzavřena smlouva se společností IWWA Dream Team, s. r. o.,
která má na zpracovat, přeložit
a zkompletovat podklady pro žádost o subvenci z prostředků Evropské unie včetně zprostředkování
kontaktů na poradenskou firmu na
projekt výstavby kanalizační sítě ve
městě Litovel – místní část Myslechovice a v obci Haňovice.
 Rada města doporučila zastupitelstvu schválit podání žádosti
o dotaci na zateplení Školní jídelny Litovel a spolufinancování akce
z vlastních zdrojů města. Zateplení
by mělo být provedeno v červenci až
srpnu 2017.
 Město Litovel se zapojí do projektu Olomouc region Card, a to poskytováním zvýhodněného vstupného
na radniční věž. Při příležitosti zahájení turistické sezóny dne 16. 4.
bude vstup na věž zdarma.
výběr redakce

Inzerce
Pedikúra – Hana Lorková
(zdravotní sestra)
Palackého 843, Litovel
(naproti Staroštíkovu mlýnu)
tel. 605 260 932
 pedikúra klasická
 pedikúra přístrojová
 odborné ošetření zarostlých nehtů
 mobilní pedikúra u vás doma

V Litovli 1. dubna 2016. Uzávěrka příštího vydání Litovelských novin: 15. dubna 2016
Litovelské noviny – periodický tisk územního samosprávného celku města Litovle. Registrace u Ministerstva kultury ČR pod č. E 11104.
Měsíčník, náklad 1 200 kusů. Vydává město Litovel. IČO: 299 138. Adresa redakce: Redakce Litovelských novin, Městský úřad Litovel,
náměstí Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel, tel.: 585 153 147 nebo 725 074 921, e-mail: litovelskenoviny@mestolitovel.cz,
web: http://noviny.litovel.eu. Redaktorka: Helena Kaštilová. Tisk: Profi-tisk Olomouc.
Litovelské noviny uveřejní bezplatně společenská oznámení a osobní zprávy. Redakce si vyhrazuje právo krátit dodané příspěvky.
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Sociální odbor radí...

Sociální systém v České republice
podporuje také staré i handicapované lidi. Ti se v případě potřeby obracejí nejčastěji buď na
sociální odbor městského úřadu,
nebo na úřad práce, jenž má na
starosti vyplácení různých druhů
dávek.

Staří lidé

Aniž bychom se chtěli někoho
dotknout, začneme kapitolu věnovanou starým lidem odchodem do důchodu. Nárok na starobní důchod vzniká dosažením
důchodového věku a zároveň
odpracováním doby pojištění
pro důchod. Do té se kromě let,
po která byl jedinec zaměstnán či pracoval jako OSVČ,
započítává zcela nebo zčásti
i náhradní doba důchodového
pojištění, pokud trvala déle než
1 rok (péče o dítě do 4 let, péče
o závislou osobu, vojenská služba, studium, doba evidence na
úřadu práce...). Věk pro odchod
do důchodu se různí v závislosti
na ročníku narození.
Žádost o důchod se podává
nejdříve čtyři měsíce před odchodem do důchodu na okresní
správě sociálního zabezpečení
(OSSZ). K žádosti je třeba přiložit občanský průkaz, doklady o studiu, o výkonu vojenské
služby, doklady prokazující
dobu zaměstnání či evidence na
úřadu práce, rodný list dítěte,
rozhodnutí o péči o závislou
osobu. Také žadatelé o invalidní
či vdovský důchod podávají žádost na OSSZ.
Pokud se stane, že se stav osoby
pobírající důchod zhorší natolik, že přestane být schopna
podpisu nebo již nedokáže nakládat s finančními prostředky,
může být její rodinný příslušník
ustanoven zvláštním příjemcem důchodu. Ten potom za
příjemce peníze přebírá – buď
složenkou, nebo převodem na
účet. Žadatel, který se chce stát
zvláštním příjemcem důchodu,
musí doručit vyjádření lékaře
o stavu příjemce důchodu sociální pracovnici příslušného
městského úřadu. Po vydání
rozhodnutí úřad provádí každoroční šetření, aby se přesvědčil,
jak příjemce s penězi nakládá.
Má-li senior zájem o umístění
do domova důchodců, je třeba,
aby se obrátil přímo na vybraný domov (vzhledem k čekací
době se doporučuje oslovit 3–4
zařízení zároveň). K žádosti

o umístění do domova se přikládá lékařské vyjádření. Zároveň je nutné, aby žadatel pobíral příspěvek na péči, nebo měl
alespoň podanou žádost o jeho
udělení. Nevíte-li, kde a jak podat žádost o umístění do domova důchodců, můžete se obrátit
o radu k sociální pracovnici
městského úřadu.
Žádost o příspěvek na péči se
podává na úřadu práce. Příjemcem může být osoba, která je
alespoň ve třech z deseti základních potřeb každodenního života závislá na pomoci jiné osoby.
Oblasti, které se při posuzování
žádosti hodnotí, jsou mobilita,
orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání,
tělesná hygiena, výkon fyziologických potřeb, péče o zdraví,
osobní aktivity, péče o domácnost. Na základě toho, v kolika
oblastech se žadatel neobejde
bez pomoci, je pak stanoven
jeden ze čtyř stupňů závislosti.
Výše příspěvku odpovídá výši
stupně závislosti.
Součástí žádosti je i stanovení
pečující osoby. Tou může být
buď rodinný příslušník, nebo
třeba kamarádka, sousedka...
Po podání žádosti provede pracovnice úřadu práce šetření
v domácnosti žadatele. Na základě výsledku šetření a zprávy
praktického lékaře žadatele stanoví posudkový lékař stupeň
závislosti. Úřad práce provádí
pravidelné kontroly, aby si ověřil, zda se pečovatel o danou
osobu skutečně stará. Žádost
o příspěvek na péči mohou podat jak staří lidé, tak handicapovaní lidé starší jednoho roku,
včetně lidí s dočasným omezením (př. po úraze, po mrtvici).

Handicapovaní lidé

Osoby se zdravotním postižením
mohou na úřadu práce požádat o
příspěvek na zvláštní pomůcku.
Spoluúčast žadatele na ceně pomůcky obvykle činí 10 %.
Držitelé průkazu osoby s těžkým postižením (ZTP) nebo
osoby se zvlášť těžkým postižením s průvodcem (ZTP/P)
mohou na úřadu práce žádat
o příspěvek na mobilitu. Ten náleží osobám s funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace a také osobám s poruchou
autistického spektra. Průkazy se
vyřizují rovněž na úřadu práce.
Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P
mají rovněž nárok na parkovací

Co najdete na webu města

průkaz, který jim umožní parkovat na místech vyhrazených
pro handicapované osoby. Automobil, ve kterém jede držitel
parkovacího průkazu po dálnici, nemusí mít navíc dálniční
známku. Parkovací průkaz pro
osoby se zdravotním postižením získá žadatel u sociální
pracovnice městského úřadu po
předložení průkazu ZTP, ZTP/P
a dodání fotografie.
Již několik let existují i v ČR
euroklíče, které umožní jejich
držitelům vstup na vyhrazenou
toaletu na úřadě, v obchodním
domě atp., aby nemuseli čekat.
Klíče se vydávají zejména těm,
kteří hodně cestují a zároveň
tuto službu potřebují ze zdravotního hlediska. Patří mezi ně stomici, onkologicky nemocní lidé,
osoby s roztroušenou sklerózou,
Crohnovou chorobou, s nemocí
močových cest či osoby na vozíčku. O klíč lze požádat u sociální pracovnice městského úřadu, která dá žadateli i seznam
míst v Olomouckém kraji, kde
může klíč použít. Seznam všech
míst v ČR najdete na www.eurokeycz.com.

Speciální podpora

Dobrovolní dárci krve z Litovle, kteří jsou držiteli zlaté Jánského plakety, mají nárok na
90 % z předplatného jízdenky do
Olomouce. Částku jim vyplatí
sociální pracovnice městského
úřadu.
Ta má na starosti také sociální
pomoc vězňům, kteří se vrátí
z výkonu trestu, na žádost navštíví i osoby ve výkonu.
Sociální pracovnice městského
úřadu poradí zájemcům i ve
všech oblastech, o nichž jsme
hovořili v tomto článku. Kontakt na ni najdete níže.
hk

NA KOHO SE OBRÁTIT
Sociální odbor městského úřadu
Havlíčkova 818, Litovel
soc. pracovnice: Eva Vyroubalová
tel. 585 153 227
Úřad práce, k. p. Litovel
Chořelice 1082
tel. 950 141 231, 950 141 235
Okresní správa soc. zabezpečení
tř. Kosmonautů 1151, Olomouc
tel. 585 708 111

O některých rychlých odkazech, které
najdete na modrých ikonách v pravém sloupci na hlavní straně webových stránek města (www.litovel.eu),
jsme psali v únorovém čísle LN. Kromě
rozklikávacího rozpočtu, událostí nad
mapou, rezervace na úřad, registru
pohledávek, dokumentů a formulářů
zde ovšem najdete i další užitečné
informace.
Pod odkazem Povinné informace se
skrývají základní údaje o městském
úřadu, např. ID datové schránky, IČ,
bankovní spojení, potřebné kontakty
aj. Najdete zde i seznam příspěvkových organizací města, obecně závazných vyhlášek atp.
Rubrika Otázky a odpovědi slouží
k pokládání veřejných dotazů týkajících se města, na které odpovídají
pracovníci městského úřadu, Technických služeb, městské policie a další
dotčené subjekty. Pro položení dotazu
je nutné se zaregistrovat.
Pod odkazem Hlášení rozhlasu
najdete záznamy všech příspěvků
z hlášení městského rozhlasu. V minulosti se přepisovaly jako text, teď
jsou k dispozici každý zvlášť ve zvukové podobě.
Po rozkliknutí ikony Televizní vysílání najdete odkazy na všechna vysílání
litovelského infokanálu i s vypsaným
obsahem jednotlivých dílů.
Seznam firem se snaží podat co
nejkompletnější přehled firem působících v Litovli a místních částech.
Firmy jsou rozděleny podle oborů, lze
je však vyhledat i podle názvu. Každý
podnikatelský subjekt působící v Litovli může požádat o bezplatné zařazení do seznamu (kontakt: asistentka@
mestolitovel.cz). Aktuálnost uvedených informací je na zodpovědnosti
jednotlivých firem.
Odkaz Mapa města můžete otevřít,
když chcete najít adresu v Litovli,
vidět její letecký snímek, katastrální
mapu atp.
Ikona Kam na oběd? je přímým odkazem na stránky Meníčka.cz, kde se
zobrazuje jídelní lístek litovelských
restaurací pro daný den.
A nesmíme zapomenout na ikonu
Litovelské noviny. Po jejím rozkliknutí najdete všechna čísla LN od roku
2008 v elektronické podobě. Připomínáme, že každé číslo je na stránkách
zveřejněno až poté, co je staženo
z prodeje, tedy nejdřív měsíc po vydání. V rubrice jsou i podmínky inzerce
v LN a data uzávěrek.
red.
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Nečíz...
Stavba Radniční Morava – odstranění sedimentů a revitalizace toku v úseku Smetanovy sady
se z důvodů na straně dodavatele a nepříznivého počasí nedokončila v dohodnutém termínu.
Město Litovel nyní řeší další postupy k dokončení díla.
Z. Potužák

Městská televize
Premiéra st 13. 4. v 18.45 hod.
st 27. 4. v 18.45 hod.
Repríza denně 6.45, 11.00,
18.45 a 23.00 hodin
on-line: infokanal.litovel.eu
www.youtube.com
(kanál Litovel.eu)

Inzerce
Koupím pozemek vhodný k výstavbě
menšího RD či zahradu vhodnou k výstavbě – Litovel, Červenka, Tři Dvory,
Chořelice, Nasobůrky. Platba hotově.
Cena dohodou. Tel. 776 484 622.

V Litovli se nově otvírá přípravná třída
Základní škola, Dětský domov
a Školní jídelna Litovel připravuje pro školní rok 2016/2017
otevření přípravné třídy.
Základní škola může zřídit přípravnou třídu pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých
je předpoklad, že zařazení do
přípravné třídy vyrovná jejich
vývoj, přednostně ale děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou
třídu lze zřídit, pokud se v ní
bude vzdělávat nejméně 10 dětí.
Doba vyučování je 20 hodin
týdně, „vyučování“ je rozděleno
na kratší časové úseky se střídáním činností podle potřeb dětí.
Docházka do přípravné třídy je
bezplatná.
Zápis do přípravné třídy uspořádáme v květnu, o přesném termínu budeme včas informovat.
Pokud se přihlásí méně než 10
dětí, třída nebude otevřena.
Pro práci v přípravné třídě je
velmi důležité vytvoření příjemného prostředí a radostného ovzduší, aby děti odcházely
domů s pocitem uspokojení ze
dne prožitého ve škole a těši-

Uklízíme svět a pořád je co

Duben je měsíc, ve kterém pravidelně probíhá akce Ukliďme
svět. Kampaň, jejímž cílem je
upozorňovat lidi na nutnost
šetrného nakládání s odpadem
a odpovědnosti vůči životnímu
prostředí, vznikla na konci 80.
let v Austrálii. Pod heslem Clean up the world dnes zbavují své
okolí odpadků lidé ve více než
130 zemích světa. Česká republika (v níž tradice úklidu okolí
existovala i předtím) se k nim
přidala v roce 1993.
Od roku 2016 je akce spojena
s obdobnou aktivitou – Ukliďme Česko. Za jejím vznikem
stojí webová a mobilní aplikace ZmapujTo, prostřednictvím
které mohou občané informovat úřady o černých skládkách
a dalších problémech ve svých
městech a obcích.

Bez ohledu na to, pod jakým
názvem, vyrazí i letos skupiny školáků, studentů, dobrovolných hasičů, myslivců
a členů dalších organizací
čistit své obce, příkopy, okolí autobusových zastávek,
lesy i řeku i na Litovelsku.
Na příklad na Nové Vsi je
akce naplánována na sobotu
2. dubna. Každoročně se na
ní podílí kolem 40 lidí.
Chořeličtí myslivci a hasiči
a další dobrovolníci vyrazí do
terénu 8. a 9. dubna. Vyčistit stihnou oblast od Chořelic
po šargounský most a dál až
k nákelské pískovně, oblast podél silnice Litovel – Unčovice
a okolní pozemky.
V průběhu dubna vyčistí SDH
Savín oblast od areálu výletiště
Pinda až do obce.
Ve Třech Dvorech připadá dobrovolníkům i úkol vyčistit na
loďkách Třídvorku.
A s dobrovolníky ze škol a organizací se daří každoročně uklidit od odpadků i Litovel a okolí.
Loni bylo v Litovli a většině
místních částí, včetně okolních
lesů CHKO, nasbíráno 7,52 tuny
odpadu.
red.

Základní škola, Dětský domov a Školní jídelna Litovel, Palackého 938
zve všechny zájemce na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
úterý 19. dubna, 9–16 hodin
Přijďte se podívat na naši malou, ale pěknou školičku.
ly se na každý další den. Cílem
přípravné třídy je vybavit děti
odpovídajícími
dovednostmi
a návyky v oblasti řečové, sociální a komunikační, jemné
a hrubé motoriky, hygieny
a sebeobsluhy, hudebního a výtvarného projevu, časové a prostorové orientaci atd. Zároveň
se děti seznamují s prostorami
a chodem školy.
Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky,
děti se neklasifikují. Na konci
školního roku dostane každé
dítě stručné slovní hodnocení,
s jakými výsledky přípravnou
třídu absolvovalo.
O zařazování žáků do přípravné
třídy základní školy rozhoduje
ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě
písemného doporučení školského poradenského zařízení,

které k žádosti přiloží zákonný
zástupce.
Je zde tedy příležitost pro rodiče, kteří si přejí usnadnit svým
dětem přechod z mateřské do
základní školy. Třída dětem
pomůže s adaptací na školní
prostředí, pomůže odstranit či
zmírnit obtíže, pro které byla
odložena povinná školní docházka, a předejít tak případnému neúspěšnému začátku první
třídy.
Naše škola má všechny předpoklady pro zřízení přípravné
třídy, vhodné prostředí pro veškeré aktivity. Můžete se sami
přesvědčit. V úterý 19. dubna od
9 do 16 hodin pořádáme Den
otevřených dveří. Všichni jste
srdečně vítáni, budeme se těšit
na všechny hosty.
Mgr. Marcela Opletalová.
ředitelka ZŠ, DD a ŠJ Litovel

inzerce
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Ze společnosti
Odešli

26. 2. Drahomíra Chrudinová z Červenky (80 let)
9. 3. Josef Pavlat z Litovle (77 let)
10. 3. Vlastislav Gottwald z Měrotína (88 let)
Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Litovel, Hrandop a Misericordia.

Poděkování

Senioři šlapou z Pradědu do Prahy
Obyvatelé Domova pro seniory Červenka
se pustili do nečekané aktivity. Šlapou trasu
z Pradědu do Prahy. Tedy přesně 393 km.
Jejich dopravními prostředky však nejsou
skutečná jízdní kola a kolem nich se nemíhá
krajina hor a rovin. Každé všední dopoledne mezi 9.30 a 11.30 hodinami usednou na
rotopedy a svým šlapáním zvyšují počet najetých kilometrů celé skupiny, který zaznamenává meřicí zařízení.
Domov pro seniory Červenka se tak připojil k celostátní akci Jedeme v tom společně!,
kterou pořádá Domov pro seniory Vrbno.
Jejím účelem je motivovat seniory k pohybu. Tomu napomáhá i skutečnost, že 22
zúčastněných domovů mezi sebou soutěží
o nejrychlejší dojezd a v několika dalších
kategoriích. Všichni mají stejné podmínky,
všichni sledují stejnou trasu.
Akce odstartovala 1. března a je naplánováno, že dojet do cíle by senioři měli do konce
dubna. Už teď je ale patrné, že cíle bude dosaženo mnohem dříve.
red.

Děkujeme Městskému úřadu Litovel za rychlé
vyřízení naší žádosti ohledně terénu před naším
domem. Hlavně panu Karlu Zmundovi, který se věci
ujal, a pracovníkům Technických služeb, kteří odvedli perfektní a rychlou práci. Děkujeme.
Hutařovi, Pavlínka, Litovel

Vzpomínka
Dne 27. 3. uplynulo 51. výročí od úmrtí Jana Marka, zaměstnance Papcelu Litovel, a dne 14. 4. 9 let
od úmrtí Jana Marka ml., litovelského rodáka, houslisty a violisty, člena České filharmonie.
Na tatínka a bratra vzpomíná rodina.

Soutěžící Miss v kloboucích z Litovle
Již druhým rokem připravila Marie Mazánková z Nasobůrek, jejímž velkým koníčkem
je kloboučnictví, klobouky pro soutěžící

Inzerce
Psychologické poradenství Litovel
PhDr. Šárka Kýrová
Vítězná 104, Litovel (prostory kadeřnictví u Svatojánu)
tel. 799 511 897, www.psycholog-litovel.cz
Poradenství v oblasti vztahové, osobnostní...
Je nutné objednat se předem!
Litovelská cukrovarna, a. s., se sídlem v Litovli,
Loštická 131, přijme do hlavního pracovního poměru:
topiče kotlů – údržbáře
 Nepřetržitý provoz v době topné sezóny.
 Požadavky: vyučený zámečník, topičský průkaz
výhodou.
 Průměrný měsíční výdělek cca 20 000 Kč.
 Kontakt: p. Vojtěch Piňos, mobil 608 368 778,
nebo v pracovní dny od 6 do 14.30 hodin telefon
585 112 170.
elektrikáře do oddělení měření a regulace
(slaboproud)
 Činnost dle vyhlášky 50/78 Sb. – samostatné
činnosti na elektrických zařízeních dle § 6 vyhlášky.
 V době kampaně, tj. od září do ledna, nepřetržitý
provoz.
 Mzdové rozpětí 21 000 až 28 000 Kč.
 Kontakt: p. Radek Dostál, mobil 723 556 610,
nebo v pracovní dny od 6 do 14.30 hodin telefon
585 112 155.
Nabízím ke koupi thuje smaragd, nejlepší na
živý plot. Cena od 29 Kč. Tel. 608 320 427.

Miss Olomouckého kraje. Finále proběhlo
18. března v Olomouci a každá z 12 účastnic (studentek středních škol Olomouckého
kraje) si při něm nasadila jeden ze 30
klobouků, které autorka pro tuto akci
ušila. Protože disciplína měla módou
i tancem připomínat období první republiky, odpovídaly klobouky modelům ze 30. let. Protože autorka neměla možnost soutěžící dopředu vidět,
bylo nutné připravit pokrývky hlavy
v několika velikostech a tedy i větším
množství.
Děvčata, která se umístila na prvních
třech místech, si vybraný klobouk odnesla jako dar.
hk

Fotoklub Litovel u jižních sousedů
Fotoklub Litovel
vystavoval na
letošním, již 9.
ročníku Fotosalonu v Otrokovicích.
Výstavu pořádal místní fotoklub Beseda
a trvala od 2.
do 31. března.
K vidění na ní
bylo 83 snímků. Fotografové
z litovelského
klubu představili pestrobarevné
snímky přírodních krás, ale i černobílé fotografie zhotovené klasickou (mokrou) cestou. K vidění byly

krajinářské fotografie, street foto, makro, akt
a reportážní foto.
red.
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Popis města Litovle ze 16. století
Nejstarší známé a dochované literární dílo litovelského autora pojednává o Litovli. Josef Bezděčka, který v 80.
letech objevil v archivu jeho opis pořízený profesorem Karlem Sedlákem a přebásnil jej z němčiny do češtiny,
situoval jeho vznik na sklonek 16. století. V básnické chvalořeči, čítající 837 veršů a opěvující krásu a přírodní
bohatství Litovle i připomínající dobytí města Švédy pod vedením hejtmana Parduse, je totiž vzpomínán
nedávno postavený kamenný most (tím je Svatojánský most, poprvé zmíněný roku 1590), ale nepíše se v ní
o lichtenštejnské správě města (začala roku 1597).
Pravděpodobným autorem díla je Gregor Tarco, který v básni zmiňuje své příjmení i to, že jeho děd přišel do
Litovle z Francie. O tomto muži je známo, že mezi lety 1569 a 1587 působil jako varhaník v kostele sv. Mořice
v Olomouci a že je autorem dalších básnických dílek, např. zásnubních veršů. (Některá díla jsou uchována
v olomoucké vědecké knihovně.) Rodina Tarco, jež je na přelomu 16. a 17. století zastoupena v litovelských
matrikách několika dalšími členy, zaujímala v té době v Litovli velmi dobré postavení.
Pramenů k prozkoumání tak vzdálené minulosti je však málo a prostoru k dohadům či dalšímu bádání dost.
Ať tak či tak, využijme teď příležitosti nahlédnout s autorem i jeho překladatelem do Litovle 16. století. hk
...
Musím užitek ukázat,
co voda může městu dát,
když jeho středem protéká,
kde si jí každý načerpá.
Krásný mlýn také pohání,
o němž je moje říkání.
Mlýn je pevně ohrazený.
Když uhodí mrazy zimní,
jiné mlýny tiše stojí,
zde se kola otáčejí.
A když přijde příval vody,
v jiných mlýnech kola stojí,
mnohý mlynář mívá nouzi,
není mouka, chléb, hlad hrozí,
mlýn na hradbách – ten odolá,
neškodí mu velká voda.
Dobrý příjem městu nese,
také cizím umele se
a ti rádi přicházejí
a mouku si odvážejí.
Též jiných mlýnů je tu víc,
i o nich vám chci něco říct.
Mlýn Pušmyl a mlýn špitálský,
pila a mlýn předměstský,
dvě valchy, dále papírna,
co dobrý papír vždycky má.
A to mi věřte, na mou čest,
že jemný, bílý, hladký jest,
chválený po celé zemi,

ba také za hranicemi
Litovle si velmi cení.
Též plno ryb je ve vodě,
která obtéká město mé.
Parmy, štiky, jiné ryby
knížeti nikdy nechybí.
I já jsem se tu dobře měl,
grundlí a raků, co jsem chtěl.
A jiných ryb! Nepovím vám,
jejich jména já už neznám.
Najdeš je v každém příkopu,
město je má i ve znaku.
Když bývával tu krutý mráz
i sněhu napadlo po pás
a brzy přišel jarní den,
přivalila se povodeň.
Všechny tu mosty strhala,
jediný z nich nenechala,
valila se a valila,
město jak mořem oblila.
Lidé se v lodích plavili
než vody řeky opadly.
Teď nebezpečí nehrozí,
i když si někdy zahrozí
a voda se zas rozleje,
mosty už nám nerozbije.
Přes vodu na Staré město
postaven most a ten je s to
pevným kovem a kameny
uchránit se před vodami.

Suchou nohou po něm přejdeš,
v zemi podobný nenajdeš.
Kol města věnec zelený.
To překrásné jsou zahrady
s ovocem zdravým, moc dobrým.
...
To není všechno, město mé
i polnostmi je bohaté,
ječmen, oves a pšenice,
proso, žito, to nejvíce.
Však když se vody přivalí,
všechna ta pole zaplaví.
...
Pak tu mají pivo z pšenky.
Navštívil jsem všechny šenky,
když jsem v Litovli pobýval
a tak žízeň zaháníval.
Když pak ti zdejší nechutná,
je tu jiná rada dobrá.
Točí se čerstvé z Třebové,
to k dostání je ledaskde,
blízko to pivo čepují,
jen co se kulí dostřelí.
Do Rozvadovic, Unčovic,
pak do Haňovic i Mezic,
můžeš je mít i v Chudobíně,
čepuje se též v Cholině.
Lidé si žijí v hojnosti,
vína, chleba, piva dosti.
...

Rodopis (12)
Už posledně jsme, Iv, narazily na to, jak se zápisy
v matrikách v průběhu desítek a stovek let proměňují. Bohužel to většinou znamená, že jsou čím dál
stručnější.
Třeba už v zápisu o narození Šimona Coufala
z 19. 12. 1747 v rozvadovické matrice je zaznamenáno pouze Parentes: Laurentij Czoufal, Rosina.
Patrini: Jacobus Dostal, Dorothea Dolezelin. Nic
o tom, kdo byli otcové rodičů, odkud pocházeli.
Chybí číslo domu. A ke všemu jsem zjistila, že jistý
Laurent Coufal z Rozvadovic už měl předtím dva
syny, ale se ženou jménem Kateřina.
Jak poznám, že Laurent s Kateřinou a Laurent
s Rosinou je ten sám? Jak poznám, že Laurentův
syn Šimon je skutečně můj předek, kterého hledám? A pokud by to tak i bylo, co když se Laurent
nenarodil v Rozvadovicích? Kde mám pak, proboha, hledat další předky?
Jak jsme zmiňovaly už dřív, podoba zápisů v matrikách souvisí s vývojem matričních knih, jejichž
vedení bylo nařízeno Tridentským koncilem konaným v letech 1545–1563. Struktura záznamů
byla zpočátku nejednotná, jednoduchá, záleželo
na osobě faráře. Jednotný nebyl ani jazyk a rubriky se vyskytovaly výjimečně. Až za vlády Marie
Terezie byly zavedeny formuláře pro záznamy do
matrik. Nově se zapisovala domovní čísla. Ještě
větší vliv na sjednocené vedení matrik v celé monarchii měly josefínské reformy. Měly být pořizovány indexy (rejstříky jmen), každá ves měla mít
v knize jasně vymezené místo, odděleně se měly
vést matriky narozených, oddaných a zemřelých
apod. K dalším úpravám docházelo následně
různými výnosy, ale rubriky zůstaly nezměněné
prakticky až do roku 1949. Mezníkem ve vývoji
matrik se stal rok 1950, kdy byly zestátněny.
Starší matriky jsou tudíž na podrobnější informace o osobách skoupé, protože záznam se v první
řadě týkal církevního úkonu, jako byl křest, sňatek
nebo pohřeb.
Ale žádnou paniku, Heli, často se o příbuznosti
přesvědčíš podle jmen kmotrů narozeného dítěte.
Obvykle to bývali stejní lidé u většiny dětí daného
páru. Nebo – jako ve Tvém případě – když žena
zemřela a muž měl novou ženu, byli tu pořád ti
samí kmotři. Navíc jimi většinou bývaly osoby ze
širší rodiny. Kmotry využijeme i v případě, kdy se
v obci nachází více rodin stejného příjmení a není
možné je odlišit podle čísla domu.
Můžeme se však setkat také s případem malých
vesnic, kde za kmotry chodili všem dětem jedni
a ti samí lidé, většinou bohatší sedláci.
Pokud se Ti nedaří najít zápis o předpokládaném
narození Tvého předka v místě bydliště rodičů,
zkus prohledat zápisy v matrikách pro ostatní vsi
dané farnosti a nejbližší okolní vsi spadající klidně
i do jiné farnosti.
Helena Kaštilová & Ivana Kubíčková
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Stalo se v Litovli
 Z roku 1656 se zachoval nejstarší srozumitelný pivní pořádek. Použitý název Bierporzadke je pěkným dokladem česko-německého
složení obyvatel města. Dohoda, uzavřená výslovně ve prospěch „ubohých a zarmoucených
vdov a výčepníků v zastrčených koutech města“,
zavedla určitý řád. Podle něj mohli stanovenou
dávku piva uvařit a prodávat najednou vždy
jen čtyři právovárečníci, po dvou z každé části
města. Když výčepníkovi dávka docházela, musel včas upozornit souseda, aby začal vařit. Ten,
kdo právě šenkoval, označil svůj dům věchtem
slámy. R. 1648 byl ustanoven i vinný pořádek.
Každý výčepník se měl postarat o dobré víno,
a pokud nechtěl práva šenku využít, přenechával
je sousedovi. Výjimkou byl jarmark, tehdy mohli šenkovat všichni. Prodávat mohl každý sám,
k vaření piva však bylo zapotřebí zařízení a znalosti. Pivovary byly proto jen v některých domech, kde zkušený sládek vařil pivo i pro ostatní
právovárečníky. Totéž se týkalo sladoven.
Mimo šenkovních domů byly tehdy v Litovli
čtyři hostince, označené štíty: U Bílého koníčka,
U Žlutého lva (nyní matrika), U Černého medvěda (Záložna) a U Zlatého jelena (Městský klub).
Hostince však sloužily jen k ubytování, šenkovat
mohly pouze v době, kdy na ně v rámci pivního
pořádku přišla řada (byly to domy právovárečné).
 11. 4. 1866 se v Přerově narodil Rudolf Mazáč. Roku 1892 otevřel v Litovli knihařství. Pár
prvních měsíců měl dílnu v záloženském domě
(ale vchod z ulice Masarykovy), pak v Předním
mlýně, až r. 1904 zakotvil v Šustráku (ul. 1. máje
791), kde současně jeho paní Marie Mazáčová
otevřela papírnictví a prodej školních potřeb.
Jako vlastenec se ihned přihlásil do řad národních pracovníků, zejména v Sokole. Účastnil se
bojů o českou Litovel v roce 1899, byl pak zvolen
členem obecního výboru a v samosprávě pracoval nepřetržitě 24 let až do roku 1923. Byl i ve
výborech Matice školské, Národní jednoty a řady
spolků. Zmínku zasluhuje i jeho práce politická
ve straně živnostenské a jeho zásluhy o vznik
a rozvoj církve československé v Litovli. Roku
1925 prodal závod knihařský a papírnický Fabianu Lakomému. Zemřel náhle 28. 9. 1926.
 18. 4. 1996 zemřel Josef
Bezděčka, farář církve československé husitské a litovelský
historik. Narodil se 4. 1. 1921
v Litovli. Po maturitě na gymnáziu studoval bohosloví v Praze.
Po válce působil na severní Moravě. Byl povolán
na vojnu do PTP, po návratu pracoval jako dělník
v Moravských železárnách. Tady utrpěl infarkt.
Po vyléčení se stal ředitelem závodního klubu
a vystudoval filosofickou fakultu. V důchodu se
věnoval studiu historie a psal pro různá periodika.
Jeho dějiny Litovle zůstaly v rukopise. Roku 1992
převzal místo faráře církve husitské v Litovli.
Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
S jarem vylétají včely, a proto jsme se na
schůzce seniorů ve čtvrtek 18. února o nich
chtěli něco více dozvědět. Pozvali jsme si na
to odborníky – předsedu místní organizace
Českého svazu včelařů v Litovli pana Zdeňka Rozsypala a učitele včelařství, předsedu
revizní komise MO ČSV pana Aloise Ajgla.
Nejprve jsme díky audiovizuální technice
byli informováni o včelách medonosných
a jejich vývoji i pilném aktivním životě,
o dělnicích, létavkách, trubcích a matce i nebezpečných chorobách včel. Pak se mluvilo
o mateří kašičce, vosku, propolisu, včelím
jedu i medovině a o příznivých účincích
medu na naše neduhy. Dozvěděli jsme se
také, že organizace včelařů v našem městě sdružuje 65 včelařů a ti chovají na 650
včelstev, že jim chybí mladá včelařská generace a že produkce medu žádný med není,
jen spousta času a úsilí a hlavně zapálenost
pro tohoto více než koníčka. To vše zaujalo
31 účastníků besedy s bohatou diskuzí a odbornými dotazy.
V neděli 21. 2. plný autobus zájemců o operu navštívil Moravské divadlo Olomouc,
aby se účastníci nechali okouzlit melodiemi
Dvořákovy Rusalky, a nelitovali. Výprava
byla perfektní, stejně jako výkony umělců.
O zájezdy do divadla je stále velký zájem,
v aktivitě budeme pokračovat.
Stejně tak se ukázalo, že čtvrteční schůzky
seniorů v klubovně v zimních měsících svůj
smysl mají, je třeba ovšem dát jim i nějakou smysluplnou náplň a zaměření. Na té
25. 2. bylo 27 účastníků (dokonce i více
mužů než jeden jako minule). A na první
čtvrtek v březnu (3. 3.) už kapacita klubovny málem nestačila, když sem díky přítomnosti pana Jiřího Sedláčka s harmonikou a
jeho povídání i zpívání přišlo 62 seniorů! Na
schůzce se dohodla i další návštěva Muzea
harmonik, a tak si 10. 3. 19 seniorů nejen
prohlédlo vystavené exponáty, ale také po-

slechlo zajímavé vyprávění a zazpívalo si.
Ujala se i nedělní taneční odpoledne v restauraci Za Školou pořádaná SOŠ Litovel.
Zájemci o tanec, sledujte další nabídku
v naší skříňce na Husově ulici, kde umístíme
plakáty s informacemi.
V měsíci dubnu poněkud ubereme z přehršle aktivit, jaro nás asi zaměstná na zahrádkách. Ale připravujeme ještě jednu ze schůzek seniorů na čtvrtek 14. 4. od 15 do 17
hodin. A v závěru měsíce 28. 4. v 16 hodin
v klubovně proběhne další z besed o zdraví,
tentokrát s MUDr. Čampišem.
Na čtvrtek 12. května je připravován autobusový zájezd do Zlína. Na programu je
v 9 hodin návštěva zámku v Lešné, po něm
zoologické zahrady a odpoledne prohlídka
baťovského „mrakodrapu“. Společný oběd
tentokrát nezajišťujeme, v čase volna si
každý najde dost možností se občerstvit.
Odjezd z autobusového nádraží v Litovli
bude v 6.30 hodin. Příspěvek účastníka je
vzhledem k výši vstupného schválen na 200
korun. Přihlásit se je možno vždy v pátek
mezi 9. a 10. hodinou v klubovně nebo na
některé z akcí.
Přejeme všem příjemný vstup do letošního
jara a těšíme se na účast na našich akcích.
jh
inzerce

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

Poděkování z Muzea harmonik od pana Jiřího Sedláčka
Vážení přátelé, dovolte mi touto cestou poděkovat
osobám, které každá nějakým způsobem pomohly
dostat do širokého povědomí Muzeum harmonik
v Litovli. Nejprve patří dík bývalé studentce Slezské univerzity v Opavě slečně Martině Ščučkové
za obsáhlou bakalářskou práci Muzeum harmonik
v Litovli i konzultantovi práce Mgr. Robertu Najmanovi a za skvělou propagaci paní Evě Vaňkové, pracovnici litovelského městského úřadu a manažerce
Mikroregionu Litovelsko. Mgr. Zdeňce Frištenské za
to, že mne přesvědčila k přihlášení se do celostátní
soutěže muzeí v akci Počin roku, kde jsem pak v roce
2012 získal zvláštní ocenění Gloria musaealis za projekt První jediné soukromé muzeum harmonik.
Největší dík pak patří starostovi města Ing. Zdeňku

Potužákovi, který se v Praze nejen zúčastnil slavnostního předání ocenění, ale poděkoval i všem,
kteří mou práci hodnotili. Bývalý místostarosta pan
Jaroslav Skála má zásluhu na účasti na tiskové konferenci v Pelhřimově u příležitosti zápisu muzea do
Knihy rekordů a udělení certifikátu Největší sbírka
harmonik.
Mám radost, že muzeum hojně navštěvují zájemci
z celé republiky i ze Slovenska, občas se objeví i nějaký další cizinec. Těší mě, že se návštěvnost rok od
roku zvyšuje a že zájemci, kteří často váží i dalekou
cestu, si kromě muzea prohlédnou i krásná místa
v Litovli a jejím okolí. Tak se alespoň částečně snažím
splatit dluh městu za jeho velkou podporu.
Jiří Sedláček, Muzeum harmonik Litovel
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Knihy na tento měsíc		
Jiskra v popelu / Sabaa Tahirová

novinky v litovelské knihovně
Sotva dýchám / Rebecca Donovan

Jiskra v popelu

Z posledních novinek doporučujeme
zajímavou a čtivou
fantasy Jiskra v popelu.
Sirotek bojující za
svou rodinu. Voják
bojující za svobodu. Jiskra v popelu
je epická fantasy,
která se odehrává
v brutálním světě
př ip om í n aj í c í m

Římskou říši.
Laia je dívka z lidu Učenců, který žije pod
krutou nadvládou válečnického Impéria.
Když je její bratr zatčen za velezradu, nabídnou jí učenečtí povstalci bojující proti Impériu dohodu: pokud se nechá prodat jako
otrokyně na imperiální vojenskou akademii
Šerosráz a bude pro ně špehovat, odboj zachrání jejího bratra před popravou.
Elias, nejlepší voják na šerosrázské akademii, je znechucený pronásledováním a zabíjením Učenců a rozhodne se dezertovat.
Než však stačí utéct, dostane příkaz zúčastnit se zkoušek, nemilosrdného klání, z něhož má vzejít nový válečnický císař. Prohrát
znamená okamžitou smrt, zvítězit znamená
ztratit vlastní duši.
Když se Laiiny a Eliasovy cesty na Šerosrázu
zkříží, oba zjistí, že jejich osudy jsou propletené víc, než by si kdy dokázali představit,
a že jejich rozhodnutí může změnit budoucnost celého Impéria.

Sotva dýchám

Psychologický
román pro dospívající Rebeccy
Donovan o rodinných traumatech
a o domácím násilí
Sotva dýchám je
druhým dílem ze
série Dech.
Emma
dostala
šanci žít a podařilo
se jí dostat z pekla,
které dennodenně
zažívala se svojí tetou. Pomalu se vzpamatovává ze strašného
traumatu a zkouší žít beze strachu. Každou
noc ji však pronásledují strašidelné sny.
Po čase stráveném v domě Sáry se rozhodne přestěhovat ke své matce. Emmina dobrota a víra v lidi jí dlouho brání uvědomit
si pravdu o svých blízkých. To, že ani život
s vlastní matkou Emmě nedodá pocit štěstí a pokoje, po kterém celý život touží, ji
trápí a noří se stále hlouběji do ponurých
zákoutí svojí duše. O jejím tajemství už ví
celý Weslyn, navíc s matkou po boku ji čekají další nepříjemné situace. Modřiny sice
zmizely, ale jizvy se nezahojí. Budou Evan
a Sára stačit na to, aby si Emma uvědomila,
že i ona si zaslouží šťastný život? Co všechno
si ještě bude muset vytrpět, než bude opravdu šťastná? A podaří se jí vůbec někdy pokojně spát, bez nočních můr?
Předcházející díl série Dech se jmenuje Důvod dýchat.
lf

inzerce

Litovelské ulice
NOVOSADY
Název Novosady vznikl logicky spojením slov
nové a sady. Na území dnešního sídliště bývaly
zahrady a sady patřící k domům jednotlivých
ulic ohraničujících sídliště.
Čtvrť v této části města vznikala již ve 30. letech, kdy byl schválen regulační a parcelační
plán zdejších pozemků na výstavbu domů.
První neuskutečněné plány na výstavbu sídliště v těchto místech pocházejí již z 50. let, ale
s výstavbou se začalo až v letech 60. Stavěly
se paneláky bytových družstev a podniků Tesla
a Papcel. Zároveň se stavbou bytových domů
zde byla budována i občanská infrastruktura,
vybudovány zde byly např. jesle s mateřskou
školou a samoobsluha. Nejvyšší budovou
v rámci sídliště se stal internát Papcelu. V roce
1987 pokračovala výstavba na sídlišti Novosady
podél Uničovské ulice.
Dnešní část města nazvanou Novosady tvoří
východní blok celého sídliště na severu Litovle. Název vzniklý spojením slov nové a sady
dostala čtvrť v době vznikající zástavby, v roce
1939.
S přicházející panelovou výstavbou se tato část
města rozšiřovala, až byla v roce 1973 v rámci
sídliště pojmenována samostatná ulice jako
Gemerská (průjezdní ulice od ulice Žerotínovy
k internátu SOŠ) a nově vybudované náměstí
na sídlišti dostalo název Lidových milicí (název
zvolený podle ozbrojených jednotek KSČ v období komunismu byl zrušen v roce 1990). S pokračující výstavbou se v roce 1990 vyčlenila ještě ulice Karla Sedláka (podél Uničovské ulice).
Název Novosady (německy volně přeloženo
Neustift) zůstal po celou dobu zachován, jen se
měnil rozsah takto označované oblasti.
Proměny názvu: Novosady (1939)  Neustift
(1940)  Novosady (1945)  Novosady + Gemerská ulice a náměstí Lidových milicí (1973) 
Novosady + ulice Karla Sedláka (název náměstí
Lidových milicí se ruší; 1990)
Ivana Kubíčková

Střed sídliště Novosady s kovovým ježkem na přelomu tisíciletí. Mezi lety 1973–1990 se tato část
sídliště nazývala náměstí Lidových milicí.
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Den s městskou policií: Jak vypadá práce strážníka z druhé strany
Lidé si často udělají rychlý
úsudek o věcech, o kterých
vědí málo. Stačí jedna, nezřídka emocionálně podbarvená,
zkušenost. Nebo zkušenost někoho jiného. Nebo řeči, kterým
jsme se rozhodli uvěřit. Hm?
Je načase poznat něco dalšího
o svém městě, řekla jsem si.
A přihlásila jsem se na směnu
k městské policii. Denní i noční.

Den bílý je...

Je pátek ráno. Sedm hodin.
Strážníkům začíná dvanáctihodinová směna. Obvykle slouží
po dvou, ale dnes jsou ve službě
tři. A než se stihnu rozkoukat,
stojím s jedním z nich u přechodu k ZŠ Vítězná a sleduju,
jestli auta jezdí pomalu a pozorně, jestli jsou děti v bezpečí. Tři
čtvrtě hodiny permanentní pozornosti a sledování veškerého
pohybu. Nejsem na to zvyklá. Je
to vyčerpávající.
Nicméně, řidiči jezdí slušně.
Uniforma u přechodu vzbuzuje respekt. A propos uniforma
a její čarovná moc. Nikdy mě
za den nepozdravilo tolik cizích
dětí jako v doprovodu strážníka.
Potkávali jsme lidi, kteří se nás
přicházeli ptát na radu. A všude,
kam jsme přišli, vzbudili jsme
pozornost.
„Posledních pět let máme reflexní bundy. Lidi si totiž stěžovali, že strážníci nejsou vidět
v ulicích, že ani nevědí, že máme
městskou policii. Tak jsme si pořídili tyto bundy a lidi se ptali
starosty, jaké udělal opatření, že
teď policii vidí všude,“ vyprávěl

mi později velitel MP.
Vracíme se na služebnu. Rozhlížím se kolem. Záznamy z několika kamer na velké obrazovce,
počítač, do kterého se ukládají
všechny pokuty i napomenutí, takže recidivista nemá šanci
uniknout. Kancelář s posilovacím strojem a dvěma trezory.
V jednom jsou pistole, v tom
druhém náboje.
„Netušila jsem, že máte i střelné zbraně,“ říkám. „To je jen
pro krajní případ. Naštěstí jsme
je museli použít snad jen proti
útočícímu psovi,“ říkají a nechají mi potěžkat služební opasek. (No, pěkných pár kilo má.)
Kromě pistole na něm visí slzný
plyn, pouta, obušek a pouzdro
s pokutovým blokem.
A zase do ulic. Procházíme
městem, kontrolujeme platnost
parkovacích lístků za okny aut.
Neuniknou nám auta stojící
v ulicích, kde není povolené
parkování. Až se řidiči vrátí,
najdou na okně přilepený lístek s výzvou, ať se do sedmi dní
dostaví na služebnu MP vyřešit
přestupek. Provinilé auto je vyfoceno, poznávací značka je zapsána. Těžko se vymlouvat.
A zvoní telefon. Krádež v supermarketu. Ostraha chytila zloděje. Nasedáme do auta a uháníme
tam. V malé kanceláři stojí starý
pán, na stole balíček baterek,
který si chtěl odnést bez placení. Je rozčilený, mluví sprostě.
„Vidím, že až na to mluvení jste
slušný člověk,“ říká strážník
poté, co si ověřil jeho předchozí
bezúhonnost, „tak to bude jenom za tři stovky.“ A pošle ho

Od loňského roku je komunikace mezi můstkem v Bezručově ulici a Šargounem, která je
využívána převážně jako cyklostezka, celoročně uzavřena pro všechna motorová vozidla. Výjimku tvoří jen vozidla dopravní obsluhy.
rozměnit na pokladnu. Kdyby
byl v posledních třech letech
pán trestaný za krádež, stal by
se z drobného přestupku trestný
čin.
Směna pak pokračuje hlavně ve
znamení dopravních kontrol.
Na cyklostezce na Šargoun přistihneme dopoledne i odpoledne auta, která tudy už od podzimu projíždět nesmí. Ve městě
spoustu špatně zaparkovaných
vozů. (Vzpomínám na všechny
své přestupky z nevědomosti,
při kterých jsem naštěstí zatím
nebyla nikdy přistižena.)
Sleduju strážníky, jak se baví
s lidmi. A mrzí mě, že jsem neměla příležitost sloužit se všemi.
Zajímalo by mě, jestli i ti ostatní
dokáží s lidmi, kteří se dopustili
přestupku, mluvit tak nekonfliktně, příjemně, až laskavě, že
pachatel nakonec může odejít
dokonce s dobrým pocitem.
I když třeba o několik stovek
lehčí. Zdaleka ne vše se ale řeší
pokutou.
A ono, milí lidé, taky dost záleží
na vašem chování. Na tom, zda
uznáte svou chybu. Na tom, jestli se chcete hádat.

... a noc je temná

V centru města se smí parkovat pouze na vyznačených parkovištích, která jsou od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin zpoplatněná (10 Kč/hod.).
Městská policie kontroluje platnost parkovacích lístků i karet. Parkování kdekoli jinde
(např. v ulici Revoluční!) je zakázáno a každý přistižený řidič je pokutován. Na začátek
ulice 1. máje, která je skutečně úzká, byla navíc instalována i dopravní značka zákaz
stání. Přesto tady snad každý den uvidíte stát nějaké auto! Dojít z parkoviště na náměstí
do obchodu v ulici 1. máje snad nevyžaduje tak velký fyzický výkon, nemyslíte?

Sobotní noc jsem si pro službu
vybrala záměrně. Doufala jsem
ve velké akce. Spoléhala jsem
hlavně na litovelskou Stodolní.
Místo toho jsme chodili prakticky vylidněným, naprosto klidným městem. Hodinu, dvě, tři...
Zatímco se část spoluobčanů ve
vší slušnosti veselila na posledním letošním plese, přemýšlela
jsem, zda je v Litovli vůbec místo, kam bych se bála sama v noci
jít. A nepřišla jsem na žádné.
Až do půlnoci byl tak největším
vzrušením zajíc, který běhal ko-

lem Olomouckého rybníka. (Litovel je prý plná zajíců.) Při tom
jsem si už po několikáté všimla,
jak dobrý postřeh strážníci mají.
Malé zvíře mihnuvší se v temnotě, stovky metrů vzdálené auto
kryté stromy... Věci, které bych
ani nezpozorovala. Oni ano.
Někdy o půlnoci potkáváme
paní na kole bez světel. (Častý
nešvar Litoveláků!) A pak se na
náměstí stáváme součástí surrealistické situace, do které oba
strážníky vtáhla opilá čtveřice
mladých lidí. Jedinečná scéna
s člověkem, který strážníky sám
vyzýval, ať ho zatknou, a jeho
kamarádem, který ho stejně nahlas pořád dokola nabádal, ať se
jim omluví, skončila s trochou
hysterie na policejní stanici
a pokutou za rušení nočního
klidu. Milí lidé – když už k vám
zase mluvím – natočte se někdy
na kameru, když jste opilí. A pak
se na to zkuste podívat za střízliva. Myslím, že se nedodíváte.
Noční služba pro mě skončila
v jednu hodinu, abych se mohla
vyspat na práci, která mě čekala. Škoda, zrovna to začalo být
zajímavé. I když – bavilo mě to
vlastně celou dobu.
Postřehů, které jsem si odnesla, je spousta. Třeba – pokud si
myslíte, že si vás strážník nevšiml, většinou se pletete. Strážník
ví velmi dobře, co dělá a proč
rozhodl právě tak, jak rozhodl.
A zná vás. A rozumí situaci, ve
které jste. Absolvoval ji už mockrát.
Víte, ono vůbec není špatné vědět, že je tady někdo, kdo vždycky bude řešit problémy, do kterých se nikdo jiný nechce pustit.
Že je koho zavolat. A on vždycky
přijde. Protože je to jeho práce.
hk
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Noční rozhovor o poslání městské policie
Nečekaně klidná sobotní noc.
Jediným vyrušením je telefonát elektrikářů kvůli opravě
nesvítících lamp na Olomouckém předměstí. A pak zas klid.
Využívám proto času k rozhovoru s velitelem městské policie Mgr. Lubomírem Brozou.
Jste radši, když se něco děje,
nebo když se nic neděje?
To je těžká otázka. Když se něco
děje, aspoň to rychleji utíká.
Když se neděje nic, jsme pořád
v napětí, že zazvoní telefon. Pak
zazvoní a člověka úplně bodne
u srdce, co to je. Stres při čekání je psychicky náročnější, než
když je člověk přímo v nějaké
akci. Je ubíjející.
Strávila jsem se strážníky nějaký čas a připadá mi, že jsme se
nejvíc věnovali řešení dopravních přestupků. Jaké je vlastně
poslání městské policie?
Městská policie je zřízena
k tomu, aby udržovala pořádek
v obci. Řeší veřejný pořádek,
majetkové přestupky... Bohužel,
doprava zabírá dvě třetiny nebo
až tři čtvrtiny naší práce. Auta
jsou velký problém, je jich čím
dál víc a lidi by s nimi nejraději
zajeli až do obchodu. Město na
to není stavěné. Parkovacích
ploch je málo.

kovat. Tolerovali jsme to, říkali
jsme si – nejsou parkovací místa, tak je necháme. Ale začaly se
množit hlasy, které žádají, ať tak
tolerantní nejsme. Začali jsme
proto lidi upozorňovat, že parkováním na komunikaci se dopouštějí dopravního přestupku
a že by si měli najít jiné místo.
Ještě jsme ani nezačali dávat pokuty. A lidi už si stejně začínají
stěžovat na vedení města, co to
děláme.

Bohužel nemáme člověka, který by u toho seděl pořád. Třeba
minulý měsíc jsme díky kamerovému systému zjistili tři přestupky. Někdo ulomil při parkování
na náměstí sloupek, a místo aby
to nahlásil, ujel. Díky kamerám
jsme zjistili SPZ. Stejně jako
poznávací značku auta, kterým
odjeli pachatelé, kteří předtím
kradli v obchodě. Když po něčem pátrá státní policie, vyžádá
si záznam.

Kde to je?
Aktuálně je to třeba Šmakalova
ulice.

Každý strážník má přidělené
své ulice nebo místní části.
K čemu to je dobré?
Strážník má za úkol v rámci
služby projít svůj rajon a zjistit,
jestli tam nejsou nějaké závady,
špatné dopravní značení atd.,
které pak nahlásí Technickým
službám nebo odboru místního
hospodářství. Sleduje taky třeba nepovolené zábory veřejných
prostranství, jestli někde nejsou
vraky... Mimo to minimálně jednou za měsíc navštíví předsedu
osadního výboru přidělené vesnice, aby zjistil, co potřebuje řešit.

Vy ale řešíte mnohem víc věcí
než dopravu. Kdy vás lidi můžou zavolat?
My si poradíme se vším. Můžeme řešit stejné přestupky jako
státní policie a máme téměř stejné pravomoci. Kromě dopravních přestupků to jsou rvačky,
a hádky, krádeže, rušení nočního klidu, konzumace alkoholu
na veřejných prostranstvích,
odchyt volně pobíhajících psů...
Kontrolujeme místa, kde se nesmí chodit se psy, i to, jestli po
nich majitelé uklízejí.

Baví mě tady sledovat záznam
z videokamer ve městě. Překvapila mě dobrá kvalita obrazu.
Jak kamerový systém využíváte?

Strážníka nemůže dělat jen tak
někdo z ulice. Co všechno musíte znát a umět?
Kdo přijde jako nový, musí nejdřív projít tříměsíčním kurzem.
Potom před komisí ministerstva
vnitra skládá zkoušku strážníka
a dostane Osvědčení o splnění odborných předpokladů pro
výkon služby. Musí znát zákon
o obecní policii, o policii ČR, o
obcích, o silničním provozu, zákon přestupkový, živnostenský...
Je jich 12 nebo 13. K tomu zbrojní průkaz, tedy zákon o zbraních
a střelivu. Potom fyzická příprava, vyváděcí chvaty atd. Nároky
jsou vysoké. Osvědčení musíme
obnovovat každé tři roky.

Řidič nesmí parkovat ve vzdálenosti kratší než 5 metrů před přechodem. Na tomto místě
před prodejnou Hruška v Palackého ulici už proto mnohý řidič dostal pokutu. Parkovat
se nesmí ani méně než 5 metrů od křižovatky. Druhé místo, kde jsou proto řidiči často
pokutováni, je naproti před hostincem U Zeleného stromu. Mnoho z nás má přitom zkušenost, že takto zaparkovaná auta brání výhledu při příjezdu z Příčné ulice.

Dejme tomu, že by tady městská policie nebyla...
Nejdřív by se zdánlivě nic nedělo. Ale třeba po roce bychom
zjistili, že jsou tady vyvrácené
značky, auta parkují, kde chtějí,
protože na to nikdo nedohlíží,
opilci by byli všude a nikdo by
jim nic neřekl.
Lidi říkají – vy jste tady jenom
na vybírání pokut. Strážníci
řeší většinu přestupků na místě,
z toho asi třetinu blokovou pokutou. Tedy ano, vybíráme pokuty. Ale nejsme tady od toho,
abychom plnili rozpočet. My na
pokutách vybereme tak 250 tisíc
za rok (loni). A z toho je 130 tisíc
z měření rychlosti.
hk

Problém to asi není jen ve středu města, kde spousta řidičů
nevnímá, že nesmí stát mimo
placená parkoviště.
Podle zákona o silničním provozu mají na komunikaci zůstat
3 metry pro každý směr jízdy.
To znamená, že na obousměrné komunikaci to musí být
6 metrů. V Litovli mají 6 metrů
komunikace samy o sobě. Takže
by na nich nikdo nemohl par-

Máte stejné pravomoci jako
státní policie, řešíte stejné přestupky. Doplňujete se nějak?
Státní policie má velký rajon –
od Pňovic až po Kozov, Příkazy,
Červenku... Musí zajet do každé
vesnice. Proto nevěnuje městu
takovou pozornost. Ví, že jsme
tady my. Parkování vozidel nebo
rušení veřejného pořádku v Litovli řešíme převážně my.

MĚSTSKÁ POLICIE LITOVEL
tel.: 585 341 568
mobil: 602 133 721
e-mail: mp@mestolitovel.cz
sídlo: Havlíčkova 818 (budova MěÚ)
STRÁŽNÍCI A JEJICH OBVODY
 Mgr. Lubomír Broza
(velitel městské policie)
 Jiří Forst
(zástupce velitele)
 František Bartošek, DiS.
(Litovel: Severní, Novosady, Červenská,
Polní, Gemerská, Žerotínova, Vítězná,
Hrnčířská, Sušilova, Rybníček, Kollárova, Pavlínka, Sadová, Kosmonautů,
Wolkerova, Nová + Chudobín)
 Radek Coufal
(Litovel: spolu s F. Bartoškem + Tři
Dvory)
 Jan Grunt
(Litovel: Čihadlo, Šargounská, Družstevní, náměstí Přemysla Otakara,
Komenského, Havlíčkova, Komárov,
Smyčkova, Vodní, Příčná, Palackého,
Nasobůrská, Nádražní, Nábřežní,
G. Frištenského, Olomoucká, Štefánikova, Cholinská, Svatoplukova, Boskovicova, 1. máje + Nasobůrky)
 Ludvík Opletal
(Litovel: spolu s J. Gruntem + Nová Ves,
Savín)
 Bc. Zdeněk Medek
(Litovel: Třebízského, Šafaříkova,
Masarykova, Poděbradova, Husova,
Jungmannova, Studentů, Šmakalova,
Sochova, Lužní, České armády, Bezručova, Lesní zátiší, Švermova, Revúcká,
Jiráskova, Šemberova, Karlovská,
Opletalova, Švédská + Unčovice)
 Bc. David Vašíček
(Litovel: spolu se Z. Medkem + Víska,
Březové)
 Oldřich Příkopa
(Litovel: Loštická, Uničovská, K. Sedláka,
Králova, Zahradní, Staroměstské náměstí, Dukelská, Javoříčská, Kysucká, Lidická,
B. Němcové, Koupaliště, Revoluční, Kostelní, Mlýnská, Šerhovní, náměstí Svobody, Vlašímova + Chořelice, Rozvadovice)
 Ing. Leoš Rozsypal
(Litovel: spolu s O. Příkopou + Myslechovice)
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4. 4.–11. 6., prostory TIC, PO–PÁ 8–17, SO 9–12 a 12.30–15 hodin, vstupné dobrovolné
KRONIKY MK LITOVEL A HANÁCKÉ BENÁTKY  výstava kronik Městského klubu Litovel a plakátů uplynulých ročníků Hanáckých Benátek
út 5. 4., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hodin, vstupné: 200/250 Kč, na místě
+ 50 Kč
PETR KOLÁŘ  koncert populárního zpěváka, na kterém zazní osvědčené
hity, ale také skladby z nové desky A proč ne, která vychází právě v těchto
dnech
6.–30. 4., Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17, PÁ 8–13, SO
10–13 hodin
JIŘÍ ZAPLETAL  výstava obrazů pana Jiřího Zapletala; vernisáž: středa
6. 4. v 17 hodin
ne 10. 4., Velký sál Záložny v Litovli, 16 hodin, vstupné v předprodeji děti
i dospělí 50 Kč, na místě + 50 Kč, děti do 3 let zdarma
GULLIVEROVY CESTY  tato velká nedělní pohádka je jeden z mála titulů,
u nichž se dokonale kloubí humor, dobrodružství a neotřelá filozofie
čt 14. 4., Velký sál Záložny 10 hodin, vstupné: 40 Kč
POVĚSTI PRO ŠTĚSTÍ  nezávislá divadelní scéna SemTamFór vás zve na
nové zpracování Pověstí pro štěstí, vhodné pro I. a II. stupeň ZŠ vč. veřejnosti
so 16. 4., náměstí Přemysla Otakara v Litovli, 9 hodin, vstup volný
ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY V LITOVLI  zdarma: otevření památek
a výstav veřejnosti (budova radnice + věž, kaple sv. Jiří, muzeum, knihovna, muzeum harmonik a Dům přírody), doprovodný program: Skotačení se
skřítkem Lesánkem, cyklovýlet po Lesánkově cyklotrase (na trase soutěže
pro děti), procházky po Litovli a okolí, stánek KČT Litovel, plavba po Nečízu,
atrakce pro děti, občerstvení
ne 17. 4., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hodin, vstupné 80 Kč
FILMOVÁ NEDĚLE  promítáme úspěšný český film DOMÁCÍ PÉČE (Bolek
Polívka, Alena Mihulová, Tatiana Vilhelmová a další)
st 20. 4., Malý sál Záložny v Litovli, 19 hodin, vstupné v předprodeji 80 Kč,
na místě 130 Kč
MY TŘI A…  koncert hudební skupiny My tři a..., jejíž repertoár tvoří písničky Osvobozeného divadla J. Ježka a V+W a vlastní tvorba
so 23. 4., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hodin, vstupné v předprodeji 200 Kč,
na místě 250 Kč
MICHAL HRŮZA S KAPELOU HRŮZY  náhradní termín koncertu oblíbeného zpěváka s kapelou
po 25. 4., Mladečské jeskyně, 18 hodin, vstupné: 120 Kč
KONCERT V MLADEČSKÝCH JESKYNÍCH – VIRTUOSIC STRINGS
Lucie Kopsová – housle a Eva Procházková – kontrabas; koncert v rámci
KPH v krásném prostředí Mladečských jeskyní; odjezd autobusu z náměstí Přemysla Otakara v 17.15 hodin se zastávkami Palackého, Nasobůrky,
Sobáčov – restaurace STOP (jízdenka je v ceně vstupného)
PŘIPRAVUJEME
4. 5. VLADIMÍR HRON (zábavný pořad),
6. 5. CO NÁM TĚLO NEMOCÍ NEBO BOLESTÍ ŘÍKÁ (beseda o zdraví)
17. 5. JIŘÍ KOLBABA (beseda s cestovatelem a fotografem),
24. 5. FRAGILE (koncert s repertoárem Queen v kostele sv. Marka),
31. 5. DRAHOUŠKOVÉ (divadelní představení),
11. 6. HANÁCKÉ BENÁTKY (Tři sestry, Doga, De Bill Heads, Nebe, Miro Šmajda,
Legendy se vrací, Happy to meet a další; více na www.hanackebenatky.eu)
Předprodej: Turistické informační centrum při MK, nám. Př. Otakara 762, Litovel
tel.: 585 150 499 nebo 775 339 098, e-mail: nepustilova@mklitovel.cz

Jeskyni rozezní smyčcová hudba
Virtuosic strings je komorní
soubor složený z úspěšných sólistek, jehož repertoár je založen na virtuozitě obou nástrojů.
Smyčcové duo ve složení housle
– kontrabas zaujme publikum
svou barvitostí i osobitým projevem obou interpretek.

Lucia Fulka Kopsová – housle

Absolventka JAMU v Brně pokračuje od roku 2015 v doktorském studiu na HAMU v Praze.
Získala řadu ocenění: 1. cenu na
Mezinárodní soutěži v Dolnom
Kubíně, 2. cenu na mezinárodní soutěži Beethovenův Hradec
a 2. cenu na Mezinárodní soutěži Leoše Janáčka či cenu za
nejlepší interpretaci houslového
koncertu Antonína Dvořáka.

Eva Procházková – kontrabas

Absolventka HAMU v Praze se
věnuje sólové a komorní hře.
Specializuje se na hru na klasický violon 18. století, čímž se řadí
mezi několik málo violonistů na
světě.
Mezi její největší úspěchy patří: 1. cena z Mezinárodní kontrabasové soutěže v Maďarsku,
4. cena na I. celosvětovém festivalu kontrabasistů v Německu,
3. cena na II. celosvětovém festivalu kontrabasistů ve Francii. Je
absolutní vítězkou Mezinárodní kontrabasové soutěže (ČR)

a laureátkou soutěže G. Bottesiniho v Itálii. Obdržela Zlatý diplom v soutěži Motorola-hudba
Evropy a je držitelkou ceny Josefa Hlávky – Nadání Hlávkovy
nadace.
Toto úspěšné duo uslyšíte
v rámci koncertů KPH v pondělí
25. dubna v 18 hodin v krásném
prostředí Mladečských jeskyní.
Díky vstřícnosti Obecního úřadu Mladeč, Správě Mladečských
jeskyní a především mecenáši
kulturních akcí – generálnímu
sponzorovi Ing. Ladislavu Vitoulovi (Vápenka Vitoul, s. r. o.)
můžeme tento koncert zrealizovat.
MK

Koncert Michala Hrůzy

náhradní termín za listopad

Michal Hrůza je zpěvák a muzikant, který se na české hudební scéně pohybuje více než
20 let. Hudbě se začal věnovat
již během studia na gymnáziu,
později založil punk-rockovou
kapelu Brambory. Hudbě se začal věnovat naplno a v roce 1996
společně s kolegy založil hudební skupinu Ready Kirken, se kterou vydal 5 alb a napsal pro ni
více než 50 písní.

V kapele působil 10 let, v roce
2006 ji však opustil a založil si
vlastní skupinu Kapelu Hrůzy.
S ní působí téměř 10 let a již vydali 3 studiová alba.
Mezi jeho nejznámější písně
patří Zakázané uvolnění, Budu
ti vyprávět, Sbohem a šáteček
a mnoho dalších. Michal Hrůza vytvořil hudbu i pro několik
českých filmů: Martin a Venuše,
Zakázané uvolnění, Lidice.
Na koncert
M i c h a la
Hrůzy
s Kapelou
Hrůzy vás
zveme
do
Ve l k é h o
sálu Záložny v Litovli
v sobotu 23.
dubna v 19
hodin.
MK
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Petr Kolář nejen zazpívá, ale i odpoví na dotazy diváků

Petr Kolář se narodil 20. 6. 1967
v Českých Budějovicích a vystudoval LŠU na bicí. Od 18 let
zpíval s řadou rockových kapel

a věnoval se nejrůznějším hudebním projektům v nahrávacích studiích. V roce 1993 přišel
do Prahy a začal účinkovat v nejúspěšnějších českých a zahraničních muzikálech, např. Dráculovi, Vlasech, Hamletovi, Krysaři,
Třech mušketýrech. Od roku
1995 zpíval s kapelou Precedens.
V roce 2002 přijal post frontmena metalové skupiny Arakain.
O rok později absolvoval turné
po ČR s Danielem Landou (Vltava Tour).
Dále navázal spolupráci s Karlem Svobodou a nazpíval píseň
Ještě že tě, lásko, mám, která
představuje zlom v jeho kariéře.
Píseň se stala megahitem a během dvou let nejhranější písní
v českých rádiích.

My tři a... řada dalších
Skupina už nějaký čas neodpovídá názvu, protože se ze tří
muzikantů a zpěvačky rozrostla v kvintet s obsazením Vlasta
Hartlová – zpěv, Petra Hánová
– zpěv, housle, Jakub V. Knápek
– piano, Josef Kadlec – zpěv,
kytara, Zdeněk Dohnal – kontrabas. Pro vznik skupiny byla
podnětem básnická tvorba olomouckého básníka J. K. Hrubého, jehož básně zhudebnil Josef
Kadlec. Vzniklé písničky prezentovala skupina v básnických
pásmech při příležitosti vydání

sbírek poezie nebo např. recitálu s významným olomouckým
hercem Františkem Řehákem.
Ze spolupráce autorů vznikla
deska s názvem Nokturno vzpomínek, tedy písniček, které uslyšíte na koncertu.
Dalším rozměrem repertoáru
jsou písničky Osvobozeného divadla Jaroslava Ježka a Voskovce
s Werichem.
Skupina My tři a... vás tímto zve
na svůj koncert, který se koná
20. dubna na Malém sále Záložny v Litovli v 19 hodin.
MK

Gulliver osloví děti i dospělé
Gulliverovy cesty – jedno
z nejznámějších děl světové
literatury – je kniha velkého
anglického satirika Jonathana
Swifta. Imaginární cestopis
byl poprvé vydaný v roce 1726
a od té doby vychází v dalších
a dalších vydáních a nastavuje nemilosrdně zrcadlo lidské
zlobě a zkaženosti. O jeho
zpracování se pokoušela nejen různá divadla, ale i filmoví tvůrci. Gulliverovy cesty je
jeden z mála titulů, u nichž se
dokonale kloubí humor, dob-

rodružství a neotřelá filozofie.
Pro divadelní ztvárnění vybrali divadelníci dva první díly,
kdy se cestovatel ocitá v říši
liliputánských trpaslíků a později v zemi obrů. Věříme, že se
budou děti skvěle bavit a dospělý divák po chvilce smíchu
začne určitě přemýšlet o svém
chování a o lidstvu obecně.
Na nedělní pohádku zveme
celou rodinu 10. dubna v 16
hodin do Velkého sálu Záložny v Litovli.
MK

inzerce

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

Nyní Petr Kolář přijíždí do Litovle se svým tour Vyznání.
V jeho rámci uslyšíte největší zpěvákovy hity a zároveň
i jeho novou tvorbu. Petr vydal
koncem loňského roku desku
s názvem A proč ne, kde se najde
hodně písniček i z jeho autorské
dílny. Turné jede velmi úspěšně,
má více než dvacet zastávek.
Zajímavostí je, že v rámci koncertu se dělá tzv. tiskovka, kde
Petr Kolář dává prostor divákům, aby se jej ptali na vše, co
je zajímá (z pracovního i soukromého života). Takže i vy si
můžete připravit dotazy.
Petr Kolář zazpívá v Litovli
v úterý 5. dubna v 19 hodin ve
Velkém sále Záložny.
MK

Kroniky a Hanácké Benátky,
nová výstava v infocentru
Od 4. dubna do 11. června bude
v Turistickém informačním
centru Litovel k vidění výstava
s názvem Kroniky MK Litovel
a Hanácké Benátky. Výstava se
bude vztahovat k minulým ročníkům této tradiční významné celoměstské akce a mimo
jiné nabídne pohled do kronik
Městského klubu Litovel. Každý
si bude moci zavzpomínat na
uplynulé ročníky, na zajímavé
tváře a hvězdy, nejen ze světa
hudby.
Výstava bude přístupná od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin,
v sobotu od 9 do 12 a od 12.30
do 15 hodin. Vstupné je dobrovolné.
MK

Jiří Zapletal vystaví kresby i malby
vli loni na podzim byly
při koncertu vystaveny
a autor jeden věnoval
mistrovi i jeho kolegyni Sandře Shapiro.
V Mozartově sále olomouckého divadla vystavil portréty členů
Moravské filharmonie
Olomouc, které měl
příležitost zachytit i při
Jeden z obrazů Ivana Ženatého. V pozadí N. Paganini, jejich zkouškách.
v jehož díle houslista pokračuje.
Jiná série obrazů je inspirována Dvořákovou
Litovelský malíř Jiří Zapletal operou Rusalka. Na jednom
(nar. 1931) se věnuje výtvar- z nich je využit dokonce chudonému umění už víc než 50 let. bínský zámek.
Přestože většinu profesního Stojí za to nechat si o obrazech
života pracoval v Papcelu, už vyprávět od samotného autora.
v roce 1963 začal navštěvovat Třeba na vernisáži jeho výstavy,
kurzy výtvarného umění po- která proběhne 6. dubna v 17
řádané Okresním kulturním hodin ve Výstavní síni MK. hk
střediskem v Olomouci. A když
roku 1991 skončily a jejich studenti se nechtěli rozejít, založili
výtvarnou skupinu Olomoučtí,
která díky Jiřímu Zapletalovi
vystavovala i v nizozemském
Veenendalu a v níž autor působí
dodnes. Mezi lety 2001 a 2006
působil autor jako vedoucí studia Ateliér při MK Litovel.
S jeho obrazem jste se mohli
potkat v Husově sboru (Ježíš
Kristus) či na sokolské výstavě
(sokolovna s G. Frištenským).
Vydal i čtyři nástěnné kalendáře
s motivy z okolních měst.
V jeho díle se odráží i láska ke
klasické hudbě. Když uslyšel na
litovelském koncertě hrát houslistu Ivana Ženatého, rozhodl se
namalovat jeho obraz. Nakonec
jich vzniklo několik. Při opětovném účinkování virtuosa v Lito- Litovel, Švédská ulička
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Pozvánky

Střípky historie z kronik obce Nákla
(zapomenuté) dodatečně
zapsati a prosím čtenáře,
aby tento nezaviněný nedostatek laskavě omluvil.“
r. 1959, kronikář R. Zima

NA HAŇOVSKÉ KOŠT
so 2. 4. v 18 hod., kulturní dům Haňovice
Laická soutěž s vyhodnocením nejlepší pálenky
z Haňovic a Litovelska. Hudební doprovod zajistí
V.U.M.L. (Volné Uskupení Muzikantů Litovelska).
NA CYKLOVÝLET DO NÁKLA
so 9. 4. ve 13.30 hod., před muzeem v Litovli
Muzejní společnost Litovelska pořádá cyklistický
výlet do Nákla, Mezic a Lhoty nad Moravou. Projedeme Mezicemi s krátkou zastávkou u ovocné školky
a moštárny, navštívíme barokní faru a kostel sv. Jiří
v Nákle, ve Lhotě nad Moravou se zastavíme u rodného domu Jana Opletala a dřevěné zvoničky. První
zastávka poznávacího cyklovýletu je plánována v
Mezicích přibližně ve 14 hodin.
NA MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ MAŽORETEK
so 9. 4. v 9 hod., hala ZŠ Vítězná
Zveme Vás na soutěž O Litovelský pohárek 2016.
Přijďte podpořit domácí mažoretky Linetbells a užít
si nezapomenutelnou atmosféru při vystoupení
začínajících i vrcholových profi teamů. Soutěž se
uskuteční díky podpoře města Litovel. Srdečně zvou
pořadatelé a ředitelka soutěže Bc. Hana Popelková.
NA DERNISÁŽ DO MUZEA
ne 17. 4. v 15 hodin, Muzeum Litovel
Dernisáž výstavy o Nákle se koná ve výstavních
prostorech muzea v 1. patře budovy. V 15 hodin
vystoupí kapela Veškerá úcta (info o kapele viz jejich stránky www.veskeraucta.cz), výstavu posléze
zhodnotí starosta obce Marek Ošťádal.
NA BESEDU SE SPISOVATELKOU M. HARASIMOVOU
út 19. 4. v 17 hod., městská knihovna
Městská knihovna v Litovli pořádá autorské čtení.
Markéta Harasimová představí svůj nový román
Pouta z pavučin. Součástí programu je také beseda
s autorkou. Srdečně zveme všechny zájemce do studovny litovelské knihovny. Vstup zdarma.
NA SLET ČARODĚJNIC NA SOKOLOVNU
pá 29. 4. v 16 hod., areál sokolovny Litovel
Sdružení nezávislých kandidátů Litovel Vás zve na
4. ročník Sletu čarodějnic. V 16 hodin bude sraz
všech čarodějnic, masek a nemaskovaných v areálu
sokolovny. Následovat bude čarodějnický průvod,
volba Miss čarodějnice, roztleskávačky Golden Bees,
soutěže pro děti i dospělé za drobné odměny, čarodějnická diskotéka s animačnímy tanci, čarodějnické medaile pro všechny děti, skákací hrad (za
poplatek), zapálení vatry, opékání špekáčků, ukázky
výcviku pejsků (Kynologický klub Litovel). Občerstvení zajištěno! Těšíme se na Vás!

o opatřeních Okresního
národního výboru

„V září bylo zveřejněno
opatření rady ONV proti negativním jevům u
části mládeže, které pro
nevhodné účesy dostaly název ‚máničky.‘ Je to
snad touha nezkušených
Výstava o Nákle a jeho místních čátech Mezicích a Lhotě nad Moravou je celá mladých lidí lišit se od
v hanáčtině. Sbor dobrovolných hasičů z Mezic má hanácké nápisy i na praporu řádných občanů naší
společnosti. Také v Náka nášivkách na uniformě.
le se objevily ‚máničky‘,
První kronika obce se začala psát v roce ač v řídkých případech. Rada MNV schváli1923 a pokračuje se v ní až do dnešních la proto návrh komise OVP, aby byl zakázán
dnů. I když někdy došlo k přerušení zápisů, vstup osobám neupraveným, a to nejen pojako například v době druhé světové války, kud jde o vlasy, ale i oblečení … na taneční
byla chybějící léta dopsána zpětně díky po- zábavy, veselice … sportovní podniky … do
známkám v neoficiálních sešitech. Někdy kin a divadel.“
byl tento postup dokonce žádoucí, protože r. 1966, kronikář R. Zima
se dodatečný zápis vyhnul dobové cenzuře.
Dnes můžeme díky kronikám porovnávat, o lidových zvycích
nakolik se svět kolem nás změnil. Co bylo „Také veselé ostatky pomalu mizí. … bývaly
pro naše předky dříve běžné, je již historií. téměř ob jeden rok, ale posledních pět let již
Nejde ovšem pouze o zaznamenané událos- nebyly. Je to zvyk veselý, při kterém mladí
ti, proměňoval se také jazyk psaného textu lidé převlečeni za policajty, doktory, báby,
a zodpovědný přístup k funkci kronikáře. medvědy a podobně s hudbou chodí dům
Na stránkách nákelských kronik se lze do- od domu a zvou na ostatkovou zábavu. Než
číst například:
obejdou celou dědinu, bývají společensky
tak unaveni, že se vlastní ostatkové zábavy
vůbec nemohou účastnit.“
o hanácké řeči
„V Nákle mluví se dosud nářečím čistě ha- r. 1977, kronikář B. Vaca
náckým, které si libuje v dlouhých, otevřených slabikách. To jediné zůstalo dosud
nedotčeno. Zajímavé by snad bylo, jak se
oslovují různé osoby: ženatým se říká pantáta, vdaným panímáma, ve větších statcích
hospodář, hospodyně. Někde začíná se užívati i pan a paní. … Služebným se říká pacholek a dívka.“
r. 1923, kronikář Alois Gédoš

o konci 2. světové války

„ … němečtí vojáci ubytovaní v obci několik
měsíců před koncem války … ještě ráno 8.
května zřídili pozorovatelnu na věži zdejšího kostela a odsud řídili dělostřelbu na
blížící se sovětskou tankovou brigádu, jež je
však zpozorovala a dala pokyn letectvu, které počalo Náklo bombardovati. Jedna bomba spadla u „plaviska,“ jedna na Vyhlídalův
statek a jedna do zahrady u Pláničků. Na to
Němci rychle sbalili, opustili Náklo, jehož
občané mohli konečně s radostí přivítati 9.
květen: Den osvobození.“
r. 1945, kronikář R. Zima

o potížích s vedením kronik

„Ukončiv zápis v této kronice za rok 1958
podotýkám, že kronika, ani jakékoliv poznámky nebyly znamenány od roku 1942
včetně, tedy za 17 roků. Nebylo proto lze
s odstupem tak dlouhé doby mnohé události

Proč Nákelští vystavují králíkárnu? Dozvíte se v muzeu.
Mnoho různých informací se dočteme při
listování obecními kronikami. Díky pečlivosti kronikářů se dochovaly také místní
názvy jednotlivých částí obce Náklo, z nichž
většina je obyvateli již zapomenuta. Hluboký význam těchto dokumentů pro uchování
regionální paměti si často uvědomíme až při
jejich otevření.
Mgr. Hana Ošťádalová

Výstava o Nákle končí v muzeu v neděli
17. dubna.
Ve čtvrtek 28. dubna bude zahájena
nová výstava o kávě.
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Dům dětí a mládeže Litovel

Pozvánky k Modré kočce

16. dubna  Výlet do zoo Zlín – Lešná / sraz v 6.20 na nádraží ČD Litovel město
Celodenní výlet do jedné z našich nejhezčích zoo. Součástí programu je i krmení rejnoků z ruky! Cena je 500 Kč za osobu,
zahrnuje dopravu a vstupné.
 Info Ing. Pavel Sova: 775 550 964, p.sova@ddmlitovel.cz
PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN
1. května  Prvomájový dětský den / dopravní hřiště a park Míru (9.00)
Pro děti bude zdarma skákací hrad, prohlídka hasicí techniky, leteckých modelů, soutěže. Tradiční občerstvení zajištěno.
 Info Hedvika Weberová, DiS.: 775 550 963, weberova@ddmlitovel.cz
2. května  Dopravní soutěž mladých cyklistů – základní kolo / dopravní hřiště a park Míru (8.00)
Soutěž je určena pro děti ze základních škol města Litovle a přilehlých obcí.
 Info Hedvika Weberová, DiS.: 775 550 963, weberova@ddmlitovel.cz

tel.: 585 342 448, e-mail: ddm@ddmlitovel.cz, www.ddmlitovel.cz
Komenského 719/6
Staroměstské náměstí 182/5

2016

DUBEN

Dům dětí a mládeže Litovel, Komenského 719/6, Litovel
tel. 585 342 448, e-mail: ddm@ddmlitovel.cz, www.ddmlitovel.cz

Letní tábory Domu dětí a mládeže Litovel
1.–10. 7.  LETNÍ POBYTOVÝ TÁBOR ZEMĚ NEZEMĚ, CAKOV
cena: 3 400 Kč za dítě od 6 let, dítě s asistentem 4 950 Kč
Již tradiční tábor pro děti od 6 let s integrací handicapovaných.
 Bližší info v DDM Litovel: 775 550 963, j.cekelova@ddmlitovel.cz
10.–16. 7.  LETNÍ POBYTOVÝ TÁBOR TANEČNÍ TÝDEN TRIPS, VÁCLAVOV
cena: 3 250 Kč za dítě od 6 let
 Bližší info v DDM Litovel: 775 550 961, grulichova@ddmlitovel.cz

V kavárně Modrá kočka proběhnou v měsíci dubnu
následující akce:
 st 6. 4. v 17 hod.
Vernisáž děl Pavla Alexandra Taťouna – Obrazy
z Indočíny.
 so 9. 4. v 10.15 hod.
Duchovní přednáška Blanky Čejkové spojená s meditací, kvantové léčení, možnost osobních konzultací po celý víkend, vstupné 70 korun.
 st 13. 4. v 17.30 hod.
Beseda o vodíkové terapii, nové metodě v medicíně,
v podání Petry Salloum, vstupné 50 korun.
 čt 21. 4. v 18 hod.
Bylinářská přednáška Vladimíra Vytáska s ochutnávkou čaje, vstupné 70 korun.
 pá 22. 4. v 18.30 hod.
Úplňková meditace se Zlatkou Veselskou, ženské
sdílení, vstupné 100 korun.
 po 25. 4. v 17 hod.
Borneo – přednáška s fotografiemi v podání Pavla
Alexandra Taťouna.
 pá 29. 4. v 17 hod.
Zábavné tvoření s Izabelou Machútovou, výroba
lapačů snů, cena 350 korun (v ceně je zahrnut materiál na výrobu).
Termíny dalších akcí nejsou zatím známy, zjistíte je
přímo v kavárně.
inzerce

11.–20. 7.  LETNÍ POBYTOVÝ TÁBOR SURVIVOR IN LABYRINT
cena: 3 450 Kč za dítě od 6 let
Bližší info v DDM Litovel: 775 550 963, j.cekelova@ddmlitovel.cz
11. - 15. 7.  PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR TOULAVÝ TÝDEN
cena: 1 500 Kč
Výlety, hry, zábava pro děti od 6 let.
 Bližší info v DDM Litovel: 585 342 448, 775 550 964, 725 823 618, p.sova@ddmlitovel.cz
18.–22. 7.  PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR VÝLETNÍČEK
cena: 1 300 Kč
Výlety, hry, zábava pro děti od 6 let.
 Bližší info v DDM Litovel: 775 550 962, weberova@ddmlitovel.cz
25.–29. 7.  PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR KAŽDÝ DEN TROCHU JINAK
cena: 1 650 Kč
Výlety, hry, zábava pro děti od 6 let.
 Bližší info v DDM Litovel: 720 995 102, pospisilova@ddmlitovel.cz
31. 7. – 5. 8.  TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ TS KASTER
cena: 1 200 Kč
Pro členy tanečního kroužku Kaster a jejich sourozence.
 Bližší info v DDM Litovel: 720 995 102, pospisilova@ddmlitovel.cz
22.–26. 8.  PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR KŘÍŽEM KRÁŽEM
cena: 1 100 Kč
Výlety, hry, zábava pro děti od 6 let.
 Bližší info v DDM Litovel: 720 995 102, pospisilova@ddmlitovel.cz
29.–31. 8.  PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR HRAVÁ ŠKOLA
cena: 450 Kč
Pro předškoláky a školáky.
 Bližší info v DDM Litovel: 720 995 102, pospisilova@ddmlitovel.cz

kompletní servis autoskel
čištění interiérů, renovace laků
leštění světlometů
Javoříčská 1313/6a, Litovel
tel.: 585 154 631, 724 158 043
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Pozvánka

Výzva

ZA ASTRONOMIÍ DO HAŇOVIC
čt 28. 4. v 18 hod., zasedací místnost
kulturního domu v Haňovicích
Můžete se těšit na zajímavou přednášku RNDr. Evy Markové, CSc.,
z hvězdárny v Úpici, která vysvětlí, jak
se připravuje a jak probíhá expedice
za zatměním Slunce a jaké nové údaje
pozorování sluneční korony přináší.
Eva Marková, rozená Pospíšilová,
pochází z Haňovic a řadí se mezi nejznámější osobnosti naší i světové astronomie. Patří mezi přední odbornice
zabývající se výzkumem Slunce.

Hledáme fotografii reklamy litovelského obchodníka Stanislava
Smékala na štítu domu v Olomoucké
ulici č. 14. Reklama upozorňovala
na pražírnu kávy v objektu starého
kovomatu. Byl na ní zobrazen Turek
s šálkem kávy a pod ním nápis Stan.
Smékal Litovel. Na domě byla už od
dob 1. republiky, dnes z ní však zbylo
jen nečitelné torzo.
Pokud fotografii, na které je zachycena tato reklama, vlastníte nebo o ní
víte, obraťte se prosím na Mgr. Roberta Najmana v litovelském muzeu, tel.
585 341 465.

Edukační skupiny pro předškoláky
na Jungmance
Každý z nás má nejspíš v živé
paměti, jak se těšil do první
třídy mezi své starší kamarády. Většina z nás už jen
nostalgicky vzpomíná na ta
krásná léta v počátcích svého vzdělávání. Jenže přijde
čas, kdy dobu před nástupem
do školy začneme vnímat
trochu jinak, a to z pozice
rodiče, který má najednou
plno starostí s tím, aby jeho
dítě bylo na školu dostatečně
připraveno a nástup povinné
školní docházky nevnímalo
nijak negativně. Žáčky bez
stresu si samozřejmě přejí
i učitelé, a proto připravili
pro budoucí prvňáčky ZŠ
Litovel v Jungmannově ulici
sérii čtyř zábavných setkání, během nichž si procvičí dovednosti, které budou
v 1. třídě potřebovat.
První setkání (proběhlo
v březnu) bylo zaměřeno na

rozvoj hrubé motoriky. Děti
v tělocvičně prolézaly různé
„opičí dráhy“, házely míčem
a ve skupinách se seznamovaly se svými budoucími spolužáky. Druhé setkání edukačních skupinek bude rozvíjet
sluchové vnímání budoucích
žáčků, další pak jejich zrakové vnímání. Na závěr si děti
procvičí jemnou motoriku,
protože zvládnout správně
uchopit psací potřeby a dostatečně při tom uvolnit zápěstí
je opravdu náročné. Během
doby, kdy se dětem věnují
učitelky 1. stupně, se mohou
rodiče seznámit navzájem,
občerstvit se a přímo s učiteli
diskutovat o tématech, která
je zajímají.
Další setkání proběhnou 7. 4.,
5. 5. a 2. 6. Doufáme, že budou opět zábavná a přínosná.
Více se dovíte na našem webu
www.zsjl.cz.
ZSJL

inzerce

Jak se slaví MDŽ na Nové Vsi

Letos 12. března se na Nové Vsi
konal už 4. ročník oslavy MDŽ,
kterou tradičně připravujeme
my, Novoveské šťabajzny. Původně jsme s tím začaly spíše
z recese, když jsme však viděly
nadšení návštěvnic a ohlas na
první ročník, stala se z toho tradice, na kterou se dámy dopředu
těší.
Vše začíná roznášením pozvá-

nek zhruba tři týdny před termínem, to aby s tím všechny
dámy dopředu počítaly. Následují pečlivé přípravy, které
vrcholí výzdobou sálu v místní
hospodě, přípravou občerstvení
a nakonec osobním přivítáním
a předáním kytičky každé návštěvnici a připraveným programem, který je každý rok na jiné
téma.
Pro nás, Novoveské šťabajzny, to
znamená spoustu
práce, vymýšlení
a trénování, ale děláme to moc rády
a na každý ročník
se těšíme. Odměnou je nám pak
rok od roku větší
účast a spokojený
potlesk všech žen."
Jitka Čepová

Mateřské centrum Rybička
UKÁZKOVÁ HODINA A ZÁPIS DO MINIŠKOLKY
 úterý 5. 4. od 8.30 do 11.30 hodin
Pro děti od 2 let. S sebou svačinu, pití, přezůvky. Tato lekce je pro nové uchazeče zdarma, dále již platba předem, dle přihlášení. Dopoledne: 100 Kč.
HOKUSY A POKUSY S IVOU
 čtvrtek 14. 4. od 16 do 17 hodin
lektorka: Mgr. Ivana Kubíková
CESTA ZA ZVÍŘÁTKY
 pondělí 18. 4., odjezd v 9 hodin od Charity, návrat kolem 11.30 hodin
Výlet na Doubravský dvůr. Zveme rodiče s dětmi. Pojeďte s námi na soukromou farmu.
Možnost zakoupení místních mléčných výrobků. Prohlédneme si zvířata, techniku
a to, jak to chodí na farmě. Cena výletu: 40 Kč. Je nutné přihlásit se v MC do 15. 4.
Připravujeme
Výlet do ekocentra SLUŇÁKOV
 středa 4. 5.
Kdo má zájem, přihlaste se v MC. Tentokrát zažijeme dobrodružství se Skřítky v kouzelné hoře.
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
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Proběhne turnaj mladých šachistů
Šachový turnaj mládeže

V sobotu 9. 4. v 9 hodin
zahájíme první ročník turnaje mládeže v rapid šachu
O stříbrnou věž města Litovle, pořádaný šachovým oddílem Tatran Litovel. Záštitu
nad turnajem převzal starosta města Litovle Ing. Zdeněk
Potužák.
Prezentace účastníků bude
probíhat ráno od 7.30 do
8.30 hodin. Turnaj se uskuteční v budově internátu učiliště
v Gemerské ulici v Litovli s hracím tempem patnáct minut na
partii.
Turnaje se mohou zúčastnit
žáci základních škol a gymnázia z Litovle a blízkého okolí.
Přihlášky zasílejte do 7. dubna
na adresu organizátora Zdeňka
Beila. E-mailová adresa je beil@
seznam.cz. Případné dotazy je
možno zodpovědět na telefonu
606 591 096.
Turnaj pomáhají organizovat
a zajišťovat rodiče dětí ze šachového kroužku.
Název turnaje O Stříbrnou věž
města Litovle je inspirován skutečností, že v Litovli je nejvyšší
radniční věž na Moravě, stojící
přímo nad jedním ze šesti ramen řeky Moravy, protékajících
městem.

Litovelští šachisté

Šachisté patří k jednomu z mála
oddílů Tatranu Litovel, kteří
město reprezentují v nejvyšší
ligové soutěži v Česku. V minulém dvoukole porazilo extraligové A mužstvo dva celky Lysé
nad Labem a je v průběžné tabulce na pátém místě z dvanácti
celků.
B družstvo ve druhé lize a C
družstvo v oblastním přeboru bojují tři kola před koncem
soutěží o umístění ve středu ta-

Sportovní pozvánky
PÉTANQUE
 23. 4. v 8 hodin, u sokolovny
Pétanquový turnaj trojic LITOVEL ÓPN
2016

bulky. Mládežnické D družstvo
získává zkušenosti v okresním
přeboru. Chlapci a děvčata Tatranu Litovel se pravidelně účastní turnajů v rapid šachu v rámci
seriálu Grand prix Olomouckého kraje.

Šachový kroužek

Pro nové zájemce o šachovou
hru vedeme kroužek. Doporučujeme začít od druhé třídy.
Šachy rozvíjejí schopnosti dětí
hravou formou (jak doporučoval už J. A. Komenský) a mohou
být v některých směrech rozvoje
osobnosti dítěte účinnější než
klasické formy výuky. Nemáme ambice vychovávat šachové
mistry, ale spíše přispět k celkovému rozvoji dětí. Šachy napomáhají zlepšit se v učení, v soustředění, v úsudku, v trpělivosti.
Při soutěžích jsou děti vedeny
ke slušnému chování a k respektu soupeře.
Šachový kroužek se v Litovli
koná každý čtvrtek mimo školní prázdniny. Začínáme ve 14
hodin lekcemi pro začátečníky
a od 15.30 do 17.30 hodin pro
pokročilé. Klubovna je v 1. patře sokolovny u Gymnázia Jana
Opletala. Jak ze základní školy
na Vítězné ulici, tak ze základní
školy na Jungmannově ulici je
to pár kroků. Platí se 300 Kč za
pololetí. Napište nebo zavolejte
na uvedené kontakty. Rádi vás
uvítáme.
Zdeněk Beil

inzerce

MALÁ KOPANÁ
 3. 4. v 10.45 hodin
FC Levotil – FC Hněvotín
 15. 4. v 18 hodin
FC Levotil – Pergola
 29. 4. v 18 hodin
FC Levotil – AT Beermingham
FLORBAL
 24. 4. v 9.20 hodin
muži – FBC Mohelnice B
 24. 4. ve 13.20 hodin
muži – FBC Cannibals Lipník
FOTBAL
 3. 4. v 10 hodin
starší žáci – Dolany
 9. 4. v 10 hodin
dorost – Náměšť na Hané
 9. 4. ve 14 hodin
mladší žáci – Slatinice
 9. 4. v 16 hodin
muži – Chválkovice
 16. 4. v 10 hodin
starší žáci – Pňovice
 23. 4. v 10 hodin
dorost – Brodek u Přerova
 23. 4. ve 14 hodin
mladší žáci – Náklo
 23. 4. v 16 hodin
muži – Hněvotín
 30. 4. v 10 hodin
starší žáci – Haňovice
HÁZENÁ
 2. 4. v 15 hodin, hala
starší dorost – Sokol Velké Meziříčí
 2. 4. v 17 hodin, hala

mladší dorost – TJ Bystřice p. H.
 3. 4. v 10.30 hodin, hala
muži B – Sokol Krmelín
 3. 4. ve 12 hodin, hala
starší miniházená: turnaj miniházené
v Litovli
 3. 4. ve 14.30 hodin, hala
mladší žáci B – Sokol Centrum Haná B
 3. 4. v 15.30 hodin, hala
mladší žáci A – SK Velká Bystřice A
 3. 4. v 17 hodin, hala
starší žáci – Sokol Centrum Haná
 10. 4. v 10 hodin, sokolovna
starší žáci – STM Olomouc 2002
 16. 4. v 9 hodin, sokolovna
mladší žáci B – SK Žeravice B
 16. 4. v 10 hodin, sokolovna
mladší žáci A – Sokol Centrum Haná A
 16. 4. v 11 hodin, sokolovna
starší žáci – SK Žeravice
 16. 4. v 17 hodin, hala
muži extraliga –1. utkání play-out
 17. 4. v 17 hodin, hala
muži extraliga – 2. utkání play-out
 23. 4. v 9 hodin, sokolovna
mladší žáci B – Cement Hranice B
 23. 4. v 10 hodin, sokolovna
mladší žáci A – STM Olomouc A
 23. 4. v 11 hodin, sokolovna
mladší miniházená – turnaj miniházené v Litovli
 23. 4. ve 13 hodin, sokolovna
starší miniházená – turnaj miniházené v Litovli
 23. 4. ve 13 hodin, hala
mladší dorost – SK Žeravice
 23. 4. v 15 hodin, hala
starší dorost – SK Žeravice
 23. 4. v 17 hodin, hala
muži extraliga – 3. utkání play-out
 24. 4. v 17 hodin, hala
muži extraliga – 4. utkání play-out
 24. 4. v 16 hodin, hala
muži B HC Gumárny Zubří B

Zápasy litovelské extraligy házené

Termíny 1. kola play-out:
16. 4., 17. 4., 23. 4., případně i 24. 4. a 30. 4.
Termíny 2. kola play-out:
7. 5., 8. 5., 14. 5. a případně i 15. 5. a 21. 5.
Los play-out bude znám v sobotu 19. 3. večer (tj. po uzávěrce novin, pozn.
red.), domácí utkání se budou hrát v sobotu i neděli v 17 hodin.

The two most important days in your life are the day you are born
and the day you find out why.
Dva nejdůležitější dny ve tvém životě jsou den, kdy se narodíš,
a den, kdy zjistíš proč.
(Mark Twain)
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Naučné stezky na Litovelsku (5)
Litovelsko – region lemovaný
chráněnou krajinnou oblastí,
Bouzovskou vrchovinou a rovinatou Hanou. Stačí vejít do otevřené krajiny a dívat se kolem
sebe. Některými stezkami procházely už celé generace před
námi, jiné jsou nové, skoro neznámé. Tyhle řádky jsou vlastně
dveřmi otevřenými dokořán.
Sledujte popis stezek, a pak jděte
a objevujte.
O devíti naučných stezkách, na
kterých jsou umístěny tabule
s informacemi, vydal Mikroregion Litovelsko papírové skládačky s mapami.

Naučná stezka Bouzov

Mezi obcemi Bouzov a Javoříčko vede údolím potoka Javoříčky krásná cesta. Není sice moc
široká, ale natolik svůdná, že
po ní čas od času projede auto,
přestože je z obou stran vjezd
motorovým vozidlům zakázán.
Po ani ne 5 km dlouhé cestě je
vedena i cyklotrasa. A zvlášť ve
směru od Bouzova, tedy z kopce, může jet cyklista poměrně
rychle. Je tedy dobré dávat na
sebe a na své blízké pozor.
Na naučné stezce je 7 zastavení
s
informacemi.
Například
o Panských rybnících. Ty přehrazovaly
tok
Javoříčky na několika
místech
a v minulosti tak
vznikly průtočné
rybníky. Zanikly
asi před 200 lety.
Ještě teď jsou na
několika místech
vidět zbytky hrází, jsou ale hodně
zarostlé. Z původních pěti nebo
šesti rybníků obec
Bouzov obnovi-

NS BOUZOV
la tři a dvě
vodní tůně.
U nich, ale
i na jiných
místech
je
pohodlné posezení, někde
i se stříškou,
aby si návštěvník mohl
tato
kouzelná místa
v klidu vychutnat.
Na konci naučné stezky,
těsně před Javoříčkem, je i jedna z mnoha studánek na Litovelsku. Má název V Korýtkách.
Údajně zde vytéká velice kvalitní
pitná voda. Studánka je vlevo od
cesty, přes louku do kopce. Nejvyšší bod lesa, na jehož okraji se
studánka nalézá, má romantický
název Paní hora. Studánku není
tak úplně snadné najít. Od cesty
je vzdálená asi 400 m.
Naučná stezka končí před Javoříčkem. Zde je možné navázat
na další naučnou stezku s názvem Javoříčko. Nebo se vrátit
zpět do Bouzova. Odměnou

bude pohled na postupně se odhalující hrad. Nejdříve špička,
až nakonec se ukáže v celé své
kráse.
Jak se k naučné stezce Bouzov
dostat? Z Litovle na parkoviště
u hradu Bouzov, kde je úvodní
tabule, je to 18 km. Velká část
trasy vede lesem. Cesta je asfaltová, směrem od Bouzova s větším sklonem.
O naučných stezkách na Litovelsku budeme psát i v dalších
Litovelských novinách.
Eva Vaňková

Litovelský bylinkář: PRVOSENKA JARNÍ
Prvosenka jarní (Primula veris) je vytrvalá bylina z čeledi prvosenkovitých (Primulaceae).
Roste na suchých loukách na okraji lesů.
V dubnu je již sběr léčivek o něco
bohatší. Můžeme sbírat kvetoucí nať
popence obecného, květy sedmikrásek, listy planého jahodníku, maliníku
a břízy. Mezi významné léčivky patří
i prvosenky.
Prvosenka jarní je léčivka, která se

používá již od dávných dob. Latinský
název primus – první, vera – jaro
znamená první mezi jarními květy.
V přírodě jí v poslední době ubývá,
proto by se měla pro léčivé účinky pěstovat na zahrádkách, aby se její stav
ještě dále nesnižoval.

O tom, že prvosenky z naší přírody pomalu mizí, svědčí fakt, že již dva druhy
vyhynuly. Růžově kvetoucí prvosenka
pomoučená (Primula farinosa) a žlutě
kvetoucí prvosenka bezlodyžná (Primula vulgaris). Prvosenka bezlodyžná
se občas druhotně vyskytuje v přírodě
zplanělá, uniká ze zahrad, kde je ještě
pěstována. V lužních lesích v Litovelském Pomoraví, kde je vlhko, roste
stejně léčivá prvosenka vyšší (Primula
elatior, na fotografii).
Z prvosenky se užívá květ ve formě
nálevu. Vysoký obsah saponinů a silic
tuto léčivku předurčuje pro léčení zánětů průdušek a plic. Je velmi vhodná
do směsí pro léčení všech nemocí dýchacích cest. Také pomáhá při nespavosti a určitém typu migrén. Působí
i proti ledvinovým kamenům.
Na dýchací cesty je dobrá kombinace
5 dílů natě čechřice vonné, 3 dílů květu
prvosenky a 1 dílu natě tymiánu. Vše
ve formě nálevu v poměru 2 čajové

lžičky směsi na 250 ml vody.
Na nespavost použijeme 3 díly listí
bukvice lékařské, 2 díly květu prvosenky a 1 díl květu levandule, vše ve
formě nálevu. Pro zvýšení účinku do
čaje přidáme 1 čajovou lžičku kozlíkových kapek.
Na ledvinové kameny to bude nálev ze
3 dílů kvetoucí natě celíku zlatobýlu,
2 dílů natě rdesna ptačího, 2 dílů květů
prvosenky a 1 dílu květu lomikamene
zrnatého.
Jako afrodisiakum působí prvosenka
v kombinaci s vanilkovými lusky ve
formě lihové tinktury.
Vážení přátelé a příznivci léčivých
rostlin, srdečně Vás zvu na svou další
přednášku o léčivých rostlinách
do kavárny Modrá kočka v Litovli,
která se bude konat 21. dubna v 18
hodin na téma Léčivky proti stresu
a na dobrou náladu.
Vláďa Vytásek

