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TÉMA MĚSÍCE

Vážení spoluobcané,
dovolte mi, abych Vás informoval o některých význam-

ných materiálech, které 9. února schválilo naše zastupitelstvo.
V prosinci jsme schválili rozpočet města na rok 2017 s tím, že se po 

finančním ukončení roku 2016 a zjištěném přebytku hospodaření domluvíme 
na dalších potřebných akcích, které do rozpočtu ještě zařadíme. Po posouzení priorit 

byly z mnoha požadavků tedy ještě schváleny další akce, z nichž uvádím ty 
nejvýznamnější.

Dokončení komunikace pro lokalitu nových rodinných domů na Pavlínce. Městské pozemky 
jsou zde již prodány a staví se zde. Apeluji na soukromé vlastníky, aby také zahájili stavby nebo 

pozemky prodali zájemcům o stavbu RD. Investice města zde byly velké a cílem je zvýšit osídlení 
v této lokalitě.

Na Záložně je připravena realizace výtahu, po které už dlouho volá Městský klub. Bude sloužit 
i pro hostující umělce a jejich techniku.

Na gymnáziu by se měla realizovat rekonstrukce vchodu do šaten, od které v roce 2016 vybra-
ná firma odstoupila. Na této krásné budově bude zahájena také první etapa výměny oken. 

Celkové rozpočtové náklady na všechna okna, kterých je přibližně 363, představují 
16 milionů Kč. V letošním roce se provede první část v objemu kolem 5 milionů Kč.

Je naplánována řada údržbových a rekonstrukčních prací na mateřských 
školkách i v obcích. Připravují se projekty oprav dalších 

litovelských ulic.
pokračování na str. 3

ˇ



Základom kultúrnej rozma-
nitosti a vzájomnej odlišnosti 
medzi národmi je kultúrne 
dedičstvo. Neodmysliteľnou 
súčasťou kultúrneho dedičstva 
je tradičná ľudová kultúra, 
ktorá sa uchováva z generácie 
na generáciu už od nepamäti.  

Už v 16. a 17. storočí sa Revú-
ca vyvíjala nielen vďaka rozvo-
ju železiarstva, ale aj zásluhou 
remesiel. Medzi najrozšírenej-
šie remeslá patrilo kováčstvo, 
hrnčiarstvo, súkenníctvo či 
tkáčstvo. K prosperujúcim re-
meselníkom sa postupne usad-
zovali valchári, garbiari, čižmári, 
remenári, mlynári i kožušníci. 
Málo rozšíreným, ale pozoru-
hodným remeslom bolo pivo-
varníctvo. Revúcki remeselníci 
sa združovali v cechoch, pričom 
doteraz najstaršou zachovanou 
listinou, ktorá zaznamenala ži-
vot revúckych cechov, je výsad-
ná listina kráľa Leopolda z roku 
1696 udelená mlynárskemu ce-
chu. V 18. storočí sa mesto stalo 
remeselníckym centrom.
Ručná remeselná výroba mala 
významné postavenie v hospo-
dárskom živote nášho regiónu, 
ale zákonitosti umenia našich 
zvyklostí môžete u nás nájsť aj 
dnes v jej novšej a modernejšej 
podobe. Dôkazom toho sú aj 

živé tradície, re-
meslá a výrobky, 
ktoré dokumen-
tujú neobyčajnú 
zručnosť gemer-
ských majstrov  
z Revúcej i regió-
nu Gemer.
Najdlhšie prospe-
rujúcim ľudovým 
remeslom regi-
ónu bolo hrn-  
čiarstvo a aj dnes 
tu môžete nájsť 
zachovanú keramiku maľovanú 
i glazurovanú. Lesné bohatstvo 
regiónu je úzko späté so spra-
covaním a domácou výrobou 
rôznych drevených predmetov. 
Široké uplatnenie na Gemeri 
mala aj výroba z prútia, ktorá 
sa v podobe košíkov, detských 
hracích kočíkov, prúteného ná-
bytku a prútených metiel za-
chovala dodnes. Spracovanie  
a výroba medu sa spája aj s vý-

robou výrobkov 
z medu (sviečky, 
medovina, pro-
polis). Tradičný 
charakter ľudovej 
architektúry a za-
chovanie rázovi-
tého lazníckeho 
osídlenia môžete 
nájsť v podobe 
usadlostí roztrú-
sených po okoli-
tých kopcoch Mu-

ránskej Zdychavy. 
Miestne tradície ľudového folk-
lóru zachováva folklórny súbor 
Lykovec, detský folklórny súbor 
Lykovček, folklórna skupina 
Revúška z Revúčky a folklórna 
skupina Spod Kohúta Revúčka – 
Muránska Zdychava. 
Po dlhé stáročia ľudová výroba 
zabezpečovala väčšinu život-
ných potrieb našich predkov. 

V súčasnosti ju prezentujú naj-
častejšie predmety, s ktorými sa 
stretávate na rôznych výstavách, 
trhoch, jarmokoch alebo v pre-
dajniach s ponukou tradičnej 
umeleckej výroby. Aj takýto 
dodnes pretrvávajúci spôsob za-
chovávania kultúrnych hodnôt 
predošlých generácií prezentuje 
jedinečnosť nášho regiónu. 

Zdroj: Dubovský, D. 2014. 
Album Revúcej. 

Text: Mestský úrad Revúca, 
Oddelenie regionálneho rozvoja

Foto: Peter Poboček, archív MsÚ 
Revúca, archív MsKS
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Městská televize

Premiéra  st   8. 3. 18.45 hod.
 st  22. 3. 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)

Připomínky, názory, nápady, náměty, ale  
i věcnou kritiku týkající se vysílání můžete 
volat nonstop na záznamník 581 003 467.

Mesto Revúca sa predstavuje po tretíkrát:
Revúca v duchu tradícií

Laznícke osídlenie Muránska Zdychava

Laznícke osídlenie Muránska Zdychava

Folkórny súbor Lykovec

Sviečky z medu

POZOR
ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Šivetická keramika

OPRAVA

V únorovém čísle LN jsme mezi 
kulturními památkami Litovle 

na straně 20 uveřejnili omylem 
fotografii jiného objektu

(který kulturní památkou není). 
Kulturní památkou je opravdu 

dům v Poděbradově ulici č. 750 
a 751, jeho skutečnou podobu 

však najdete na poslední straně 
až v tomto čísle.

Za chybu se omlouváme.

Město Litovel upozorňuje obča-
ny, že během posledního týdne 
měsíce března dojde k trva-
lé změně dopravního značení  
v těchto ulicích:

Na křižovatce ulice Husovy  
 a Jungmannovy dojde ke změ-
ně přednosti v jízdě a to tak, že 
ulice Husova bude ulicí hlavní 
a ulice Jungmannova ulicí ved-
lejší s povinností dát přednost 
v jízdě.
V ulici Vlašímově bude otočen 
jednosměrný provoz a to tak, že 
ulice bude průjezdná ve směru 
z náměstí do ulice Revoluční, tj. 
opačně, než je tomu dosud.
 
Žádáme proto všechny účast-
níky silničního provozu, aby ve 
výše uvedených lokalitách dbali 
zvýšené pozornosti a dodržova-
li nové dopravní značení.

odbor MHaSI

Staré značení ve Vlašímově ulici
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Vyneseno z radnice
48. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 2. února 2017 
 Město uzavřelo smlouvu s Ing. 
Lindou Smítalovou – Atelis Olo-
mouc na vyhotovení projektové 
dokumentace pro cyklistickou 
stezku Červenka – Litovel (Hrázky). 
Cyklostezka má být vybudována  
v roce 2017.
 Město podalo žádost o dota-
ci z Národního programu Životní 
prostředí na revitalizaci zeleně na 
Staroměstském náměstí v místě bý-
valého hřbitova. Výsadba proběhne 
v tomto roce.
 Město podá žádost o dotaci z ná-
rodních programů MŽP – Programu 
péče o krajinu a Programu podpory 
obnovy přirozených funkcí krajiny 
na 2. etapu ozelenění zemního valu 
v místě bývalé skládky u Nasobůrek.
 Město se dne 10. 3. připojí k me-
zinárodní kampani Vlajka pro Tibet, 
která se koná u příležitosti 58. vý-
ročí povstání Tibeťanů proti čínské 
okupaci Tibetu, a vyvěsí tibetskou 
vlajku. 
 V období od 8. 2. do 8. 7. bude 
kvůli zajištění stavby bytového 
domu dle potřeby úplně uzavřena 
ulice Třebízského. Uzavření se bude 
vztahovat pouze na dobu, po kterou 
bude probíhat nakládka a vykládka 
materiálu a výkopové práce, v době 
nečinnosti bude umožněn prů-
chod chodců i průjezd automobilů.  
O uzavírkách budou občané včas 
informováni.

19. zasedání zastupitelstva, 
 konané dne 9. února 2017
 Zastupitelstvo schválilo prodej 
pozemku o výměře 8 732 m2 na 
průmyslové zóně v Nasobůrkách 
firmě Hopax z Červenky. Jednou  
z podmínek je, že firma vytvoří do 
24 měsíců od vydání kolaudačního 
souhlasu pracovní příležitost nej-
méně pro 60 zaměstnanců.
 Město uzavřelo smlouvu o před-
školním vzdělávání dětí s obcí Mladeč.       

                             výběr redakce

Stíny Litovelska
Chytil nerva
Dne 23. ledna oznámily pracovnice 
knihovny, že nějaký mladík právě 
vykopl skleněnou výplň u vcho-
dových dveří do knihovny. Hlídka 
vyjela na místo, získala popis pa-
chatele a rozjela pátrání. Mladík 
byl během okamžiku nalezen a za-
držen. Při dotazování sdělil, že má 
dnes den blbec. Když procházel ko-
lem knihovny, chytil nerva a vykopl 
sklo ve dveřích. Den blbec bude po-
kračovat u přestupkové komise, kde 
bude muset uhradit způsobenou 
škodu a „odměnou za provedenou 
práci“ bude pokuta.

Nakupoval bez placení
Nakupovat bez placení je stále 
běžnější u některých občanů měs-
ta. Vejce v aspiku, debrecínka, 
vepřové konzervy. To vše putovalo 
30. ledna místo do nákupního ko-
šíku do skrýše v tašce. Na zkušené  
a pozorné pracovníky Alberta si 
však tito zákazníci nepřijdou. Pa-
chatele zadrželi a předali hlídce 
městské policie. Účtenku vystaví 
přestupková komise, ale o zboží  
v akci se určitě jednat nebude. 

Zhrzená milenka
Zhrzená milenka se domáhala  
25. ledna přízně bývalého přítele  
v Litovli na ul. Pavlínka. Bohužel ve 
3 hodiny ráno a posilněná alkoho-
lem. Celý dům o tom věděl, nikdo 
nespal. Přivolaní strážníci situaci 
zklidnili a ženu požádali, aby z mís-
ta odešla. To ráno skutečně odešla.

Zase ta nepozornost
Paní si při nakupování v Albertu  
3. února odložila tašku s peněžen-
kou do nákupního vozíku a obrátila 
se k regálům se zbožím. Nakupova-
la a nakupovala, kdy se jí peněžen-
ka ztratila, ani sama neví, krádež 
zjistila až u pokladny. 1 400 Kč pryč, 
k tomu i doklady. Nikdo nic neviděl, 
nikdo si ničeho nevšiml. Dávejte si 
pozor na své věci, nikdy nevíte, kdo 
vás pozoruje.                         MP Litovel
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Slovo starosty o letošních plánech
pokračování ze strany 1
Do nově zřízeného fondu na 
protipovodňová opatření byla 
uvolněna částka 2 miliony Kč.
Po mnoha letech úvah město 
odkoupilo do svého vlastnictví 
pozemky a objekty na ulici Bo-
ženy Němcové (tzv. védebka). 
Záměrem je zde vybudovat par-
koviště a sociální dům.
Město také odprodalo další po-
zemky na průmyslové zóně fir-
mě Hopax, s. r. o. Jsem rád, že se 
zde opět staví a zóna bude snad 
již brzy zcela využita.

Ještě několik zajímavých infor-
mací.
Dne 9. února jsem byl na jedná-
ní v domě na ulici 1. máje, který 
je oplocen do ulice a zhoršuje 
dopravní obslužnost. Byl zde 
nový vlastník a projektant a slí-
bili mi, že na jaře by měly být 
zahájeny práce na statickém za-
jištění objektu. Potom by mohl 
být plot konečně odstraněn.
Rekonstrukce budovy po ZŠ 
Vejdovského na náměstí má 
být dokončena do 31. března, 

ale již před tímto termínem 
budou předávány postupně ně-
které prostory, aby mohlo dojít 
k rychlejšímu stěhování úřadu.
ČSAD chystá projekt rekon-
strukce autobusového stano-
viště a my požadujeme, aby 
zde vznikl dopravní terminál 
– parkování pro osobní auta, 
návaznost na železniční dopra-
vu, digitální informační tabule  
a zázemí pro cestující.
Na městském úřadu byl prove-
den procesní a personální audit. 
Uvedená zjištění a doporučení 
projednala rada města s tajem-
níkem úřadu a byl stanoven har-
monogram opatření ke zlepšení 
činnosti úřadu.

Věřím, že si děti i dospělí užili 
hezké zimní radovánky – po 
třech letech se konečně pořádně 
bruslilo na rybnících a na běžky 
stačilo vyjít za město.
Teď už se ale blíží jaro a já vám 
přeji hodně slunečných dní.

Ing. Zdeněk Potužák,
starosta Litovle

Dobré zprávy o třídění odpadu
V prosinci začal pravidelný mě-
síční svoz tříděného odpadu  
z domácností a dnes už známe 
první výsledky.
Po prvních dvou svozech se  
o třetinu zvýšilo množství vy-
tříděného odpadu a snížil se 
objem odpadu komunálního. 
Výsledky u komunálního odpa-
du jsou však trochu zavádějící. 
Kvůli silným mrazům bylo to-
tiž v popelnicích na komunální 
odpad i hodně popela. Přesné 
výsledky tak budeme znát spíše 
na jaře. 
V případě, že občanům obje-
mově nestačí popelnice na plast 
nebo papír, které si již vyzvedli, 
mohou si na městském úřadě 
nebo na Technických službách 
vyzvednout ještě druhou ná-
dobu. Ta bude znovu opatřena 
čipem a opět se bude muset vy-
psat smlouva o výpůjčce. 
Bonus: Od března budou zá-
jemcům přidělována hesla pro 

přístup na webový portál, kde 
budou moct nahlížet do eviden-
ce provedených výsypů. Každé 
heslo bude platit pro jedno číslo 
popisné. Hesla budou vygenero-
vána v našich obcích předsedy 
osadních výborů a v Litovli pří-
mo ve společnosti FCC v areálu 
Technických služeb nebo na po-
datelnách městského úřadu.

Viktor Kohout, místostarosta



Za černou skládku se pova-
žuje nejen odpad pohozený  
v lese nebo v příkopě. Černou 
skládkou se rozumí i to, když 

někdo položí v blízkosti sběr-
ných hnízd na tříděný odpad 
pytle s různým obsahem, vánoč-
ní stromky a jiný odpad, který 
patří do sběrného dvora. 
O to smutnější pak je, když ne-
zodpovědná osoba položí napří-
klad papír k modrému kontej-
neru, který ani není zaplněný. 
Papír, který takto navlhne, se již 
nedá recyklovat!                        dš
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Otevřeli jsme pro Vás nový second-hand
v ulici Poděbradově 748/8 v Litovli.

Máme pro Vás nachystané: 
 krásné značkové zboží z ciziny za super ceny

 českou ekologickou drogerii a kosmetiku MISSIVA (i ve stáčené formě)
 přírodní kosmetiku Tian De a dřevěné šperky

Oblečeme všechny bez rozdílu od nejmenších až po seniory.

Otevírací doba
pondělí–pátek  9.00–17.00        sobota  9.00–12.00

kontakt: vera.vn@centrum.cz, tel. 606 023 107

INZERCE

Zajímavost

Od 2. března do 30. dubna probíhá  
v Trčkovské galerii a Výstavní síni Se-
nátu v Praze výstava nazvaná Něco 
pro vás, dámy! Vystaveny budou vý-
robky litovelských umělců – dřevěné 
a kovové šperky Miloslava a Jiřího To-
mancových a klobouky Marie Mazán-
kové. Výstava probíhá pod záštitou 
naší senátorky Aleny Šromové.

První letošní vítání občánků proběhlo 28. ledna

V sobotu 28. ledna přivítal místostarosta v obřadní síni do svazku města Litovel 
19 nových občánků – 8 děvčátek a 11 chlapečků.

Plánování cyklostezek
Město Litovel má rozpracováno 
několik projektů nových cyklo-
stezek. V zimě byly zastupite-
lům a zástupcům dopravní ko-
mise prezentovány projektové 
návrhy dvou z nich.
Jedním z nich je cyklostezka, 
která bude procházet celým 
městem od jihu na sever. Začne  
u benzinové stanice na Olo-
moucké ulici a skončí u benzi-
nové stanice na Uničovské uli-
ci, kde naváže na již existující 
stezku vedoucí na Červenku.  
V současnosti se projednává nej-
vhodnější řešení náročnějších 
částí trasy, především úseku na 
Palackého ulici u firmy Head.
Konkrétní podoby také nabývá 
plán cyklostezky z Litovle do Tří 
Dvorů. Povede tentokrát kolem 
silnice. Městu se podařilo vyře-
šit překážku v podobě množství 
majitelů okolních pozemků tak, 
že povede stezku po pravé stra-
ně (od Litovle), kde pozemky 
buď patří městu, nebo je jejich 
získání jednodušší. Zádrhel  
v podobě lokality osídlené chrá-
něným motýlem modráskem 
bahenním, jíž stezka nesmí vést, 
byl vyřešen tak, že stezka v úse-
ku před Třemi Dvory přejde na 
druhou stranu silnice.               red.

Co letos uskuteční odbor životního prostředí

Spolu s vedoucím odboru život-
ního prostředí Ing. Pavlem Kur-
fürstem jsme nahlédli do plánů 
práce se zelení i odpady.

Zeleň
Tak především jste jistě nepře-
hlédli úvodní obrázek a zřejmě 
ani práce, které začaly na Sta-
roměstském náměstí v loňském 
roce. Několik let plánovaný 
park v místě dávno zrušeného 
hřbitova kolem kostela sv. Filipa  
a Jakuba už vzniká. Loni pro-
běhla celková revitalizace tráv-
níku, který byl ve špatném sta-
vu. Bylo sem navezeno jednak 
několik metrů krychlových 

zeminy, která pocházela z roz-
šiřovaného parkoviště firmy 
Kimebrly-Clark, a také první 
kompost z nové kompostárny. 
Letos na podzim budou v parku 
vysazeny keře a stromy. Město 
podává žádost o dotaci na obno-
vu zeleně z Národního progra-
mu Životní prostředí.
V plánu je také pokračovat  
v ozelenění zemního valu v mís-
tě rekultivované skládky mezi 
Nasobůrkami a Haňovicemi.
Na návsi v Myslechovicích bu-
dou vysazeny lípy.
Novým projektem, který teprve 
vzniká a v případě úspěchu se 
uskuteční až příští rok, je obno-

va novozámecké aleje. Vše je za-
tím v jednání. Bude-li úspěšné, 
bude kolem silnice od cukrova-
ru až k Novým Zámkům vysaze-
no nové stromořadí. Uvažuje se 
především o lípách.

Odpady
Část domácností v Litovli již 
nějaký čas disponuje barevný-
mi taškami na tříděný odpad 
od společnosti Eko-Kom. Letos 
budou distribuovány ve zbý-
vajících částech sídliště a také  
v místních částech.
Šedé kontejnery na kov a zelené 
popelnice na použitý olej budou 
letos dodány na stanoviště tří-
děného odpadu do všech našich 
obcí.
Město podalo žádost o dotaci 
na hnědé popelnice na biood-
pad. Ty by měly být k dispozici 
již v posledním kvartálu tohoto 
roku. 
Protože stávající sběrný dvůr na 
Cholinské ulici svou kapacitou 
nedostačuje potřebám občanů, 
zvažuje se vybudování nového, 
většího. Uvažuje se o jeho umís-
tění za Nasobůrkami v blízkosti 
nové kompostárny.                    hk

Nevytvářejte černé skládky u kontejnerů Pivní speciály
Po dvou letech uvařili litovelští 
sládci znovu pivní speciál – Ex-
tra chmelenou 13°. Nefiltrova-
ný kvasnicový mok je prvním  
z osmi speciálů, které pivovar 
letos připraví. Na výčepech 
bude jen do půlky března. Pak 
se můžete těšit třeba na zelený 
speciál Litovel Patrik, který se 
čepuje v období Velikonoc.

jc
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KURZY ANGLIČTINY
V CENTRU LITOVLE

PRÁVĚ PRO VÁS

DOUČOVÁNÍ DĚTÍ, MAMINEK NA MD, PŘÍPRAVA 
KE ZKOUŠKÁM...

1. máje 792/2, nad lékárnou BENU
VŠECHNY ÚROVNĚ POKROČILOSTI

www.anglictinalitovel.cz tel. 720 697 889

INZERCE

Lokální síťování na Litovelsku
Tento článek blíže 
představí pojem lo-
kální síťování služeb 
pro ohrožené rodi-

ny s dětmi a projekt MPSV ČR 
Systémový rozvoj a podpora 
nástrojů sociálně-právní ochra-
ny dětí. Od loňského roku se to-
tiž týká i území Litovle a okolí.

Co je lokální síťování
Lokální síťování služeb pro ohro-
žené rodiny s dětmi znamená 
zjišťování aktuálních dat o na-
bízených službách, aktivitách, 
spolcích, komunitách, sdruže-
ních, sociálních službách, které 
mají za cíl podporu rodin s dět-
mi. Tyto informace jsou důležité 
pro rodiny, neziskové organiza-
ce, školy, úřady, lékaře a také pro 
oddělení sociálně-právní ochra-
ny dětí v Litovli, stejně jako pro 
přípravu Komunitního plánu 
sociálních služeb na Litovelsku.

Co dělá síťařka
Pro lepší představu o práci lo-
kálního síťaře jsou uvedeny 
následující skutečnosti. Lokál-
ní síťařka sbírala půl roku data 
a informace a dospěla k urči-
tým závěrům, ze kterých bude 
vycházet při své práci. Zjistila 
potřeby jednotlivých školských 
zařízení (např. že výchovní po-
radci mají zájem o pravidelné 
setkávání a sdílení zkušeností  
z praxe), poskytovatelů sociál-
ních služeb, samosprávy a orgá-
nu sociálně-právní ochrany dětí 
a navázala spolupráci s místní 
akční skupinou (MAS Morav-
ská cesta).
Na základě zjištěných potřeb se 
snaží propojit informace mezi 
jednotlivými aktéry v síti a pod-
poří je ve společném jednání, 
které povede k uspokojení výše 
zmíněných potřeb. Konkrétně 
to znamená, že organizuje různá 

setkání, předává důležité infor-
mace o poskytovaných službách 
mezi jednotlivými aktéry v síti 
a zpracovává získané údaje na 
území správního obvodu ORP 
Litovel.

K čemu síťování slouží
Lokálním síťováním služeb pro 
ohrožené rodiny s dětmi dojde 
k propojení získaných dat mezi 
jednotlivými resorty (školství, 
zdravotnictví, sociální služby, 
oblast prevence atd.), a tím pá-
dem bude síť služeb pro rodiny  
s dětmi fungovat efektivně. 

Kde a kdy síťování probíhá
Lokální síťaři působí kromě Li-
tovle také v dalších regionech, 
na téměř 2/3 území České re-
publiky. V Olomouckém kraji 
se do projektu zapojilo 7 obcí  
s rozšířenou působností – Jese-
ník, Konice, Litovel, Mohelnice, 
Zábřeh, Šumperk a Olomouc. 
Projekt Systémový rozvoj a pod-
pora nástrojů sociálně-právní 
ochrany dětí je realizován od 
1. 1. 2016 do 30. 6. 2019 pod 
MPSV ČR a je financovaný  
z Evropské unie. Hlavním cílem 
projektu je podpora výkonu so-
ciálně-právní ochrany dětí na 
všech úrovních a další zkvalit-
nění a zefektivnění práce všech 
zapojených účastníků. Kromě 
podpory služeb se zaměřuje 
také na podporu náhradní ro-
dinné péče, monitorování a zvy-
šování kvality systému ochrany 
práv dětí a celoživotní vzdělá-
vání sociálních a dalších odbor-
ných pracovníků.   
Více o projektu se dozvíte na 
www.pravonadetstvi.cz.

Ing. Martina Dostálová,
lokální síťař v ORP Litovel

Uzavírka silnice v Chudobíně
V termínu od středy 1. března 
do pondělí 8. května bude uza-
vřena silnice 11/373 – průtah 
obcí Chudobín. Důvodem uza-
vírky je stavby silnice v Chudo-
bíně ve směru na Slavětín.

Náhradní zastávky autobusu
Přes Chudobín projíždějí au-
tobusy ve směru na Lukou, 
Bohuslavice a Konici. Po dobu 
uzavírky budou autobusy jezdit 
po objízdné trase. Protože uza-
vřena je pouze silnice v intravi-
lánu obce, pojedou autobusy od 
Nasobůrek směrem na Haňovi-
ce, kde se pustí po účelové ko-
munikaci kolem zemědělského 
družstva a vyjedou za Chudobí-
nem. Dál budou pokračovat po 
původní trase na Novou Ves.
Zastávka Chudobín, pošta bude 
proto nahrazena zastávkou Ha-

ňovice, ZD a další náhradní za-
stávka bude umístěna na konci 
obce Chudobín ve směru na 
Novou Ves. Školní spoj 331 s od-
jezdem z Litovle ve 13.55 hodin 
nebude zajíždět do Chudobína. 
Vzhledem k nutnosti objíždění 
je třeba počítat se zdržením spo-
je asi o 5 minut.

Další uzavírky
Připomínáme i další uzavírky, 
které aktuálně probíhají.
Od 15. 2. do 28. 8. budou kvůli 
stavbě kanalizace úplně uzavře-
ny místní komunikace v ulicích 
Jiráskově a Třídvorské na Čer-
vence.
Až do 15. 6. bude uzavřena sil-
nice přes Odrlice, která se opra-
vuje. Úsek je třeba objet tak, že 
se řidič za Cholinou vydá na Bíl-
sko a Seničku.                         red.

Plánuje se rozšíření minipivovaru
Litovelští pi-
vovarníci dis-
ponují od roku 
2011 vlastním 
minipivovarem. 
Ročně se v něm 
uvaří kolem pat-
nácti tisíc litrů 
piva, což je asi 
sto dávek piva. 
Menšího obje-
mu varných nádob využívají jak 
ti, které láká možnost uvařit si 
vlastní pivo, tak samotný Pivo-
var Litovel pro své potřeby. Zá-
jem je o spodně i svrchně kva-
šená piva.
„Minipivovar nejčastěji slouží 
pro komerční vaření piva, kte-
ré tvoří až šedesát procent uva-
řených dávek. Je oblíbené jako 
dárek pro muže, k výročím, ale 
třeba i pro vaření svatebních 
speciálů. Vlastní pivo si objed-
návají také skupiny přátel, různé 
kluby či firmy pro své obchodní 
partnery,“ popisuje sládek Pivo-
varu Litovel Petr Kostelecký.
Kapacita minipivovaru však 
přestává stačit. „Letos plánu-
jeme rozšířit kvasné a ležácké 
kapacity a zvýšit tak roční kapa-
citu minipivovaru,“ říká ředitel 
Pivovaru Litovel Lumír Hyne-
ček. 
Nejčastěji se vaří spodně kvaše-
ná piva a ležáky, ale také více-
stupňové speciály. „V poslední 
době také roste zájem o svrchně 
kvašená piva typu ale a ipa a je-
jich speciály. Už jsme tak vařili 
například medovou ipu či me-

dové pšeničné pivo,“ doplňuje 
Kostelecký.
Výroba piva probíhá pod od-
borným vedením sládka. „Pivo 
si mohou zájemci vařit podle 
doporučených i vlastních re-
ceptur. Ve dvou varných nádo-
bách s objemem 250 litrů, což 
je stokrát méně ve srovnání  
s naší běžnou varnou, vzniká 
zlatý mok stejně jako při klasické 
výrobě, tedy vařením, kvašením  
a konečně zráním, které celý 
proces uzavírá,“ dodává sládek 
Petr Kostelecký. 
Minipivovar slouží také samot-
nému Pivovaru Litovel jako 
laboratoř k vývoji a testování 
nových pivních receptur. „Již  
v roce 2011 jsme zde poprvé 
uvařili například třináctistupňo-
vý polotmavý nefiltrovaný spe-
ciál Litovel Gustav, který jsme 
pojmenovali po slavném českém 
zápasníkovi Gustavu Frišten-
ském, zeti prvního litovelského 
sládka,“ vzpomíná sládek. Kro-
mě polotmavého speciálu tu  
v posledním roce vznikla další 
piva, například Ale nebo Pšenič-
ný ležák.                  Jitka Cilečková



Ze společnosti

Přišli na svět  
  23. 9.  Tomáš Vogl z Chořelic
  25. 9.  Inna Kroupová z Litovle
  27. 9.  Matyáš Polášek z Litovle
  27. 9.  Matyáš Ulrich z Litovle
  2. 10.  Tina Smitalová z Litovle
10. 10.  Adriana Knirschová z Litovle
11. 10.  Aneta Hlavenková z Litovle
12. 10.  Sebastian Sayadi z Litovle
16. 10.  Barbora Hampapová z Chořelic
18. 10.  Tereza Štěpáníková z Litovle
20. 10.  Hynek Nepustil z Chořelic
21. 10.  Nikolas Bálek z Litovle
21. 10.  Tobias Skopalík z Litovle
31. 10.  Jiří Slavíček z Litovle
31. 10.  Eliška Zapletalová z Litovle
   9. 11.  Martin Vykydal z Litovle
 11. 11.  Eliška Lexmaulová z Myslechovic
 13. 11.  Tibor Vyhlídal z Litovle
 16. 11.  David Sedlář z Litovle

Odešli
21. 1.  Martin Gazdík z Litovle (73 let)
25. 1.  Marie Haiznerová z Mladče (71 let)
25. 1.  Jarmila Valouchová z Litovle (90 let)
   2. 2.  Vladislav Gallas z Choliny (81 let)
   4. 2.  Josef Skopal z Kluzova (62 let)
10. 2.  Jan Kreuziger z Nových Zámků (56 let)
13. 2.  Věra Zedníková z Vísky (91 let)
17. 2.  Blažena Vysoudilová z Pňovic (85 let)
Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Via ultima, Hrandop a Misericordia.
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Vzpomínka

V sobotu 21. ledna zemřela po krátké nemoci ve 
věku 91 let paní Marie Huňková, rodačka z Litovle. 
Za vzpomínku všem známým děkuje rodina.

INZERCE

V sobotu 4. února jsme měli možnost zhléd-
nout ve Velkém sále Záložny 28. ročník sou-
těže Dívka roku ČR 2017 základního kola  
v Litovli. Soutěž je určena dívkám od 13 do 
15 let. 
Devět dívek z Litovle, Nového Malína, Uni-
čova, Nové Hradečné, Podolí a Nové Dědiny 
soutěžilo o titul v šesti disciplínách. První 
a druhou disciplínu absolvovaly dívky již 
v dopoledních hodinách. Byl to test všeo-
becných znalostí a zkouška zručnosti, při 
níž měly dívky za úkol zhotovit sněhuláka. 
Důležitý byl nápad, fantazie a výtvarné pro-
vedení. Třetí disciplínou byl rozhovor s mo-
derátorem. Dále se děvčata představila při  
aerobikové sestavě, kterou s nimi připravi-
la Mgr. Iveta Kopková. Při páté disciplíně, 
volné, se dívky předvedly ve sportovním 
aerobiku, disko dance, zpěvu, vystoupení 
mažoretky, scénickém tanci a výcviku psa. 
Poslední disciplínou byla módní přehlídka. 
Ta je vždy vyvrcholením celé soutěže. Dív-
ky předvedly modely společenských šatů 
zapůjčené od firmy MAX fashion paní Mol-
nárové. Porota hodnotila kulturu pohybu, 
způsob předvedení modelu a celkový vzhled 
dívky.
Soutěž byla doplněna vystoupeními taneč-
ních kroužků Kaster a TRIPS při DDM 
Litovel. Mezi 
další kulturní 
zážitky pat-
řilo taneční 
vystoupení fi-
nalistky Dívky 
roku ČR 2016 
Nelly Urbán-
kové a ohňová 
show skupiny 
Akáda blesky, 
která předved-
la jedinečné 
v y s t o u p e n í  
s ohněm, pra-

pory a neonovými křídly.
Poprvé v historii soutěže Dívka roku jsme 
vyhlásili i soutěž o Dívku internetu. Do hla-
sování se zapojilo více než tři tisíce přátel 
Facebooku. Nejvíce lajků získala Barbora 
Skývová z Nového Malína, která se stala 
zároveň i Dívkou roku ČR 2017 základního 
kola v Litovli. Na druhém místě se umístila 
Eliška Králová z Valšova Dolu, třetí místo 
patřilo Elišce Petrové z Nové Hradečné. Bě-
hem přestávky byli do soutěže zapojeni i di-
váci, jejichž úkolem bylo zvolit Dívku publi-
ka. Stala se jí Anna Škopová z Litovle, která 
se umístila na postupujícím čtvrtém místě. 
Všem čtyřem blahopřejeme a těšíme se na 
úspěch v castingu Moravy v Novém Jičíně 
7. dubna.
Děkuji všem sponzorům, bez kterých by 
se tato akce nedala realizovat, za finanční  
a věcné dary. Na závěr chci oslovit dívky, 
které splní v příštím roce věkovou kategorii, 
aby včas našly odvahu a přihlásily se v DDM 
Litovel do soutěže Dívka roku 2018 základ-
ního kola v Litovli.               Hedvika Weberová

Dívkou roku se v Litovli stala Barbora Skývová

Inzerce

Společenství vlastníků bytových jednotek (5 
bytů) hledá vhodnou osobu pro výkon povinnos-
tí samosprávy. Přivýdělek. Info na tel. 739 018 292.

Domov se zvláštním režimem Bílsko, o. p. s., 
přijme pracovníka v sociálních službách na plný 
úvazek. Veškeré informace na telefonu 606 511 735 
nebo reditel@domov-bilsko.cz.

Nabídka práce
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Rodopis (23)

Už skoro dva roky spolu, Iv, vytváříme můj ro-
dokmen. Prohledala jsem matriky, gruntovnice, 
sčítací operáty, lánové rejstříky, třídní výkazy 
a já nevím co ještě. Mám složku plnou papírů  
s poznámkami. Ale co teď s tím? Kdybych ji půjčila 
někomu z rodiny, která se samozřejmě zajímá o to, 
co jsem vypátrala, nic z toho nepochopí. Občas se 
v tom nevyznám ani já sama. Dá se z té změti vy-
kouzlit srozumitelný záznam, který podá ostatním 
co nejvíc informací?

Jak říkáš, Heli, je potřeba pečlivě ukládat a třídit 
nalezené záznamy. Každý zná klasický rodokmen 
ve formě stromu. Záleží ale na tom, jestli ses za-
měřila na jednu větev a vycházíš např. ze svého 
dědy z matčiny strany. V tom případě není nic 
jednoduššího než si tento strom postupně ručně 
kreslit. Složitější je zaznamenávání většího počtu 
větví. Protože ale bádání probíhá postupně, bu-
deš každou větev kreslit zvlášť. 
Doporučuju Ti uchovávat informace i v podobě, 
v jaké jsi je získala. Ukládej si v počítači stažené 
kopie digitalizovaných archiválií (např. u doku-
mentů zveřejněných na www.archives.cz máš 
přímo v nabídce možnost Uložit), nebo snímky 
pořízené foťákem přímo v archivu. Údaje, které 
z nich získáš, si opět můžeš zaznamenávat do 
počítače nebo na papír. Evidence je vždycky lepší 
dvojí. Vyplatí se případně si i vytisknout kopie 
záznamů nebo stránek z knih, které najdeš. 
Další možností jsou počítačové programy určené 
k zaznamenávání výsledků bádání. Volila bych 
je ale až jako druhý způsob evidence s možností 
pěkného grafického výstupu. Programy jsou jed-
nodušší i složitější. V podstatě do nich zadáváš 
jména a data nalezených osob, jejich bydliště 
i další informace a program sám vytvoří vazby 
mezi jednotlivými předky a uspořádá je do ono-
ho stromu. Lze přiřazovat i fotografie. Většina 
základních verzí programů je na internetu volně 
ke stažení, případné aktualizace nebo rozšíření 
dané verze je potom zpoplatněno. Nejoblíbeněj-
šími programy jsou Ancestry, GenoPro, Family 
Tree Builder.
Dokonce máš potom možnost sdílet svá data 
na internetu prostřednictvím dalších databází  
a programů. Nejoblíbenější je asi myheritage.cz. 
Prostřednictvím internetu tak můžeš najít více či 
méně vzdálené příbuzné, kteří se také o svůj pů-
vod zajímají. Z vlastní zkušenosti můžu potvrdit, 
že to funguje.
Pro toho, kdo rád píše a má znalosti i z obecné 
historie, se nabízí varianta rodové kroniky, kdy ze 
zpracovaných dat vytvoří ucelený text o dějinách 
svého rodu, které zasadí do té které doby našich 
dějin.
A poslední rada na závěr: Zálohuj, zálohuj, zálo-
huj! 

Helena Kaštilová & Ivana Kubíčková

Historie jednoho domu na náměstí se píše dál
V březnu má být dokončena rekonstruk-
ce budovy po ZŠ pro zrakově postižené 
na náměstí. Dům bude opět sloužit nové-
mu účelu – jako sídlo městského úřadu. 
Kolikrát už se jeho funkce změnila a kdo 
všechno v něm v minulosti sídlil? Nahléd-
něme s panem Šikem do historie jednoho 
z litovelských domů...

Rychta
Historie tohoto domu je úzce spojena  
s rychtou na protějším břehu moravního ra-
mene Nečízu. Když rychtář Mikuláš Fenix 
prodal roku 1429 budovu rychty hejtmanovi 
Jankovi ze Sovince, přenesl své sídlo do pro-
tějšího domu. Roku 1441 byl majitelem rych-
ty Petr Gewitscher (Jevíčský) a od roku 1455 
do 1471 jeho syn Zikmund. Poslední dědič-
ný rychtář Martin Tepfer prodal roku 1483 
rychtářská práva městu, o budově se  však 
nemluví, zůstala tedy v Tepferově majetku. 
Roku 1572 byl majitelem purkmistr Jiří Te-
pfer, asi potomek Martina Tepfera. Následně 
se v domě vystřídala řada různých majitelů.

Povstání a vražda
Roku 1613 koupil dům Bernard Zástřizl, 
majitel haňovického panství. Ten byl účast-
níkem stavovského povstání a panství pro-
padlo konfiskaci. Dům v Litovli však zůstal 
paní Apolonii Zástřizlové, po ní jej zdědila 
dcera Anna, provdaná za Bohuslava Želec-
kého. Ten byl v domě o jakubském jarmarku 
zavražděn vlastním služebníkem a vdova 
dům zvaný Panský (Herrenhof) prodala  
7. 9. 1654 městu Litovel za 4 000 tolarů.

Spojení s radnicí roku 1684
Město provedlo nejnutnější opravy, ale  
k větší přestavbě přistoupilo až r. 1684. Teh-
dy byl dům spojen přes zaklenutou Šerhovní 
uličku s věží a tím s budovou radnice. Byly 
zde pak umístěny některé městské kancelá-
ře, byt věžníka aj.

Kasárna
V letech 1747–1754 nechalo město dům 
přestavět na vojenská kasárna (tzv. přední 
kasárna). 
Ve stejné době (r. 1747) koupili majitelé 
pravovárečných domů od vdovy Veroni-
ky Kiesslichové dům č. 721 (v Šerhovní  
a Komenského ulici), aby zde zřídili první 
společný pivovar. Na památku zde umístili 
desku s nápisem: Tento dům byl vystavěn 
nákladem výčepníků a prací dělníkovou 
pro potomstvo, chronogram 1770. (Deska je 

dosud zabudovaná do zdi domu v Šerhovní 
uličce.)
Aby získali peníze, odprodali pak pivovarní-
ci západní část budovy (do ulice Komenské-
ho, dnes tělocvična SOŠ) městu, které zde 
zřídilo zadní kasárna. V přízemí byly stáje 
pro koně, v patře ubytovny. Roku 1813 tady 
byl zřízen špitál pro Francouze zajaté po 
drážďanské kapitulaci. Čtyřicet pět jich zde 
zemřelo na břišní tyfus a bylo pochováno  
v místě U tří křížů (u Alibony). Vaření piva 
v prvním pivovaru skončilo r. 1814, kdy si 
pravovárečníci postavili nový v dnešní uli-
ci B. Němcové. V Šerhovní ulici zůstala jen 
sladovna. 

Okresní hejtmanství
Roku 1870 byla přední kasárna zrušena. 
Budova byla zbořena a prakticky znovu po-
stavena pro potřeby okresního hejtmanství. 
Současně byla podle návrhu olomouckého 
stavitele Johanna Aulegka sjednocena fasá-
da radnice s hejtmanstvím zhruba do dnešní 
podoby. Roku 1874 pak prodalo město zad-
ní kasárna v Komenského ulici zpět pravo-
várečníkům, kteří zde zřídili sladovnu.

Přestavba ve 30. letech
Roku 1933 rozhodla městská rada o rozší-
ření domu pro potřeby okresního úřadu. 
Město koupilo za 300 000 Kč bývalý pivovar 
(nyní již sladovnu) v Šerhovní ulici a Ing. 
Karel Kepka z Brna vypracoval projekt na 
přístavbu. V ulici Šerhovní navrhl budovu 
na dvě poschodí a připojení dvorního trak-
tu, který vše uzavře do jednoho celku. V le-
tech 1935–36 byla přestavba provedena. 
Roku 1937 byly místnosti v přízemí přístav-
by v Šerhovní ulici pronajaty četnickému 
velitelství v Brně za roční nájemné 8 400 Kč 
na dobu 10 let. Roku 1952 se okresní velitel-
ství Sboru národní bezpečnosti (SNB) spolu  
s OV KSČ přestěhovalo do bývalého berní-
ho úřadu (dnes poliklinika). 

Zemědělské učiliště
Po zrušení okresu v roce 1960 bylo do celé 
budovy na náměstí dislokováno zemědělské 
učiliště a r. 1977 základní internátní škola 
pro slabozraké. S tím byly spojeny nutné 
přestavby vnitřní dispozice objektu. 
Po přestěhování školy do Olomouce se na 
náměstí opět vracejí úřady správy města.

Lubomír Šik

Snímek původní budovy (zcela vlevo), ve které sídlila 
kasárna a která byla zbořena roku 1870. Před domem 
tenkrát rostly tři (později jen dvě) lípy.

Budova vpravo od věže již po přestavbě.



Stalo se v Litovli
 18. 3. 1897 se v Litovli 
narodil Josef Veselý. Jako 
profesor historie působil na 
zdejším gymnáziu od roku 
1923 až do důchodu v roce 
1958. Jako dlouholetý před-
stavitel lidové strany se stal 
po volbách roku 1946 předsedou ONV, současně 
byl i předsedou místní organizace lidové strany 
a jeho žena Marie Veselá byla v čele Svazu kato-
lických žen. V únoru 1948 jej akční výbor nejpr-
ve zbavil funkce předsedy ONV a na jeho místo 
ustanovil dosavadního místopředsedu Bohumila 
Teplého. V roce 1951 dostal příkaz k vystěhování  
z města, ale po zásahu lidoveckého ministra Jo-
sefa Plojhara dostal náhradní byt. V lidové straně 
se stal předsedou okresního výboru, 60. naro-
zeniny oslavil už jako místopředseda krajského 
výboru a člen ústředního výboru lidové strany. 
Zastával řadu funkcí i v městské správě, v kultuře, 
letopisecké komisi, byl předsedou knihovní rady. 

 14. 3. 1907 se naro-
dil Josef Lamr. Vyučil se  
u otce kamnářem a hrn-
čířem. Potom absolvoval 
keramickou školu v Bechy-
ni a převzal živnost. Když 
byla roku 1950 komunisty 

zrušena, byl zaměstnán jako technický pracovník 
okresního výboru požární ochrany. Doma zůstala 
zařízená dílna, a tak se Josef Lamr dál ve volných 
chvílích zabýval keramikou a začal budovat do-
mácí muzeum. Sbíral vše, co souvisí s litovelskou 
kamnářskou a hrnčířskou tradicí, a v dílně vznik-
la unikátní sbírka. Roku 1958 dostal povolení  
k provozování komunální provozovny Keramika. 
Vyráběl drobnou hrnčinu, džbánky, vázy, plasti-
ky, které dodával do České jizby v Praze. Pomá-
hal začínajícím keramikům a pod jeho vedením 
vyrůstala nová generace mistrů tohoto řemesla. 
Josef Lamr zemřel 26. 12. 1992. Pokračovatelem 
rodinné tradice se stal jeho syn Josef.
 15. 3. 1957 bylo po mnohaletém přesvědčo-
vání a nátlaku ustaveno v Litovli zemědělské 
družstvo s 26 členy a 127 ha půdy. Předsedou 
se stal největší družstevník Karel Rozsypal, 
místopředsedou František Zdražil. Následovalo 
zaokrouhlování pozemků, při němž soukromí ze-
mědělci dostávali náhradní pozemky jinde. Přes 
všeobecnou brigádnickou i finanční podporu se 
družstvu nedařilo, část úrody zůstala nesklizena. 
Počet družstevníků v dalších letech vzrostl až na 
41, mimo družstvo zůstali jen 4 zemědělci. Před-
sedou se r. 1959 stal Josef Pospíšil. Roku 1962 
bylo družstvo rozpuštěno a půda rozdělena sou-
sedním JZD v Července, Unčovicích a Haňovicích.
 23. 3. 1997 mnoho občanů se zájmem sle-
dovalo večerní oblohu, aby uviděli mimořádně 
jasnou kometu Hale-Bopp. Nejvíce se přiblížila 
Zemi 23. 3., pak se začala vzdalovat a obyvatelé 
Země ji znovu uvidí až po 3000 letech.             L. Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
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Ve čtvrtek 26. 1. jsme s paní Mgr. Věrou 
Mičkovou prošli významnými městy Špa-
nělska a seznámili se s památkami, které 
zde vytvořila jak arabská, tak i křesťanská 
kultura. Začali jsme v Katalánsku, v Bar-
celoně, 2. největším městě země, a kochali 
se především nádherou katedrály Sagrada 
Familia architekta Antonia Gaudího. Poté 
jsme prošli pěti městy, z nichž většina leží  
v Andalusii. Byla to starobylá Granada le-
žící na 70 kilometrů od moře se svou Al-
hambrou (Červeným hradem) a katedrálou, 
rodiště Pabla Picassa Málaga a historická 
Sevilla s královským palácem v arabském 
stylu, třetí největší katedrálou v Evropě, krá-
lovským zámkem, univerzitou či hrobkou 
Kryštofa Kolumba a koridou. Následova-
lo hlavní město Španělska Madrid, město  
20 muzeí, královského zámku a galerie Pra-
do. Aragonskou Zaragozu jsme zastihli prá-
vě v době pouti k Panně Marii na Sloupu. 
Kromě nádherných historických měst poví-
dání zahrnulo i Gibraltar a jeho drzé opice 
a Monte Carlo s mořským muzeem. Přes 
50 účastníků bylo nadšeno. Malinko vadila 
skutečnost, že jsme vše viděli jen černobíle 
a barevně jsme to stihli až v závěru besedy. 
Díky za zajímavé a poutavé vyprávění. Pou-
číme se z chyb a věříme v úspěch. 
V pátek 3. 2. se uskutečnil první letošní 
autobusový zájezd, tentokrát do Moravské-
ho divadla Olomouc na Mozartovu operu 

Kouzelná flétna. Představení se všem velmi 
líbilo, úžasná výprava i výkony interpretů, 
titulky téměř nevadily. Účast 50 seniorů.

V měsíci březnu se nejprve sejdeme na 
schůzce v klubovně, ve čtvrtek 2. 3., pak or-
ganizujeme exkurzi do litovelské sladovny, 
opět ve čtvrtek 16. 3. Sraz zájemců bude ve 
14 hodin na Uničovské ulici, přímo u závo-
du.
Hlavní akcí měsíce bude již tradiční taneč-
ní odpoledne Vítání jara a loučení se zimou 
ve čtvrtek 23. 3. od 15 hodin v Koncertním 
sále MK. Žáci ZŠ Jungmannova nám již při-
pravují zajímavé vystoupení, my zajišťujeme 
občerstvení a hudbu. Vstupné bude jako 
obvykle 30 Kč. Na vaši hojnou návštěvu se 
těšíme. 
Na středu 29. 3. je naplánován pěší výšlap 
Litovel – Nový Dvůr – Střelice s trasou ko-
lem 10 kilometrů. Sraz účastníků v 10 hodin 
u internátu SOŠ na ulici Gemerské.
Připravujeme zájezd do termálů ve Velkých 
Losinách na čtvrtek 20. 4. – přihlášky již při-
jímáme, účastnický poplatek je 200 Kč. 

Informujeme o změně ve složení Samosprá-
vy Seniorklubu: po rezignaci paní Marie Ký-
rové byly kooptovány dvě nové členky – Jiři-
na Jedličková a Věra Hojgrová pro doplnění 
vedení na počet 7 členů.                                 

 jh

Milí čtenáři, kamarádi, přátelé! 
Srdečně vás zvu na sokolovnu v Litovli, kde 
bude uvedena nová divadelní hra Co skrý-
val hrad v Karpatech. 
Předlohou této parodie nám byl především 
film J. Brdečky a O. Lipského Tajemství 
hradu v Karpatech. Diváci se mohou těšit 
na příběh hraběte Felixe Telekeho, který 
společně se svým novým přítelem adjunk-
tem Viljou, obyvatelem  svérázné vesnice 
Višné Vlkodlaky, pátrá po své ztracené lásce  
– pěvkyni Salse. Tu unesl za pomoci věr-
ného, šíleného vědce a vynálezce Orfanika 
zlotřilý baron Gorc, držitel strašidelného 
hradu v Karpatech. 
Přijďte se podívat, jak jejich dobrodružné 

pátrání dopadlo. Srdečně Vás jménem ce-
lého Spurníkova ochotnického souboru zve 

Jana Burešová, rejža. 

Ochotníci odhalí, co skrýval hrad v Karpatech

termíny představení
1., 2., 14. a 15. dubna vždy v 19 hodin

místo
sokolovna v Litovli

vstupné
80 Kč

předprodej vstupenek
květinářství Pinie, Husova 735, Litovel



Ja! Podivéte se – ôž bôde jaro. Japak ste pře-
žêlê zêmô? No bať, s počasim holt nic nena-
děláme, ale hlavně že vás tadê mužô oslovit  
a pozdravit: Váženi naši, ve fšeci – fajnšmek- 
ři, obecenstvo hanácky a ostatni – ôž ste na-
chêstani? To je dobře! Bôdem ladit, bôdem 
letos poprvni v rokô. Jak dêcky. Máme to 
tadê. Hanácká ambasáda, v březnovym ter-
minô.
Jak de žêvot, člověk muže bêt rád, že má  
v tym běhô tradičně a pravidelně neco, na 
co se těši. Na co se muže těšêt. To zvostává 
v podvědomi nafurt, protože ať se děje, co 
se děje, v néhoršim si muže přêpomenót, no 
eště že tak – „eště že tě, lásko, mám“! Vizete? 
Je to jedna z tech věci, co se nám daři držet 
napevno společně. Vite, mět svy publikum, 
svy náštěvnikê, svó vêbranó společnosť, to je 
pro obě stranê to nékrásňéši! Tam je ta po-
hoda, jak já se občas nebojim přêpomenót. 
Protože taková společnosť, taková zešlosť,  
nás zahřeje každyho, teda fšeckê vespolek.
Známe se za ten čas ôž tôze dobře a vê vite, 
jak vêtrvale a ôsêlovně držime a ôžéváme 
z láskó svó mateřskó mlôvô. Dovolte mně 
ê veřéně neská poděkovat tem mém spo-
lôambasádorum, Milušce Flášarové, Jarkovi 
Hlavinkovymô, Péťovi Linduškovi ê Karlovi 
Vinklerovymô. Sô přesvěčené, že hanácká 
mlôva, naše mateřsky nářeči, patři k nám  
a nemá smêsl o tém pochêbovat. Řeknô 

vám, že pro nás je to nepozorovatelny, ale 
mně ôž se mockrát stalo, že ti, co hanáckê 
nemlôvijó (ať ôž z jakyho duvodô), přêzna-
jó, jak je hanáčtěna pro ně malebná. Že kdo 
se zaposlóchá, môsi jô mět rád. To se vi, že 
to neřekne každé, to se vi, že to neřekne ten, 
kdo o puvodô každyho nářeči  nic nevi.
A s nama sténě. Má takovy poznáni a vni-
máni ten, kdo chodi mezê nás si splknót.  
A k temô pohromadě s nama zaposlóchat se 
ê do té „zhudebněné malebnosti“ v tradicê 
hanáckéch pěsniček, co si s nama a pro vás 
zpivajó naši fšeci z Hanácké môzêkê.
Co máme rádi, to se nám lébi! A tak se ôvi-
zem. Přêndite ve štvrtek šesnástyho března 
na Městské klub od osnásti nula nula.
Co se nám lébi, to máme rádi!
Váš – z Hanácké ambasádê – Zdenek Brané.

Litovelské ulice
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Ďábel v zrcadle / Juraj Červenák
Fiorella a dům ztracených duší / Vlastimil Vondruška

SUŠILOVA
Název ulice tvoří příjmení moravského teologa 
a kněze, sběratele lidových písní Františka Su-
šila (14. 6. 1804 Nový Rousínov – 31. 5. 1868 
Bystřice pod Hostýnem). Lidové písně začal  
F. Sušil sbírat již jako student v roce 1824 a první 
sbírku vydal v roce 1835. Teritoriální rozsah sbí-
rek zahrnuje kromě oblastí Moravy (Slovácko, 
Valašsko, Lašsko, Haná, Horácko) i severní Ra-
kousko, pruské Slezsko a Těšínsko. Sesbíral více 
než 2000 lidových písní, které soustředil např. 
do sbírky Moravské národní písně s nápěvy do 
textů vřazenými. Jeho sběratelská činnost sou-
visela s jeho národním uvědoměním. Podílel se 
na přípravách jubilea příchodu Cyrila a Metoděje 
na Moravu v r. 1863, překládal latinské básníky, 
vydal překlad Nového zákona s rozsáhlým ko-
mentářem i několik vlastních básnických sbírek.

Ulice Sušilova odbočuje z ulice Vítězné za Sva-
tojánským mostem a na druhém konci ústí do 
ulice Žerotínovy. V letech 1893–1900 byla na-
zývána Nádražní spolu s dnešní ulicí Červenskou 
podle směru k nádraží na Července. Současný 
název, nejspíš však již pouze pro dnešní rozsah 
ulice, dostala v r. 1900, kdy jméno národního 
buditele F. Sušila využila česká správa města  
k vyzdvižení češství. Název Nádražní se vrátil ješ-
tě v letech protektorátních a od r. 1945 dodnes 
užíváme pro ulici název Sušilova. Ulice Červen-
ská si nejspíš ponechala do r. 1930 název Ná-
dražní a v r. 1930 byla oficiálně přejmenovaná.   

Proměny názvu: Bahnhofgasse (1893)  
Sušilova (1900)  Bahnhofgasse (1940)  
Sušilova (1945)

SVATOPLUKOVA 
Ulice nese v názvu jméno nejvýznamnějšího 
panovníka Velkomoravské říše Svatopluka  
(† 894). Třetí panovník říše pocházel z dynastie 
Mojmírovců a vládl v letech 871–894. Byl sy-
novcem knížete Rostislava. Za jeho vlády potvr-
dila Velká Morava své silné postavení ve střední 
Evropě, a to i díky pokroku ve vývoji moravské 
církevní samosprávy. V pramenech té doby byl 
Svatopluk běžně titulován jako rex – král.

Ulice Svatoplukova vychází z kruhového ob-
jezdu na jihu města a směřuje k Nasobůrkám. 
Nejstarší známý název pro tuto ulici zněl Tře-
bovská. Pochází z října roku 1899 a poukazuje 
na vzdálený směr silnice. Název Svatoplukova 
dostala ulice roku 1900 a ten si s výjimkou pro-
tektorátního období (Mohelnická) zachovala 
dodnes. 

Proměny názvu: Trübaustrasse (1899)  Sva-
toplukova (1900)  Müglitzerstrasse (1940)  
Svatoplukova (1945)

Ivana Kubíčková

Ďábel v zrcadle
Čtvrtý případ kapitána 
Steina a notáře Barba-
riče
Ve čtvrtém románu 
cyklu historických de-
tektivek Juraje Červe-
náka navštíví hrdino-
vé Vídeň přelomu 16.  
a 17. století. Napínavý 
politický thriller ohromí dokonale vykres-
lenými dobovými reáliemi i spletitým pří-
během plným akce, ale především suges-
tivním hledáním kořenů zločinu, při němž 
není příliš jasné, na které straně se nachází 
dobro a na které zlo. Nad někdejším císař-
ským sídlem se stahují mračna. Špioni bis-
kupa Khlesla zavětřili stopu protestantského 
spiknutí, jehož cílem je likvidace nejvyšších 
katolických hodnostářů. Obětí prvního úto-
ku se stane sám následník trůnu, arcivévoda 
Matyáš Habsburský. Zatímco lékaři bojují  
o jeho život, Stein, Barbarič a Jaroš v ulicích 
Vídně a blízkém okolí pátrají po nelítost-
ném vrahovi.
Slovenský autor Juraj Červenák je velmi po-
pulární mezi čtenáři žánru fantasy, ale píše 

také dobové detektivky s mysteriózními  
a hororovými prvky. 

Fiorella a dům ztracených duší
Renomovaný autor be-
letrie i odborných knih 
s historickou tematikou 
píše čtivé a napínavé 
romány pro dospělé  
i pro děti. Dnešní tip 
je čtvrtou částí řady 
dobrodružných příbě-
hů z rudolfínské Prahy 
o Fiorelle a Bratrstvu 
křišťálu.
O domě U Bezhlavého kohouta v Templo-
vé uličce se říká, že je prokletý. Kdysi v něm 
zemřela celá rodina na mor, později v něm 
jistý pekař zabil svou manželku. Dům zůstal 
dlouho prázdný, ale pak ho koupil Hanuš, 
vzdálený příbuzný sklepnice Lucie. Jakmile 
se do něj nastěhuje, začnou se dít nevysvět-
litelné věci – objevují se v něm duše těch, co 
zemřeli bez posledního pomazání a nedošli 
spasení. Bratrstvo křišťálu se tak zaplete do 
vyšetřování případu, v němž se potkává svět 
živých se světem mrtvých.                               lf

Z Hanácké ambasádê Berte to, jak chcete, s nama dêcky v pohodě

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

INZERCE
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Sešli jsme se v únoru, na polích 
i v lesích už dlouho ležel sníh. 
„Myslivec do lesa nechodí, 
snad jen když padají trakaře. 
Jinak aspoň jednou denně,“ 
řekl mi Rudolf Kráčmar, hos-
podář Mysliveckého spolku 
Litovel Doubrava. Vyprávěli 
jsme si o činnosti litovelských 
myslivců,  ale sami poznáte, že 
to bylo nejen o nich.

Myslivecký rok se uzavírá na 
konci března. Jaká byla pro 
myslivce letošní zima?
Po několika letech se vrátila po-
řádná zima, jaké jsme odvykli. 
Při předchozích mírných zi-
mách nám spousta krmení zů-
stala, zato letos musíme krmit 
intenzivně, protože sněhová po-
krývka je dost vysoká. Do toho 
přijde obleva a po ní mrazíky, 
na sněhu se udělá ledová krusta 
a zvěř se špatně dostává k přiro-
zené potravě. Prašanem se nor-
málně prohrabe.
Jsou určité lokality, kde se na 
zimu srnčí zvěř dává do rudlů, 
v nichž je více jedinců. Mají tím 
větší šanci na přežití. V dubnu 
se tyto společné rudly rozptýlí. 
Občany upozorňujeme na to, 
že není vhodné pohybovat se 
tam, kde se zvěř vyskytuje. Když 
srnčí odbíhá před lidmi, odře 
si o ledovou krustu běhy a má  
z toho záněty. Navíc spárkatá 
zvěř potřebuje v zimě klid na 
přežvykování. Pokud je rušena 
lidmi se psy nebo běžkaři, má 
energetické ztráty a snižuje se 
tím její šance na přežití.

Teď v zimě tedy patří mezi vaše 
úkoly krmit zvěř. Co všechno 
ale děláte jinak?
Naším hlavním posláním je 
pečovat o zvěř, zušlechťovat ji 
v rámci chovu. Odstřelem eli-
minovat jedince, kteří jsou ne-
žádoucí k chovu – slabé a ne-
mocné kusy. Máme na starosti 
odstřel černé zvěře – divočáků, 
protože je stejně jako daňčí zvěř 
přemnožená a způsobuje škody 
jak v lesích, tak na zemědělských 
plodinách. A my se vystavujeme 
riziku tyto škody platit.
Provádíme i tlumení škodné 
zvěře, to je hlavně liška. Na zá-
kladě požadavku rybářského 
svazu jsme dostali povolení na 
odlov přemnožených kormorá-
nů. 
Další druhy škodné zvěře jsou 
ale zastoupeny v tak malé míře, 
že není potřeba do toho vstupo-
vat. Vyskytuje se tady nežádoucí 
predátor mývalovec, taky mý-
val severní a začíná se hovořit  
o šakalech. Já jsem se s ním ještě 
nesetkal, ale kolegové ze Štern-
berka už ano. Údajně byl nějaký 
spatřen i na Vrapači.

Vy zvířata i vysazujete, nebo 
počítáte s tím, že se rozmnoží 
sama?
Vypouštíme jenom v menší 
míře bažanty. V zimě nám dělá 
škodná na bažantech velké ško-
dy. Před takovými dvaceti lety 
bylo dost zajíců, králíků i další-
ho ptactva, takže škodná měla 
co brát. Teď už to jsou ale jenom 
ti bažanti.

Já jsem bažanta v lese neviděla 
už dlouho.
Bažant je původem stepní pták. 
Máme větší šanci potkat ho 
na loukách, kde jsou remízky 
a křoviny, prosluněné stráně. 
Tam, kde je vyšší keřovitý po-
rost. Teď v zimě navíc bažanti 
šetří energií, takže jen ráno sletí 
ze stromu, jdou k zásypu, tam 
se nazobou a zalezou na nějaké 
suché místo. Většina vyletí na 
noc tzv. hřadovat na strom, kde 
zůstane do rána. V létě bažanta 
zase neuvidíte, protože je ve vy-
soké trávě. Ale někdy v dubnu, 
květnu, zejména ráno, je bažant 
vidět na nízkých pšenicích, kde 
svítí sluníčko.

Vraťme se ještě k tomu úbytku 
drobné zvěře v posledních de-
setiletích. Čím to je?
Na to mají vliv jednak predátoři 
a dravci, kteří jsou kromě lišek 
celoročně hájeni. Na druhém 
místě je intenzivní zemědělská 
činnost, pěstování technických 
plodin, výkonné sklizňové stro-
je.

Jaký vliv má zemědělská čin-
nost na výskyt zvěře?
Zemědělská krajina se velice 
změnila. Třeba koroptev po-
třebuje pro život různorodou 
skladbu, jaká bývala dřív. Sou-
kromníci mívali políčka bram-
bor, pšenice, vojtěšky, řepy, stří-
dalo se to. Dnes jsou velké lány 
kukuřice, řepky, a tam koroptev 

nepřežije. V kukuřici ani řepce 
nezahnízdí, vejce i kuřata zlikvi-
duje škodná. Vojtěška by mohla 
být vhodným úkrytem. Jenže je 
v současnosti sklízená třikrát, 
čtyřikrát za rok a traktor jezdí 
rychle... Zvěř neunikne. Proto 
se dnes koroptev už vyskytuje 
vzácně.
Co se týče zajíců nebo srnčat, 
když si mají vybrat mezi kuku-
řicí, řepkou a vojtěškou, všichni 
se stáhnou do té vojtěšky. A tam 
dojde k jejich posečení. Snažíme 
se je vyhánět se psy, ale je to zby-
tečné. Srnče se přitiskne k zemi, 
neuteče. 
Proto přistupujeme k pachovým 
ohradníkům. Ty dáváme i ko-
lem cest. Cizí pach donutí zvěř 
být ostražitá a moc se na místě 
nezdržovat. Teď v zimě máme 
na silnicích problém ještě s tím, 
že se solí, a zvěř, která sůl potře-
buje, ji tam chodí lízat. 

Pojďme si ujasnit jednu věc. 
Mám takovou představu, že  
v každém lese působí hajný, 
který má na starosti celý les i se 
zvěří. Jaká je tedy vaše pozice?
Za minulého režimu byly všech-
ny lesy státní a stát v nich měl 
svoje zaměstnance, hajné. Měli 
na starosti dřevaře a lidi, kteří 
chodili sázet stromy, ale zároveň 
měli i zbraň a právo myslivosti. 
Dnes je to tak, že Lesy ČR mají 
zase svého hajného, který ale 
v lese vykonává pouze dozor  
– kde se má udělat školka, co se 
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Myslivecký rok začíná prvního dubna. Jak ho tráví myslivci z Litovle?

OBHOSPODAŘOVANÁ PLOCHA
Myslivecký spolek Litovel Doubrava hospodaří na 1 470 ha lesních a polních pozemků (300 ha tvoří les, zbylou plochu zabírají pole a ostatní pozemky), z nichž 
převážnou většinu má v nájmu. Honitba se nachází na katastrálním území Litovel, Červenka, Tři Dvory a Mladeč. 
Přibližná hranice pozemků obhospodařovaných mysliveckým spolkem Doubrava vede od třídvorského lesa (ve směru na Pňovice) na Šargoun, přes město na 
Vísku, Vrapač, Čerlinku, za Nový Dvůr a kolem Červenky zpět k pňovickému lesu.
Minimální výměra honitby musí být 500 ha, horní hranice není stanovena. Je dána spíše finančními možnostmi spolku, který z pronajaté půdy platí nájemné. 

Střelby na střelnici u chaty Doubrava.

Rozvoz krmiva do lesa v zimě.
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má vykácet atd. Neznamená to, 
že musí nosit zbraň. 
V tom samém lese ovšem může 
působit i organizace, která má 
právo myslivosti, a ta zase vy-
konává jen mysliveckou čin-
nost.

Co musí splnit ten, kdo se chce 
stát myslivcem?
V každém okresním městě exis-
tuje okresní myslivecký spolek. 
Tam se zájemce zapíše do kurzu. 
Nejdřív absolvuje hodiny te-
oretické výuky v sedmi před-
mětech. Potom následuje roční 
praxe v některém mysliveckém 
spolku – zpravidla si člověk vy-
bere to v místě bydliště. Musí se 
zúčastnit alespoň jedné kyno-
logické akce, jako je jarní svod, 
zkoušky loveckých psů, výsta-
va, a taky nějaké střelecké akce. 
Současně s tím absolvuje zájem-
ce kurz zacházení se zbraní. 
Po roce se dělají zkoušky adeptů 
z těch sedmi předmětů – tradice 
myslivosti, zákonů o myslivosti, 
myslivecké zoologie, choroby  
a péče o zvěř, kynologie, střelec-
tví a lovectví.
Kdo uspěje, může se stát mysliv-
cem.

Kolik má vaše sdružení členů?
Snažíme se nepřekročit počet 
třiceti členů. Na velikost honitby 
je to ideální.

Jsou mezi myslivci i ženy?
V našem sdružení jsou dvě. 
V poslední době tvoří ženy až 
30 % z celkového počtu adeptů. 
Zajímalo nás, co je na myslivosti 
láká, a je to zejména kynologie. 
Jsou to spíš mladší ženy, dívky, 

které chovají lovecká plemena 
psů. Pokud chtějí chovat štěňa-
ta, musí jejich pes absolvovat 
zkoušku z výkonu.

Už podruhé tady zaznělo slovo 
kynologie.
Každý spolek má předepsané, 
kolik nejméně musí mít pro 
svou honitbu lovecky upotřebi-
telných psů. Pro naši výměru je 
to pět. My jich máme ale celkem 
asi dvanáct. Psi musí absolvovat 
určité stupně zkoušek pracov-
ního výkonu. Pro některé z nás 
je kynologie i životním stylem,  
a proto vodíme naše lovecké psy 
i na zkoušky vyšší kategorie, ně-
kdo absolvuje i výstavy.
Každý rok také pořádáme něja-
kou kynologickou akci. Na jaře 
bývá na Doubravce jarní svod, 
kde se sejdou všichni kynolo-
gové z okresu se psy. Bývá jich 
kolem osmdesáti až devadesáti. 
Rozhodčí zde hodnotí exterié-
rové vlastnosti psů i jejich po-
vahu.
Pořádáme i zkoušky, které sice 
nejsou vrcholové, ale dá se  
z nich na celostátní vrcholové 
zkoušky nominovat.

Jsou teď nějaké trendy v pleme-
nech loveckých psů?
Výmarský ohař, maďarský ohař, 
z menších psů border teriér.

Děláte taky kroužky pro děti, 
začínající myslivce?
Neděláme. Když ještě žil dok-
tor Vojtěch Grézl, hodně si přál, 
abychom s tím začali. Oslovili 
jsme proto školy v Litovli, ale 
zájem byl tak minimální, že se 
to ani nerozjelo.

Rybář, který chce chytat ryby, 
musí mít rybářský lístek. Musí 
mít takové povolení i myslivec?
Myslivec musí mít lovecký lís-
tek. K tomu ještě existuje povo-
lenka k odlovu. 
Když mám lovecký lístek, ne-
znamená to, že můžu sednout 
do auta a jet lovit někam, kam 
nejsem pozván. Tamní hospo-
dář mi musí vystavit povolen-
ku. V ní je napsáno, co myslivec 
může lovit. 
Na to, kolik toho můžeme  
v daném roce ulovit, jsou přís-
ná pravidla. Určení počtu kusů 
k odlovu předchází jarní sčítání 
zvěře. To se dělá tak, že stanoví-
me lokality, na kterých se schá-
zí zvěř ke krmení. Člen spolku, 
který místo dobře zná, se tam 
vydá večer, když zvěř vychází. 
Na sněhu je dobře vidět, takže 
ji několikrát spočítá a tím zjistí 
průměrný počet jedinců. Na zá-
kladě výsledku se pak stanovuje 
plán chovu a lovu zvěře.
Problém je, že naše honitba je 
protkaná železniční tratí a sil-
nicemi. Nejvíc sražené zvěře je 
mezi Třemi Dvory a Pňovicemi, 
také na silnici z Litovle k Novým 
Zámkům a z Červenky ke Krá-
lové. Pokud stanovíme, že mů-
žeme odlovit třeba deset srnců, 
ale v průběhu sezóny pět srnců 
srazí auto, můžeme jich lovit už 
jenom pět.

Zvěř se asi neloví celoročně, že?
Každý druh to má jinak. Třeba 
liška a divočák se loví celoročně. 
Spárkatá, drobná a ostatní škod-
ná mimo lišek má dobu hájení  
a dobu lovu.

Máte zkušenost i s pytláky?
Občas se případy pytláctví vy-
skytnou. Teď v zimě je problém, 
že pytláci využívají toho, že se 
zvěř zdržuje u silnic. Takže oni 
třeba jedou autem, stáhnou 
okýnko, střelí po tom kusu a je-
dou dál.

Ani si ho nevezmou?
Kdyby si ho vzali, někdo je při-
stihl a měli u sebe zbraň, už by 
měli problém. Takže oni třeba 
popojedou, někomu zbraň pře-
dají a pak se vrátí, naloží zvěř do 
auta a odjedou. 
Takový případ jsme řešili v Li-
tovli u cukrovaru. Chytili jsme 
pytláka, zavolali státní policii, 
a on tvrdil, že zvěř našel a vzal 
ji s sebou, aby ji předal hospo-
dáři.

Existuje taky myslivecká stráž.
Členové myslivecké stráže mají 
možnost kontrolovat podezřelé 
osoby. Pokud někdo nemá tře-
ba povolení k lovu nebo lovecký 
lístek, stráž mu může odebrat 
zbraň.
Počet členů myslivecké stráže 
odpovídá výměru honitby. Je to 
jeden člen na každých započa-
tých 500 ha. To znamená, že my 
máme tři.

Řekněme si na závěr, zda jsou  
 v myslivosti nějaké novinky.
Třeba ve veterinární oblasti jsou 
nové postoje, ale taky nové cho-
roby. Teď se hodně mluví o ptačí 
chřipce. Ta ale byla, je a bude. 
Jsou však jiné, horší nemoci, 
které se na nás řítí, jako třeba 
africký mor prasat.
Bavili jsme se o sklizni pícnin 
a riziku, které to představuje 
pro zvěř. Dnes je trend zabránit 
posečení zvěře pomocí dronů  
a termovizí. Je to však finančně 
náročná záležitost.                    hk
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Co dělat, když najdete u cesty či  
v lese uhynulé zvíře?
Jak se zachovat, když najdete 
zvíře zraněné?
Jak poznat, zda zvíře potřebuje 
pomoc?
To se dozvíte v samostatném 
článku na straně 14.

ZVĚŘ V LITOVELSKÝCH LESÍCH (A POLÍCH)
V lesích a polích na Litovelsku žije srnec obecný, daněk skvrnitý, prase di-
voké, v menší míře zajíc polní, bažant obecný a koroptev polní. Ze zvířat, 
která myslivci označují jako škodnou, je to liška obecná, jezevec lesní, psík 
mývalovitý, kuna lesní, mýval severní.

Jelen ulovený v lokalitě Červenka.

Jarní svod loveckých psů na chatě Doubrava.
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 Předprodej: Turistické informační centrum při MK, nám. Př. Otakara 762, Litovel 
tel.: 585 150 499  nebo 775 339 098, e-mail: vstupenky@mklitovel.cz

3
9. 2.–22. 4. , PO–PÁ 8–17, SO 9–12, 12.30–15 hod., prostory TIC při MK 
Litovel, vstupné dobrovolné
JAK SE RODÍ VEČERNÍČKY  Dozvíte se, co všechno obnáší výroba oblí-
bených kreslených a loutkových filmů i zajímavosti z historie dětských ve-
černíčků.

6.–31. 3., PO, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17, PÁ 8–13, SO 10–13 hod., Výstavní síň 
MK Litovel
XXVI. MIKOLOVSKÉ NÁLADY  putovní výstava výtvarníků EU za účasti 
delegace z Polska; vernisáž: pondělí 6. 3. v 17 hodin

st 8. 3., 19 hod., Velký sál Záložny, předprodej 150 Kč, na místě 200 Kč
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA  Večer, kterému bude vládnout paní Móda a její 
sestra Elegance. Přijďte, chcete-li být šik a trendy, na módní přehlídku 
společenské a svatební módy: Helena Bedrnová – street collection, móda 
Calzanatta, Svatební salon Sen, ukázka vlasového stylingu atd.

pá 10. 3., 19 hod., Velký sál Záložny, vstupné: od 150 Kč, na místě +50 Kč
VRAŽDA V SALONNÍM COUPÉ  divadelní hra v podání Divadla Járy Ci-
mrmana

po 13. 3., 10 hod., Velký sál Záložny, vstupné: 40 Kč
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA  pohádka v podání divadla Julie Jurištové pro děti  
z MŠ a I. stupně ZŠ, včetně veřejnosti

út 14. 3., 19 hod., Malý sál Záložny, vstupné v předprodeji 50 Kč, na místě 
70 Kč
TAHITI – CO VÍCE VONÍ ROMANTIKOU?  povídání a beseda s cestova-
telem panem Vladislavem Habermanem o účasti na plavbě katamaránem 
mezi ostrovy Francouzské Polynésie 

čt 16. 3., 18 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné dobrovolné
PŘÊNDITE SI SPLKNÓT  pořad pro přátele hanáckého nářečí, host: Ha-
nácká môzêka, pořadatel: Hanácká ambasáda

po 20. 3., 19 hod., Velký sál Záložny, vstupné: od 250 Kč, na místě +50 Kč
RŮŽE PRO ALGERNON  tragikomický příběh dementního muže, který 
chce být chytrý; nejúspěšnější inscenace spolku Kašpar; v hlavní roli Jan 
Potměšil

čt 23. 3., 19 hod., Velký sál Záložny, vstupné v předprodeji 130 Kč, na místě 
180 Kč
HONZA NEDVĚD: NÁVRAT  koncert folkového písničkáře Honzy Nedvě-
da, Pavel Helan – kytara, Jindra Koníř – klávesy

út 28. 3., 19 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné: 80 Kč
TEREZIE FIALOVÁ A JIŘÍ BÁRTA  koncert v rámci KPH, Jiří Bárta – vio-
loncello a Terezie Fialová – klavír

PŘIPRAVUJEME
4. 4. KINO – BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU, 8. 4. ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY  
V LITOVLI, 9. 4. JEN POČKEJ ZAJÍCI (divadelní pohádka), 11. 4. ŽENA ZA PUL-
TEM (divadelní představení), 18. 4. OPERETY (koncert), 21. 4. 4 TET (kon-
cert), 23. 5. ŠTEFAN MARGITA (koncert)

˚
˚

˚

kompletní servis autoskel

cištení interiéru
renovace laku

leštení svetlometu

AUTOSKLA   STAVARIC, s. r. o.

Javoříčská 1313/6a, Litovel

tel. 585 154 631
724 158 043

ˇ

ˇ ˇ
ˇ ˇ

INZERCE

Hudba violoncella a klavíru
V úterý 28. března se můžete 
těšit na další z koncertů KPH, 
který začíná v 19 hodin v Kon-
certním sále MK Litovel. Vy-
stoupí Terezie Fialová, která 
zahraje na klavír, a Jiří Bárta na 
violoncello. 
Terezie Fialová patří k nej-
talentovanějším klavíristům 
mladé generace. Je uznávanou 
komorní partnerkou předních 
českých i zahraničních sólis-
tů. Vystudovala Konzervatoř 
v Brně, obor klavír a housle, 
Akademii múzických umění  
v Praze a Hochschule für Musik 
und Theater Hamburg. Vzdělá-
ní si doplnila studijními pobyty 
na Hochschule für Musik Lu-
zern, na Hochschule für Musik 
Felix Mendelssohn Bartholdy  
v Lipsku a také účastí na mis-
trovských kurzech. Jako hous-
listka byla členkou mezinárod-
ního orchestru mladých The 
Young Sound Forum of Europe, 
se kterým podnikla několik tur-
né po významných koncertních 
pódiích a spolupracovala s vý-
znamnými umělci. Je členkou 
klavírního tria Eben trio, lau-
reátkou mezinárodních soutěží 
a držitelkou ceny Anny Hos-
tomské. Koncertovala ve většině 
států Evropy, v USA, Japonsku  
a na mnoha významných festi-
valových pódiích. 

Jiří Bárta je iniciátor, umělecký 
ředitel a spoluzakladatel Mezi-
národního hudebního festivalu 
komorní hudby v Kutné Hoře 
a patří již od 90. let ke špič-
ce violoncellistů své generace.  
V rámci své rozsáhlé koncertní 
činnosti vystupuje ve spolupráci 
s předními interprety a orches-
try ve významných koncertních 
síních a na festivalech po celé 
Evropě, v Americe, Japonsku  
a Austrálii. Je nadšeným propa-
gátorem soudobé hudby, spolu-
pracoval mj. s Petrem Ebenem, 
Markem Kopelentem, Peterem 
Grahamem, Pavlem Zemkem, 
Martinem Smolkou či Ondře-
jem Kukalem. Mnoho skladeb, 
často pro něj napsaných, uvedl 
v české nebo světové premiéře. 
Neváhá znovuobjevovat i sklad-
by méně známých skladatelů 
19. století, prakticky se zajímá  
i o autentickou interpretaci sta-
ré hudby, vášnivě se věnuje ko-
morní hudbě. Je držitelem řady 
významných ocenění. Kromě 
Supraphonu Jiří Bárta natáčel 
i pro firmu Lotos, Deutsche 
Gramophon a v poslední době 
pro londýnský Hyperion. Jeho 
diskografie zahrnuje mj. Bacho-
vy suity, Šostakovičovy koncer-
ty, ale i Foerstrův koncert nebo 
Rubinsteinovy sonáty.

MK

Tragikomický příběh dement-
ního muže. Charlie Gordon je 
muž s IQ 68, který má jediný 
sen: Stát se chytrým… Drsný  
a zároveň dojemný příběh o ne-
konečné touze člověka překonat 
sama sebe, ale i o tom, co všech-
no potřebujeme k tomu, aby-
chom byli alespoň na pár chvil 
v životě šťastni. Nejúspěšnější 
inscenace spolku Kašpar. 
Hrají: Jan Potměšil, Barbara Lu-

kešová / Eva Elsnerová / Mar-
kéta Coufalová, Petr Lněnička 
/ Jakub Špalek / Tomáš Stolařík, 
Lukáš Jůza / Míla Tichý.         MK

Růže pro pokusnou myš Algernon
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od března zahajujeme sérii dopoledních
KURZŮ ANGLIČTINY PRO SENIORY

příjemné prostředí, sympatičtí lektoři, káva, čaj...

přihlášky a více informací na
tel. 720 697 889

1. máje 792/2, Litovel

www.anglictinalitovel.cz

INZERCE

Tahiti: Co více voní romantikou?
Pro příznivce cestování, jach-
tingu a dobrodružství připravu-
jeme přednášku a besedu o mé 
účasti na mezinárodní regatě  
v oblasti Francouzské Polynésie, 
jmenovitě v oblasti Společen-
ských ostrovů (Tahiti). Kromě 
spousty fotografií a filmových 
záběrů se seznámíte s geogra-
fickou polohou, historií ostrovů  
a jejich objevování, jakož i se 
současností oblasti.
Měl jsem to štěstí získat místo  
v mezinárodní posádce, která se 
původně měla zúčastnit regaty  
z ostrova Raiatea kolem Maupiti 
a Huahine zpět na ostrov Raia-

tea. Nakonec jsme upustili od 
původního záměru zúčastnit se 
regaty = závodu a vytyčili jsme 
si svou trasu za poznáváním jak 
úchvatné přírody, tak i obyvatel-
stva.
O zážitky z třítýdenní plavby 
bych se s Vámi rád podělil. 
Rád Vás tedy přivítám v co 
nejhojnějším počtu v úterý  
14. března v 18 hodin v Malém 
sále Záložny v Litovli. Vstupné 
v předprodeji 50 Kč, na místě 
70 Kč.

Vladislav Haberman,
během plavby na pozici 2. skipper

 = 1. zástupce kapitána

Tajemník Městského úřadu Litovel vypisuje výběrové řízení na pozici

ŠÉFREDAKTOR/KA LITOVELSKÝCH NOVIN

Náplň práce
 samostatná publicistická činnost, příprava zpráv, článků a reportáží
 organizování a koordinace vydávání periodika

Požadavky
 splnění požadavků dle § 4 zákona 312/2002 Sb.
 vzdělání VŠ (Bc.), VOŠ, příp. SŠ se znalostí a praxí v publikační činnosti
 výborná znalost pravopisu českého jazyka
 znalost práce v MS Word, výhodou znalost InDesign a Corel Photo-Paint 
 schopnost vlastní autorské činnosti (psaní reportáží, vedení rozhovorů)
 řidičský průkaz skupiny B a praxe v řízení osobního vozidla

Podmínky
 zařazení v 10. tarifní třídě, úvazek 1,0
 možnost nástupu dle dohody, ale nejpozději k 1. 5. 2017

Písemnou přihlášku doručte do 6. března do 10 hodin na adresu Městský 
úřad Litovel, k rukám tajemníka, nám. Přem. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel. 
Obálku označte nápisem Výběrové řízení – Litovelské noviny. 
Podrobnosti o náležitostech přihlášky najdete na stránkách www.litovel.eu.

Bierhanzelova mast – na lysinu past
V luxusně zařízeném salonním 
coupé mezinárodního rychlí-
ku cestují tři pasažéři: slavný 
český policejní inspektor Vác-
lav Trachta, průmyslník Meyer, 
který vyrábí všechno pro zahřátí 
(kožichy, rum, šamotové cihly), 
a továrník Bierhanzel, výrobce 
masti pro houstnutí vlasů. Ve 
stanici Istanbul přibude k této 
trojici inspektorův žák, policej-
ní praktikant Jindřich Hlaváček, 
dokončující svou diplomovou 
práci o vlakové kriminalistice. 
Cesta probíhá klidně až do chví-
le, kdy továrníka Bierhanzela 
rozbolí zub. Vlakový steward 
– jakýsi konduktér pro boháče 
– přispěchá se šlapací vrtačkou 
a továrník se po zákroku cítí 

mnohem lépe. Záhy bolest po-
mine úplně, neboť Bierhanzel 
zemře. 
Takto efektně otevřel Jára Cimr-
man svou detektivní hru Vražda 
v salonním coupé, v níž zúročil 
své zkušenosti z policejní služby 
na vídeňské „čtyřce“. O jeho kri-
minální a kriminalistické karié-
ře nás poučí série fundovaných 
přednášek, polemizujících s ra-
kouským středoškolským profe-
sorem E. Fiedlerem. 
Představení z dílny Divadla Járy 
Cimrmana proběhne v pátek  
10. 3. v 19 hodin ve Velkém sále 
Záložny. Vstupné od 150 Kč. 
Vstupenky zakoupíte v TIC Li-
tovel (budova Záložny).

MK

Pozvánky
NA DĚTSKÝ KARNEVAL
so 4. 3. ve 14 hod., Záložna v Litovli

Na velkém dětském karnevalu zave-
de šašek Viky všechny děti do světa 
show, tance a pohádek. Nebude 
chybět spousta legrace, soutěže za 
super ceny, dětská diskotéka s novými 
světelnými efekty a bublinkami z ma-
xibublifuku. Vstupné je 10 Kč pro děti  
a 30 Kč pro rodiče.

NA PLES NA BŘEZOVÉ
so 4. 3. ve 20 hod., kulturní dům na 
Březovém

Český červený kříž na Březovém zve na 
společenský ples. K tanci a poslechu 
zahraje skupina Eši Band. Vstupné je 
50 Kč.

NA PLES PŘÁTEL DOBRÉ ZÁBAVY
so 4. 3. ve 20 hod., Záložna v Litovli

CK Bavi pořádá 23. ples přátel dob-
ré zábavy. Hrát bude skupina Gama 
ze Šternberka. Na programu bude 
mj. Pomáda show – mix dance hitů  
v podání Popovky Olomouc, taneční 
vystoupení skupiny Kaster, Apokalips 
pole dance show i půlnoční překvape-
ní. A chybět nebude ani tombola.

NA PŘEDNÁŠKU O STEZKÁCH
út 14. 3. v 17 hod., výstavní sál muzea

Muzejní společnost Litovelska pořádá 
přednášku nazvanou Staré stezky na 

Litovelsku a v širším okolí. Přednáše-
jícím je Mgr. Jan Martínek.

NA PROBOUZENÍ NETOPÝRŮ
so 25. 3. v 10 a 13 hod., Javoříčské 
jeskyně

Chcete se dozvědět něco o netopýrech    
a jejich výzkumu a prohlédnout si je 
zblízka? Standardní prohlídka jeskyně 
s průvodcem bude doplněna pouta-
vým vyprávěním zkušeného zoologa  
a zakončena zajímavou prezentací. 
Každý účastník obdrží v ceně vstupen-
ky malý suvenýr. 
Kapacita je omezena, proto je třeba 
se předem objednat buď telefonicky 
na čísle 730 575 924 nebo e-mailem 
javoricko@caves.cz. 

NA KONCERT DO PŇOVIC
so 25. 3. ve 14 hod., sálek staré školy 
v Pňovicích

Na koncertu pořádaném Kruhem přá-
tel hudby vystoupí Michaela Špačková 
(fagot) a Lukáš Klánský (klavír). 

NA PŘEDNÁŠKU O STUDÁNKÁCH
čt 30. 3. v 17 hod., výstavní sál muzea

Muzejní společnost Litovelska pořádá 
přednášku O studánkách a pramenech 
Litovelska. Přednášející je Eva Vaňko-
vá, jejíž sloupky nejen o studánkách 
jste mohli a můžete číst i v Litovel-
ských novinách.
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Kam se obrátit při nálezu uhynulé nebo poraněné zvěře v lese
Kam zavolat

Kdokoli najde v lese, na poli či třeba u silnice uhynu-
lou nebo poraněnou zvěř, měl by její nález ohlásit.  
Nález uhynulé nebo poraněné spárkaté (jelen, sr-
nec, daněk, divočák...) nebo drobné (bažant, zajíc, 
kachna...) zvěře je možno nahlásit:
 v úřední době na městský úřad v Litovli, odbor 
životního prostředí

tel. 585 153 261 
 kontaktovat člena místního mysliveckého spolku
 je možné se obrátit na městskou policii

 tel. 585 341 568, 602 133 721
 případně na obvodní oddělení Policie ČR, v přípa-
dě Litovle na číslech 

tel. 585 341 333, 974 766 751

Příslušní pracovníci informaci předají buď na MěÚ 
nebo přímo zkontaktují uživatele příslušné honitby, 
který zajistí odklizení uhynulé zvěře nebo další péči 
o poraněnou zvěř. V případě poranění zvěře bývá 
postupováno dle závažnosti poranění.

Co dělat a nedělat

Poraněné nebo uhynulé zvěře se nedotýkejte a ne-
manipulujte s ní. Pomoc poskytnete tím, že se obrá-
títe na uvedené instituce.
Nezapomeňte oznámit místo nálezu!
Je vhodné také určit, o jakého živočicha jde.

Co myslíme slovem zvěř

 bažant obecný
 čírka obecná
 havran polní
 holub doupňák
 holub hřivnáč
 hrdlička zahradní 
 jestřáb lesní
 kachna divoká
 káně lesní
 kormorán velký
 koroptev polní
 krahujec obecný

 krkavec velký
 lyska černá
 moták pochop
 polák velký
 poštolka obecná
 racek chechtavý 
 sojka obecná
 straka obecná
 volavka popelavá
 vrána obecná
 výr velký

Kdy je a kdy není třeba pomoc

Mládě potřebuje pomoc, zejména pokud:
 je zraněné nebo nemocné (krvácí, má bezvládnou kon-
četinu či svěšené křídlo, třese se, zvrací, má průjem, je 
apatické a nevšímá si okolí)
 je podchlazené, promoklé nebo dehydrované
 je napadeno psem nebo kočkou
 je silně napadeno vnějšími parazity nebo vyskytují-li se 
kolem něj ve větším množství mouchy
 je v bezprostředním nebezpečí (auta, psi a kočky, malé 
děti, uváznutí v pasti, ploty atd.)
 dojde-li ke zničení hnízda (pád stromu, stavební zásah...)
 jde-li o opeřené polovzletné mládě dravého ptáka na-
lezené v městské zástavbě na zemi (samo se do hnízda 
nevrátí, hrozí jeho napadení predátory)
 jde-li o savčí mládě zmateně pobíhající a naříkající (ko-
louši, srnčata)

Dospělý jedinec potřebuje pomoc, zejména pokud:
 je zraněný, nemocný, vyčerpaný (leží na zemi a nemá 
sílu k úniku)
 je v bezprostředním nebezpečí (uváznutí v pasti – jím-
ky, ploty, uštvání psem...)

Mládě nepotřebuje pomoc, pokud:
 jde např. o koloucha či srnče, které v klidu leží v trávě 
(matka k nim přichází jen několikrát denně, aby je nakrmila) 
 jde-li o zdravá vyletující mláďata např. kosů, drozdů, 
sojek (neumějí ještě létat, mají krátké ocásky i křídla  
a zdržují se na zemi v křoví, rodiče je ale krmí)
 jde-li o zdravé mladé sovy, které posedávají okolo hníz-
da (sedí i měsíc na větvích okolo hnízda a přivolávají rodi-
če pískáním; dovedou již trochu létat, ale jsou neobratné)
 jde-li o mladé poštolky posedávající na římsách a balko-
nech domů (trvá několik dní, než se odváží létat)

Pomoc pro zraněné zvíře

Najdete-li zraněné zvíře z volné přírody, kontaktujte 
záchrannou stanici v Pateříně na čísle

tel. 776 212 977

Zvěří podle zákona o myslivosti se rozumí a v naší 
oblasti se nejčastěji vyskytuje:

 bobr evropský 
 daněk skvrnitý
 jelen evropský
 jezevec lesní
 kuna lesní a skalní
 liška obecná
 muflon

 ondatra pižmová 
 prase divoké
 sika japonský
 srnec obecný
 tchoř tmavý
 vydra říční
 zajíc polní

SAVCI

PTÁCI

INZERCE

Školské obvody spádových mateřských škol
Zastupitelstvo města Litovel na svém zase-
dání dne 9. února vydalo obecně závaznou 
vyhlášku č. 1/2017 o školských obvodech 
spádových mateřských škol, jejichž zřizova-
telem je město Litovel. 
Ředitel spádové mateřské školy je povinen 
přednostně přijmout žáky s místem trvalé-
ho pobytu v příslušném školském obvodu. 
Dítě, pro které je předškolní vzdělávání po-
vinné, se vzdělává ve spádové mateřské ško-
le, pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka 
jinou školu.
Území školských obvodů a jejich rozsah jsou 
vymezeny takto:

Mateřská škola G. Frištenského 
(včetně MŠ Čihadlo a MŠ Unčovice)
 ulice: 1. máje, Bezručova, Boskovicova, 
Boženy Němcové, Čihadlo, Družstevní,  
G. Frištenského, Havlíčkova, Husova, Cho-
linská, Jiráskova, Jungmannova, Karlovská, 
Komárov, Komenského, Kostelní, Masary-
kova, Mlýnská, Nábřežní, Nádražní, Naso-
bůrská, náměstí Př. Otakara, Příčná, náměstí 
Svobody, Olomoucká, Palackého, Poděbra-

dova, Revoluční, Revúcká, Smyčkova, So-
chova, Studentů, Šafaříkova, Šargounská, 
Šemberova, Šerhovní, Štefánikova, Švédská, 
Švermova, Třebízského, Vlašímova, Vodní
 místní části: Březové, Chořelice, Rozva-
dovice, Tři Dvory, Unčovice

Mateřská škola Gemerská 
(včetně MŠ Kollárova)
 ulice: Červenská, Čs. armády, Dukelská, 
Gemerská, Hrnčířská, Javoříčská, Karla 
Sedláka, Kollárova, Kosmonautů, Králo-
va, Kysucká, Lesní zátiší, Lidická, Loštická, 
Lužní, Nová, Novosady, Opletalova, Pav-
línka, Polní, Rybníček, Sadová, Severní, 
Staroměstské náměstí, Sušilova, Šmakalova,  
U Stadionu, Uničovská, Vítězná, Wolkerova, 
Zahradní, Žerotínova

Základní škola a mateřská škola Nasobůrky
 ulice: Svatoplukova
 místní části: Chudobín, Mladeč, Mysle-
chovice, Nasobůrky, Nová Ves, Savín a Vís-
ka

red.

Pokora srdce nežádá, 
aby ses pokořoval, ale aby ses otevřel. 

Právě ona je klíčem ke změně. 
Teprve potom můžeš dávat a přijímat.

(Antoine de Saint-Exupéry) 
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Dům dětí a mládeže Litovel
2. března  Minizoo o jarních prázdninách / Komenského ulice (9.00–16.00)
     Přijďte se podívat na naše terarijní zvířátka i jiné mazlíčky! Dobrovolné vstupné bude použito k zakou- 
     pení krmiva pro minizoo. K návštěvě srdečně zvou děti z kroužků Chovatelé a Teraristika.
      Info Ing. Pavel Sova: 585 342 448, 775 550 964, p.sova@ddmlitovel.cz  
10. března  Recitační soutěž / Staroměstské náměstí (13.00)
     Recitační soutěž pro školy z Litovle a okolí. Všichni účastníci dostanou sladkou odměnu! Termín uzávěr- 
     ky přihlášek je 8.3. Přihlášky je možné zasílat elektronicky na adresu j.cekelova@ddmlitovel.cz.
      Info Jana Čekelová: 775 550 963, 585 342 448
12. března  Jarní karneval / Velký sál Záložny v Litovli (14.00)
     Přehlídka tanečních kolektivů, soutěž jednotlivců a cvičení s hudbou pro všechny diváky. Vstupné divá- 
    ků a startovné tanečníků je 40 Kč. Propozice a přihlášky najdete na www.ddmlitovel.cz. Taneční ko- 
     lektivy i jednotlivci se mohou přihlásit v kanceláři DDM v ul. Komenského nebo na e-mail grulichova@ 
     ddmlitovel.cz do středy 22. 2.
      Info Mgr. Miroslava Grulichová
18. března  Okresní kolo soutěže v radiotechnice dětí a mládeže / Komenského ulice (8.30)
   Soutěž pořádaná ve spolupráci s radioamatéry z Olomouckého kraje, určená pro děti a mládež do  
     19 let. Propozice a přihlášky ke stažení na www.ddmlitovel.cz v záložce Akce.
      Info: 603 370 437, ddm@ddmlitovel.cz 
18. března  Putování po stopách našich předků / vlaková zastávka Litovel město (8.00)
       Vydáme se společně hledat tajemství do Hanáckého muzea v obci Cholina. Přihlášky je nutno odevzdat 
     do 15. 3. Cena: 80 Kč (doprava, vstupné).
      Info Bc. Eva Mariánková: 739 655 803, mariankova@ddmlitovel.cz
25. března  Za bobry kolem Oskavy / vlaková zastávka Litovel město (6.20)
    Již tradiční přírodovědná vycházka s Guccim! Návrat zpět do Litovle v odpoledních hodinách. Cena:  
    50 Kč za účastníka, včetně dopravy. S sebou: průkazku ZP, přiměřený oděv a obuv, vydatnou svačinu, 
     dalekohled či fotoaparát. Váš pejsek může jít s vámi, platný očkovací průkaz psa nutno vzít s sebou.
      Info Ing. Pavel Sova: 775 550 964 , p.sova@ddmlitovel.cz     

2. dubna  Vynášení Morany / Hradečná u Bílé Lhoty (13.00)
    V den Smrtné neděle, čtrnáct dnů před Velikonocemi, zachovávají lidé v Hradečné po staletí lidovou 
     tradici vynášení Morany. Pojďte se k nim s námi připojit!
      Info Hedvika Weberová, DiS: 585 342 448, 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

 
Letní tábory DDM
POBYTOVÉ TÁBORY
BOBŘÍKOBRANÍ
 1.–9. července
 Tábor s integrací zaměřený na sbírání netra-
dičních bobříků. Pro děti od 6 do 15 let a děti  
s handicapem.
 3 600 Kč / 5 000 Kč s asistentem

TANEČNÍ TÝDEN TRIPS
 10.–15. července
 Letní rekreace s tancem pro děti od 6 do 14 let 
se spoustou her, sportování a cvičení s hudbou.
 3 100 Kč

SURVIVOR – TAJEMSTVÍ KOMNAT
 12.–20. července
 Tábor pro děti od 6 do 15 let zaměřený na luš-
tění záhad a tajemství, tvorbu rébusů, turistiku  
a větší fyzickou aktivitu.
 3 650 Kč

KASTER – TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
 30. července – 4. srpna
 Pro členy TS Kaster, jejich sourozence a rodiče.
 1 300 Kč

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
TOULAVÝ TÝDEN
 10.–14. července
 Zažijeme atmosféru husitského vojenského 
ležení, zavítáme do záchranné stanice volně 
žijících zvířat. Pronikneme do tajů lukostřelby, 
vyzkoušíme si něco ze života prérijních indiánů.
 1 600 Kč

VÝLETNÍČEK
 17.–21. července
 Výlety, návštěvy kulturních památek, koupání, 
hry, soutěže, výtvarné činnosti.
 1 500 Kč

KAŽDÝ DEN TROCHU JINAK
 24.–28. července
 Výlety do strašidelného zámku DraXmoor  
a westernového městečka, procházka CHKO  
k lovecké chatě v Horce n. M., návštěva Pradědo-
va dětského muzea nebo bazénu v Bohuňovicích.
 1 650 Kč

KŘÍŽEM KRÁŽEM
 21.–25. srpna
 Detektivní výlet po Lesánkově cyklotrase, vý-
let za vláčky do Střížova, do lanového centra, den 
na Bouzově i na statku Doubravský dvůr.
 1 200 Kč

HRAVÁ ŠKOLA
 28. srpna – 1. září
 Pohrajeme si s češtinou, přírodopisem a zo-
pakujeme pravidla dopravní výchovy. Na výletě 
navštívíme starou školu.
 750 Kč
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Téměř v každé obci, i v té nej-
menší, jsou válečné hroby. 
Nejsou to hroby v pravém slo-
va smyslu, připomínají padlé 
vojáky z 1. světové války.
 
Dne 8. září 1920 se v Bílsku 
udála mimořádná slavnost.  
V malém parčíku uprostřed 
obce byl slavnostně odhalen 
pomník spoluobčanům, kteří 
padli v 1. světové válce. Pomník 
ve tvaru vysokého hranolu  
s kamennou orlicí na vrcholu 
navrhla, tak jak v mnoha dal-
ších obcích, litovelská firma  
V. Spurný. V pátek 10. září 
1920, hned po odhalení, vyšel  
v Selské stráži článek: Sokol  
a občané jako budovatelé po-
mníku padlým vojínům z Bílska 
děkují panu Vilému Spurnému, 
sochaři v Litovli, za vzorné pro-
vedení pomníku a doporučují jej 
jako svědomitého a dovedného 
pracovníka v oboru sochařském 
všemu obecenstvu.
Slavnosti s odhalením pomní-
ku předcházela legionářská 
schůze spojená s veřejným tá-
borem lidu. Nechybělo cvičení 
sokolů a slavnostní řeč JUC. 
Otakara Smrčky z Olomouce. 
Památník je postaven na vyso-
kém soklu s několika schody. 
Ve spodní části samotného po-
mníku je vytesán nápis: Padlým 
hrdinům postavil ……….. dob-
rodinci. Pod nápisem rok 1920. 
Část nápisu viditelně chybí 
a víme proč. V roce 1939 jej 
odstranili sami občané Bílska, 
aby vyhověli nařízení nacistů. 
Měli jen dvě volby, buď od-
stranit jedno slovo, nebo celý 
pomník…
Další nápis, na žulové desce, 
zůstal nedotčený: My všichni 
padli jsme. Vy vzpomínáte? Kéž 
pokrok a svobodu za čest svých 
dějin národu jak my krev rádi 
dáte.   
Nad nápisy je sedm fotografií 
a sedm jmen těch, pro které 
byl pomník 
v y s t a v ě n . 
Nedozvíme 
se sice, kolik 
měli let, když 
jejich mladý 
život skon-
čil na boji-
šti, ale zato 
víme, kdy  
a kde se tak 
stalo. Např. 

Benda Stanislav, na Piavě,  
18. 7. 1918. Nebo Korhoň Josef 
z č. 9, úředník Občanské zálož-
ny v Olomouci, desát., Beres-
tečko, 18. 6. 1916. Jedno jméno 
však chybí: Antonín Zatloukal 
z č. 41. Narukoval jako 18letý  
a zůstal nezvěstný.
Pomník je ozdoben reliéfem 
vavřínových ratolestí s květy, 
nad nimi jsou vytesány roky 
1914–1918.
Podnět ke stavbě pomníku 
dali sokolové. V  té době byl 
starostou Sokola pan Stanislav 
Svačinka, mimochodem tchán 
pozdějšího bílského starosty 
Jana Grézla. Do sbírky přispělo 
mnoho rodin, hlavně však byl 
pomník financován Sokolem.  
A právě Sokol byl nacistům pro 
svou jednotu trnem v oku.
V roce 2008 jsme pomník fotili 
pro potřeby ministerstva obra-
ny poprvé. Celý se utápěl v buj-
né zeleni. Od loňského roku je 
už opět nepřehlédnutelnou do-
minantou obce. Jen škoda, že se 
na pomník nevrátilo to v roce 
1939 odstraněné slovo. Vlastně 
dvě. Z textu článku vyplývá, co 
v nápisu chybí a pamětníci nám 
to potvrdili: Padlým hrdinům 
postavil Sokol a dobrodinci.

Eva Vaňková

Válečné hroby 5:
POMNÍK PADLÝM HRDINŮM V BÍLSKU

Po loňské úspěšné obhajobě tře-
tího titulu v programu Ekoškola 
pracují i letos členové Ekotýmu, 
společně s ostatními žáky a pe-
dagogy, na dalším zajímavém 
tématu tohoto mezinárodního 
projektu. Menu pro změnu je 
atraktivní a aktuální téma, které 
vede žáky k objevování toho, jak 
potraviny formují svět, a umož-
ní jim nacházet příležitosti, jak 
proměnit svůj jídelníček zodpo-
vědnějším směrem. Tím, jaké 
potraviny si vybíráme, přímo 
nebo nepřímo ovlivňujeme kli-
ma, využívání přírodních zdro-
jů i schopnost lidí obstarat si 
obživu a vést důstojný život. 
Z výsledků dotazníkového še-
tření v domácnostech našich 
žáků a ve školní jídelně vzešel 
nápad seznámit žáky, učitele 
i rodiče s problematikou lo-
kálních a sezonních potravin,  
a tak se den před pololetním vy-
svědčením některé prostory ve 
škole proměnily v útulnou regi-
onální kavárnu. V nabídce byly 
nejrůznější lahůdky vyrobené  
z místních regionálních surovin, 
které ochotně doma připravili 
buď rodiče, nebo si je ze suro-
vin od vstřícných sponzorů vy-
robily děti přímo ve třídě. Žáci 
pak svoje výrobky prezentovali, 
seznamovali ostatní s recepty  
a surovinami, ze kterých dob-
roty připravovali. Samozřej-
mě vždy šlo o regionální, nebo 
alespoň české suroviny. Pak 
následovala nejoblíbenější část 
– ochutnávání, ochutnávání  
a ochutnávání. 
Pozvání do naší regi-
onální kavárny přija-
la také majitelka far-
my Doubravský dvůr 
paní Šárka Osičková, 
která dětem předsta-
vila rodinný statek, 
zodpověděla zvídavé 
dotazy dětí a nabíd-
la ochutnávku sýrů  

a jogurtů. Výrobu domácích jo-
gurtů a sýrů z kozího mléka při-
blížil také žák 6. ročníku Jakub 
Erlec. 
Celé akci předcházela informač-
ní kampaň členů Ekotýmu, kte-
ří ve třídách seznamovali žáky  
s tím, jaké potraviny jsou do-
stupné v různých ročních obdo-
bích, že sezonní potraviny býva-
jí často levnější než nesezonní, 
jsou také chutnější a podporují 
místní ekonomiku. Pro děti ve 
školních družinách připravili 
program s pracovním názvem 
Koupíme si české jablko Hon-
zíka, nebo jablko Johna z No-
vého Zélandu? Dopřáváme-li si 
totiž místní potraviny, můžeme 
si být jisti, že nemusely překo-
nat dlouhou vzdálenost, aby se 
dostaly na pulty našich obcho-
dů, a že tedy jejich konzumací 
nepřispíváme k nadbytečnému 
vypouštění oxidu uhličitého do 
ovzduší. 
Všem účastníkům a hostům 
naší kavárny se tedy dostalo 
nejen chutných lahůdek, ale  
i spousty zajímavých informací. 
Závěrem ještě jednou děkujeme 
sponzorům této akce (Doubrav-
ský dvůr, Adriana s. r. o., Braz-  
zale Moravia a. s., Moštárna 
Mezice, Zemědělské družstvo 
Senice na Hané, Sady Vilémov  
a samozřejmě samotní rodiče 
našich žáků). V některém z dal-
ších čísel vás budeme informo-
vat o následných akcích ekopro-
jektu Menu pro změnu. 

-ZSJL-SI-

Regionální kavárna na Jungmance



Mateřské centrum Rybička
ŠKOLNÍ ZRALOST
středa 1. 3., 16.00–18.00 hodin
 Lektor: Mgr. Jiří Halda. Přednáška pro rodiče nejen předškoláků na téma 
připravenosti dětí na vstup do školy, na co si dát pozor... Hlídání dětí zajištěno, 
je nutné přihlásit se předem. Cena přednášky: 100 Kč jednotlivci, manželský 
pár 150 Kč. Cena hlídání: 20 Kč/dítě.
VÝCHOVA DÍTĚTE DO SOUČASNOSTI
úterý 7. 3., 17.00–19.00 hodin
 Lektor: PhDr. Jan Svoboda. Přednáška o dětech a dospělých, proč se děti 
chovají jak se chovají... Hlídání dětí zajištěno, je nutné přihlásit se předem. 
Cena přednášky: 100 Kč jednotlivci, manželský pár 150 Kč. Cena hlídání:  
20 Kč/dítě.
HOKUSY A POKUSY S IVOU
čtvrtek 9. 3., 14.30–15.30 hodin
 Kroužek jednoduchých přírodovědných pokusů. Lektorka: Mgr. Ivana Kubí-
ková.
UKÁZKOVÁ HODINA MINIŠKOLKY
pátek 10. 3., 8.30–11.30 hodin
 Pro děti od 2 let. S sebou svačinu, pití, přezůvky. Tato lekce je zdarma pro 
nové uchazeče, dále již platba předem, dle přihlášení. Dopoledne: 100 Kč.
BAZAR – PRODEJ OD MAMINEK 
středa 15. 3., 8.00–17.00 hodin 
čtvrtek 16. 3., 8.00–10.00 hodin
 Prodej dětského oblečení, těhotenského oblečení, věcí na děti, sportovního 
vybavení apod., sezona jaro/léto. Bližší informace v MC.
PRODEJ JARNÍCH ČEPIČEK  
1. prodej: čtvrtek 23. 3., 9.30–11.30 hodin
2. prodej + možnost výměny: čtvrtek 30. 3., 16.00–17.00 hodin
 Prodej nejen dětských jarních čepiček od paní Kvapilové z Příkaz.

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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O čem knihovna nepíše, ale my ano
V posledním půlroce mám pocit, 
jako by na mě spadla knihovna.  
V rychlém sledu se mi do rukou do-
stávají knížky tak chytré, motivující 
a přínosné, že mi připadá škoda se 
o ně nepodělit s ostatními. Takže...

Spartan
Joe de Sena
Jsem přesně ten typ, co v tělo-
cviku málem umřel při obíhání 
rybníka (a když to šlo, okamžitě 
se začal ulívat), při zbytečném 
pokusu o šplhání vroucně litoval, 
že se nehodil marod, a slovo sport 
v něm vyvolávalo nechuť. Knížku 
o Spartan Race jsem začala číst 
jenom proto, že o prázdninách 
tenhle závod proběhl v Litovli. 
Nuže... Přečetla jsem ji (za výkři-
ků: Přesně tak to je!). Začala jsem 
sportovat. Baví mě to. A konečně 
chápu, proč to lidi dělají.
Jestli to není důkaz, že knížka za-
kladatele závodu, který si klade za 
cíl naučit člověka zvládat nečeka-
né situace analogicky i v životě, 
stojí za to, přidávám ukázku:
„Všichni máme na této planetě jen 
omezený čas, který tu můžeme strá-
vit. Jestliže ho ale strávíme snahou 
žít normálním životem, bude to 
podle mého čas ztracený. Prohlásit 
o něčem, že je to normální, je jen 
chytrý způsob, jak říct, že to ne-
přináší žádnou změnu a nemá pro 
nikoho význam. ... Připravit se na 
nečekané situace je snadné. Stačí 
prostě dělat nečekané věci. Poruš-
te svůj obvyklý stereotyp. Běžte si  
v noci zaběhat. Zaplavejte si v příro-
dě. ... Zůstanete-li ve svých manti-
nelech, nepřipravíte se na nečekané 
situace. Když jim pak čelíte – a to 
přijde –, nebudete vědět, jak na to.“  

Sofiin svět
Jostein Gaarder
Je to jenom román vyprávějící 
napínavý příběh dívky Sofie, jíž 
přicházejí záhadné vzkazy a kte-
rá z ničeho nic začne dostávat 
korespondenční kurz filosofie? 
(A je tento kurz největší dar, jaký 
mohla dostat ke svým patnáctým 
narozeninám – totiž možnost 
naučit se samostatně myslet  
a nebýt hluboko zalezlá v „krá-
ličím kožichu“ běžného života?) 
Nebo jsou to ty nejpřitažlivější, 

nejzajímavější a nejnapínavější 
dějiny filosofie, které zhltne i ten, 
kdo staví rovnítko mezi slova filo-
sofie a nuda? (A že nás je!) Hm...

Láska a úcta
Emerson Eggerichs
Nevím, jestli knižní návody na 
šťastný partnerský život skuteč-
ně účinkují tak, jak jejich čtenáři 
(častěji asi čtenářky) doufají. 
Kniha sama o sobě stěží způsobí 
převrat, na který její čtenář není 
nastaven. Za to, že jej doporučuji, 
vděčí tohle dílo autora upovída-
ného dvakrát tolik, než by bylo 
nutné, jednoduchému faktu: 
Téměř stoprocentně jsem se zto-
tožnila s tím, co píše o potřebách 
žen. Tak to opravdu je! Zato ty 
mužské jsou takové zvláštní...  
A tak jsem dala knížku přečíst 
muži. „Souhlasím s 95 % toho, co 
autor píše o mužích,“ řekl. „Ale ty 
ženské potřeby jsou podivné...“ 
Protože většina z nás nemá 
možnost převtělit se na čas do 
druhého pohlaví, abychom mu 
porozuměli, považuji tuhle knížku 
za docela dobré náhradní řešení.

Staň se, kým chceš být
Eric Greitens
Odmyslete si buditelský název, 
který stejně neodpovídá origi-
nálu, a připravte se na setkání se 
skutečně moudrým a zkušeným 
člověkem. Knížka je koncipovaná 
jako soubor dopisů na různá té-
mata, která autor psal kamarádo-
vi, s nímž kdysi pracoval v armádě  
a který je zrovna na dně. ...
Když o tom tak přemýšlím, není 
nutné si název odmýšlet. Vlastně 
jde opravdu o to, jak ze sebe vě-
domě vytvořit to, čím chce člověk 
být, namísto aby celý život litoval, 
že tím není. Čtěte po kapkách.

Sexuální síla a jóga
Elisabeth Haich
Pro ty, které přitahuje slovo sex  
v názvu, stejně jako pro milovníky 
cvičení mám špatnou zprávu – asi 
vás to nebude bavit. Silně duchov-
ní text předestírá sedm úrovní, ji-
miž člověk prochází, než dosáhne 
jednoty s Bohem, a v nichž různě 
zachází s nejsilnější tvůrčí silou, jíž 
je síla sexuální.                               hk

Muzeum Litovel připravilo 
od 1. března nový doprovod-
ný výukový program pro žáky  
2. stupně ZŠ a příslušných tříd 
gymnázií ke stálé expozici Li-
tovelská řemesla. Optimální 
velikost skupin je do 25 žáků. 
Přihlásit se mohou nejen školní 
výpravy, ale i skupiny dětí od 11 
do 15 let v minimálním počtu  
5 osob. Celý program trvá 45–
60 minut, cena je 20 Kč/osoba.
Náplní programu je v první 
části komentovaná prohlídka li-
dových řemesel spojená s mož-
ností manipulace s vybranými 
předměty a v druhé části samo-
statná činnost formou pracov-
ních listů. Cílem je prohloubení 

znalostí o lidových řemeslech, 
uvědomění si jejich důležitos-
ti, souvislosti s dnešní dobou  
a v neposlední řadě získání úcty 
k předkům a jejich řemeslné 
práci. Program by bylo možné 
zařadit jako doplnění výuky dě-
jepisu, občanské výchovy, pra-
covních činností apod. Na závěr 
vždy proběhne vyhodnocení  
 a aktivita účastníků bude i věc-
ně odměněna.
Termín návštěvy je třeba do-
předu domluvit a rezervovat na 
tel. 585 341 465 či 725 074 918, 
e-mailem na muzeum@muzeu-
mlitovel.cz nebo osobně u pra-
covníků Muzea Litovel. 

RoN

Novinka v muzeu: Stálá expozice Litovelská řemesla 
a nový aktivní poznávací program

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

INZERCE



18 / SPORT

Starší miniházená vyhrála turnaj AutoFIT Cup 2017
V sobotu 11. února se ve spor-
tovní hale ZŠ Vítězná v Litovli 
konal 2. ročník AUTOFIT CUP 
2017. Šest týmů minižáků se 
utkalo systémem každý s kaž-
dým 2 × 15 minut. Hrála se však 
velká házená na celé hřiště 6+1. 
Pro mnohé týmy to byl první 
kontakt s velkou házenou, jeli-
kož hrají jen soutěž 4+1 na půl 
hřiště. 
Tým pořádajícího Tatranu pro-
šel turnajem překvapivě bez po-
rážky a zaslouženě klukům na 
krku zazářila zlatá medaile. 
Poháry, medaile a věcné ceny 
do turnaje věnoval Autoservis 
Klanica, člen skupiny autoservi-
sů AutoFIT. Jirkovi Klanicovi, 
jednomu z trenérů našeho druž-
stva, tak patří velké poděkování.

Druhému z trenérů našeho cel-
ku, Martinu Zifčákovi, jsme po-
ložili dvě otázky:
Jak hodnotíte tréninkové zlep-
šení hráčů vašeho týmu, ve 
kterých činnostech jste dobří  
a kde se potřebujete nejvíc 
zlepšovat?
Vítězství nám udělalo velkou ra-
dost, protože jsme si nebyli jisti, 
zda kluky v tréninku dobře při-

pravíme. Musíme totiž trénovat 
v menších tělocvičnách, do vel-
ké haly se dostaneme málokdy. 
Na klucích je ale vidět velké za-
pálení pro házenou a docházka 
na tréninky je příkladná. Dá se 
říct, že v útoku se klukům daří, 
jen v obraně, kde je potřeba tro-
chu víc disciplíny, musíme při-
dat. 
Každé zapálení pro věc po-
třebuje motivaci. Kde ji mají 
zrovna vaši kluci?
Kromě jiného k nám na tré-
nink občas zavítají někteří hráči 
extraligového týmu. Je to pro 
kluky velmi příjemné zpestření 

a motivace. Kluci se v hráčích 
extraligy vidí, a proto jsme rádi, 
že se občas ukážou. No a taky se 
snažíme dělat tréninky pestré  
a zábavné.

Pořadí turnaje: 1. Tatran Litovel, 
2. Ivančice, 3. Velká Bystřice,  
4. Bohunice, 5. Otrokovice,  
6. Prostějov. 
Sestava Tatranu Litovel: Štěpán 
Stejskal, Pavel Vydra, Lukáš Ro-
sík, Sebastian Kunert, Tomáš 
Vašíček, Martin Valouch, Václav 
Najer, Adam Zifčák, Matěj Sato-
ra, František Parlagi, Oliver Do-
ležal a Martin Urban.                     rš

V sobotu 8. 4. v 9 hodin zahájíme  
2. ročník turnaje mládeže v rapid 
šachu O Stříbrnou věž města Litovle, 
který pořádá šachový oddíl Tatranu 
Litovel. Záštitu nad turnajem převzal 
starosta Litovle Ing. Potužák.
Turnaj pomáhají organizovat rodiče 
dětí ze šachového kroužku. K dis-
pozici bude brožura s fotografiemi  
o historii šachu v Litovli od roku 1908 
do roku 2000.
Prezence účastníků proběhne od 7.30 
do 8.30 hodin v Městském klubu. 
Hrát se bude v Koncertním sále od 
9.30 hodin, a to na sedm kol hracím 
tempem patnáct minut na partii. 
Předpokládané zakončení spojené  
s vyhlášením vítězů bude v 15.30 
hodin.
Turnaje se mohou zúčastnit žáci zá-
kladních škol a gymnázia z Litovle  
a blízkého okolí. Bude se hrát v kate-
goriích pro hochy a děvčata narozené 
v roce 2007 a mladší, v roce 2005 a 
mladší, 2003 a mladší, 1999 a mladší.
Přihlášky s uvedením jména, věku 
a kontaktu zasílejte do 5. dubna na 
e-mail organizátora Zdeňka Beila 
beil@seznam.cz.  Startovné pro členy 
Českého šachového svazu je 60 Kč, 
pro neregistrované 80 Kč. 
Více informací je na webu www.sa-
chylitovel.webz.cz nebo ssok.chess.
cz. Případné dotazy zodpovíme na 
telefonu 606 591 096. 
Srdečně zveme všechny zájemce 
včetně diváků.

za organizátory Zdeněk Beil

Pozvánka na turnaj v šachu

Březen – na palubovky vlezem, duben – ještě tam budem
Nadpis článku přesně vysti-
huje závěrečný program OL 
ligy mužů ve florbalu. V neděli  
12. března odehrají reprezen-
tanti našeho města dva zápasy  
v olomoucké Čajkaréně. O týden 
později se představí ve sportov-
ní hale šumperského gymnázia 
a sezónu zakončí na apríl v nové 
sportovní hale v Libině.
Jak vidno, program je to celkem 
náročný. Šest zápasů během tří 

týdnů. Nicméně v sázce je toho 
mnoho. Po odehraných 12 zá-
pasech se litovelští muži drží 
na 4. příčce ligové tabulky a na 
první Kostelec na Hané ztrácejí 
sedm bodů. Jenže Kostelec má 
odehrána o dvě utkání víc, tak-
že skutečný bodový rozdíl může 
být ještě menší. Pravdou také je, 
že v okamžiku, kdy čtete Lito-
velské noviny, je situace trochu 
odlišná, protože na konci února 

(pozn. po uzávěrce LN) odehráli 
naši muži na domácí palubovce 
další dva zápasy. Aktuální vý-
sledky a statistiky naleznete na 
stránkách florbalového oddílu 
– florbal.tatranlitovel.cz.
Jak zvládnou naši muži boj  
o stupně vítězů, nevíme. Víme 
však, že jim v tomto napínavém 
boji budeme držet palce!

Jiří Skála

Již třetím rokem podporují 
extraligoví házenkáři Tatranu 
Litovel Olomoucké středisko 
Společnosti pro ranou péči 
(SPRP). Tato organizace po-
máhá rodinám, kde se naro-
dilo dítě těžce nemocné nebo 
s postižením.  Sbírkou, do 
které přispívali návštěvníci 
letošního IV. plesu házenkářů 
v Července společně s částí 
plesového výdělku, bylo vy-
bráno skvělých 7 680 Kč! Moc 
děkujeme všem návštěvníkům 
plesu, kteří nám pomohli této 
skvělé částky dosáhnout! 
Na oplátku házenkáře přijela 
podpořit 18. února v utkání  
s Jičínem velká výprava SPRP. 
Dar z rukou házenkářů před 
zaplněným publikem spor-
tovní haly převzala přímo Ing. 
Pavla Matyášová, předsedkyně 
SPRP.                   Radovan Šimek

V pátek 3. února navštívili zá-
stupci týmu SRTG Litovel he-
mato-onkologické oddělení 
Fakultní nemocnice Olomouc. 
Paní Mihálové, ředitelce orga-
nizace Šance Olomouc, předali 
dárcovský šek na 10 000 Kč, 
které mezi sebou vybrali, aby 
podpořili její úžasnou práci. 
Zároveň šli pozdravit děti na 
lůžkovém oddělení, kterým 
přinesli dárečky, aby jim je-
jich pobyt v nemocnici trochu 
zpříjemnili. „Víme, že to nemají 
zrovna jednoduché, a tak jsme 
se jim rozhodli pomoci. Dou-
fáme, že jim bude co nejdříve 
lépe!“ říkají.          Tomáš Meravý

Spartan Race Training Group Litovel podporuje nemocné děti

Házekáři opět pomáhali
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Sportovní pozvánky

HÁZENÁ
 4. 3. v 17 hod.
muži – KH Kopřivnice 
 11. 3. ve 13 hod.
mladší dorost – Cement Hranice 
 11. 3. v 18 hod.
muži – Sokol Nové Veselí 
 12. 3. v 16 hod.
muži B – SK Velká Bystřice B
 18. 3. v 9 hod.
mladší žáci: turnaj Hopax Cup 2017
 19. 3. v 9 hod.
starší žáci: turnaj Tempish Cup 2017

FLORBAL
 5. 3. v 8.30 hod.
turnaj elévů v rámci OL ligy

Přijďte podpořit naše sportovce!

V březnu již pomalu začíná jaro, příro-
da se probouzí. Sbíráme listy česneku 
medvědího, kopřiv, oddenky pýru, ko-
řeny pampelišek atd. Mezi první kve-
toucí rostliny patří téměř zapomenutá 
sedmikráska.
Sedmikráska obecná roste hojně  
v nízkých trávnících, kde je dostatek 
světla a slunce. Velmi dobře snáší se-
čení trávníků, po kterém velmi rychle 
zregeneruje. 
K léčebným účelům je nejvhodnější 
jarní sběr nejlépe kolem poledne. 
Sbírají se květy se stopkou do 2 cm. 
Při umělém sušení teplota nemá pře-
sáhnout 35 °C. Při skladování květů 
používáme vzduchotěsné nádoby 
(nejlépe skleněné prachovnice), aby 
nenavlhly. 
Léčivé použití je mnohostranné a vel-
mi mírné, bez kontraindikací. Sedmi-
kráska je velmi vhodná do směsí. Při 
léčení nepoužíváme zahradní sedmi-
krásky s načervenalými květy. 
Sedmikráska se užívá ve formě nálevu, 
odvaru, lihové tinktury, sirupu  a mas-
ti. Pomáhá při nachlazení, protože při-
spívá k vykašlávání hlenů. Při astmatu 
volíme tříminutový odvar, který sladí-
me medem v poměru 2 čajové lžičky 
na 200 ml vody. 
Vhodná je kombinace s kvetoucí natí 
yzopu lékařského, tymiánu a lipového 
květu v poměru 2 díly sedmikrásky,  

4 díly yzopu lékařského, 1 díl tymiá-
nu a 2 díly lipového květu. Nálev při-
pravíme tak, že 2 čajové lžičky směsi 
zalijeme 250 ml vařící vody, necháme 
25 minut vyluhovat, poté scedíme  
a osladíme medem. Pijeme v období 
nemoci třikrát denně po dobu tří týd-
nů. Pro zvýšení účinku můžeme přidat  
čajovou lžičku lihové tinktury z kořene 
čechřice nebo kořene aralky hroznaté.
Sedmikráska dále pomáhá při záně-
tu ledvin, revmatismu, čištění krve, 
zlepšuje vstřebávání vápníku, působí 
protizánětlivě, svíravě a hojivě. Je to 
mírné analgetikum, uklidňuje podráž-
děné zažívání. V roce 1994 bylo ve vě-
deckém výzkumu potvrzeno působení 
proti viru HIV.
Při některých  migrénách pomáhá 
silný nálev z květů: 1 polévková lžíce 
na 150 ml vařící vody. Pijí se dva až 
tři šálky denně. Některým mým přá-
telům při migréně pomohlo pojídání 
čerstvých květů.
Svým obsahem inulinu je sedmikráska 
vhodná pro diabetiky jako potravina. 
Při různých bolácích a vředech v ús-
tech pomáhá žvýkání čerstvých listů 
sedmikrásky. 
Sedmikráska má i velmi široké použití 
zevně. Při zánětech očí vyplachujeme 
nálevem ze sedmikrásky, zde je dob-
rá kombinace s květem chrpy modré 
a květem měsíčku. Dále pomáhá ve 

formě koupelí při kožních nemocech 
a ekzémech, nehojících se ranách, 
vyrážkách a akné. Na pohmožděniny 
pomáhá obklad z rozdrcených listů. 
Mast z listů se užívá zevně na rány  
a modřiny.
Květy sedmikrásek  přidávám jako ko-
ření na jaře do velikonoční pomazánky 
spolu s listy popence obecného a pta-
čince prostředního. Tato pomazánka je 
velmi lahodná a zdravá.
Sedmikrásek si v minulosti velmi ceni-
li Keltové, kteří ji uctívali jako symbol 
světla a jako rostlinu slunce jménem 
Belenus. Také u starých Germánů byly  
sedmikrásky zasvěceny bohyni Freye  
a při jejím uctívání byly květy součástí 
kadidla.

Vážení přátelé a příznivci léčivých 
bylinek, srdečně Vás zvu na další by-
linkovou přednášku v Mohelnici, 
a to opět do Duhové čajovny v pátek  
24. března v 18.30 hodin. Bližší in-
formace o akcích a bylinkové vycházce  
v dubnu najdete na www.duhovaca-
jovna.com v rubrice Akce.
Další přednášky budou v Šumperku 
v centru Pomněnka 2. a 30. března  
v 17.30 hodin. Přednášky budou i v Kr-
nově na zámku 11. března v 10 hodin, 
v Pardubicích v čínské restauraci na 
náměstí před radnicí 18. března od 10 
hodin a v Havířově na ulici Studentské 
1548 dne 25. března ve 14 hodin.  

Vláďa Vytásek

Litovelský bylinkář: SEDMIKRÁSKA OBECNÁ
Sedmikráska obecná (Bellis perennis) je vytrvalá bylina z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae).

Roste velmi hojně v nízkých trávnících, kde je dostatek světla a slunce. 

Co vykouzlily mráz a voda na poli u cukrovaru

Stejně jako loni zapracoval na kalovém poli u cukrovaru v zimě mráz  
a vytvořil z tryskající vody tento pozoruhodný úkaz. Dostal pře-
zdívku Lochneska a v únoru se pod tímto názvem dokonce objevil 
na titulní straně Olomouckého deníku. No a teď i na předposlední 
straně Litovelských novin.
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Gymnázium Jana Opletala

Svatojánský most

měšťanský dům, 1. máje 787

kostel sv. Filipa a Jakuba

Švédská deska u parku Míru

boží muka před muzeem

městský dům, Poděbradova 750 a 751


