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Po několika letech, kdy byla budova 
po základní škole pro zrakově posti-
žené prázdná, a po kompletní rekon-
strukci, která trvala tři čtvrtě roku, 
získal dům č. 777 na náměstí Pře-
mysla Otakara zase svou roli a slouží 
lidem. Od začátku dubna tady sídlí 
polovina městského úřadu, která se 
sem přestěhovala z budovy v Havlíč-
kově ulici, a několik agend z budovy 
radnice.
V přízemí hned v průjezdu najde 
příchozí okénko s informacemi a po-
kladnou. Po vstupu do budovy jsou  
v přízemí také kanceláře odboru 
životního prostředí a oddělení infor-
mačních technologií.
V prvním patře sídlí odbor sociální  
a správní, pod který spadá také agen-
da občanských průkazů a cestovních 
dokladů i evidence obyvatel. Kance-
láře zde má také oddělení bytového 
hospodářství a pracovnice, které zpra-
covávají mzdy pro školství a obce.
Ve druhém patře se nachází odbor 
dopravy, živnostenský odbor a v kan-
celářích nad spořitelnou, kam se ob-
čan dostane průchodem v zadní části 
haly, odbor výstavby.
Využito je i podkroví, kde se nacházejí 
archivy, a suterén, kde byl zřízen de-
pozitář městské knihovny.
Ve dvorním traktu byl nově vybudo-
ván výtah.
Městská policie, která měla také sídlo 
v Havlíčkově ulici, se přestěhovala do 
uvolněných prostor v zelené budově 
vedle radnice, kde dřív sídlila např. 
pokladna.
Do budovy v Havlíčkově ulici se pře-
stěhuje Policie ČR.

hk

Druhá polovina městského úřadu

už je přestěhována na náměstí
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Náš pivovar byl vyhlášen druhým nejlepším v ČR
Na letošním ročníku prestiž-
ní degustační soutěže PIVEX 
2017 opět bodoval Pivovar Li-
tovel. Šest jeho pivních recep-
tur získalo ocenění a poté byl 
vyhlášen druhým nejlepším 
pivovarem za uplynulé čtvrt 
století. 

Zlatým pohárem PIVEX 2017 se 
chlubí Litovel Dark v kategorii 
tmavých piv, třetí místo obsadi-
la Litovel Dark Premium. První 
příčku získala i Litovel Pomelo 
v kategorii míchaných piv do-
provázené bronzem pro Litovel 
Červený Pomeranč. Tradiční 
receptura piva Litovel Moravan 
zabodovala v sekci světlá výčep-
ní piva a odnesla si stříbro. Mezi 
světlými ležáky se na třetím místě 
vyznamenala Litovel Premium.
Slavnostní vyhlášení výsledků 
se uskutečnilo v brněnském ho-
telu Voroněž, kde se soutěž tra-
dičně koná. „Získali jsme skvě-
lých sedm cen, z nichž jsou dvě 
ocenění zlatá. Naše pivovarnic-
ké umění odborníci korunovali 
druhým umístěním v kategorii 
nejlepší pivovar za posledních 
25 let,“ říká sládek Petr Koste-

lecký. A dodává, že úspěch na 
soutěži PIVEX je pro pivovar  
o to prestižnější, že toto klání se 
řadí mezi ta nejrespektovanější 
u nás. Vzorky piv navíc oceňují 
nejen odborníci, ale také samot-
ní zástupci jednotlivých pivo-
varů, proto má tato slepá degu-
stační soutěž ve střední Evropě 
opravdový punc. 
Letošní soutěž reflektuje i vzrůs-
tající trend oblíbenosti pivních 
mixů. „Nejen v tuzemsku jsou 
čím dál víc oblíbená silnější ví-
cestupňová piva, různé pivní 
speciály, ale v teplejších měsí-

cích i pivní mixy,“ komentuje 
ředitel Lumír Hyneček. „I proto 
jsme hrdí na ocenění pivních 
variant s příchutí pomela a čer-
veného pomeranče.“

Litovelský pivovar uspěl i v letoš-
ní první pivní degustační soutěži 
Zlatá pivní pečeť. V mezinárod-
ním klání v Českých Budějovi-
cích, kterého se v únoru účast-
nilo přes 200 pivovarů, Litovel 
Moravan opětovně potvrdil své 
výjimečné kvality a získal ve své 
kategorii nejvyšší ocenění. 

Jitka Cilečková

Tým litovelského pivovaru s oceněními ze soutěže Pivex.

Zápis do MŠ

Ředitelka Mateřské školy Gemerská, 
a ředitelka Mateřské školy G. Frišten-
ského vyhlašují  zápis dětí do ma-
teřských škol Gemerská, Kollárova,  
G. Frištenského, Čihadlo a Unčovice  
v termínu 2.–5. května. Žádosti se  
v uvedeném termínu přijímají na ře-
ditelství obou mateřských škol. 

Kam s pneumatikami
Pneumatiky lze ekologicky 
zlikvidovat či recyklovat pro 
další využití. Z recyklova-
ných pneumatik lze vyrobit 
dětská hřiště, sportoviště  
a další užitečné výrobky. 
Zakoupením pneumatiky 
automaticky zaplatíte za její 
recyklaci. Sběrný dvůr či do-
konce černá skládka nejsou 
ta pravá místa pro odevzdání 
použitých pneumatik.
Seznam míst zpětného od-
běru použitých pneumatik 
najdete na adresách:
www.mzp.cz/cz/odber_pneu
www.eltma.cz.
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Vyneseno z radnice
49. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 16. února 2017
 Ve 2. polovině loňského roku pro-
běhl na městském úřadu komplexní 
procesní a personální audit. Tajem-
ník úřadu nyní provede opatření, 
která vyplývají z výsledku auditu.

50. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 23. února 2017
 Jakmile to počasí dovolí, provede 
společnost Adopce památek opravu 
božích muk v Litovli na Pavlínce.
 Litovelské slavnosti – Dny kultur-
ního dědictví jsou letos naplánová-
ny na 9. září.
 Firma Modos provede udržovací  
a opravné práce na dešťové kanali-
zaci v Chudobíně.

20. zasedání zastupitelstva,  
konané dne 7. března 2017
 Zastupitelstvo schválilo uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí kupní 
na prodej pozemku na průmyslové 
zóně v Nasobůrkách s firmou Hopax 
z Červenky.

51. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 16. března 2017
 Bude zpracovány podklady 
pro vydání územního rozhodnutí  
a projektovou dokumentaci pro 
realizaci úpravy požární nádrže  
v Myslechovicích na návsi.
 Proběhne rekonstrukce sociálních 
zařízení v MŠ Gemerská a Unčovice.
 V letošním roce má být zpra-
cována projektová dokumentace  
k rekonstrukci ulice Novosady.
 Bude zadána studie na vybudo-
vání chodníku v Olomoucké ulici. 
Po vyhodnocení nákladovosti, pro-
veditelnosti a projednání s obyva-
teli této ulice bude rozhodnuto, zda 
akce bude dál připravována.
 Firma Kimberly-Clark věnovala 
MŠ Gemerská 30 000 Kč na pořízení 
řetězové houpačky na zahradu a MŠ 
Frištenského 26 000 Kč na pořízení 
šatních skříněk.
 V neděli 7. 5. proběhne pouť u sv. 
Filipa a Jakuba.

výběr redakce

Stíny Litovelska
Požár v Unčovicích
15. února došlo k požáru v Unčovi-
cích. Hořel zde bývalý objekt Selika. 
Strážníci městské policie vyjeli na 
místo společně s jednotkami Inte-
grovaného záchranného systému. 
Na místě řídili a usměrňovali do-
pravu. 

Porušovat značky se nevyplácí
Skupinka mladíků ze Šumperska se 
v pondělí 6. března kolem 21. hodi-
ny rozhodla navštívit naše město. 
Autobusem ani vlakem se jim ne-
chtělo, vzali si kamarádovu dodáv-
ku a vyrazili. Jeli zadem a do Litovle 
přijeli na ulici Vítěznou k poště, 
odkud potřebovali na náměstí. 
Nejkratší cesta vedla přes Svatoján. 
Co na tom, že je tady jednosměrka, 
nikdo nás neuvidí. Jedem. Po pro-
jetí mostu v protisměru potkali na 
křižovatce s ulicí Kysuckou hlídku 
strážníků. Vozidlo bylo zastaveno, 
řidič byl požádán o doklady. „Já je 
zapomněl doma,“ byla jeho od-
pověď. Nevadí, totožnost zjistíme  
z registrů. A ejhle. Řidič měl 16 
roků. Byl převezen na obvodní 
oddělení PČR a telefonicky byl vy-
rozuměn zákonný zástupce, aby 
si pro mladého řidiče přijel. Mimo 
pohlavků, které schytal na místě, 
jej čeká tučná pokuta ve správním 
řízení.

Krádež kola
Když se nechce jít večer pěšky  
a cesta je dlouhá, není špatné kolo. 
A když ho zrovna nemám, nějaké 
si šlohnu. Přijedu na místo a co  
s kolem, vhodím ho do Moravy. 
Koncem února ale byla Morava 
zamrzlá, led sice nic moc, ale kolo 
unese. Ráno zavolal na MP náhod-
ný chodec – v Moravě je kolo. Stráž-
níci na místě – jak kolo dostaneme 
ven, led nás neunese. Zaimprovizo-
vali, použili lano, na konci vytvořili 
provizorní kotvu, kolo vytáhli. Ná-
lez byl předán do úschovy.    

Městská policie Litovel
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Litovel si vypěstuje nový les

Nový les začíná růst
Po léta jsme zvyklí před vjezdem 
do lesa za bývalými Lesními zá-
vody projíždět volnou, světlou 
plochou. Ta se od letoška začne 
měnit ve vzrůstající les.
Při cestě od Lesních závodů  
k lesu je po levé straně nejpr-
ve lesní školka, která zabírá asi  
3 ha. Ta na místě zůstane i na-
dále. Dalších 7 ha měla až do-
nedávna v nájmu společnost 
Wood Capital, která zde pěsto-
vala matečnice rychlerostoucích 
dřevin, jež pak slouží k výrobě 
biomasy. Poté, co společnost 
ukončila v Litovli činnost, roz-
hodlo se město plochu znovu 
zalesnit. 
Loni na podzim a v prvním 
kvartále letošního roku tak byla 
půda osázena mladými stromky. 
Svou skladbou připomínají sou-
sední vzrostlý les. Mezi stromky, 
jichž je 10 tisíc na hektar, převa-
žují duby, doplňují je lípy a javo-
ry. Od výsadby jasanů se upus-
tilo kvůli nemoci tohoto druhu, 
která už několik let sužuje lesy 
na celém území ČR.
Záměrem Správy CHKO bylo 
vyčlenit mezi novou výsadbou 
asi hektar na zbudování loučky.

Areál je oplocený, aby byly sa-
zenice chráněny před zvěří.  
V prvních sedmi letech bude 
třeba vyžínat buřeň (tedy ple-
velné rostliny a dřeviny), aby 
stromky nezadusila. Pak už si 
poradí samy.

Usychání jasanů
Již několik let řádí v českých 
lesích houba Chalara fraxinea, 
která působí chřadnutí a usy-
chání jasanů. Nemoc, jíž se říká 
nekróza jasanu, se nevyhnula 
ani litovelským lesům. Napadá 
jak mladé stromky, tak vzrost-
lé jedince. Protože se přenáší 
vzduchem, nedá se jejímu rozší-
ření v lesích prakticky zabránit, 
takže je riziko, že v následujících 
letech z našich lesů většina jasa-
nů zmizí.
Kvůli nekróze probíhá v našich 
lesích, o něž se starají Technic-
ké služby, nahodilá těžba těchto 
stromů i samovýroba obyvatel. 
Letos v lednu a únoru tak pro-
běhlo výrazné kácení jasanů 
kolem cest v lese, aby se naruše-
né stromy nevyvrátily na cestu 
a nezpůsobily nehodu či úraz 
projíždějícím cyklistům nebo 
chodcům.                                     hk

Bývalá školka matečnic po pravé straně byla zalesněna duby, javory a lípami.

˚
˚

˚

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
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V dubnu by měla začít revitalizace sídliště Karla Sedláka
Loni na jaře začala první eta-
pou postupná regenerace síd-
lišť Uničovského předměstí, 
naplánovaná na několik let. 
Obyvatelé Gemerské ulice 
už jezdí po nové silnici, mají  
k dispozici nově vybudované 
chodníky, podzemní kontej-
nery, parkovací místa a další 
změny. Letos bude revitaliza-
ce pokračovat druhou etapou, 
která se bude týkat sídliště 
Karla Sedláka.

Časový plán
Revitalizace se týká konkrétně 
prostoru kolem silnice, jež vede 
od ulice Gemerské za zahrád-

kami rodinných domů k in-line 
hřišti DDM a zatáčí doprava, 
aby se napojila na hlavní cestu 
vedoucí od internátu SOŠ ke 
křižovatce na Staroměstském 
náměstí. Práce budou rozděleny 
do dvou etap. Jako první přijde 
na řadu část od ulice Gemerské 
po zatáčku, v druhé etapě se 
bude pracovat na zbylém úseku 
od zatáčky k vyústění ze sídliště.
Město Litovel již vybralo firmu, 
která by měla na zakázce praco-
vat. Pokud se neobjeví nečekané 
překážky, měla by firma začít  
s pracemi na první části sídliš-
tě již ve druhé polovině dubna  
a dokončit je v červnu. Regene-

race druhé části proběhne v čer-
venci a srpnu.
Město se vynasnaží, aby omeze-
ní pro obyvatele byla co nejmen-
ší. Po dobu prací však nebude 
možné v dotčené oblasti parko-
vat a obyvatelé si budou muset 
najít místa pro svá auta jinde.

Plánované změny
Rekonstrukce proběhne v po-
dobném duchu jako ta na ulici 
Gemerské. Stávající asfaltová 
vozovka bude vybagrována  
a nahrazena novou. Vzniknou 
zde nové chodníky ze zámko-
vé dlažby. Proměny se dočkají 
stanoviště kontejnerů. Nádoby 

na tříděný odpad budou opět 
částečně zapuštěny do země. 
Přibydou nové odpadkové koše, 
stojany na kola, stožáry veřejné-
ho osvětlení i nové vedení měst-
ského rozhlasu.
Největší změnou bude jistě na-
výšení počtu parkovacích míst 
na osmdesát. Stane se tak pře-
devším díky novým místům pro 
příčné parkování, jež budou vy-
budována za zahrádkami v prv-
ní části sídliště.
Jako pokaždé při tak velké sta-
vební akci žádáme spoluobčany 
o trpělivost a nadhled při dočas-
ném nepohodlí.                        

red.Druhá etapa regenerace se bude týkat této části sídliště.

V první etapě proběhne regenerace v části sídliště za zahrádkami rodinných domů.

V krátkosti

 Nedávno prošly rekonstruk-
cí ulice Masarykova a 1. máje  
a město má v úmyslu pokračo-
vat dál. Letos, pravděpodobně 
o prázdninách, přijde na řadu 
ulice Poděbradova a přilehlá 
polovina Havlíčkovy ulice (tj. 
od Čihadla ke křižovatce s ulicí 
1. máje). V následujícím roce by 
město chtělo opravit ulici Hu-
sovu a část ulice Jungmannovy 
mezi Husovou a Havlíčkovou 
ulicí.
Na prázdniny je také naplá-
nována velká výměna oken na 
gymnáziu.

Hesla k evidenci výsypů
Plastové popelnice na tříděný 
odpad (TO), které byly mezi ob-
čany hromadně distribuovány 
na podzim, jsou stále k dispozi-
ci. Občané, kteří si již popelnice 
vyzvedli, ale jejich objem nesta-
čí na množství vytříděného od-
padu, si mohou vyzvednout na 
městském úřadě nebo na Tech-
nických službách ještě jednu po-
pelnici. I tato nová nádoba bude 
opatřena čipem a s jejím uži-
vatelem bude sepsána smlouva  
o výpůjčce. 
Každému číslu popisnému, jehož 
obyvatelé projeví zájem, je od 
března přiděleno speciální hes-
lo. Zájemci o vygenerování hesla 
se mohou obracet na sekretariát 
města (sekretariat@mestolitovel.
cz) nebo rovnou na  společnost 
FCC v areálu Technických slu-
žeb. Heslo slouží k přístupu na 
webový portál, kde lze nahlížet 
do evidence provedených vý-
sypů popelnice na TO patřící  
k uvedenému číslu popisnému.

Jak je to s poplatky
Při placení poplatku za komu-

nální odpad často občané po-
kládají otázku: Kdy dostaneme 
slevu? Z toho je patrné, že ač-
koli bylo toto téma projednáno 
na asi 15 prezentacích v Litovli  
a našich obcích, několikrát se 
objevilo na webu města, v Li-
tovelských novinách a dokonce 
i ve schránkách, stále nejsou 
všichni občané dostatečně in-
formováni. Proto se k němu vrá-
tíme v krátkosti ještě jednou. 
Jsme v situaci, kdy probíhá dis-
tribuce asi 3 150 popelnic, které  
zájemci dostanou do výpůjčky 
zdarma. Již několik měsíců pro-
bíhá jejich svoz. Město by rádo 
do budoucna motivovalo ob-
čany, kteří takto třídí. Nemůže 
však slibovat nic konkrétního, 
dokud se neukáže, jak celý sys-
tém funguje. Záleží na celkovém 
objemu vytříděného odpadu  
a hlavně na předpokladu, že vý-
razně klesne objem komunální-
ho odpadu, který má negativní 
vliv na cenu za jeho svoz a li-
kvidaci. Úspěch bude i to, když 
město nebude muset poplatky 
za odpad zvyšovat. 
Budeme ale potřebovat alespoň 

rok, než 
z j i s t í m e , 
jak se tří-
dění doma 
o s v ě d č i -
lo a zda 
m ů ž e m e 
občanům nabídnout motivační 
program. S tím nám pomůže 
právě evidence vyvezeného od-
padu prostřednictvím čipů na 
popelnicích. V dohledné době 
bude řešeno i třídění v bytových 
domech.
Pokud získáme dotaci, přibude 
na podzim možnost pořídit si 
k popelnicím na papír a plast i 
nádobu na bioodpad. Čipovat se 
budou i popelnice na komunál. 
Přes veškeré příjmy za odpad 
(poplatky 500 Kč za občana, 
odměna od EkoKom za třídění, 
případný podíl ze zisku od FCC) 
město ze své kapsy neustále do-
tuje odpady 2,5 miliony Kč roč-
ně. Nové zákony, které mají být 
letos schváleny, cenám za likvi-
daci odpadů moc nepomohou. 
Proto i udržet poplatek za svoz 
odpadu na stávající výši bude 
příznivé.                    Viktor Kohout

Majitelé nádob na tříděný odpad už mohou získat heslo

Městská televize

Premiéra  st  5. 4. 18.45 hod.
 st 19. 4. 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)
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INZERCE

OBEC

NEBEZPEČNÝ ODPAD, 
PNEU, OBJEMNÝ ODPAD, 

ELEKTROZAŘÍZENÍ
(sběr přímo do vozidla)

OBJEMNÝ ODPAD
(sběr do kontejnerů)

čas předání přistavení
kontejneru

odvoz
kontejneru

Březové 15. 4. 7.00–7.20 12. 4. odpol.
1 x 20 m3

13. 4. 
dopoledne

Unčovice 15. 4. 7.25–7.55 12. 4. odpol.
1 x 30 m3

13. 4. 
dopoledne

Rozvadovice 15. 4. 8.00–8.30 12. 4. odpol.
1 x 20 m3

13. 4. 
dopoledne

Chořelice 15. 4. 8.40–9.00 zároveň s nebezp. odpadem

Tři Dvory 15. 4. 9.10–9.40 zároveň s nebezp. odpadem

Víska 15. 4. 9.50–10.10 zároveň s nebezp. odpadem

Nasobůrky 15. 4. 10.15–10.45 14. 4. odpol.
2 x 20 m3

15. 4. 
dopoledne

Savín 15. 4. 11.00–11.20 13. 4. odpol.
2 x 20 m3

14. 4. 
dopoledne

Nová Ves 15. 4. 11.30–11.50 13. 4. odpol.
2 x 20 m3

14. 4.
dopoledne

Chudobín 15. 4. 11.55–12.20 13. 4. odpol.
2 x 30 m3

14. 4. 
dopoledne

Myslechovice 15. 4. 12.30–13.00 14. 4. odpol.
2 x 30 m3

15. 4. 
dopoledne

Svoz objemného a nebezpečného odpadu

Objemný odpad – odpad z domácností, který je rozměrný a není 
možno ho umístit do popelnic. Např. staré koberce, linolea, starý 
nábytek, vyřazené oblečení apod.
Pneumatiky – jde o pneumatiky z osobních vozidel (větší pneu-
matiky z traktorů, nákladních vozidel, strojů apod. po dohodě se 
starostou obce).
Nebezpečný odpad – např. oleje, tuky, zbytky barev a rozpouštědel, 
spotřební chemie, ropné látky, léky, agrochemický odpad vč. obalů.
Vyřazené elektrozařízení – elektrozařízení používané v domácnos-
tech. Např. ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, mik-
rovlnné trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky apod.

Rada města Litovle připravuje 
každoroční ocenění jednotliv-
ců či družstev z řad dětí a mlá-
deže, kteří dosáhli výrazného 
úspěchu v rámci školních  
a mimoškolních aktivit, ze-
jména v předmětových, umě-
leckých, sportovních a ostat-
ních soutěžích či přehlídkách, 
případně vykonali čin vedou-
cí k ochraně lidského zdraví  
a důstojnosti, k záchraně lid-
ského života či majetku. Dů-
vodem je snaha motivovat děti 
a mládež k aktivní, cílevědomé 
a dlouhodobé práci ve všech 
oblastech lidské činnosti a po-
třeba odměnit ty, kteří nejsou 
lhostejní ke svému okolí.
Návrhy na ocenění předkládá 
radě města komise školství, 
kultury a sportu. Návrhy mo-
hou podávat její členové, ro-
diče, ředitelé škol a školských 
a kulturních zařízení a před-
sedové sportovních oddílů  
a organizací. Rada města 
může udělit ocenění i bez ná-
vrhu komise. 
Oceněni mohou být žáci  
a studenti litovelských škol  
a školských zařízení, členové 
litovelských sportovních od-
dílů a kulturních organizací  
v dětských a mládežnických 
kategoriích, ostatní v případě, 
že jsou žáky či studenty zá-
kladních a středních škol. 

Kritéria
Kritériem pro podání návrhu 
je:
a) zvláště výrazná reprezenta-
ce města

b) umístění v krajském či 
nadregionálním kole přehlí-
dek a soutěží (1.–3. místo)
c) postup do celostátního kola 
přehlídky či soutěže
d) účast v prestižní meziná-
rodní přehlídce či soutěži
e) vykonání mimořádně vý-
znamného či statečného činu 
při ochraně lidského zdraví  
a důstojnosti, záchraně života 
či majetku
f) jiný důvod, který rada měs-
ta uzná za hodný ocenění.

Každý návrh musí být podán 
písemně a musí obsahovat 
jméno, věk a bydliště navr-
ženého, název školy, oddílu 
nebo organizace a podrobné 
zdůvodnění ocenění. Záro-
veň musí být v návrhu jméno 
a funkce navrhovatele, který 
bude vystupovat jako patron 
oceněného.

Termín
Termín pro podání návrhů je 
do 22. května. Nominace mů-
žete zasílat na Odbor školství, 
kultury a sportu Městského 
úřadu Litovel, náměstí Přemy-
sla Otakara 778, Litovel k ru-
kám Ing. V. Habermanna. 
Slavnostní ocenění proběhne 
v litovelské obřadní síni bě-
hem měsíce června za účasti 
starosty města, oceněných, je-
jich patronů a rodičů. Patron 
představí oceněného a důvody, 
jež vedly k návrhu na udělení 
ceny. S oceněním je spojeno 
předání pamětního listu.

                                        OŠKS 

Navrhněte Litovelské naděje 2017

Člověk v tísni pomáhá i nám
Dostali jste se do obtížné situace 
a nevíte, na koho se obrátit?
Olomoucká kancelář organizace 
Člověk v tísni o. p. s. poskytuje 
bezplatné sociální poradenství 
rodinám s dětmi i jednotlivcům, 
kteří se ocitli v nepříznivé soci-
ální situaci a neví si s ní rady.
S čím se na nás můžete obrátit?
Pokud Vás trápí dluhy, pomůže-
me vám se zorientovat ve vaší si-
tuaci, sepsat splátkový kalendář, 
odpovědět na exekuční výzvu, 
případně napsat návrh na osob-
ní bankrot.
Dále naše služba nabízí podpo-
ru při vyřizování dávek státní 
sociální podpory, hmotné nou-
ze, doprovody na úřady, asisten-
ci při hledání zaměstnání nebo 
vhodnějšího bydlení. Rodinám 

s dětmi nabízíme pomoc s ro-
dinným rozpočtem, podpoří-
me rodiče a děti ve vzdělávání, 
v kontaktu se školou a dalšími 
institucemi.
Jsme terénní služba, což zna-
mená, že Vás můžeme navštívit  
i u Vás doma mimo Olomouc.
Kancelář se nachází v Olomouci 
na ulici Litovelská 14. Naše pra-
covnice jsou k zastižení na mo-
bilním telefonu ve všední dny 
od 8 do 16.30 hodin.    

Lucie Jirušková

KONTAKTY
Tereza Buchtová: 731 690 966 
Bc. Štěpánka Drábková:
777 367 873   
Bc. Lucie Jirušková: 777 782 078



Ze společnosti

Odešli
18. 2.  Pavel Kratochvíl z Nových Zámků (52 let)
21. 2.  Jindřiška Šimonová z Litovle (88 let)
  1. 3.  Miroslav Navara z Litovle (89 let)
  2. 3.  Radoslav Vychodil z Choliny (89 let)
  4. 3.  Marie Kolářová z Červenky (84 let)
10. 3.  Petr Kvapil z Litovle (64 let)
10. 3.  Květoslava Nováková z Měrotína (80 let)
18. 3.  Antonín Němec z Měrotína (76 let)
18. 3.  Antonín Konečný ze Sobáčova (52 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami 
Hrandop, Via ultima a Misericordia.
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Vzpomínka

Dne 27. 3. uplynulo 52 let od úmrtí našeho tatín-
ka a dědečka pana Jana Marka, váženého občana 
města Litovle. Stále s láskou vzpomínají dcery s ro-
dinami. 
Dne 14. 4. uplyne 10 let od úmrtí pana Jana Mar-
ka, člena České filharmonie. S láskou vzpomíná 
manželka, syn a sestry. 

Nabídka práce

Církevní mateřská škola Svatojánek v Litovli 
vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitel/učitel-
ka MŠ. Nástup dle dohody, možné od dubna 2017. 
Strukturovaný životopis, motivační dopis a kopii 
dokladů o dosaženém vzdělání zasílejte na adresu 
cmslitovel@email.cz. Více info na www.svatojanek.
cz nebo na tel. 734 435 239.

INZERCE

Co se jednou bude dělat na Dukelské

Litovlí kolují dohady – co se to chystá na 
Dukelské? Bude se tam něco dělat? A kdy? 
Někdy teď?

Příprava
A tak jsme se vydali za vedoucím odboru 
místního hospodářství a stavebních investic 
Miroslavem Skácelem, abychom se vše do-
zvěděli z první ruky.
Pravda je, že se skutečně něco děje. Něco 
se chystá. Občané to však ještě nějaký rok 
nepocítí. Přípravné práce totiž trvají ob-
vykle mnohem déle než samotná realizace 
stavby. Celý projekt rekonstrukce průtahu 
Litovlí od Olomouce na Uničov je nyní ve 
fázi dokončování dokumentace pro schvále-
ní územního rozhodnutí. Jakmile bude do-
končena projekční příprava a vydána všech-
na rozhodnutí, bude třeba zajistit dostatek 
peněz na stavbu. A jakmile bude vyřešeno 
i toto, bude město hledat vhodného doda-
vatele stavby. 
Za velkými stavebními akcemi (a někdy  
za těmi, které lidem velké připadat nemusí) 
stojí podobný koloběh příprav, který může 
trvat i několik let. Kupříkladu výkup po-
zemků, který je u zmiňovaného projektu 
také nutno provést, může trvat hodně dlou-
ho. To je jeden z důvodů, proč tak dlouho 
čekáme na nové cyklostezky.

Realizace
Na co se tedy můžeme těšit? Olomoucký kraj 
ve spolupráci se Správou silnic Olomoucké-
ho kraje má v úmyslu zrekonstruovat silnici 

protínající Litovel od Olo-
mouce na Uničov, a to včetně 
mostů, které jsou na úseku 
hned tři (nepočítáme-li nový 
most u Teska). Investor vy-
hodnotí, jak mosty opraví,  
a také které z nich bude 
nutné rozšířit. Na křižovat-
ce Staroměstského náměstí  
a ulic Loštické, Uničovské  
a Karla Sedláka bude vybu-
dován kruhový objezd, aby 
auta přijíždějící z vedlejších 

ulic nečekala dlouhé minuty, než se dosta-
nou na hlavní silnici.
Této stavební akce využije i město Litovel  
k realizaci vlastních záměrů. Tím největším 
bude vybudování cyklostezky, jež povede 
přes celé město. Na Olomouckém předměstí 
se napojí na stávající cyklostezku vedoucí od 
hřbitova a na Uničovském předměstí vyústí 
v cyklostezku vedoucí na Červenku. 
Další potřebnou věcí jsou přechody pro 
chodce na Dukelské ulici. Jeden bude vést 
k odbočce na koupaliště, druhý k Javoříčské 
ulici. V návaznosti na něj má být postaven 
chodník vedoucí přes železniční přejezd až 
do nitra Javoříčské ulice. 
Nový přechod bude vybudován i na autobu-
sové nádraží. Bude ústit v jeho středu s ná-
vazností na záliv na druhé straně silnice, kde 
je nyní výstup z autobusů. Záliv by měl být 
zachován, trasa cyklostezky povede za ním. 
Stávající přechod u hydrocentrály se pro-
to plánuje zrušit. Město Litovel také jedná  
s vlastníkem autobusového nádraží ČSAD 
Ostrava o jeho revitalizaci.

Kdy to bude
Jak už jsme uvedli výše, termín realizace zá-
leží na dokončení všech přípravných prací. 
V současnosti se dá proto odhadnout, že 
práce proběhnou někdy v letech 2018 až 
2019, v roce 2020 už by mohlo být vše ho-
tové. 
Máte tedy dost času pořídit si snímky ulice 
v jejím současném stavu. Za pár let to bude 
historie.                                                           hk

Stávající křižovatka na Uničovské ulici bude nahrazena kruhovým objezdem.

Muzejní společnost jmenovala čestného člena
V pátek 10. března v 10 hodin navštívili pra-
covníci Muzea Litovel Zdenka Frištenská  
a Robert Najman manžele Sedláčkovy  
v soukromém Muzeu harmonik v Javoříčské 
ulici v Litovli. Hlavním důvodem návštěvy 
bylo rozhodnutí Shromáždění členů MSL ze 
7. února 2017 o jmenování nového čestného 
člena, a to za přínos v oblasti muzejnictví – 
prezentaci unikátní sbírky. Čestné členství 
převzal pan Jiří Sedláček z rukou předse-
dy Muzejní společnosti Litovelska Roberta 
Najmana. 
Z následného rozhovoru vyplynulo, že po-
zoruhodná sbírka hudebních nástrojů a do-
slova uměleckých děl stále láká k návštěvě 
a pan Sedláček stále harmoniky nejen sbírá, 
ale také na ně hraje a opravuje je. Sedláčkovi 
jdou s dobou, a tak mezi svými smělými plá-

ny mají umožnit zájemcům bezbariérovou 
prohlídku sbírky. Popřejme jim v jejich sna-
žení mnoho elánu i energie a hlavně hodně 
spokojených návštěvníků.                         RoN

Pan Jiří Sedláček se Zdenkou Frištenskou.

Láska je jako Bůh
 – nemůžeme jí manipulovat.

Přijde, kdy přijde.
Pokud nepřijde, není proč se zlobit.

(Osho)
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Rodopis (24)

Tak takhle může vypadat jednoduchý a přehledný 
záznam rodokmenu. V tomto případě rodokmenu 
mého rodu Coufalů, s jehož sestavováním mi, Iv, 
pomáháš už dva roky. U každého člověka mám 
navíc poznamenaná životní data i datum sňatku 
manželů. Dají-li se zjistit. Protože jak vidno, čím 
dál do minulosti, tím víc je v rodokmenu otazníků.

METODĚJ COUFAL z Vísky (1885–1945)
           žena: MARIE PLACHÁ z Choliny
      děti: Metoděj, Oldřich, Marie, 
                                          Jaroslav, Zdeňka

TOMÁŠ COUFAL z Vísky (1841–1902)
           1. žena: ANNA VALOUCHOVÁ z Chudobína
                               děti: Josef, Eduard, František
           2. žena: ANNA ŽVÁČKOVÁ z Červenky
                                děti: Jaroslav, Ludmila, Anna,  
                                                   František, Metoděj, Marie,
                                                   Božena, Alois, Filomena,
                                                   Bernadeta

IGNÁC COUFAL z Vísky (1814–1867)
            žena: ANNA STAROŠTÍKOVÁ z Unčovic
                              děti: Anna, Ignác, Tomáš, 
                                            Františka, Jakub, Mariana

ŠIMON COUFAL z Vísky (1780–1832)
            žena: ANNA NĚMCOVÁ z Chořelic
                            děti: Eleonora, Šimon, Šimon,
                                           Mariana, Ignác, Františka,
                                           Antonie

ŠIMON COUFAL z Rozvadovic (1747–1815)
            žena: JOHANA MOCZOVÁ z Vísky
                            děti: Tomáš, Anna, Josef, Šimon, 
                                            Johana, Ignác, Marie

VAVŘINEC COUFAL z Rozvadovic (1716–?)
            1. žena: KATEŘINA ČAMKOVÁ
                                 děti: Jan, Dominik
            2. žena: ROSINA
                                 děti: Šimon, Ondřej, Matyáš,
                                                 Eleonora, Jan, Tekla, 
                                                 Vavřinec

ONDŘEJ COUFAL ze Lhoty (1677–1746)
            žena: KATEŘINA NEPUSTILOVÁ
                             děti: Vavřinec, Jan, Maryna, Jiří

MATĚJ COUFAL z Mezic (?–1715)
            1. žena: JUSTINA POSLUŠNÁ z Nákla
                                 děti: Maryna, Ondřej
            2. žena: ZUZANA VRBKOVÁ ze Lhoty
                                 děti: Kateřina, Jakub, Tomáš,
                                                 Mariana, Václav

JAN COUFAL z ? (?–1670)
            1. žena: ANNA
                                  děti: Marina, Dorotea, Kašpar
            2. žena: KATEŘINA
                                 děti: Blažej, Maryna, Matěj,
                                                 Valentin, Pavel

Helena Kaštilová & Ivana Kubíčková























Dnes už jen nejstarší pamětníci vědí, kde 
stála kaple sv. Josefa. Byla situována na 
rohu křižovatky ulic Vítězné a Kysucké  
a odstraněna v roce 1938. 

Kde stála kaple
Kaple z roku 1671 stála u městského špitálu 
na levé straně silnice před mostem sv. Jana. 
Byla součástí areálu se dvěma objekty – řá-
dovým domem s klášterem řádu sv. Ducha,  
kostelem P. Marie Saské, hřbitovem a zahra-
dou na pravé straně – v prostorách dnešního 
marketu Albert. 
Dodejme, že špitály, zpravidla spojené  
s kaplí, kostelem nebo klášterem, byly vy-
hrazeny pro nemocné či zchudlé měšťany 
– zajišťovaly ubytování, stravu a hygienu. Je-
jich činnost tak závisela převážně na darech, 
většinou v naturáliích. Kostel a klášter zničil 
v roce 1623 požár. Zkázu města dokonala 
švédská okupace v r. 1643. Špitál byl znovu 
postaven v roce 1653.

Z historie
Stručnou historii kaple sv. Josefa – zvané Špi-
tální – nastínil Lubomír Šik v článku Kaple sv. 
Josefa v květnovém čísle Litovelských novin 
v roce 2008. Podrobně se jí věnoval i archeo-
log Pavel Šlézar v publikaci Kostely a sakrální 
stavby v Litovli, vydané v roce 2008.
Připomeňme, že v roce 1854 došlo k celko-
vé přestavbě klášterního špitálu na městský 
chudobinec. Původní barokní kaple v dél-
ce 18 m, šířce 8 m a výšce 7,5 m byla téhož 
roku rovněž opravena. Při archeologickém 
průzkumu v roce 2003 se našel jako součást 
zdiva kaple mlýnský kámen, který je umístěn  
u hradební zdi před městským muzeem. 
Před regulací se tok Zámecké Moravy roz-
děloval u Kajetánského jezu na Svatoján-
skou struhu, přes niž vede most svatého 
Jana, a na Špitálskou struhu. Ta tekla přibliž-
ně v místech dnešní Kysucké ulice a poháně-
la Špitálský mlýn na kraji dnešního sídliště 
Vítězná – v místech kotelny. Toto rameno 
bylo zasypáno v roce 1931 současně se zru-
šením mostu vybudovaného přes Špitálskou 
strouhu v roce 1830. Tím vznikla nová ulice 

– Kysucká. Město tím však přišlo o oblíbené 
přírodní koupaliště Kajtánka (na konci nově 
vzniklé ulice). Z důvodu zasypání Špitálské 
strouhy byl mlýn zařízen na parní pohon  
a doplněn parní pekárnou. Dodejme, že 
provoz byl ukončen v roce 1976 a v následu-
jícím roce byl mlýn zbořen.
  
Návrh na zboření kaple
Kaple sv. Josefa se tak dostala na novou kři-
žovatku ulic a vyčnívala asi 4 metry do sil-
nice na ulici Vítězné. V roce 1932 se proto 
městská rada usnesla kapli zbořit, aby tak 
byla zachována bezpečnost dopravy na kři-
žovatce. Proti tomuto návrhu byl v městské 
radě jen profesor Vincenc Horák. Brněn-
ský státní památkový úřad s odůvodněním, 
že jde o cennou barokní stavbu z poloviny  
18. století, však toto usnesení zrušil. Proti 
rozhodnutí městské rady o zbourání kaple 
se postavil i kněz a historik Viktor Pinkava, 
autor prvních česky psaných dějin města Li-
tovle s názvem Litovelský okres, vydaných  
v roce 1903. V novinách Litovelský, štern-
berský a šumperský kraj z roku 1932 v čísle 
51 uvádí: „Zůstane-li kaple, jak doufáme, 
státi a upraví-li se dle návrhu památkové-
ho úřadu tak, že se utvoří z 3 stran otevře-
né podloubí, nabude kaple estetické ceny,  
a dojde-li k pořízení velké mramorové ta-
bule, na níž budou vyryta jména všech 30 
vojínů padlých ve válce, bude mít kaple  
i pietní účel.“

Výsledné řešení
Spory o bezpečnost dopravy na této nové 
křižovatce pokračovaly až do roku 1938. 
Státní památkový úřad v Brně argumento-
val tím, že je možné zachovat barokní kapli, 
nově opatřenou podloubím pro pěší, pokud 
bude provedena jednosměrná frekvence na 
silnici. Městská rada oponovala, že v době 
od srpna 1937 do ledna 1938 se na tomto 
místě staly již čtyři úrazy. Z těchto důvodů 
zemský úřad znovu potvrdil rozhodnutí 
kapli zbourat. 
A tak byla 19. dubna 1938 zbourána. Zvon 
ze zbořené kaple byl v 50. letech předán do 
kostela sv. Václava ve Střemeníčku. 
Rozsáhlý spis s názvem Zbourání Špitální 
kaple v Litovli z roku 1938 je součástí fondu 
Okresního úřadu v Litovli, uloženého v olo-
mouckém státním okresním archivu. Kro-
mě řady historických fotografií a pohlednic 
se dochovala i umělecká ztvárnění kaple, 
jako např. kresba Václava Volného či akvarel 
Antonína Bezděka z 30. let minulého století.

Vítězslav Kollmann

Pokus o záchranu kaple sv. Josefa se nezdařil

Špitální kaple vč. zatím neregulovaného toku v roce 1931.

Projektovaný průchod kaplí z roku 1932.



Stalo se v Litovli
 27. 4. 1867 se v Odrlicích narodil Jan Sta-
roštík. Vystudoval střední hospodářskou školu 
v Olomouci na Hradisku a přiženil se na statek 
v Cholině, která se mu stala druhým domovem. 
Řadu let (1923–1931) zde byl starostou, v letech 
1909–1926 předsedou okresního silničního vý-
boru. Stál u zrodu a byl předsedou Rolnického 
akciového pivovaru v Litovli, jemuž v letech 
1890–1893 dalo základ několik vlastenecky cí-
tících rolníků s poslancem Josefem Svozilem ze 
Seničky v čele. Staroštík se také zúčastnil bojů za 
českou Litovel a byl 4. září 1900 jmenován čest-
ným občanem města. Spolupůsobil i při zřízení 
české reálky, při zřízení dráhy Litovel – Senice, 
byl členem mnoha hospodářských a kulturních 
spolků. Jeho sokolská práce je spjata se zalo-
žením Sokola v Odrlicích a v Cholině. Zemřel  
19. 7. 1953.
 1. 4. 1877 se v Černíkovicích u Kožlan na 
Rakovnicku narodil František Vopat. Vyučil 
se fotografem v Praze na Smíchově. Roku 1904 
přišel do Litovle, kde koupil ateliér A. Wüsta 
na náměstí (nyní cukrárna). Krátce potom se  
24. 11. 1904 oženil s Marií Stanislavovou,  
s níž měl tři děti – syna Františka a dcery Libuši  
a Květuši. Roku 1914 musel Vopat narukovat, 
dostal se do zajetí a zbytek války prožil jako le-
gionář v Rusku. Do Litovle se vrátil až roku 1919. 
V meziválečné době vznikly v jeho ateliéru foto-
grafie všech litovelských osobností, dokumenta-
ce významných událostí a proměn městské ar-
chitektury. Jen část se později dostala do sbírek 
Vlastivědného ústavu v Olomouci. U Vopatovy 
firmy začínala řada fotografů jako Kučera, Sova, 
Kleibl, ale i dlouholetí zaměstnanci, bratři Amb-
rožovi, kteří vedli v poválečné době ateliér druž-
stva Fotografia v Langově domě. František Vopat 
zemřel 7. 2. 1945. Živnost pak až do znárodnění 
v roce 1949 vedla vdova s bratry Ambrožovými.

 16. 4. 1927 se v Chu-
dobíně narodil Vlasti-
mil Nedoma. Hudební 
vzdělání získal v hudební 
škole paní Lachmanové 
v Litovli a v Hranicích, 
kde studoval na střední 
lesnické technické škole. 

V letech 1947–1949 zde řídil studentský sbor. 
Jako instrumentalista působil v řadě hudebních 
souborů. Od roku 1962 hrál na violoncello v Lito-
velském kvartetu. Roku 1968 založil smíšený pě-
vecký sbor Kantika a stal se jeho stálým sbormis-
trem. Od roku 1977 působil jako předseda Kruhu 
přátel hudby. Věnoval zvláštní pozornost vokální 
tvorbě, vyučoval v hudebních kurzech Městského 
klubu zejména na housle, ale i flétny aj. Po řadu 
desítiletí byl vůdčí osobností hudebního života  
v Litovli. Věnuje se i historii Chudobína. V dů-
chodu pak přibyl další koníček: na výstavách 
představil desítky vynikajících fotografií našich 
ptáků.                                                               Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
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Na konci měsíce února jsme se ještě vy-
pravili s panem Jaromírem Hlavinkou do 
exotického Thajska. Spolu s manželkou se 
tam vydali v lednu roku 2013 a vše zdoku-
mentovali na zajímavém DVD. Po 17 hodi-
nách letu přistáli v 15milionovém Bangkoku  
a přivítala je země Buddhů a slonů ve všech 
možných podobách. Nejvíce i nás zaujala 40 
metrů dlouhá Buddhova socha, chrám se 
sochou Smaragdového Buddhy či královský 
palác Grand Palace nebo letní palác králů. 
Všude plno zlata a dech beroucí výzdoba. 
Zaujala i projížďka lodí, trh s ovocem, zele-
ninou, rybami i žábami, plovoucí trhy, ko-
kosová, sloní či krokodýlí farma i muzeum 
2. světové války, prohlídka mostu a jízda po 
řece Kwai, návštěva dvou národních parků, 
bývalého hlavního města i moderního po-
břežního města Pattaya i pobyt na Diaman-
tovém ostrově. Padesát účastníků besedy 
pak s napětím sledovalo konzumaci všelija-
kých brouků i jiné havěti a zjišťovalo další 
peripetie cesty v obsáhlé diskusi. Hodnoce-
ní na jedničku!   
Začátek března znamenal první letoš-
ní schůzku seniorů v klubovně s účastí 27 
našich členů. Byly promítnuty dokumenty  
o Krkonošských boudách a Botanické za-
hradě v Liberci. 
Ve čtvrtek 16. 3. jsme absolvovali exkurzi do 
dalšího z litovelských podniků – sladovny. 
Jde o Sladovny Soufflet ČR, a.s. Prostějov, 
sice nejmenší z 5 provozoven v republice, 
ovšem důležitou typem výroby, který je jedi-
nečný. Ročně zde vyrobí více než 11 tisíc tun 
sladu, z toho asi 2 tisíce tun barevného sladu 
ve 2 a karamelového v 5 druzích. Početnou 
skupinu 45 seniorů si vzal na starost ředitel 
závodu Ing. František Poštulka a postupně 
ji provedl přes máčírnu, humna (o ploše 
5 800 m2!), posuvnou hromadu, pražírnu, 
hvozdy a expedici. Pražený slad sympaticky 
voněl. Současně zde pracuje 24 zaměstnan-
ců a denní produkce představuje něco přes 
30 tun. Příjemně unaveni ze spousty schodů 
jsme pana ředitele zahrnuli řadou dotazů  
a odcházeli  s informacemi o tom, že o vý-
robku z našeho města se dovídají díky ex-

portu sladu výrobci a možná i konzumenti 
piva snad z celého světa. 

Co v dubnu? Jaro je tady, a tak startuje  
i první letošní cyklovýlet. Zájemci o cyklo-
turistiku se sejdou ve čtvrtek 6. dubna ve 14 
hodin u Penzionu a mohou absolvovat trasu 
Červenka – Dětřichov – Želechovice – Uni-
čov – Střelice – Nový Dvůr – Litovel v délce 
kolem 20 kilometrů. 
Výjimečně ve středu, 12. dubna od 15 hodin, 
proběhne v klubovně beseda o fotografová-
ní s panem Lukášem Navarou. 
Městský klub podle přání seniorů připra-
vil pořad z operet Když se dva rádi mají na 
úterý 18. dubna v 19 hodin do Koncertní-
ho sálu. Na vstupné 60 Kč mohou členové 
klubu ještě uplatnit slevu, tak doufejme, že 
bude plno.  
Další pěší výšlap bude ve středu 19. dubna 
po trase Luká – Javoříčko – Bouzov v délce 
asi 11 kilometrů. Bližší informace najdete ve 
skříňce v Husově ulici. 
První z letošních zájezdů do termálů ve Vel-
kých Losinách se koná ve čtvrtek 20. dubna 
s odjezdem v 8.30 hodin z autobusového 
nádraží. 
V závěru měsíce, opět ve čtvrtek, 27. dubna, 
se bude na besedě v 15 hodin prezentovat 
folklorní soubor Hanačka, který oslavil 35 
let své úspěšné existence. 
Připravujeme zájezd vlakem do Prahy 
(2. 5.), koupání v temálech ve Velkých Lo-
sinách (4. 5.), schůzku seniorů v klubovně 
(11. 5.), další cyklovýlet (18. 5.) a autobuso-
vý zájezd na Vranovskou přehradu a Bítov  
(25.  5.). Pro tento zájezd byl schválen vzhle-
dem k cestě lodí po Vranovské přehradě 
účastnický poplatek 300 Kč. O všech těchto 
akcích ještě  budete podrobně informováni 
v dalším čísle LN. 
Radě města jsme spolu s odborem sociálním 
a správním navrhli využití seniortaxi v ob-
vodu města. Výsledek vám včas oznámíme, 
abyste této možnosti mohli využívat.
Přejeme všem příjemné jarní dny a hodně 
energie!       

jh

NA SLET ČARODĚJNIC DO LITOVLE
pá 28. 4. v 16 hod., areál sokolovny v Litovli

Sdružení nezávislých kandidátů Litovel Vás a Vaše 
děti zve na 5. ročník sletu čarodějnic. V 16 hodin 
bude sraz všech čarodějnic, masek i nemaskova-
ných v areálu sokolovny. Následovat bude průvod, 
volba Miss čarodějnice, vystoupení roztleskávaček 
Golden Bees, soutěže pro děti za drobné odměny, 
čarodějnická diskotéka s animačními tanci, medaile 
pro všechny děti, skákací hrad (za poplatek), zapá-
lení vatry, opékání špekáčků, ukázky výcviku pejsků 
(Kynologický klub Litovel). Občerstvení je zajištěno. 
Těšíme se na Vás.

NA PÁLENÍ A SLETY ČARODĚJNIC LEDASKAM
29. 4. – pohádkový slet v zámku v Náměšti na Hané
29.–30. 4. – čarodějnické prohlídky hradu Bouzov
30. 4. – pálení čarodějnic ve Třech Dvorech
30. 4. – pálení čarodějnic v Cholině za zbrojnicí
30. 4. – osmnáctý slet čarodějnic v Mezicích

NA MÁJOVÝ DĚTSKÝ DEN DO LITOVLE
po 1. 5. v 9 hod., park Míru v Litovli

MO ČSSD Litovel a DDM Litovel si Vás dovolují pozvat 
na dětský den. Pro děti je připraveno představení  
a soutěže s Agenturou Jana. Také skákací hrad zdarma 
a prohlídka hasičského auta. Občerstvení je zajištěno.

Pozvánky
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Kluk z kostek / Keith Stuart
Můj květinový ateliér / Markéta Keclíková

Překlep a Škraloup / Barbora Klárová, Tomáš Končínský

ŠAFAŘÍKOVA
Ulice nese jméno spisovatele, slavisty, literární-
ho historika a jazykovědce slovenského původu 
Pavla Josefa Šafaříka (13. 5. 1795 Kobeliarovo – 
26. 6. 1861 Praha). Tento česky píšící spisovatel 
vystudoval gymnázium a roku 1815 nastoupil 
teologická studia v Jeně. Stal se vychovatelem 
v šlechtické rodině v Bratislavě, kde se seznámil 
s Františkem Palackým. Prvním výsledkem je-
jich spolupráce byl spis z roku 1818 Počátkové 
českého básnictví, obzvláště prozódie. V roce 
1833 byly prostřednictvím soukromé sbírky po-
řádané F. Palackým získány prostředky, aby se 
mohl P. J. Šafařík odstěhovat s rodinou do Prahy 
a začít zde vědeckou práci. V letech 1838–1842 
vedl redakci časopisu Muzejník a vydával časo-
pis Světozor. Roku 1848 byl P. J. Šafařík spolu  
s Františkem Palackým předsedou Slovanského 
sjezdu a stoupencem austroslavistického pro-
gramu. Těžištěm Šafaříkova díla jsou jeho práce 
vědecké v oboru slavistiky, jako jsou Dějiny slo-
vanské řeči a literatury podle všech nářečí. Jeho 
stěžejní dílo Slovanské starožitnosti (1837) 
podává doklady o indoevropském původu Slo-
vanů a líčí dějiny slovanských národů do přijetí 
křesťanství.

Ulice Šafaříkova se nachází v historickém jádru 
města. Je to jedna z bočních ulic vycházejících  
z náměstí Přemysla Otakara. Nejstarší název 
ulice známe již z 1. poloviny 19. století – Ross-
gasse (Koňská). V roce 1893 se německé zastu-
pitelstvo rozhodlo ulici pojmenovat podle purk-
mistra města z časů švédského vpádu Štěpána 
Minnicha a v roce 1900 již dostala vzhledem  
k národnostnímu uvědomění nastupující české 
správy města svůj dnešní název. Pouze za pro-
tektorátu byl název změněn na Ztracená.

Proměny názvu: Rossgasse  Minnichova 
(1893)  Šafaříkova (1900)  Verlorenegasse 
(1940)  Šafaříkova (1945)

Ivana Kubíčková

Kluk z kostek
Alex svou ženu Jody mi-
luje, ale zapomněl, jak jí 
to dát najevo. Zbožňuje  
i svého autistického syna, 
ale ani za mák mu nerozu-
mí. Sam je plný překvapení 
a svět je pro něj hádanka, 
kterou bez pomoci nedo-
káže rozluštit. Až díky hraní Minecraftu pro 
sebe otec se synem najdou společný prostor, 
v němž se začnou lépe poznávat a navzájem 
se chápat. Anglický autor citlivě a upřímně 
popisuje složité a bolestné nalézání cesty  
k srdci syna autisty.

Můj květinový ateliér
Květinové dárky a inspira-
ce pro každé roční období. 
Pusťte si krásu květin do 
bytu! Obohaťte svůj kaž-
dodenní život květinami  
a udělejte radost sami sobě 
i vašim nejbližším! Jedi-

nečnost knihy spočívá v podrobném popisu 
doprovázeném detailní fotodokumentací 

nejrůznějších květinových vazeb, věnců, 
svícnů, aranží a dalších nápadů na dárky  
z květin napříč ročními obdobími, svátky  
a slavnostními událostmi.

Překlep a Škraloup
Nekonečně vynalézavé 
vyprávění o čase a časo-
vosti, o pohybech a změ-
nách ve vztahu k věcem, 
které stárnou, podléha-
jí neúprosnému Zubu 
Času, jemuž je marné 
vzdorovat, neboť čas není pohybem samot-
ným, nýbrž tím, jak ho vnímáme.
Věděli jste, že věci stárnou? Stačí jen na 
chvilku nedávat pozor a z věci, která před 
chvílí zářila novotou, je starý, nepotřebný 
krám. Ale kdo za to může? Drobná stvoření, 
která mají veškeré stárnutí na starosti. Skří-
tek Překlep, jehož specialitou jsou chyby  
v knížkách, se jednoho dne vydá na dobro-
družné putování k samotnému Zubu Času. 
Podaří se mu zastavit stárnutí?
Kniha je nominována na Magnesii Literu za 
rok 2016 za knihu pro děti.                            lf 

Pozvánka na dubnové Velikonoce v muzeu

Cyklovýlet do Vesnického muzea Želechovice
Na sobotu 22. dubna MSL naplánovala 
cyklovýlet do obce Želechovice, kde mají 
malé vesnické muzeum. Průvodcem nám 
bude pan Petr Stránský, sběratel a spolu-
zakladatel muzea. Ti, kteří pojedou indi-
viduálně, budou mít sraz ve 14 hodin u 
obecního úřadu Želechovice, pro cyklisty 
platí start ve 13 hodin od budovy litovel-
ského muzea. Vstupné je dobrovolné.

Plánovaný výlet do Kroměříže
Vedle tradičních akcí, jako je vítání ptačího 
zpěvu a procházky po litovelském hřbito-
vě, MSL na konec května plánuje zájezd do 
Kroměříže. Bližší informace a pozvánka  
s programem budou na webu muzea 
(www.muzeumlitovel.cz) a v květnových 
Litovelských novinách. Přihlášky přijímá-
me v Muzeu Litovel už během dubna.

RoN

Na přelomu března a dubna probíhá pro 
žáky místních základních škol jarní tvo-
ření ve stálé expozici Litovelská řemesla. 
Program byl hojně navštíven už v loňském 
roce, letos jsme pro školáky připravili nové 
činnosti. Zpráva a fotodokumentace bude 
zveřejněna na webových stránkách muzea  
www.muzeumlitovel.cz začátkem dubna.
V rámci akce zahájení turistické sezóny 
bude v sobotu 8. dubna v prvním patře mu-
zea pro návštěvníky připraven velikonoční 
jarmark s doprovodným programem, a to 
odpoledne od 14 do 17 hodin. K vidění bu-
dou různé techniky zdobení kraslic, pletení 
z proutí a výroby jarních dekorací. Některé 
z činností si budou zájemci moci sami vy-

zkoušet. Po celý den bude vstupné do muzea 
zdarma. Těšíme se na vaši návštěvu.         hoš

Muzejní společnost Litovelska zve na výlety

Jelikož jsem v barevné vajíčkové pozvánce na Ve-
likonoce v muzeu, již jsem měla příležitost spatřit, 
zahlédla atraktivní a ne zcela obvyklý program, 
rozhodla jsem se doplnit pozvání tajuplné slečny 
Hoškové... a zkrátka vám prozradit, co vás čeká.
Nejvíc mě zaujal králičí hop (ve 14.30 a 15.30 hod.), 
prý je to živá atrakce. Rozhodně by mě přilákalo hle-
dání velikonočního pokladu (ve 14, 15 a 16 hodin). 
A zajímavé určitě bude představení Velikonoc jinde 
(taky ve 14, 15 a 16). Kromě toho spousta vajíček 
voskových, sádrových, kraslicových... A tak.             hk
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Litovelští spisovatelé: Čtyři letošní výročí čtyř nejvýraznějších autorů

BEZ NÁZVU
Eugen Stoklas

Za dědinou chata. Divného má pána!
Vtlačena v bok cesty – sotva dočká rána.
Strom se na ni kácí, bláto na ni stříká,
sesype se jednou jistě na staříka.

Stařík bohaprázdný knihy objednává,
na chléb peněz nemá, za knihy je dává.
O kostele neví, kněze nepozdraví,
v pustém lomu za vsí s sebou sám se baví.

Do hospody nejde. Raděj v lese chodí,
nebo při měsíčku lukami se brodí,
do vody se dívá, poslouchá, jak zpívá...
Nikdy nemračí se, nikdy neusmívá.

Do hrobů co vzali staří pamětníci
ze staříkových to nevyčet bys lící. 
Za hřbitovem jenom občas chvíli stane,
stane, přemne sobě oči zadumané.

Za hřbitovem hrobek bez kříže a jména.
Tam zem macešská je, černá, nesvěcená.
Stařík v černou hlínu svíčku vtlačí, smekne,
ale nemodlí se, ani nepoklekne.

UKÁZKA Z POVÍDKY DOMEK
Jan Čep

..... Právě v té chvíli, když si Jeník pomyslil, jak dobře 
by tu bylo zůstat a nikam odtud nechodit, usedla si 
tesknota do listí a domeček si zívl.
V Jeníkovi se něco sevřelo, div mu slzy nevstoupily do 
očí. Vždyť to nejde, vždyť venku je svět, a o tom by pak 
nic nevěděl! Už chtěl rozhrnout větvičky a stoupnout 
na hlínu, ale ještě jednou si prohlédl „domek“, aleje 
travnatých stébel a pěšinku pro brouky, kterou on 
nemůže jít, malý svět musí zůstat opuštěný a marně 
krásný, nikdo se o něm nedoví...
Anička s Božkou seděly na hlíně a pekly vdolky. Frantík 
ležel na břiše kousek od nich a foukal do jakési díry. 
„Co to tu máš?“ ptal se Jeník. „Vždyť vidíš, mlýnek!“ 
odsekl Franta a víc se o Jeníka nestaral. 
Jeník se otočil k děvčatům, ale než otevřel ústa, spus-
tila obě křik, že jim pošlapal pečivo. Odešel tedy za 
hrušku a díval se do nebe. Jeho modrost byla nasy-
cena sladkou září a listí na stromech od ní přijímalo 
blažený odlesk. Hošíkovy oči stoupaly výš a výš: „Bože, 
jak je možno jít pořád dál a dál, a nikdy nedojít konce? 
Jak je to hrozné, žádný konec!“
Ale vtom se čehosi ulekl. Vždyť  konec je také nemož-
ný! Kdyby byla zeď na konci světa, probourala by se  
a zas by tam byla díra...
Jeníkovi se zatmělo v očích. Když prozřel, uviděl Fran-
tíka, Božku a sestru Aničku. Chtěl jít k Frantíkovi, ale 
hned ho napadlo, že Frantík jistě neví, že nikde nemů-
že být konec, že se zeď může probourat a zas musí být 
cosi dál. Také Božka nic neví. A Anička? Jeník strnul. 
Anička to ví! Právě se na něj podívala svýma velikýma 
očima plnýma úzkosti a její zamazané ručky se bez-
radně zakomíhaly. Proč to jenom Jeník a Anička vědí  
a proč to ostatní chlapci a děvčata nevědí? ......

Jan Cepˇ
31. prosince 1902 – 25. ledna 1974

Nejslavnější spisovatel pocházející z našeho 
kraje, který je známý i v zahraničí, Jan Čep 
by na konci letošního roku oslavil 115. na-
rozeniny.
Jeho rodný dům v Myslechovicích, kde 
se narodil jako nejstarší z deseti dětí a na 
němž je od roku 1992 zavěšena pamětní 
deska, jako by zde zůstal zapomenut z mi-
nulosti. Odsud chodíval na litovelské gym-
názium, jehož profesor Stoklas jej seznámil 
s vedoucím časopisu Moravskoslezská be-
seda. V ní Čep publikoval své první literár-
ní práce za svých vysokoškolských studií, 
která ale nikdy nedokončil. Odešel do Staré 

Říše pomáhat svéráznému vydavateli Josefu Florianovi, pak se živil jako překladatel 
z pěti jazyků, pracoval v nakladatelství. K literárnímu světu tíhl od mládí. Měl řadu 
přátel mezi českými (Halas, Zahradníček, Závada) i zahraničními (Bernanos, Pourrat) 
literáty. Dceru francouzského spisovatele Charlese du Bos si nakonec roku 1953 vzal za 
ženu. To už bylo po jeho emigraci spojené s převratem roku 1948. Rodina žila nejprve 
v Mnichově, kde Čep působil v Rádiu Svobodná Evropa, a po narození dětí v Paříži. 
Do vlasti a ke své původní rodině, k nimž byl tak silně připoután, už se nikdy nevrátil. 
Na cholinském hřbitově je připomenut jen jménem vytesaným do náhrobku, jeho tělo 
však spočinulo ve Francii. 
Jan Čep byl duchovně, katolicky orientovaný člověk, který část svého života nepře-
stával váhat, zda se přece jen nemá stát knězem. Jeho hloubavost, určitá melancholie  
a existenciální vnímání světa se projevují v řadě jeho próz, což jsou až na jednu výjim-
ku (román Hranice stínu) soubory povídek. V jeho textech se nezřídka objevuje známé 
prostředí vesnice s jejími obyvateli (sousedé prý byli rozezleni, když se v postavách 
jeho povídek poznali). Byť Jan Čep o svém díle stále pochyboval (ostatně nejistota a ne-
rozhodnost ovlivňovaly celý jeho život), je dodnes mezinárodně uznávaným autorem.

Eugen Stoklas Eugen Stoklas se narodil před 135 lety v Příboře do 
rodiny profesora na učitelském ústavu. Povolání otce 

ho motivovalo k vlastní pedagogické dráze, kte-
rou zahájil po absolvování moderní filologie na 

Karlově univerzitě. Do Litovle přišel v roce 1909 jako 
profesor češtiny a němčiny na zdejším gymnáziu  
a už tu zůstal natrvalo.
Podle slov pamětníků byl Stoklas introvert obrácený 
spíš do sebe a věnující málo pozornosti kypění živo-
ta kolem něj. Jeho básnické dílo napovídá, že trpěl 
stavy smutku, melancholie, možná až vnitřní trýzně. 
V jeho sbírkách převažují básně, které v sobě nesou 
skrytý či zjevný konflikt (zmar, smrt, bolest, neutěše-
ná minulost...) nebo alespoň neklid.
Jiného charakteru jsou jeho divadení hry, které psal 
především pro loutkové divadlo. To zřídil s přáteli 
a žáky nejprve na Července, a když byl roku 1930 
postaven pavilon u Uničovského rybníka v Litovli. 
Hrávalo se tam, dokud nebyla vystavěna sokolovna, 
v jejímž přísálí našlo loutkové divadlo nové sídlo.
Nesmíme zapomenout na Kytičku pověstí z Litovel-
ska (1929), první seriózní sbírku místního bájesloví, 
jež Stoklas sesbíral za pomoci svých žáků.
Stoklas byl i překladatelem, a to hned ze čtyř jazyků. 
V litovelském muzeu se nachází jeho překlad Ha-
vrana od E. A. Poea. (A také řada dalších knih jeho  

i ostatních místních spisovatelů.)
Za 2. světové války, která mu přines-
la psychické problémy, byl Stoklas 
správcem litovelského muzea  
i archivu. Podílel se také na 
vybudování muzea v rod-
ném Příboře.

11. listopadu 1882 – 11. března 1963
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JÁ
Martin Strouhal

Bez vlasů, bez vousů
v pruhovaném šatě
v zločinců šatě nejtěžší ráže,
vychrtlý, hladový,
jako nový řád káže,
ztělesněná bída a žal,
to jsem já,
a nenechám se mást,
já,
heftling číslo 21 317,
dřív inteligent,
jejž ze mne nový řád udělal.

Životem smýkán, trpně musím žíti,
ostnatý drát mi zacloňuje svět,
smrti stín v očích kamarádů mi zříti,
však o štěstí a lásce jim vyprávět.

Hladov jsa věčně jak druhové moji,
od práce k práci po celý den běhám,
omrzlé ruce a omrzlé nohy,
s bolestí vstávám a s bolestí lehám.

...

To jsem já, jenž časně ráno vstávám,
na chodbě chladné šat svůj oblékám,
pokorně čekám na tři loky čaje,
než tělo svoje zimě v oběť dám.

To jsem já, jenž zmrzlý venku čekám
na příšerné ranní apely,
k mrtvým kamarádům jenom v duchu
klekám,
do práce jdu v taktu naší kapely.

To jsem já,
promrzlý,
jenž se svým šatem
den i noc trávím
jak se svou milou.
Ve dne je pro mne 
svatebním rouchem
a s prací v něm se zasnubuji,
večer i v noci
poduškou měkkou,
na níž mé tělo
zemdleně dřímá.
Že mokrý je,
či mrazem ztuhlý,
špinavý a záplatovaný,
mé slepé lásce nevadí.

To jsem já, jenž bloudím tišinami noci,
když třeskuté mrazy uzly stahují,
když bezradnost plachá cele má mne 
v moci,
nitky vzpomínek když závoj osnují.

To jsem já, člověk špatný a dobrý chlap
jenž tělo své, sám hladov, hladu dal,
na těle pěstuji klidné vši, svrab,
jež z lásky mi koncentrák věnoval.
...

DOMŮ NA HANOU VLAKEM
Alois Volkman

Barevné lužní lesy za Litovlí
tvoříte špalír podél trati
jímže marnotratní ztracenci
se jako v podobenství vrátí.

Byť i náš život z drah svých vykolejil
neuhne Země z dráhy dané.
Přes prahy pražců k prahu domova
syn mířit nepřestane.

POLOMY

Teprve když jsem viděl polomy
a stromy vyzvané vichřicí
dát ruce kořenů vzhůru
pochopil jsem
že být někde zakořeněn
není samozřejmost
ale samozřejmý předpoklad výšin.

Martin Strouhal

Alois Volkman
* 18. září 1937

11. dubna 1907 – 2. listopadu 1987
Sto deset let uplyne od narození autora nejznámějších litovel-
ských pověstí Martina Strouhala. Báje a pověsti z roku 1944 a Ky-
tice pověstí z roku 1947 (případně jejich nové vydání, které vyšlo 
u příležitosti stého výročí autorova narození), v nichž se vypráví 
i o minulosti Litovle a vzniku jejího znaku, jsou v knihovně mno-
ha litovelských domácností. Kdo byl ale jejich autor?
Martin Strouhal pocházel z vesnice Zdětín v okrese Prostějov, ale 
jeho práce učitele jej hned po skončení školy roku 1929 zavedla 
na Litovelsko. Po Mladči a Nasobůrkách působil od roku 1933 
na měšťanské škole v Litovli, kde vyučoval češtinu, němčinu a 
tělocvik. Zlomovým obdobím se pro něj stala 2. světová válka. Za 
odbojovou činnost byl roku 1940 zatčen a po věznění v Olomou-
ci a Brně poslán do koncentračního tábora v polské Osvětimi. Ta 
dala vzniknout jeho nejsilnější básnické sbírce Osvěnčim, kte-
rou vydal roku 1945 a v níž popisuje podmínky a život v táboře. 
(Dolní snímek autora byl pořízen brzy po jeho návratu.)
Po válce byl Martin Strouhal jmenován vládním zmocněncem 
pro výstavbu Javoříčka, působil i jako školní inspektor na Zá-
břežsku. Roku 1945 byl zvolen prvním předsedou Okresního ná-
rodního výboru v Litovli, od roku 1948 byl jeho místopředsedou.
Strouhalova záliba v turistice a cestování, která ho zavedla i do 
cizích zemí, ho bezesporu pojila s Petrem Bezručem, s nímž se 
spřátelil v roce 1933 a kterého často navštěvoval v Kostelci na 
Hané. Jemu věnoval knihu Neznámý poutník (1968), ve které 
vzpomíná i na zápasníka Gustava Frištenského. 
Strouhalovi potomci stále žijí v domě blízko kostela, který obý-
val. A jak od nich víme, spi-

sovatelské a cestovatelské 
geny Martina Strouhala 

se promítly i do pokra-
čovatele jeho jména, 

vnuka Martina, 
který ze svých 

výprav na 
Sibiř a Haiti 

vydal dva 
cestopisy.

Básník stvořený pro 
dokonalou hru se slo-
vy a jejich významy, 
pregnantní verš a krátké, 
úderné básně. To je Alois 
Volkman, který letos oslaví 
80 let.
Pochází z Chudobína, kde žil s ro-
diči a sestrou na faře vedle husitského 
kostela, neboť jeho otec byl farářem Církve 
československé husitské. S Litovlí ho pojili jak 
prarodiče, kteří zde žili, tak studium na měšťance  
a později gymnáziu. Po maturitě vystudoval Volkman 
medicínu na Univerzitě Palackého a odešel do středních 
Čech. Působil nejprve jako internista v Okresním ústavu ná-
rodního zdraví v Kladně, později jako obvodní lékař v Otvo-
vicích. Ještě v důchodu se ke své celoživotní profesi vrátil coby 
praktický lékař v Libčicích nad Vltavou.
Volkmanova básnická tvorba odráží jeho životní témata. Nejen 
k lékařské profesi odkazují jeho první sbírky Malá vizita nebo  
Tlak mé krve. Jeho křesťanský pohled na svět zachycují zase 
sbírka Znovuzrození či Ptám se svých slov.
Volkmanovým přítelem, ale také pacientem byl v posledních 
letech svého života básník Jaroslav Seifert. Po jeho smrti vydal 
Alois Volkman sbírku Silent musae, která obsahuje deset básní 
zachycujících deset dní od Seifertovy smrti do jeho pohřbu.
Výčet Volkmanových básnických sbírek je poměrně dlouhý  
a stojí za to si je přečíst. Figuruje mezi nimi i knížka K prahu 
domova, již věnuje rodnému Chudobínu a Litovli.

hk
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4
út 4. 4., 18 hod., Velký sál Záložny v Litovli, vstupné 90 Kč
KINO – BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU  Promítání populární české komedie. 
V hlavních rolích: Petra Hřebíčková, Ondřej Vetchý, Miroslav Táborský, Jiří 
Langmajer, Tereza Kostková a další.

so 8. 4., 9 hod., nám. Přemysla Otakara v Litovli, vstup volný
ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY V LITOVLI  Zdarma: otevření památek 
a výstav veřejnosti (budova radnice + věž, kaple sv. Jiří, muzeum, knihov-
na, muzeum harmonik a Dům přírody na Šargouně), doprovodný program: 
Skotačení se skřítkem Lesánkem, cyklovýlet po Lesánkově cyklostezce (na 
trase soutěže pro děti), procházky po Litovli a okolí, stánek KČT Litovel, 
plavba po Nečízu.

8.–15. 4., po–čt 8–17, so, ne, svátek 10–15 hod., Výstavní síň MK, vstupné 
dobrovolné 
PRODEJNÍ VELIKONOČNÍ VÝSTAVA  Tradiční prodejní výstava veliko-
nočních ozdob, kraslic a dekorací, doplněná výstavou dětských prací (ve 
spolupráci s DDM Litovel).

ne 9. 4., 16 hod., Velký sál Záložny v Litovli, vstupné v předprodeji děti i do-
spělí 50 Kč, na místě +50 Kč, děti do 3 let zdarma
JEN POČKEJ, ZAJÍCI!  Divadelní pohádka pro celou rodinu na motivy le-
gendárního animovaného seriálu.  

út 11. 4., 19 hod., Velký sál Záložny v Litovli, vstupné: od 250 Kč, na místě 
+50 Kč
ŽENA ZA PULTEM 2: PULT OSOBNOSTI  Vizionářská divadelní komedie  
s Jiřím Lábusem a Oldřichem Kaiserem.

út 18. 4., 19 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné: 60 Kč
KDYŽ DVA SE RÁDI MAJÍ – OPERETY  Nejkrásnější a nejznámější české  
i světové operetní písně v podání sólistů opery Národního divadla morav-
skoslezského v Ostravě. Vhodné nejen pro seniory.

pá 21. 4., 19 hod., Velký sál Záložny v Litovli, vstupné v předprodeji 490 Kč, 
na místě + 50 Kč
4 TET  Pánské pěvecké kvarteto – tenor David Uličník, baritone 1 Jiří Korn, 
baritone 2 Jiří Škorpík, bass Dušan Kollár.

ne 30. 4., 18 hod., Malý sál Záložny v Litovli, vstupné v předprodeji 70 Kč, na 
místě 100 Kč
HANÁCKÉ GULÁŠ  Vystoupí místní kapely SVL, Střemkoš, Vinný střik  
a Noaco. Moderuje Petr Linduška. Pivo, guláš, koláče a další občerstvení  
zajištěny.

PŘIPRAVUJEME 
  6. 5. O PEJSKOVI A KOČIČCE (divadelní pohádka)
12. 5. LA BOUJEAU (kapela Ivy Kevešové)
15. 5. KONCERT V MLADEČSKÝCH JESKYNÍCH (harfa a viola) 
23. 5. ŠTEFAN MARGITA (koncert) 
10. 6. HANÁCKÉ BENÁTKY (Lenny, Slza, Jelen, Pekař, Poletíme?, Pangea – 
The Beatles Revival Band, Majda z Kouzelné školky a Pískomil se vrací)

INZERCE

4TET představí 4. verzi koncertu
Vokální seskupení 4TET tvoří 
pánové David Uličník (tenor), 
Jiří Korn (baritone 1), Jiří Škor-
pík (baritone 2), Dušan Kollár 
(bass). IV. verze jeho koncertu 
měla premiéru na podzim 2015. 
V Litovli bude uvedena vůbec 
poprvé, a to v pátek 21. dubna 
v 19 hodin. Během koncer-
tu se můžete těšit na brilantně 

aranžované známé melodie ve 
4TETovském kabátu a skvělou 
podívanou. Scéna, kostýmy, 
projekce, elegance a specifický 
humor potěší diváky všech ge-
nerací. Není koncert, jako kon-
cert. Koncert 4TETu je opravdu 
něčím ojedinělým a určitě vás 
nadchne.                                    

 MK

Kino zahraje film o bezva ženské
Sympatická Eliška (Pet-
ra Hřebíčková) je na 
plný úvazek milující 
manželkou charisma-
tického a bohatého 
Pavla (Jiří Langmajer). 
Ovšem jen do té doby, 
než ji na prahu čtyři-
cítky milým a korekt-
ním způsobem požádá o roz-
vod. Když nový život, tak od 
základů! Eliška se rozhodne 
začít od nuly jako učitelka  
v malé středočeské vesničce. 
Rázovitý a hyperaktivní staros-
ta (Miroslav Táborský) nastě-
huje Elišku do jednoho domu 
s nerudným Božíčkem (Ondřej 
Vetchý), který díky svým vlast-
ním neblahým zkušenostem  
s „ženskejma definitivně skon-

čil“. Jeho jízlivost a hulvátství 
může trumfnout snad jen jeho 
povolání – Božíček pracuje ve 
vesnici jako hrobník. Eliška má 
ovšem na chlapy také momen-
tálně spadeno, takže si rozhod-
ně nenechá nic líbit. 
Zábavnou, českou komedii pro-
mítáme v úterý 4. dubna v 18 
hodin ve Velkém sále Záložny  
v Litovli.                                        

 MK

Když dva se rádi mají v operetě
Zveme na komponovaný pořad  
Když dva se rádi mají! Světem 
operety vás provedou sólis-
té opery a operety Národního 
divadla moravskoslezského  
v Ostravě Eva Zbrožková a Peter 
Svetlík. Slovem provází Alena 

Bastlová, na klavír doprovází 
Jozef Katrák. 
Nejznámější operetní melodie 
uslyšíte v úterý 18. dubna v 19 
hodin v Koncertním sále MK. 
Pořad je vhodný nejen pro seni-
ory.                                            MK
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Pozvánky

NA HAŇOVSKÉ KOŠT
so 1. 4. v 18 hod., kulturní dům v Ha-
ňovicích

Spolek Haňovští uspořádal 10. ročník 
soutěže o nejlepší pálenku z Haňovic 
a okolí. Kromě hodnocení dodaných 
vzorků a vyhlášení vítězů je připraven 
i kulturní program. Vystoupí Haňovské 
shock, hudbu zajistí Ramahe band. 

NA VZPOMÍNKU NA FRIŠTENSKÉHO
út 4. 4. v 16 hod., litovelský hřbitov

Spolek Gustava Frištenského zve ši-
rokou veřejnost na pietní vzpomínku 
u hrobu Gustava Frištenského na 
litovelském hřbitově. Uskuteční se  
4. dubna, ve výroční den zápasníkova 
úmrtí. Zazní zde mimo jiné smuteční 
řeč Frištenského dobrého přítele Jo-
sefa Matejska, který ji zde přednesl  
v neděli 7. dubna 1957, a kterou nám 
v originální verzi poskytl jeho vnuk 
Libor Štefan.

NA PŘEDSTAVENÍ DO KOSTELA
ne 9. 4. v 18.40 hod., kostel sv. Marka

Mladí šternberského děkanátu sehrají 
divadelní představení křížové cesty. 
Nejde o klasickou křížovou cestu, ale 
spíše o sled mnoha obrazů. Obrazů, 
které vnímají dva izraelité cestou na 
Golgotu, a zároveň obrazů tiché poko-
ry Boha – člověka, Ježíše. Představení 
bude sehráno po mši, která začíná  
v 18 hodin.

NA VELIKONOCE V ARBORETU
pá 14. 4. v 10–16 hod., arboretum Bílá 
Lhota 
Na programu oslavy Velikonoc v pří-
jemném prostředí jarního arboreta 
budou výroba a prodej kraslic, pletení 
pomlázek, dílničky pro děti, střelba 
z luku, dětská lanovka, projížďka na 
koníkovi, ukázky práce se dřevem 
(řezbářské a soustružnické). Chybět 
nebudou zvířata s mláďaty. 

Válečné hroby 6: POMNÍK PADLÝM V MYSLECHOVICÍCH
Téměř v každé obci, i v té nej-
menší, jsou válečné hroby. Ne-
jsou to hroby v pravém slova 
smyslu, připomínají padlé vo-
jáky z 1. světové války. 

Ani obci Myslechovice se nevy-
hnulo strádání 1. světové války. 
Téměř každý třetí obyvatel na-
rukoval na frontu. Do války šli  
i koně, odvedeny byly dvě třeti-
ny z celkového počtu ve vesnici. 
Z kaple sv. Michala byl odvezen 
zvon o váze 177 kg a ponechán 
jen umíráček… Z války se ne-
vrátilo sedm mužů. I za této 
situace poskytli obyvatelé Mys-
lechovic azyl 32 italským uprch-
líkům z italských bojišť.

Pomník padlým spolu-
občanům nebyl v obci 
postaven ihned, ale až 
po 14 letech od ukon-
čení bojů. V Kronice 
obce Myslechovice se 
uvádí: „Na schůzích 
bylo také uváděno, že 
dosud nevymřeli před-
ní naši, kteří v posled-
ních válkách v roce 
1866, ve válce světové  
a legiích obhájili čest Hanáků 
měrou nejdůstojnější a zapsali 
se v tradici našeho vojska hlavně 
pověstným Hanáci, držte se!“
Slavnostním dnem se stal 14. sr-
pen 1932, kdy obec uspořádala 
první sjezd myslechovických ro-
dáků. Jeho součástí bylo odhale-
ní pomníku padlým v 1. světové 
válce. Autor pomníku, kameno-
sochař Josef Hemzal z Konice, 
jej vytvořil z hořovické žuly.
Pomník má tvar odstupňova-
ného jehlanu, v horní části jsou 
uvedeny roky války 1914–1918.  
Stojí na navršené skalce, v níž 
je upevněna černá deska z leš-
těné žuly se sedmi jmény a fo-
tografiemi. Vlastně fotografií je 
jen šest. Chybí fotka 28letého 
Františka Haltmara, který padl  
23. srpna u Radomi. Eduard 
Žák, který je uveden níže, padl 
16. července u Dubna, vlastně 

ještě před začátkem války, která 
byla oficiálně zahájena 28. čer-
vence 1914. 
V době odhalení pomníku mys- 
lechovičtí občané určitě ještě 
netušili, že se pomalu schyluje 
k další válce. V červnu 1940 byl 
zatčen gestapem pro svoji od-
bojovou činnost myslechovický 
kovář Eduard Hrdina. Zemřel 
v nacistickém vězení v Bayreu-
thu v roce 1945. Po 
válce umístili mysle-
chovičtí na pomník 
další desku, na které 
je jeho jméno a foto-
grafie. Druhou obětí 
2. světové války byl 
Bedřich Vogl, od r. 
1943 člen partyzán-
ské skupiny Petráš. 
Byl zatčen v září 
1944 a zemřel po vý-
slechu v olomoucké 

vojenské věznici.
Ještě v roce 2008 bylo na pomní-
ku padlým v Myslechovicích 
vidět, že se mu zvláštní péče ne-
dostává. Oplocení kolem něho 
bylo sice v pořádku, ale za ním 
řádil hlavně břečťan, který se 
pnul i vysoko po pomníku. Teď 
už má pomník podobu, jakou 
měl v roce 1932.
Po skončení 2. světové války 
napsal myslechovický rodák, 
básník a spisovatel Jan Čep do-
pis básníku Františku Halasovi. 
Vyjadřuje obavu o další budouc-
nost světa?  „Málokdo si uvědo-
muje tragiku lidského počínání, 
které chce budovat tento svět 
bez Boha, ve jménu lidské svo-
body, a zatím nedosahuje toho, 
aby bylo na světě víc svobody, 
nýbrž víc otroctví.“ 

Eva Vaňková

Je volební víkend. Jiřina, proda-
vačka v malém koloniálu, věří, 
že to konečně dopadne a ko-
munisté vyhrají. Již dlouho se 
učí, jak se řeknou čínsky rohlí-
ky a vlašák, protože chce stačit 
čínským obchodníkům, kteří 
přijdou, až se rozjede obchod  
s východem. Číňané nezklamou, 
ti nejsou jako Rusové. Tentokrát 
to všechno vyjde a její syn Kája 
udělá hereckou kariéru, bude 
novým Vladimírem Brabcem. 

Hanka, která nakupuje u Jiři-
ny makrobiotickou stravu, se jí 
vysmívá. Komunisti nikdy ne-
vyhrají a Jiřina je bláhová. Ale 
není náhodou naivní spíš Han-
ka, když věří, že s ní její stokilo-
vý muž Pepa drží dietu…?
Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve 
čtyřech rolích v režii Davida 
Drábka v komedii Petra Koleč-
ka, která je tak šílená, že to mož-
ná jednou může být pravda!

MK

Kaiser a Lábus v Ženě za pultem

PROGRAM 
Dopoledne pro děti: 

taneční dopoledne s Majdou, Pískomil se vrací
Odpoledne vystoupí:

Slza, Lenny, Jelen, Pekař, Poletíme?,
Pangea – the Beatles revival band

HANÁCKÉ BENÁTKY 10. 6. 
Zvýhodněná cena 150 Kč do 10. května pro dospělé 
a děti od 11 let! Děti do 10 let 50 Kč i na místě, 

děti do 5 let zdarma.
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 příprava na zkoušky
 angličtina na cesty

 obchodní angličtina...

tel. 720 697 889 www.anglictinalitovel.cz

NABÍZÍME DOUČOVÁNÍ
ANGLICKÉHO JAZYKA

úplní začátečníci i velmi pokročilí

 konverzace, gramatika učebna na náměstí

INZERCE

Zápis do prvních tříd pro školní rok 
2017/2018 na Základní škole Vítěz-
ná i Základní škole Jungmannova se 
uskuteční 
v pátek 7. dubna od 14 do 18 hod. 
a v sobotu 8. dubna od 9 do 11 hod. 
Rodiče s sebou přinesou rodný list 
dítěte a předloží občanský průkaz zá-
konného zástupce. 

Zápis na ZŠ

Portugalský pilot přednášel dětem na Jungmance
V únoru k nám zavítal Joao 
Roque Santos – portugalský 
pilot Airbusu A330, který létá 
u portugalské společnosti TAP 
Portugal. Doprovázel ho letecký 
nadšenec Filip Křivánek, který 
se zabývá létáním na leteckém 
trenažéru. Celou akci zorga-
nizoval náš žák Ondřej Kužila  
z 9. A. Ondra se ve volném čase 
věnuje tzv. spottingu, který spo-
čívá v pořizování snímků letadel 
na obloze. Také létá jako pilot 
na leteckém trenažéru. Tuto 
virtuální síť využívají po celém 
světě tisíce lidí a je srovnatelná  
s realitou leteckého provozu. 
Pan Santos Ondru zkontaktoval 
sám prostřednictvím jeho ak-
tivit na Facebooku. Slovo dalo 
slovo a pilot se nabídl přijet do 
naší školy. 
Pro zájemce z osmých a devá-
tých ročníků si připravil před-
nášku o současném leteckém 
průmyslu i o jeho historii. Po-
mohl nám zamyslet se nad tím, 
jak může být letectví úžasné. 
Dále mluvil o profesích, které 
se s letectvím pojí: řídící letové-
ho provozu, letecký lékař, pilot  

a palubní průvod-
čí. Joao Roque 
Santos měl před-
nášky i v mnoha 
jiných zemích 
– Polsku, Portu-
galsku, Finsku, 
Velké Británii,  
v jihoamerické 
Brazílii a v afric-
kém Mosambiku. 
Celá přednáška 
proběhla v anglič-
tině, a tak si naši 
žáci mohli opět vyzkoušet, jak 
na tom se svojí angličtinou jsou. 
Přestože žáci rozuměli dobře  
a akce je velmi zaujala, předná-
šející si trochu posteskl, že cítil 
jakýsi ostych či obavy z použití 
angličtiny při volné diskuzi, a to 
nejen u nás, ale i na gymnáziu, 
kde také přednášel. 
Ondra se postaral i o využití vol-
ného času, který zde pan Santos 
strávil. Jako katolíka ho nadchly 
kostely v Olomouci i Litovli, 
navštívili muzeum a dlouho si 
povídali v cukrárně o plánech, 
které oba mají. 
Portugalský letec prozradil, že 

už jako malý snil o tom, že bude 
jednou pilotem, ale všichni se 
mu tenkrát smáli. A právě proto 
se snaží mladým lidem po celém 
světě dokázat, že v životě nejsou 
vždy nejdůležitější známky, ale 
co pro to člověk udělá. Jít si pro-
stě za svým snem.
Děkujeme tímto Ondrovi za 
zajímavou zkušenost a přejeme 
mu, aby se dostal na svou vybra-
nou střední školu v oboru civil-
ního letectví nebo managemen-
tu dopravy. Technické znalosti, 
nadšení, komunikační a orga-
nizační dovednosti na to určitě 
má.                            -ZSJL-BP-PS-

Ondra Kužila s portugalským letcem

Básnířka ze 4. B
Každý rok v únoru pořádá-
me na ZŠ Vítězná recitační 
soutěž. Děti z prvního i dru-
hého stupně se snaží najít si 
co nejlepší texty, které pak 
co nejpůsobivěji přednesou 
svým spolužákům i porotě. 
Letos sklidila velký úspěch 
žákyně 4. B třídy Kristýna 
Spurná, která si svou bá-
seň napsala sama. Přivedl ji  
k tomu projekt litovelského 
muzea. Zde se totiž pořá-
dá výstava s názvem Paměť 
starých krovů a střech, jejíž 
součástí bude i doprovodný 
program tvořený literárními 
výtvory žáků.

Mgr. Eva Zemánková

Z mého života
Kristýna Spurná

Bydlím v domě s černou střechou 
a pod tou střechou půda je.
Máma na tu naši půdu
stále něco stěhuje.

Jednou nese starou židli,
podruhé zas hodiny,
možná tam jen myši bydlí
a dělají si tam hostiny.

Pavučiny pavouků
ty věci pěkně ozdobí,
prach a špína usedává
i na babiččino staré nádobí.

Kolikpak se toho vejde
na tu naši půdičku?
Panebože, nespadne nám?
A neudělá z domu kůlničku?

Maminka mě utěšuje:
„Místa je tu stále dost.
Jednou budeš ještě ráda,
že tu najdeš něco pro radost.“

Již od září jsme se se spolužáky 
scházeli každé středeční ráno, 
abychom nacvičili na školní ples 
tradiční polonézu žáků 9. tříd. 
Novinkou letošního roku bylo, 
že jsme ji mohli předvést i na 
plese města Litovel. Podle reak-
ce publika se nám vystoupení na 
obou plesech podařilo. Náš vel-
ký dík patří paní učitelce Daně 
Spurné, která s námi vystoupení 
trpělivě trénovala a naučila nás 
naše první taneční kroky. Děku-
jeme i paní učitelce Andree Šve-
cové za zajištění fotografa a ka-
meramana a za velkou podporu 
v průběhu nacvičování.
za žáky 9. tříd Adéla Jarmarová

Polonéza ZŠ Vítězná
V úterý 14. února na naší škole 
proběhl dopoledne Vitamínový 
den určený pro žáky 1. stupně, 
který je součástí projektu Ovoce 
a zelenina do škol. Tuto akci pro 
nás znovu uspořádala společ-

nost MK 
Fruit ze 
Šump er-
ka, která 
d o d á v á 
do školy 
z d a r m a 
o v o c e  
a zeleninu 
v podobě 
b a l í č k ů 
d v a k r á t 
měsíčně.
V cvič-

né kuchyňce byla nachystaná 
ochutnávka čerstvého ovoce  
a zeleniny a žáci si mohli po 
krátké instruktáži zhotovit špíz 
ze zeleniny a ovoce, který hned 
s chutí snědli. Dozvěděli se dal-

ší zajímavé informace o stra-
vovacích návycích. Dále měli 
možnost vidět praktickou ukáz-
ku lisování zeleninových šťáv  
z mrkve, červené řepy, výrobu 
banánového koktejlu s mlékem 
a medem, který mohli samozřej-
mě ochutnat, a k tomu jim byla 
nabídnuta ještě jablečná šťáva 
bez konzervantů a sladidel.
Žákům i učitelům se tento den 
plný vitamínů velmi líbil a od-
cházeli s pocitem, že udělali 
něco pro své zdraví. Ovoce i ze-
lenina podávané v této podobě 
všem určitě chutnaly a budou se 
těšit na další akce pořádané fir-
mou MK Fruit. Při loučení do-
stal každý žák na cestu jablíčko.

Hana Vašíčková a Ivan Zima

Vitamínový den s ovocem a zeleninou na ZŠ Vítězná
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Mateřské centrum Rybička
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ – MALBA KRASLIC VOSKEM
čtvrtek 6. 4., 9.00–12.00 hodin
 Tvoření proběhne místo dopoledne s programem. Je určené pro děti i pro 
maminky. S sebou si přineste vyfouklá vajíčka.

HOKUSY A POKUSY S IVOU
čtvrtek 20. 4., 14.30–15.30  
 Lektorka: Mgr. Ivana Kubíková.

CESTA ZA ZVÍŘÁTKY
úterý 25. 4., odjezd v 9.30 od Charity, návrat kolem 11.30 hodin
 Výlet na Doubravský dvůr. Zveme rodiče s dětmi. Pojeďte s námi na soukro-
mou farmu. Možnost zakoupení zdejších mléčných výrobků, koukneme se na 
zvířata, techniku, zkrátka, jak to chodí na farmě. Cena výletu je 40 Kč. Je nutné 
přihlásit se v MC do 20. 4.

Čtvrtek 13. 4. MC zavřeno – velikonoční prázdniny.

Připravujeme výlet do ekocentra Sluňákov ve sředu 3. 5. Kdo má  
zájem, přihlaste se v MC.

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

Školní družina je místo, kde děti 
po skončeném školním vyučo-
vání regenerují síly, odpočíva-
jí, doplňují si znalosti formou 
her, vycházek, získávají drobné 
pracovní dovednosti, dostávají 
prostor k rozvoji svých zájmů. 
Cílem výchovně vzdělávací prá-
ce je vychovávat děti k smyslu-
plnému využívání volného času, 
všestranně rozvíjet osobnost dí-
těte, osvojovat si základy slušné-
ho chování a vystupování.
U nás na Vítězné má družina  
k dispozici čtyři samostatné 
herny vybavené bezpečným  
a funkčním nábytkem a moderní 
audiovizuální technikou. Každý 
školní rok přikupujeme stolní 
a společenské hry, didaktické 
hry, knihy, hračky a stavebnice 
dle potřeb a zájmů dětí. Ke své 
činnosti také využíváme ostatní 
prostory školy – bazén, kuchyň-
ku, sportovní hřiště u školy, atri-
um, keramickou dílnu. 

Organizujeme pravidelnou čin-
nost jednotlivých oddělení – 
plavání, kroužek hry na flétnu, 
kroužek práce na PC na DDM, 
dopravní výchovu na doprav-
ním hřišti. Pořádáme také ši-
rokou nabídku příležitostných 
akcí – zájezdy, výlety na kole  
i pěšky, návštěvy kin a muzeí, cvi-
čení ve fitcentru, vaření a pečení 
v kuchyňce, drakiádu, maškarní 
karneval, pexesování, puzzliádu  
a na konci školního roku tradič-
ní noc ve školní družině. Naší 
snahou je rozmanitost obo-
hacující a rozvíjející osobnost  
a umožňující dětem prožívat ra-
dostné chvíle, jistotu a bezpečí.
Pro nový školní rok plánujeme 
rozšíření kapacity naší školní 
družiny o páté oddělení, aby-
chom uspokojili všechny zá-
jemce i z řad vyšších ročníků  
1. stupně základní školy.

Ivana Chrudinová,
vedoucí vychovatelka ŠD Vítězná

Nuda v družině? Ani nápad!

Jungmaňáci si místo hraní s mobilem povídali
Je to velký nezvyk, nemít v dneš-
ní době k dispozici mobilní tele-
fon. Vlastnictví tohoto přístroje 
přináší spoustu výhod, ale i ně-
které nevýhody. To si koncem 
února vyzkoušeli žáci naší zá-
kladní školy. Mohli okusit, jaké 
to je, když nezapínají o přestávce 
mobil a místo toho si povída-
jí s kamarády. K dispozici byla  
i jakási papírová varianta Face-
booku, kam mohli žáci umísťo-
vat svoje vzkazy pro spolužáky, 
případně názory na tuto akci.
Souběžně s tím probíhal v rámci 
třídnických hodin doprovodný 
program. Herní formou se žáci 
s učiteli pokoušeli zjistit, jaké vý-
hody a nevýhody má elektronic-
ká komunikace a zábava. Každý 
žák, který zvládl tuto výzvu, si 
odnesl upomínku ve formě ná-

ramku s nápisem Den bez mobi-
lů. Na základě reakcí oslovených 
dětí se den bez mobilů setkal 
vcelku s kladnými reakcemi jak 
ze strany učitelů, tak i ze strany 
větší části žáků. Na závěr dluž-

no podotknout, že tímto jedním 
dnem zřejmě nezměníme kaž-
dodenní, hluboce zakořeněné 
návyky lidí moderní doby, ale 
účelem bylo spíše poukázat na to, 
že tento problém existuje.    -SM-

Na závěr ještě dodatek ke 
článku z Litovelských no-
vin 02/17, kde jsme uve-
řejnili rozhovor s Kamilou 
Bezovou, absolventkou ZŠ 
v Jungmannově ulici, která 
v současné době studuje ve 
Velké Británii. Mylně jsme 
se domnívali, že jde o prv-
ní naši absolventku, a jsme 
rádi, že se nám ozval i Tomáš 
Navrátil, který již vystudo-
val University of Aberdeen 
ve Velké Británii. Tímto se 
všem našim absolventům,  
o kterých ještě nevíme, 
omlouváme a budeme rádi, 
když se přijdou se svými 
zkušenostmi v zahraničí po-
chlubit. 

Soňa Purová, 
 ZŠ Jungmannova

Dodatek k článku z února

I letos se žáci nejvyššího roční-
ku Základní školy Vítězná vy-
pravili do Moravského divadla 
Olomouc. Tentokrát si vybrali 
velmi oblíbenou komedii ital-
ského dramatika Carla Goldo-
niho Sluha dvou pánů. Přestože 
představení trvalo téměř tři ho-
diny, herci mladé diváky oprav-
du zaujali. Příběh byl přímo 
nabitý komickými výstupy, jazy-
kovými hříčkami a narážkami. 
Největší úspěch sklidil hlavní 
představitel Roman Vencl, který 

po celou dobu udržoval kontakt 
s mladým publikem a jistě skli-
dil obdiv například i za skvělý 
výkon na inline bruslích. Hla-
sitý smích z hlediště dokazoval, 
že pro žáky to nebylo povinné 
nudné dopoledne, ale příjemný 
zážitek a snad i inspirace k dal-
ším návštěvám.
Jak už se stalo dobrým zvykem, 
naši deváťáci berou návštěvu di-
vadla opravdu vážně a náležitě 
se na ni připravují. 

Mgr. Eva Zemánková

Deváťáci z Vítězné opět v divadle
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Dům dětí a mládeže Litovel
12./20./21. dubna  Ukliďme Litovel a Pomoraví / (v dopoledních hodinách)
      Již tradiční akce, do které se zapojují litovelské školy, organizace i veřejnost. Úklid odpadků v okolí řeky 
      Moravy a lesů Litovelského Pomoraví. 
  Info Ing. Pavel Sova: 585 342 448, 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 místní lidé v Hradečné u Bílé Lhoty 
      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 
3. dubna  Tvořeníčko s Rolničkou / sálek DDM na Staroměstském náměstí (15.30)
      Velikonoční tvoření vhodné pro malé děti od 3 let i pro jejich rodiče. Děti budou mít možnost si pohrát 
    i s loutkami! S sebou: 2–3 vyfouklá vajíčka, materiál zajištěn. Zájemci se mohou nahlásit do konce  
      března na e-mail divadelkorolnicka@email.cz. 
       Info Jaroslava Prucková: 723 008 194
8.–15. dubna  Velikonoční výstava / Výstavní síň MK (po–čt 8.00–17.00; pá–ne 10.00–15.00)
      Prodejní výstava pořádaná ve spolupráci s Městským klubem Litovel. Součástí výstavy budou výtvarné 
      práce dětí MŠ a ZŠ. Vstupné dobrovolné.
       Info Jana Čekelová
13. dubna  Velikonoční tradice / Komenského ulice (8.30)
     DDM Litovel pořádá na Zelený čtvrtek, v den velikonočních prázdnin, pečení velikonočních perníčků. 
      Cena: 60 Kč. Přihlásit se můžete do 10. 4. 
       Info Hedvika Weberová, DiS.: 775 550 964, weberova@ddmlitovel.cz 
13. dubna  Výlet do Zoo Ostrava / nádraží ČD Litovel město (7.15)
     Výlet pro děti, které mají rády zvířátka. Návrat zpět do Litovle bude v 16.17 hodin na nádraží Litovel 
   město. Cena za účastníka činí 500 Kč, zahrnuje dopravu a vstupné. Termín uzávěrky přihlášek je  
     11. dubna. S sebou průkazku ZP.
       Info Ing. Pavel Sova: 585 342 448, 775 550 964, p.sova@ddmlitovel.cz     
22. dubna  Krajské kolo soutěže v radioelektronice / Komenského ulice (8.30)
     Postupové kolo soutěže pořádané ve spolupráci s radioamatéry z Olomouckého kraje, určené pro děti  
      a mládež do 19 let. Propozice jsou ke stažení na www.ddmlitovel.cz v záložce Akce.
       Info: 603 370 437, ddm@ddmlitovel.cz 
25. dubna  Soutěž o nejlepší kouzlo / Klub mladých ve 2. patře Městského klubu (15.00)
     Klub mladých při DDM Litovel pořádá soutěž o nejlepší kouzlo. Soutěže se mohou zúčastnit děti škol- 
      ního věku od 6 do 15 let. 
       Info Bc. Eva Mariánková: 739 655 803, mariankova@ddmlitovel.cz 

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

Pozvánka
NA LITOVELSKÝ POHÁREK
so 8. 4. v 9 hod., Sportovní hala ZŠ Vítězná

Mažoretky Linetbells za podpory města Litovel vás 
srdečně zvou na 7. ročník soutěže mažoretek z České 
i Slovenské republiky O Litovelský pohárek. Soutěžit 
se bude v kategoriích baton a pom-pom. Více se do-
zvíte na www.olitovelskypoharek.estranky.cz.

Okresní kolo soutěže dětí a mládeže v radioelektronice
V sobotu 18. 3. se v prostorách DDM Litovel 
na Komenského ulici konalo Okresní kolo 
soutěže v radioelektronice dětí a mládeže. 
Soutěž probíhala ve spolupráci s radioama-
téry z Olomouckého kraje. Soutěžilo se ve 
třech věkových kategoriích – Ž1, Ž2 a M.  
V rámci soutěže byly hodnoceny tři oblasti – 
dovezený vlastní výrobek včetně dokumen-
tace, jeho funkčnost a bezpečnost, ověření 
teoretických znalostí formou testu a sestave-
ní soutěžního výrobku dle zadání.
Na 1. místě v kategorii Ž1 se umístil Jakub 
Ondrášek, na 2. místě Tadeáš Fryčák a na  
3. místě František Kober. V kategorii Ž2 
se na 1. místě umístil Filip Szkandera, na  
2. místě František Vybíral a na 3. místě Miloš 
Palla. V kategorii M byli pouze 2 soutěžící,  
z nichž se na 1. místě umístil Aleš Horna a 
na 2. místě Tadeáš Dvořáček. Soutěžící z ka-
ždé kategorie, kteří se umístili na 1. a 2. mís-
tě, postupují do krajského kola soutěže, kte-

ré se bude konat 22. 4., rovněž  
v prostorách DDM Litovel, ve 
spolupráci s Českým radio-
klubem a radioamatéry z Olo-
mouckého kraje.
Děkujeme všem soutěžícím  
a postupujícím přejeme hodně 
štěstí v krajském kole!
Za spolupráci děkujeme všem 
radioamatérům, kteří připra-
vili soutěžní testy a výrobky  
a zajistili také část odměn pro 
výherce – OK2PBL Jiřímu Ba-
hounkovi a panu Petru Ďuri-
šovi, a také odborné porotě,  
v jejímž čele stál OK2BMI 
Milan Macek. Mezi dalšími 
porotci byl OK2BRZ Ing. Pavel Lorenz,  
OK2BU Radek Ulman, OK2ICB Jiří Špička, 
OK2PXW Radek Dostál a Jan Vykydal.
Děkujeme také všem sponzorům, kteří nám 

poskytli do soutěže ceny pro výherce – Že-
lezářství Novák, Železářství Vaněk, Hobby 
profi Litovel, Techfruit s. r. o. Luká, Hopax 
Červenka.                  Jana Chmelařová, DDM

V neděli 12. března se představili žáci ae-
robiku a tanečních kroužků DDM Litovel a 
DDM Magnet Mohelnice na společné sou-
těžní přehlídce Jarní karneval ve Velkém 
sále Záložny Litovel. Diváci hlavně z řad 
rodičů a kamarádů viděli pestrou přehlíd-
ku kolektivních vystoupení dětí, juniorů  
i dospělých z Litovle, Senice na Hané, Ha-
ňovic, Těšetic, Bílé Lhoty, Loštic a Mohel-
nice. Každé vystoupení dostalo diplom se 
slovním hodnocením, co se porotě nejvíce 
líbilo. V soutěži jednotlivců Dance Mix se 
dokonce rozdávaly i medaile. Většina taneč-
níků se také zapojila do Hry na soutěž, ve 
které si zacvičili podle tanečních lektorek.  
A všichni se mohli protáhnout při cvičení 
pro všechny tanečníky i diváky. Celé odpo-
ledne bylo plné sportovních výkonů, nápa-
ditých kostýmů a zajímavých choreografií. 
Děkujeme všem za účast a těšíme se za rok 
zase na shledanou!

Mgr. M. Grulichová, DDM Litovel

Taneční jarní karneval
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Sportovní pozvánky

PÉTANQUE
 8. 4. v 9 hod., areál u sokolovny
Čerlinka Cup 2017 – turnaj trojic v pétanque
Mohou se přihlásit i neregistrovaní hráči a vyzkoušet 
si tento sport ve srovnání s českou špičkou.

MALÁ KOPANÁ
 7. 4. v 18 hod.
FC Levotil – Tonery Olomouc 
 21. 4. v 18 hod.
FC Levotil – Ajax Bělidla

HÁZENÁ
 1. 4. v 9.30 hod., hala ZŠ Vítězná
mladší žáci – TJ Senice na Hané 
 1. 4. v 11 hod., hala ZŠ Vítězná
starší žáci – STM Olomouc B
 1. 4. ve 13 hod., hala ZŠ Vítězná
mladší dorost – TJ Nový Jičín 
 1. 4. v 15 hod., hala ZŠ Vítězná
starší dorost – Sokol Horka nad Moravou 
 1. 4. v 17 hod., hala ZŠ Vítězná
muži – Cement Hranice 
 2. 4. ve 12.15 hod., hala ZŠ Vítězná
starší miniházená: Turnaj miniházené 4+1
 2. 4. v 16 hod., hala ZŠ Vítězná
muži B – SKP Frýdek-Místek B
 8. 4. v 9.30 hod., sokolovna
mladší žáci – Sokol Horka nad Moravou 
 9. 4. v 15 hod., hala ZŠ Vítězná
starší dorost – Sokol Sokolnice 
 14. 4. v 17 hod., hala ZŠ Vítězná *
muži – Sokol Nové Veselí 
 22. 4. v 9.30 hod., sokolovna
mladší žáci – Cement Hranice 
 22. 4. v 11 hod., sokolovna
starší žáci – Cement Hranice B
 22. 4. ve 12.30 hod., sokolovna
mladší miniházená: Turnaj miniházené 4+1
 22. 4. v 15 hod., hala ZŠ Vítězná
mladší dorost – Sokol Centrum Haná  
 22. 4. v 17 hod., hala ZŠ Vítězná *
muži – KH Kopřivnice 
 23. 4. ve 12.30 hod., sokolovna
starší miniházená: Turnaj miniházené 4+1
 23. 4. v 16 hod., hala ZŠ Vítězná
muži B – Lesana Zubří 
 29. 4. v 15 hod., hala ZŠ Vítězná
starší dorost – STM Olomouc 
 30. 4. v 9 hod., sokolovna
mladší žáci DHK Litovel – Tatran Litovel 
* v těchto utkáních může dojít ke změně

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

Florbalisté přivezli ze Šumperka tři body
V neděli 19. března vyrazili litovelští florba-
listé bojovat o další body do Šumperka. Šlo 
již o předposlední kolo OL ligy, které naši 
muži odehrají, a proto má každý bod v této 
fázi soutěže téměř cenu zlata.
První utkání s Kostelcem na Hané bylo 
herně vyrovnané, ale góly padaly pouze do 
litovelské sítě. Během první i druhé třetiny 
několikrát litovelští ohrozili bránu soupeře, 
ale pokud míček nelapil brankář, zastoupi-
la jej konstrukce brány. A tak po chybách 
hráčů z Hanáckých Benátek přidal Kostelec 
v prvním i druhém dějství po jedné bran-
ce. Závěrečné dějství ještě slibovalo zajíma-
vou zápletku, ovšem promrhaná přesilovka 
sebrala veškeré naděje. Kostelec se radoval  
z vítězství 5:0, čímž si upevnil druhou příč-
ku v ligové tabulce.
V druhém zápase změřili hráči Litovle síly 
s domácím Asperem. Byl to souboj o pátou 
příčku. Litovel ji bránila a Šumperk, který 
měl o dva body méně, atakoval. Vstup do 
zápasu se podařil litovelským náramně. 
Již po 19 sekundách se ujali vedení a pře-
kvapenému Šumperku nenechávali moc 
prostoru k větším akcím. Litovelská akti-

vita neustávala, což přineslo další branky. 
Po první třetině vedla Litovel 3:0 a nic 
nenaznačovalo drama. Jenže jak se Litovli 
povedla první třetina, tak se povedla Šum-
perku ta prostřední. Stejné skóre v opač-
ný prospěch znamenalo nerozhodný stav  
a rozuzlení v poslední periodě. Ta byla ve 
znamení šumperského dotahování. Litovel 
se ujala vedení 4:3 a za chvíli bylo srovná-
no. Pak 5:4 a opět domácí dokázali vyrov-
nat. Když už to vypadalo na dělbu bodů, 
dělovka od litovelského obránce zaletěla 
do levého horního rohu branky domácích 
a Litovel 22 sekund před koncem zápasu 
opět vedla. Závěr si už hráči pohlídali a sla-
vili důležité vítězství 6:5.
Díky vítězství nad Šumperkem si Litovel 
upevnila pátou pozici a dva zápasy před 
koncem soutěže má reálnou naději, že už 
níže neklesne. Navíc ještě stále žije naděje 
na třetí pozici, ale ta už je spíše teoretická, 
jelikož předpokládá zaváhání soupeřů. Jak 
vše dopadlo, se můžete podívat na interne-
tových stránkách florbal.tatranlitovel.cz, je-
likož poslední kolo odehráli litovelští muži  
v sobotu 1. dubna.                                  Jiří Skála

Krátce z házené: Co se dělo v březnu
Extraliga
V Extralize mužů byla v březnu dohrána 
všechna kola základní části. Litovelský ce-
lek v posledních zápasech bodoval jen díky 
remíze s Kopřivnicí a citelně chyběli zraně-
ní hráči Jiří Kozlovský a Jiří Mičola. Celko-
vě tak Tatran skončil na 12. příčce se 7 body.  
V soutěži se Hanáci prezentovali 6. nej-
lepším útokem, ovšem nejhorší obranou. 
Svěřenci slovenského trenéra Michala Hra-
dila ve většině utkání výrazně nepropadli, 
chyběla však zkušenost v klíčových fázích 
zápasů.
Extraliga nyní bude pokračovat dvěma 
částmi. Horních 8 celků bude bojovat  
o titul vyřazovacím způsobem v sériích na  
3 vítězné zápasy. Změna se týká spodních  
4 celků – zde se bude hrát dvoukolově, ka-
ždý s každým, přičemž body ze základní 
části týmům zůstávají. Celek Tatranu se tak 
od 22. března znovu v sezóně utká s No-
vým Veselím, Kopřivnicí a Hranicemi. 
Pro aktuální termíny utkání sledujte webo-
vé stránky hazena.tatranlitovel.cz. Zatím 
není jasný sestupový klíč vzhledem k ne-
jasné situaci s plánovanou Česko-sloven-
skou ligou pro příští sezónu.

2. liga
B-tým mužů ve druhé lize zaznamenal  
v březnu sérii 4 vítězství za sebou. V týmu se 
už začínají dravě prosazovat dorostenci Jiří 
Štencl, Matěj Přikryl a Jiří Kráčmar, posilou 
je také zkušený brankář Martin Malínek.  
V posledním utkání před uzávěrkou novin 
B-tým zvítězil 33:26 v derby v Uničově, 
kde mimořádný střelecký výkon před- 
vedl Jakub Schmalz, který vsítil rovných 
20 branek, což je v házené zcela výjimečná 
záležitost.

Dorostenci a žáci
Starší dorostenci hrají po skončení základní 
části své soutěže v 2. lize nadstavbovou část. 
V dubnu se celkem třikrát představí na do-
mácí palubovce. V posledních utkáních zví-
tězili v Sokolnicích 37:22 a v Olomouci 29:23.
Mladší dorostenci aktuálně drží třetí příč-
ku v severomoravské skupině 2. ligy. Nepo-
četné družstvo si tak vede v sezóně nadmí-
ru dobře, na hráčích je vidět v posledních 
měsících výrazný herní pokrok. Střelecky 
tým táhnou Čikl, Protivánek, Valouch  
a Hemelka, v brance je Pekař.
Žákovské soutěže zahajují v dubnu.  
V březnu tak naše družstva kromě trénin-
ků absolvovala i přípravné turnaje. Starší 
žáci nejprve uspěli na Spring Cupu v No-
vém Jičíně, kde vybojovali zlaté medaile. 
O týden později obsadili třetí příčku na do-
mácím Tempish Cupu, kde mezi prvními 
třemi celky při rovnosti bodů rozhodovaly 
jen malé rozdíly ve skóre. Zvítězil slovenský 
Tatran Stupava.
Také mladší žáci absolvovali domácí turnaj 
s názvem Hopax Cup. Také oni v nových 
dresech darovaných firmou Hopax obsadi-
li 3. příčku ze 6 celků. Zvítězil celek ŠKP 
Bratislava.

Miniházená
Další úspěch zaznamenali starší minihá-
zenkáři. Na začátku března zvítězili na 
dvoudenním, kvalitně obsazeném turnaji 
ve Velké Bystřici. V celém turnaji nepo-
znali hořkost porážky a získali plný počet 
bodů.  S trenéry se již pilně připravují na 
dubnový start na Prague Handball Cupu, 
největším mezinárodním házenkářském 
turnaji mládeže v Evropě.

RŠ, hazena.tatranlitovel.cz
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Vítězná ulice v pohledu od dnešní galanterie Šárka. Na snímku z roku 1909 (vlevo) je v pozadí kaple sv. Josefa. O tom, co se s ní stalo, vypráví článek na straně 7.

Pod Svatojánským mostem 
roste v Moravě v několika tr-
sech tráva. Od vedení města 
Litovle máme zprávu, že se to 
některým občanům nelíbí. Dle 
jejich slov pohled na tyto zele-
né trsy prý přímo hyzdí pohled 
na most, který je historickou 
památkou. Proto považují za 
nutné kompletní odstranění 
těchto rostlin, a to vybagro-
váním i s kořeny, aby se jejich 
dalšímu růstu zamezilo.

Co člověk, to názor
Nehodlám tu polemizovat nad 
tím, zda traviny v Moravě jsou 
či nejsou z hlediska estetického 
přínosné. To je samozřejmě na 
pohledu každého. Někomu se 
prostě nelíbí a má na tento ná-
zor právo. Jiný je rád za jakékoli 
vegetační zpestření, narušující 
monotónnost tohoto úseku řeky, 
a ani jemu nelze upírat právo na 
tento názor. Obecnou pravdou 
však zůstává, že kdo je se sta-
vem věcí spokojený, tuto svoji 
spokojenost zpravidla veřejně 
neventiluje. Není přitom pod-
statné, zda je spokojen proto, 
že se mu stávající stav líbí, nebo 
proto, že prostě nepovažuje za 
nutné některými věcmi se jak-
koli zabývat. Je vlastně celkem 
přirozené, že do veřejné debaty 
přispívají zejména ti, kterým 
něco vadí, a tedy by konkrét-
ní věc chtěli změnit (ať už jde  
o opravu chodníku, novou auto-
busovou zastávku, zavedení ka-
nalizace nebo zmíněné vytrhání 
trávy u mostu). Na veřejných 
institucích potom je, aby se po 
zvážení dostupných argumentů, 
finančních možností a priorit 
pro financování rozhodly, zda  
a kdy postaví např. novou auto-
busovou zastávku. 
Osobní názory se ve vnímání 

našeho okolí projevují i v jiných 
otázkách. Třeba vodní rostliny  
v Muzejní vodě: jeden netrpěli-
vě čeká, kdy se zase na jaře obje-
ví, zejména až vykvetou, jinému 
vadí natolik, že vyžaduje jejich 
bezpodmínečnou likvidaci. Ne- 
bo údržba travnatých ploch: je 
hezčí často a nakrátko stříhaný 
(„anglický“) trávník, nebo ne až 
tak často sekaný, tedy vyšší tráv-
ník, s kvetoucími bylinami? 

Co je třeba zvážit
Vyjdeme-li z města ven, témat 
přibývá. Co je pěknější: les za-
ložený umělou výsadbou, tedy 
složený ze stromů stejného dru-
hu a stejného stáří, vypadající 
jako špalír vojáků někde na pře-
hlídce, anebo přirozeně struktu-
rované porosty se stromy různé-
ho stáří a různých druhů, i když 
jsou tu a tam pokřivené nebo 
zlomené? A co staré, usychající 
stromy? Je to jenom nepořádek 
v lese, který čeká na „úklid“, 
nebo zajímavá dominanta toho 
kterého lesního koutu? 
Toto vše jsou otázky, na které 
nelze jednoznačně odpovědět. 

Prostě proto, že každý to vidí 
jinak. Někomu se líbí les typu 
„špalír“, jinému ne. Někdo pre-
feruje anglický trávník, jiný 
kosí méně často, protože našel 
zalíbení ve zvoncích nebo ko-
pretinách. Je tu ale jedna věc, 
společná pro všechny tyto otáz-
ky: mimo pohledu estetického 
se na tyto věci lze dívat i jinými 
úhly pohledu. Je to např. pohled 
bezpečnostní (ohrožuje to ně-
jak naši bezpečnost?), biologic-
ký (prospívá to nějak přírodě?) 
nebo ekonomický (nešlo by pro-
středky a čas věnovaný tomuto 
řešení využít smysluplněji?). 
Záleží vždy na konkrétním pří-
padu, jaký úhel pohledu získá 
převahu.
Například starý dutý strom: má 
nezpochybnitelný význam pro 
přírodu – pro hmyz, ptáky, ne-
topýry i jiné organismy. Ovšem 
pokud by stál těsně u frekvento-
vané silnice a hrozil pádem na 
vozovku, potom bezpečnostní 
hledisko musí převážit nad hle-
diskem biologickým. Proběhne 
tedy kácení, případně bezpeč-
nostní (stabilizační) ořez.

Zpátky k travinám 
Vraťme se k travinám pod Svato-
jánským mostem. Povodňovou 
bezpečnost neohrožují (tento ná-
zor má i správce toku). Význam 
pro přírodu tu jakýsi je, ale nijak 
zásadní, v případě vytrhání se 
traviny navíc brzy objeví znova. 
Průtoky v Moravě jsou totiž bo-
hužel v posledních letech tragic-
ky nízké, po drtivou většinu roku 
je tu jen minimální průtok. Tok 
Moravy ve městě je navíc ochu-
zen o vodu, která teče přes náhon 
a elektrárnu u autobusového ná-
draží. 
Zůstává k posouzení hledisko es-
tetické a ekonomické. Panuje-li 
shoda, že traviny jsou zásadním 
problémem pro vnímání krásy 
historického mostu, následuje 
dotaz: Je zde někdo, kdo může  
a je ochoten investovat finance 
do této akce, jejíž efekt bude pou-
ze krátkodobý? Pokud tu někdo 
takový je a nespokojí se pouze 
např. s kosením porostů travin, 
nechť vstoupí do jednání se Sprá-
vou CHKO LP, abychom se do-
hodli na podmínkách realizace. 

Ondřej Dočkal, SCHKO LP

Traviny pod Svatojánem – je to opravdu problém?

Foto vlevo: Správa CHKO LP v roce 2016 vymezila před svým sídlem část trávníku, který byl posekán (pouze) čtyřikrát ročně. Výsledek? 
Vykvetlo mnoho rostlin, které to dříve, při „anglickém“ stylu sekání, nemohly stihnout.
Foto vpravo: Hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), jedna z velmi nápadných, přitom nenáročných trvalek, která na méně sekané 
části trávníku bohatě kvetla                    foto: Jan Vrbick)



Mesto Revúca sa predstavuje po štvrtýkrát: Priemyselná výroba 

Na rozvoji mesta sa podieľajú 
viaceré podniky, inštitúcie  
i súkromní podnikatelia zaobe-
rajúci sa väčšinou obchodnou 
činnosťou. Mesto Revúca je 
domovom predovšetkým tex-
tilákov a magnezitárov, ktorí 
nachádzajú pracovné príleži-
tosti najmä v spoločnostiach 
Revúcke koberce syntetické, 
s.r.o. a Herman Slovakia Dis-
tribution s.r.o., ako aj v blíz-
kych akciových spoločnostiach 
Slovenské magnezitové závody 
Jelšava a Slovmag Lubeník. 

Revúcke koberce syntetické
Priamo na území mesta pôso-
bí spoločnosť Revúcke koberce 
syntetické (REKOS), ktorá je 
pokračovateľom výroby ko-
bercov v Revúcej. Tie sa v pô-
vodných Lykových textilných 
závodoch n.p. začali vyrábať  
v roku 1971. Tradičná dlhodobá 
výroba je zameraná na potla-
čované metrážové a behúňové, 

scrollové, objektové 
a kusové koberce 
z polyamidového, 
polypropylénového 
káblika s jednofa-
rebným i viacfareb-
ným potlačovaným 
vzorom. Spoločnosť 
tiež vyrába syntetic-
kú trávu a v posled-
ných rokoch čoraz 
viac rozširuje výrobu 

rohoží rôzneho použitia. Spo-
ločnosť svoje obchodné aktivi-
ty zameriava predovšetkým na 
Rusko, štáty strednej Európy, 
ale aj štáty ako Holandsko, USA, 
Nemecko, Francúzsko a i.

Herman Slovakia Distribution
V tesnej blízkosti katastrál-
nych hraníc mesta Revúca sídli 
spoločnosť Herman Slovakia 
Distribution s.r.o., ktorá patrí  
k trhovým lídrom v oblasti pro-
fesionálneho elektrického a aku-
mulátorového ručného náradia 
a jeho príslušenstva. Výrobky 
sú určené hlavne pre stavebné, 
montážne a strojárske firmy. 
Podnikateľská činnosť spoloč-
nosti sa zameriava aj na vlastnú 
výrobu abrazívnych rezných 
nástrojov, ktoré sú jednými  
z najvyhľadávanejších výrobkov 
firemného portfólia. Na sloven-
skom trhu je spoločnosť jediným 
výrobcom tohto druhu produk-

tov, čo jednoznačne prináša veľ-
kú konkurenčnú výhodu.

Slovmag, a.s. Lubeník
Sedem kilometrov od mesta Re-
vúca sa nachádza obec Lubeník. 
História závodu v Lubeníku sa 
píše už dlhé desaťročia. Obja-
venie ložiska a začiatok ťažby 
magnezitu v Lubeníku sa datuje 
k roku 1897. Ťažbou magnezitu 
a jeho spracovaním sa získava 
slinutá magnézia, ktorá je zá-
kladom pre výrobu tvarovaných 
a netvarovaných bázických žia-
ruvzdorných výrobkov. Tieto 
výrobky sa používajú na zho-
tovenie výmuroviek tepelných 
agregátov predovšetkým vo 
výrobe ocele, farebných kovov, 
cementu a vápna. V súčasnosti 
je vlastníkom spoločnosti Slov-
mag, a.s. Lubeník skupina Mag-
nezit Group, najväčší výrobca 
žiaruvzdorných výrobkov na 
ruskom teritóriu s dlhodobým 
významným postavením v celo-
svetovom meradle. 

SMZ, a.s. Jelšava
Vo vzdialenosti 10 km od mes-
ta Revúca sa nachádza Sloven-
ský magnezitový závod Jelšava 
s viac ako 120ročnou históriou. 
Tento najväčší ťažobný a spraco-
vateľský magnezitový závod na 

Slovensku a súčasne jeden z naj-
väčších svetových producentov 
mŕtvo-pálenej magnézie DBM 
realizuje ťažbu magnezitovej 
suroviny hlbinným spôsobom 
na vlastnom ložisku Dubrav-
ský masív. Pri ťažbe sa využíva 
progresívna a ekologická metó-
da výstupkového dobývania so 
zakladaním vyrúbaných pries-
torov, pričom sa používa najmo-
dernejšia vŕtacia a prepravná 
banská bezkoľajová mechanizá-
cia. Výrobný program je orien-
tovaný na produkciu sypkých 
mŕtvo-pálených magnezitových 
žiaruvzdorných výrobkov, kau-
stických magnezitov a trosko-
tvorných prísad. V súčasnosti 
evidované surovinové zásoby 
vytvárajú možnosti na spraco-
vanie magnezitu minimálne na 
ďalších 100 rokov.   

Zdroj: Dubovský, D. 2014. Album 
Revúcej. Revúca: Mesto Revúca 
Slovenské magnezitové závody, 
a.s. Jelšava: www.smzjelsava.sk
Slovmag, a.s. Lubeník: www.slov-
mag.sk
Herman Slovakia Distribution, 
s.r.o.: http://www.herman.sk/sk
Revúcke koberce syntetické, s.r.o.: 
www.rekos.sk
Textová úprava: MsÚ Revúca, 
Oddelenie regionálneho rozvoja

Slovmag Lubeník

SMZ Jelšava

Herman Slovakia Distribution

Město Litovel nabízí k pronájmu nemovitosti vhodné k podnikání

Město Litovel nabízí pronájem 
prostor pro podnikání v domě  
č. 795 ve Smyčkově ulici v Litovli, kde 
dříve sídlila restaurace Muzeum.
Plochy jsou pronajímány ke komerč-
ním účelům, nejlépe opět jako provoz 
restaurace, ale není podmínkou. Mož-
no zde zřídit např. kavárnu, čajovnu, 

pivnici, bufetové občerstvení apod.  
O způsobu využití lze jednat.
Prostory jsou nevybavené.
Pronájem je možný ihned.
Prohlídku je možné domluvit na tel.  
585 153 120 (paní Polívková, vedoucí 
oddělení bytového hospodářství MěÚ 
Litovel).

Město Litovel nabízí pronájem 
nebytových prostor ke komerční-
mu využití v budově bývalé školy 
v Chudobíně č. 31. Konkrétně jde  
o pronájem prvního patra budovy  
(2. nadzemní podlaží). Celková plocha  
k pronájmu je 356,35 m2 (sedm různě 
velkých místností).

Objekt disponuje velkým zázemím ne-
bytových prostor, které je možné vyu-
žít ke komerčním účelům (kanceláře 
nebo jednoduché pracovní či výrobní 
činnosti).

Bližší informace najdete na stránkách 
www.litovel.eu a na úřední desce.
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muzeum

socha Jana Nepomuckého v Palackého ulici

kaple svatého Jiří

přístup k Nečízu na náměstí

kříž u kostela sv. Filipa a Jakuba

dům v Masarykově ulici č. 764

dům na náměstí Přemysla Otakara č. 779


