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Vážení a milí čtenáři, 

 dlouho očekávaná událost všech 
příznivců zimních sportů je po čtyřech 
letech opět tady. V pátek 9. února startu-
jí zimní olympijské hry v jihokorejském 
Pchjongčchangu. Naši čeští sportovci bu-
dou obhajovat devět medailí, které získali 
před čtyřmi lety v Soči. Jestli se jim podaří 
dosáhnout stejného skóre či jej dokon-
ce překonat, je otázkou. Držme jim tedy 
palce, ať je o naší malé republice zase pro 
jednou slyšet v jiném než politickém tónu. 
 Únor je takový zvláštní měsíc. Je poslední ze zimních mě-
síců, je nejkratší co se týče počtu dní, ale všichni už se stejně těší až 
skončí, a nastane to dlouho očekávané jaro. Pořádné zimy a sněhové 
nadílky jsme si opět tady v Litovli a okolí moc neužili, ladovská zima 
nenastala. Těžko říci, zdali je to dobře či špatně. Protože co člověk, 
to názor. Když se zeptáte řidičů, tak ti mají rádi mírnou zimu. Když 
se zeptáte dětí i milovníků zimních sportů, tak ti by naopak přivítali 
metr sněhu. Z toho plyne, že se nikdy nezavděčíte všem.
 Únor je ale také zároveň v několika věcech měsícem kou-
zelným. Množství plesů, divadelních a jiných zábavních předsta-
vení není jindy tolik, jako právě v tomto měsíci. A i když je ven-
ku zima a nevlídno, není nad to se teple obléct (třeba i s dětmi)  
a vyrazit ven jen tak se projít, načerpat novou energii a prostě se vě-
novat sami sobě. Není nad to si uvařit teplý čaj nebo voňavou kávu, 
zachumlat se do deky, pustit si oblíbený film, zapálit si svíčky a od-
počívat...Není nad to si udělat super den s dětmi, vyrazit s nimi na 
divadlo či do kina, hrát deskové hry, pexesa, stavět puzzle či domina, 
které v létě budou ležet ladem, protože se bude lítat venku. Proto  
v tomto čísle přinášíme přehled heren, které s dětmi můžete v Li-
tovli navštívit. A málem bych zapomněla – únor je také měsícem 
zamilovaných. Takže Vy, kteří svátek sv. Valentýna slavíte, užijte si 
ho dle Vašich představ se svými polovičkami!

Eva Kratochvílová, redaktorka 

Nové sídlo obvodního oddělení  Policie ČR Litovel
V průběhu prosince minulé-
ho roku proběhlo stěhování 
obvodního oddělení Litovel  
z dosavadního působiště v ulici 
Husova 805 v Litovli do nových 
prostor na adrese Havlíčkova 
818/56 v Litovli. 
Stavební úpravy objektu na ulici 
Havlíčkova 818/56 v Litovli, do 
kterého bylo přestěhováno ob-
vodní oddělení Litovel ze stáva-
jícího, nevyhovujícího objektu, 
byly dokončeny dne 30. listo-
padu 2017. Součástí zmíněných 
úprav objektu, jež má Krajské 

ředitelství policie Olomoucké-
ho kraje v držení od roku 2014, 
bylo i jeho rozdělení na dva ne-
závislé funkční celky, a to ob-
vodní oddělení Litovel a místní 
Úřad práce ČR, který je disloko-
ván ve dvoupodlažní přístavbě 
se samostatným vstupem. Další 
úpravy zahrnovaly zejména mo-
dernizaci a doplnění vnitřních 
slaboproudých a silnoproudých 
rozvodů elektro, výměnu všech 
podlahových krytin kancelá-

ří, částečnou sanaci vnitřních 
omítek ve sklepě, přeložku deš-
ťové kanalizace a instalaci brány  
s pojezdem ve dvoře. Celkové 
náklady činily cca 6 milionů ko-
run. 
V nových prostorách vzniklo 
důstojné zázemí pro policisty  
i veřejnost a lepší parkovací 
možnosti. Věříme, že lokací 
nové budovy obvodního oddě-
lení policie Litovel se zvýší do-
stupnost pro veřejnost, neboť 
obvodní oddělení policie souse-
dí jak s vlakovým, tak i autobu-

sovým nádražím. Jeho umístění 
v uvedené lokalitě umožňuje 
zkrácení dojezdového času na 
místa oznámených událostí. 
Věříme, že přestěhováním do 
nových prostor, s ohledem ke 
geografickému rozložení územ-
ní působnosti obvodního oddě-
lení, se zvýší kvalita služeb, které 
Policie České republiky obča-
nům poskytuje a bude pro oby-
vatele tohoto území přínosem.

por. Mgr. Irena Urbánková

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení  
ještě výhodnější
Kvůli zákonu o spotřebitelském 
úvěru bylo v loňském roce po-
skytování půjček z Fondu roz-
voje bydlení (FRB) dočasně 
pozastaveno, dokud nebudou 
ze strany nadřízených orgánů 
vyjasněny podmínky, za kterých 
mohou obce svým občanům 
půjčky poskytovat. Od 1. ledna 
město Litovel poskytování půj-
ček obnovilo za ještě výhodněj-
ších podmínek: 
• snížena a sjednocena výše úro-
ku na 1 % pro všechny tituly (tj. 
účely půjčky)
• ručení směnkou (odpadá po-
žadavek ručitelů)
• prodloužen možný odklad čer-
pání půjčky ze 3 na 6 měsíců
• tituly omezeny na vnější vzhled 
budov (oprava fasády, zatep-
lení, oplechování, oprava stře-
chy, nová střecha, výměna oken  

a vchodových dveří) a napojení 
na kanalizaci (zrušeny tituly vý-
stavba bytové jednotky a moder-
nizace bytového fondu)
• půjčku je i nadále možné kdy-
koliv zcela splatit nebo uhradit 
mimořádnou splátkou, obojí 
bez sankcí a s odpovídajícím 
ponížením výše úroků.
Nové Zásady o vytvoření a pou-
žití účelových prostředků „Fon-
du rozvoje bydlení“ na území 
města Litovel (dále jen „Zásady 
FRB“) byly schváleny Zastupi-
telstvem města Litovel na 25. 
zasedání dne 14. prosince 2017  
a nabyly účinnosti 1. ledna 2018. 
Žádost o poskytnutí půjčky na-
jdete na webových stránkách 
www.litovel.eu, sekce aktuální 
informace, půjčky z Fondu roz-
voje bydlení ještě výhodnější. 

red.

Nepřehlédněte!
Městský úřad vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

investiční technik. 
Do připravovaného investičního oddělení 

se hledají 2 pracovníci.

Dále Městský úřad vyhlašuje výběrové řízení na pozici
úředník odboru životního prostředí, 

agendy vodního hospodářství.
Více informací o výběrových řízeních najdete na 

www.litovel.eu.



Stíny Litovelska
Ovce ve městě
V sobotu 16. prosince přijala 
hlídka Městské policie telefo-
nické oznámení, že v Litovli, 
na Pavlínce, pobíhají ovce po 
komunikaci. Hlídka vyjela na 
místo a ovce nalezla. Strážníci 
si vzpomněli na kovbojky a za-
hráli si na honáky. Ovce zahnali 
do zahrady a nalezeného maji-
tele poučili, aby si zvířata lépe 
zabezpečil.

Dopravní nehoda
Ve středu 20. prosince došlo  
k dopravní nehodě v Litovli 
na náměstí Př. Otakara. Ne-
pozorný řidič vrazil se svým 
vozidlem do sloupku, který vy-
mezuje silnici od prostoru pro 
pěší. Náraz jej tak překvapil, že 
přidal plyn a vrazil do dalšího 
sloupku. Strážníci, kteří se v tu 
chvíli nacházeli u místa neho-
dy, zjistili totožnost řidiče a na 
místo přivolali hlídku dopravní 
policie, která dopravní nehodu 
dále šetří.

Předčasně slavil
V pátek 22. prosince ve 14 hod. 
přijala hlídka Městské policie 
oznámení, že byl v prodejně 
Billa zadržen neplatící zákaz-
ník. Na místě byl pak zaměst-
nanci prodejny strážníkům 
předán muž, který si v pro-
dejně otevřel láhev Becherov-
ky, která byla právě v akci za  
139,90 Kč, a začal popíjet.  
U pokladny si stoupl do fronty, 
byla ale dlouhá a čekat se mu 
nechtělo. Strčil láhev do kapsy 
a šel.  Nevšiml si však, že jej již 
delší dobu pozoruje jeden z pra-
covníků prodejny. Muže za po-
kladnou zadržel a předal stráž-
níkům. Ti pachatele prověřili  
v rejstříku přestupků a krádež 
na místě vyřešili pokutou.

Strom splněných přání
Na náměstí byl ve vánočním 
období umístěn u Morového 
sloupu Strom splněných přání 
dětí z Dětského domova v Lito-
vli. V úterý 26. prosince, hodi-

nu po půlnoci, zadržela hlídka 
Městské policie skupinu výteč-
níků, kteří si to štrádovali po 
ulici Kollárově se stromkem na 
rameni. Byli velmi překvapeni. 
Cestu zpět na náměstí si, za do-
provodu strážníků, zopakovali, 
stromek museli vrátit na pů-
vodní místo a za svou práci byli 
po zásluze odměněni pokutou.

Pyrotechnika
Ve městě Litovel je zakázáno 
Obecně závaznou vyhláškou 
používat zábavnou pyrotech-
niku – mimo 31. prosince  
a 1. ledna. 
V předvánočním období řešili 
strážníci Městské policie množ-
ství těchto přestupků, kterých 
se dopouštěla mládež školou 
povinná. Přestupky byly ozna-
movány rodičům, ale byla to 
jen kapka v moři. Bouchalo se 
dál o sto šest. Chtělo by to větší 
pomoc od Vás, občanů. 
V průzkumech petardy vadí 
všem, ale pomoc při odhalo-

vání tohoto nešvaru poskytne 
jen pár jedinců. Těm za ni moc 
děkujeme.

Silvestr
Oslavy posledního dne v roce  
2017 byly bujaré. Hned z veče-
ra hořel odpadkový koš na ná-
městí Př. Otakara. Tento požár 
zlikvidovali strážníci kbelíkem 
vody. Následoval hořící koš na 
sídlišti Vítězná, nepovedená 
oslava na sídlišti Gemerská, 
kde strážníci z bytu krátce po 
půlnoci vyváděli návštěvníka, 
který se oproti představám paní 
domácí začal chovat agresivně. 
Vše zakončila rvačka na ulici 
1. máje, kam strážníky zavolala 
na pomoc hlídka Policie České 
republiky. Na Nový rok bylo při 
kontrole města zjištěno několik 
rozbitých plastových košů, zřej-
mě od petard a kontejner na tří-
děný odpad v Moravě. Celkem 
klidný Silvestr.

Městská policie Litovel
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Městská televize

Premiéra st 7. 2. 18.45 hod.
 st 21. 2. 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)

Litovelský INFOkanál (městské televizní vy-
sílání) mohou přijímat všichni TV účastníci 
napojení na kabelovou TV firmy UPC ČR, 
a.s. na kanále S9 (CC 09), v rámci informač-
ního kanálu „Regiony + “. Jde o televizní 
program určený pro vysílání informací  
a pořadů UPC, pořadů z regionů a měst-
ských infokanálů. Tento program běží 
mimo výše uvedené časy vysílání Litovel-
ského INFOkanálu nepřetržitě v hodinové 
smyčce. Jednotlivé příspěvky místní vi-
deokroniky a od ledna 2015 celá vysílání 
jsou volně ke stažení na webu města (viz. 
odkazy výše) resp. přímo na YouTube po za-
dání kanálu „Litovel.eu“, který je přístupný  
i na všech  SMART  televizorech. Připomín-
ky, názory, nápady, náměty, ale i věcnou 
kritiku týkající se vysílání resp. informace  
o kulturních, sportovních i jiných neko-
merčních akcích, událostech a zajíma-
vostech, které chcete bezplatně zveřejnit 
prostřednictvím TV obrazovky ve čteném 
zpravodajství, sdělte telefonicky či písem-
ně na MěÚ Litovel tel. č. 585 153 250 (Ing. 
J. Hlavinka), e-mail: hlavinka@mestolito-
vel.cz nebo infotv@centrum.cz nejpozději 
týden před uvedením premiéry.

Letem světem Litovlí

• Zubní ordinace MUDr. Simony 
Pavlíkové má nový telefonický kon-
takt – 724 824 264. Stávající pevná 
linka byla zrušena. 
• Při platbě poplatků za psy do-
stanou jejich majitelé automaticky 
zdarma sáčky na psí exkrementy. 
Maximální počet kusů je stanoven 
na 200. Důvodem je to, že jakmile 
se u koše objevil nový balík se sáčky, 
tak byl během pár chvil pryč. Koše 
zůstávají dále na svých místech.
Snad se tato nová praxe osvědčí.
• Jistě jste si všimli, že vchod do 
Švédské uličky je opatřen brankou. 
Klíčníky dělá Městská policie.  

• Nabídky prostor k pronájmu: ne-
bytové prostory v domě č. p. 776  
v Litovli, ul. Kostelní, vchod z nám. 
Přemysla Otakara (dříve Česká spo-
řitelna). Dále nebytové prostory  
v domě č. p. 748 v Litovli, ul. Podě-
bradova.                                                   red.

Výsledky 1. kola volby prezidenta
První kolo prezidentských vo-
leb, které se konalo v pátek  
12. ledna a v sobotu 13. ledna, 
jméno nového prezidenta nepři-
neslo. Žádný kandidát nezískal 
nadpoloviční většinu platných 
hlasů od oprávněných voličů. 
Proto je vyhlášeno druhé kolo, 
které připadá na pátek 26. ledna 
a sobotu 27. ledna. Do druhého 
kola postoupili dva kandidáti, 
kteří v prvním kole získali nej-
více hlasů – tedy Miloš Zeman  
a Jiří Drahoš. Prezidentem re-
publiky pak bude zvolen ten 
kandidát, který získá jako jediný 
nejvyšší počet hlasů. Pojďme se 
podívat na výsledky 1. kola. 
• Miloš Zeman získal celkově  

1 985 547 hlasů, což je 38,56 % 
hlasů. Jiří Drahoš získal 1 369 
601 hlasů, tedy 26,60 % hlasů.
• Volební účast byla v Litovli 
58,55 %. 
• V Litovli zvítězil Miloš Zeman, 
získal 46,02 % hlasů. Na dru-
hém místě se umístil Jiří Drahoš 
s 22,80 % hlasů.
• Přímou volbu prezidenta zave-
dl zákon z února 2012. Poprvé 
prezidenta volili občané v roce 
2013, kdy zvítězil Miloš Zeman 
proti Karlu Schwarzenbergovi. 
Výsledky 2. kola voleb budou 
známy až po uzávěrce. Přejeme 
ale, ať je nový prezident důstoj-
nou a reprezentativní osobností 
politiky České republiky.         red.

Psi a povinnosti kolem nich
Připomínáme, že v Litovli  
a místních částech platí obecně 
závazná vyhláška č. 4/2012, kte-
rá stanovuje pravidla pro pohyb 
psů na veřejných prostranstvích. 
Pes musí mít předně znám-
ku. Na většině území města je 
možný pohyb psů pouze na 
vodítku. Úplný zákaz vstupu psů 
platí zejména pro dětská hřiště – 
např. hřiště na sídlišti Novosady, 
dětské hřiště u kopečku na ul. 
Kollárově a všechna dětská hřiště  
v místních částech. V současné 
době se opět rozšířil nešvar po 

svých psech ex-
krementy ne- 
uklízet. Prosí-
me proto všech-
ny majitele, aby 
po svých psech 
e x k r e m e n t y 
sebrali. Takové znečištění je ostu-
dné a nehygienické. Zároveň se 
ale majitel, který po svém psu 
neuklidí, dopouští přestupku, za 
který může být uložena pokuta 
do výše 20 000 Kč. Na dodržování 
vyhlášky dohlíží Městská policie.                                    
                                                               red.
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INZERCE

Rada města Litovle zadala 
provedení externího auditu 
evidence a hospodaření s po-
honnými hmotami (dále jen 
PHM) v Technických službách 
Litovel i s ohledem na to, že 
byla napadena opozičním za-
stupitelem panem Skálou člán-
kem v Litovelských novinách 
č. 11/2017, že neřeší problémy  
a zametá něco tzv. pod koberec.
Ve shrnutí výsledků kontroly 
jsou závěry auditu bez zjiště-
ní nedostatků v hospodaření  
s PHM a jsou uvedeny skuteč-
nosti, že u všech prověřovaných 
vozidel a strojů byla doložena 
řádná evidence denního zázna-
mu o výkonu a řízení vozidla, 
evidence v knize jízd u osobní 
dopravy nebo periodickém hlá-
šení. Organizace tak prokaza-
telně vede průkaznou evidenci  

o použití vozidel. 
Bylo doloženo, že Technické 
služby Litovel provádí řádně 
účetní záznamy do účetních 
knih, a to jak v případě nakou-
pených PHM, stejně tak při fak-
turaci na zákazníky v případě 
doplňkové činnosti. 
Zjištěná spotřeba PHM kontro-
lovaných prostředků odpovídá 
skutečnosti s ohledem na použi-
tí a stáří vozidel. 
Tímto rada města považuje tuto 
kontrolu nezávislého auditora 
za dostatečnou k objasnění si-
tuace na Technických službách 
z hlediska čerpání PHM. 
Rada města dále považuje au-
ditorskou zprávu za konečnou  
a nebude již dávat prostor k dal-
ším diskuzím na toto téma na 
stránkách Litovelských novin.                  

Rada města Litovel

Audit v Technických službách Výsledky Tříkrálové sbírky
V 55 obcích našeho regionu 
koledovalo letos 125 skupinek 
koledníků. Celkem bylo vykole-
dováno 614 995 Kč. 

Vykoledovaná částka byla po 
rozpečetění a přepočítání po-
kladniček na jednotlivých měst-
ských nebo obecních úřadech 
následně odeslána na centrální 
charitní konto u České spořitel-
ny. Z centrálního konta budou 
peníze rozděleny do regionů na 
schválené projekty jednotlivých 
místních charit a na humani-
tární pomoc u nás i v zahrani-
čí. Výnos Tříkrálové sbírky je  
z největší části tradičně věno-
ván na podporu záměrů pro lidi  
v nouzi na území ČR. Jde o růz-
né formy pomoci pro seniory, 
matky s dětmi v tísni, lidi s po-
stižením, bez domova, sociálně 
vyloučené či ohrožené vylouče-
ním. Desetina výtěžku je určena 
na pomoc rozvojových projektů 
do zahraničí (např. na udržení 

zdrojů obživy nebo vzdělávání), 
případně jako rezerva pro pří-
pad humanitárních katastrof.
V minulé Tříkrálové sbírce bylo 
vykoledováno v 52 obcích na Li-
tovelsku 554 726 Kč. Část sbír-
ky, určená pro vlastní projekty 
Charity, byla využita následov-
ně: podpořili jsme vznik no-
vých sociálních služeb v našem 
středisku, a to Dluhové poradny  
a Sociálně aktivizačních služeb 
pro rodiny s dětmi (286 000 
Kč), poskytli jsme přímou po-
moc sociálně slabým rodinám 
(35 000 Kč).
Touto cestou děkujeme všem, 
kteří svým darem přispěli na 
pomoc lidem v nouzi u nás  
i v zahraničí a na rozvoj charit-
ních projektů. Stejně děkujeme 
všem koledníkům a vedoucím 
skupinek, kteří nám s Tříkrálo-
vou sbírkou pomáhali.

Ing. Ludmila Zavadilová
Charita Šternberk,

                      středisko Litovel

Litovel 89 912 Kozov, Blažov, 
Kadeřín, Svoja-
nov, Bezděkov

11 439
Chořelice  7 937

Nasobůrky 10 280 Olešnice   3 742
Rozvadovice   5 368 Jeřmaň   1 922
Unčovice 11 558 Luká 19 055
Tři Dvory   7 805 Ješov   4 890

Savín   4 245 Veselíčko, 
Březina

  2 670

Myslechovice   7 422 Bílsko   6 205
Víska   2 000 Vilémov 14 858
Chudobín   2 440 Olbramice   6 198
Červenka 38 029 Dubčany   8 889
Pňovice   8 502 Náklo 27 339
Bílá Lhota, 
Pateřín

  4 560 Mezice   6 792
Skrbeň 23 656

Hradečná   4 807 Příkazy 31 459
Hrabí   5 677 Hynkov   7 426
Měník   3 328 Haňovice   9 002
Mladeč   6 755 Kluzov   6 138
Slavětín   5 930 Cholina 16 107
Měrotín 10 100 Senice 35 798
Loučka   6 005 Cakov   5 323
Bouzov, Doly 15 835 Odrlice   6 064
Kovářov   2 597 Senička 10 828
Podolí   3 515 Náměšť 55 043
Hvozdečko   4 129 Loučany 25 416

Jistě jste si při nákupu v obcho-
dech všimli, že za plastové tašky, 
které se dříve dávaly k nákupu 
zadarmo, se nyní platí. Někde je 
to koruna, někde i dvě. 
Již měsíc totiž platí novela záko-
na o obalech, která právě plasto-
vé tašky zpoplatňuje a omezuje. 
Ministerstvo životního pro-
středí tak reaguje na znečištění 
přírody právě taškami z plastu.  
Dle odhadů každý z nás za rok 

využije při 
nákupech až 
300 plasto-
vých tašek. 
Doba roz-
kladu tašky 
je přitom ko-
lem 25 let. 
Do čeho si 
tedy nákup z obchodu dát? 
Nejlepší je si nosit vlastní tašky  
z domu, které můžeme použít 
opakovaně (jako dříve síťovky). 
Cenu plastové tašky si určují ob-
chodníci sami. Co nebude naopak 
zpoplatněno, jsou mikrotenové 
sáčky na pečivo, uzeninu či zeleni-
nu. Příště si tedy na nákup neza-
pomeňte vzít vlastní tašku!        red.

Zpoplatnění plastových tašek
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Rozšíření městského kamerového systému 

Název projektu: Rozšíření kame-
rového dohlížecího systému
Celkové náklady: 338 708 Kč
Dotace z Ol. kraje: 107 000 Kč

Město Litovel získalo koncem 
roku 2016 informaci, že v prů-
běhu února 2017 vyhlásí Olo-
moucký kraj dotační Program 
prevence kriminality. Komise 
prevence kriminality při Radě 
města Litovel prostudovala 
pravidla pro podání žádosti  
a navrhla řešit, jako jeden z nej-

závažnějších bezpečnostních 
problémů, ochranu veřejné-
ho pořádku na dětském hřišti  
v parku na ul. Čihadlo v Litovli.
Záměrem projektu bylo rozší-
řit Městský kamerový dohlížecí 
systém o jednu otočnou kame-
ru, která byla umístěna do měst-
ského parku – do lokality, kde se 
nachází velké dětské hřiště, do-
pravní hřiště a v těsné blízkosti 
čtyři bary. 
Prostor je občany označován 
jako jeden z nejvíce rizikových 
míst ve městě. Takto ho vyhod-
nocují zejména rodiče menších 
dětí, které jsou zde napadány 
romskou mládeží. Počet evidova-
ných případů není velký, ale na so-

ciálních sítích a ve-
řejných diskuzních 
fórech je problém 
živě diskutován  
a město je nabádáno  
k řešení této situace. 
Strážníci Městské 
policie Litovel za-
vedli častější kon-
troly hřišť, město 
Litovel přijalo do 
pracovního pomě-
ru Asistenta pre-

vence kriminality, jehož pra-
covní náplní je kontrola těchto 
míst. K doplnění opatření byla 
do tohoto prostoru nainsta-
lována otočná kamera, která 
monitoruje dění na hřištích. 
Záznam je ukládán na dato-
vé úložiště a v časové smyčce 
je přemazáván. Je to moderní  
a nenáročné zabezpečovací za-
řízení, které, dle našeho názoru, 
pomůže při odhalování pacha-
telů popsané kriminality. Své 
tvrzení opíráme o materiály Mi-
nisterstva vnitra, ve kterých se 
uvádí, že opatření tohoto typu 
mají primárně dva účinky smě-
řující ke zvýšení bezpečí obča-
nů. První z nich je odstrašující 
s jednoznačně preventivním 
účinkem. Druhým je pak ztížení 
podmínek při páchání trestné 
činnosti a zvýšená možnost za-
jištění pachatele. 
Město Litovel získalo na rozší-
ření kamerového systému dota-
ci z Olomouckého kraje ve výši 
31,5 % nákladů. Vlastní realiza-
ce byla zahájena v březnu 2017, 
kdy bylo projekční kanceláři 
zadáno vypracování projekto-
vé dokumentace, včetně všech 

potřebných povolení pro vydá-
ní stavebního povolení, resp. 
územního souhlasu. Začátkem 
listopadu 2017 bylo provedeno 
výběrové řízení na dodavatele 
akce. Ze tří nabídek byla vybrá-
na firma Meridian ITS s. r. o. 
Realizace byla potom zahájena 
na přelomu listopadu a prosin-
ce 2017. Akce byla dokončena  
a předána do užívání 4. prosince 
2017. V současné době je kame-
ra v parku na ul. Čihadlo v Lito-
vli v plném provozu.

Mgr. Lubomír Broza

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ŠUMPERK –  
TRADICE 21 LET VYŠŠÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ  

V INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH A JEJICH APLIKACÍ

Vyšší odborná škola je součástí Vyšší odborné školy a Střední 
průmyslové školy v Šumperku a už dvě desítky let připravuje od-
borníky v oblasti informačních technologií pro úspěšné uplatnění  
u významných regionálních i mezinárodních zaměstnavatelů. 
Vzdělávání ve vyšších odborných školách je stejně jako vysoko-
školské vzdělávání zařazeno do terciárního stupně (ISCED 5B) 
a prohlubuje znalosti a dovednosti studentů získané ve středním 
vzdělávání. Poskytuje všeobecné a odborné vzdělání a praktickou 
přípravu pro výkon nejrůznějších odborných profesí. Vzdělávání 
ve vyšších odborných školách je určeno především uchazečům, 
kterým nevyhovuje příliš teoreticky zaměřené vysokoškolské stu-
dium, ale naopak se chtějí věnovat studiu spíše prakticky. Zásadní 
význam pro získávání praktických dovedností má kromě samotné 
výuky ve škole také probíhající odborná praxe přímo v reálných 
pracovních podmínkách spolupracujících firem a institucí, kde se 
studentům po ukončení studia zvyšují možnosti uplatnění na trhu 
práce.
Studium vyšší odborné školy je v denní formě vzdělávání tříleté 
a je zakončeno závěrečnou zkouškou – absolutoriem. Absolventi 
vyšší odborné školy získají vysvědčení o absolutoriu a diplom a je 
jim přiznán neakademický titul „diplomovaný specialista“ uvádě-
ný za jménem - zkráceně DiS. K těmto dokumentům škola vydává 
i tzv. Europass, který dokládá stupeň vzdělání, osobní kompeten-
ce, jazykové dovednosti a odbornou kvalifikaci absolventa. 
Přemýšlíte-li o své budoucnosti, neváhejte a investujte do svého 
vzdělání na Vyšší odborné škole v Šumperku. Investice do vzdě-
lání se vyplatí.

INZERCELitovel na Regiontour 2018 
Ve dnech 18.–21. ledna probíhal 
na brněnském výstavišti jeden  
z nejvýznamnějších veletrhů 
cestovního ruchu v ČR, Go a Re-
giontour 2018. Veletrhu se zú-

častnilo přes 800 vystavovatelů  
z 26 zemí a během prodloužené-
ho víkendu do prostor výstaviš-
tě zavítalo na 30 000 návštěvní-
ků. Město Litovel se po dva dny 
prezentovalo na stánku Střední 
Moravy prostřednictvím zá-

stupce našeho infocentra. Nabí-
zelo spoustu informací o našem 
regionu doplněných o širokou 
nabídku propagačních letáků  
a suvenýrů. Památky a příroda 

Litovelského Pomoraví láká stá-
le více návštěvníků a i zde, na ve-
letrhu v Brně, byl  největší zájem 
o cyklotrasy a tipy na pěší turis-
tiku. Děkujeme Pivovaru Litovel 
za podporu na tomto veletrhu.                                          
                      Kateřina Gelová, TIC

Výherci soutěže o voňavý balíček se stali
paní Kateřina Fritscherová a pan Karel Čáslava.
Výhru si, prosím, přijďte vyzvednout do redakce Litovelských 

novin každý den mezi 8. a 14. hodinou.  

Správné odpovědi: 1c, 2b, 3d, 4b, 5c, 6a, 7c, 8d, 9d, 10a.



Ze společnosti

Přišli na svět  
14. 9. Eliana Hradilová z Litovle
14. 9.  Marieta Hradilová z Litovle
15. 9.  Marian Krzystek z Litovle
20. 9.  Vojtěch Musálek z Nasobůrek
23. 9.  Vanessa Marie Fialová z Litovle
25. 9.  Kristína Vrbová z Litovle
26. 9.  Aneta Koláčková z Unčovic
27. 9.  Klaudie Mišáková z Litovle
28. 9.  Rozárie Friedlová z Nasobůrek
29. 9.  Julie Sedlářová z Litovle
  2. 10. Petr Gazdík z Litovle
  3. 10.  Lukáš Doležel z Litovle
  4. 10.  Patricie Milarová ze Třech Dvorů
  9. 10.  Šimon Juráš z Litovle
16. 10.  Tobiáš Jedlička z Litovle
17. 10.  Nikol Beranová z Litovle
17. 10.  Jakub Fábry z Litovle
20. 10.  Miriam Elen Siváková z Litovle
25. 10.  Laura Moťková z Unčovic 
25. 10.  Jonáš Skácel z Myslechovic
29. 10.  Adéla Bredlerová z Litovle
  2. 11.  Kryštof Lederer z Unčovic
  5. 11.  Ema Neplechová z Litovle
  7. 11.  Kilián Doležal z Litovle
12. 11.  Jakub Švec z Litovle

Odešli
12. 12.  Jaroslava Kargerová z Mladče (85 let)
22. 12.  Milan Strnad z Litovle (58 let)
24. 12.  Libuše Maitnerová z Litovle (84 let)
26. 12.  Olga Voglová z Litovle (71 let)
26. 12.  Jaroslav Kučera z Měrotína (77 let)
27. 12.  Anna Stejskalová z Unčovic (95 let)
  2. 1.  Karel Nepustil z Březového (81 let)
  2. 1.  Matěj Zima z Litovle (15 let)
  3. 1.  Kateřina Bučková z Litovle (93 let)
  4. 1.  Ludmila Spurná z Rozvadovic (78 let)
  5. 1.  Karel Hábl z Unčovic (37 let)
11. 1.  Božena Halvová z Litovle (81 let)
12. 1.  Mojmír Obrátil z Myslechovic (85 let)
15. 1.  Anežka Chytilová z  Haňovic (93 let)
18. 1.  Vlastimila Hábová z Litovle (93 let)
19. 1.  Petr Navrátil z Březového (68 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
VIA ULTIMA, Hrandop a Misericordia.
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Poděkování

Inzerce

Dne 18. února 2018 uplyne 55 roků 
ode dne, kdy tragicky zahynul 

při výkonu svého povolání 

kpt. ČSLA Karel Šmakal.
Za vaši vzpomínku děkuje 
a stále s úctou vzpomíná 

syn Stanislav.

Vzpomínka

Oživlá řemesla se v Muzeu konala již potřinácté
Druhý svátek vánoční, 26. prosin-
ce 2017, se opět konala tradiční  
a velmi oblíbená akce ke stálé expo-
zici Muzea Litovel „Oživlá řemesla“. 
Byl to již třináctý ročník, na němž 
mohli návštěvníci opět vidět řadu 
zručných řemeslníků z mnoha obo-
rů, kteří zde ve světle petrolejových 
lamp prezentovali svoje umění. 
Za všechny můžeme jmenovat na-
příklad hrnčířku, ševce, košíkáře, 
provazníky, perníkáře, řemeslníky 
vyrábějící vánoční ozdoby a deko-
race z drátků, korálků, háčkováním, 
pletením, intarzováním slámo-
vou technikou nebo paličkováním krajek  
a mnozí další. Stánky byly z větší části 
umístěny v prvním patře budovy muzea  
v expozici „Litovelská řemesla 1. poloviny 
20. století“. Ve vedlejším výstavním sále se 

pak o příjemný hudební doprovod posta-
rala kapela Hanácká môzeka a prodávalo 
se občerstvení. Další stánky se nacházely  
v přízemí budovy, v prostorách salon-
ku bývalé restaurace, dnešní tvůrčí dílny 

muzea. Také tentokrát si mohli 
návštěvníci u většiny stánků vy-
zkoušet svoji šikovnost, vyrobit si tra-
dičními postupy nějaký pěkný dárek  
a odnést s sebou domů. Letošní roč-
ník navštívilo 375 lidí (z toho 300 
platících a 75 dětí), což představuje 
dosud největší počet. Na bezpro-
blémovém průběhu akce se kromě 
Muzea Litovel podíleli také členové 
Muzejní společnosti Litovelska, z. s.  
a Historického spolku Kirri. Za stálou 
přízeň návštěvníků tímto všichni dě-
kujeme!               Litovelští muzejníci

Dne 16. 2. 2018 to budou již 2 roky,
kdy nás navždy opustil

pan Oldřich Zajíček.
Vzpomeňte si na něj s námi

rodina Zajíčkova, Kučerova a Moťkova.

Kosmetika, permanentní make-up.
Kontakt: Jana Smrčková, tel. 739 116 340. 
Pedikúra.
Kontakt: Hana Lorková, tel. 605 260 932. 
Prodej paruk (zdravotní poukaz).
Kde nás najdete? Havlíčkova 790, Litovel 
(naproti bufetu U Tadeáše). 
Těšíme se na Vás i v tomto roce!

Děkujeme všem kamarádům, spolu-
žákům i učitelům ZŠ Vítězná za jejich  
projevenou soustrast, účast a květinové 
dary při posledním rozloučení s naším 
synem Matýskem Zimou.

rodina Zimova

Ráda bych touto 
cestou poděkova-
la všem, kteří mi 
projevili upřím-
nou soustrast  
s úmrtím mé ma-
minky Boženy 
Halvové. Velmi si 
vážím vašich slov 
soustrasti a jsem 
vděčná za krásné 
vzpomínky, kte-
ré na maminku 
máte. 
Děkuji za překrásné květiny a vzpomínku 
na ni. Za celou rodinu 

Zuzana Kreuzziegerová, dcera

Nová výstava v Muzeu Litovel
představí 

další obec Mikroregionu Litovelsko 

LUKÁ
včetně místních částí 

Ješov, Javoříčko, Střemeníčko, 
Veselíčko, Březina

12. 2. – 15. 4. 2018

ST–NE  9–16 hod.
v 1. patře Muzea Litovel

Poděkování



slavnost byla zakončena večer zábavou  
u Grulichů. 
Pomník původně nebyl oplocen, to až 
mnohem později. V době odhalení po-
mníku byla z darů občanů opravena i kap-
le a zasazena lípa Svobody.  Brzy jí bude 
100 let.
V článku je částečně využita publikace Po-
mníky padlým v Senici na Hané, Cakově  
a Odrlicích. Tomáš Sedlář, Jan Štěpán.

Eva Vaňková

DĚJINY KOLEM NÁS / 7

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

Má rodná obec Těrlicko, 4. část

V lednovém čísle jsem Vám nastínila, jak 
obec Těrlicko přišla ke svému jménu a jak 
se jméno vyvíjelo. V další části mého vy-
právění se podíváme na to, co jméno Těr-
licko vůbec znamená. 

Se jménem obce Těrlicko se nikde jinde na úze-
mí České republiky ani Polska nesetkáme. To 
tedy poněkud ztěžuje výklad původu tohoto 
zeměpisného názvu. 
Někteří místní lidé se domnívají, že jméno 
Ćerlicko pochází od slova „ćyrni“, což zname-
ná „trní“, ale taková domněnka je nesprávná, 
protože souhláska „ň“ se nemohla změnit  
v samohlásku „i“ – taková změna v místním 
nářečí není. 
Začněme tedy výklad slova od jeho konce. Pří-
pona je -sko a základ slova je Ćerlic-. Příponou 
-sko se v západoslovanských jazycích tvořila 
přídavná jména přivlastňovací středního rodu 
jednotného čísla. Základem by tedy v našem 
případě bylo osobní jméno Ćerlica. Kdyby tomu 
tak skutečně bylo, pak by jméno Ćerlicko zna-
menalo Ćerlicovo pole apod. jako např. české 
Chotilsko. Avšak osobní jméno Ćerlica není 
nikde v staré době doloženo, je tudíž málo 
pravděpodobné, že by jméno Ćerlicko mohlo 
vzniknout od osobního jména. 
Nejvíce pravděpodobné se ale zdá, že jméno 
Ćerlicko bylo utvořeno od obecného jména ćer-
lica = trdlice, což bylo nářadí na zpracování lnu.  
Terén obce je kopcovitý, půda byla méně úrod-
ná, proto se tam pěstoval len jako v horských 
obcích. V řece Stonávce, která se zde nachází, 
bylo dost čisté vody na polévání lnu po poko-
sení. Uvedená motivace jména není nic překva-
pivého. Podobnou motivaci má mnoho jmen 
dalších obcí, např. obec Pazderná na Frýdecku 
(podle pazdeří ze lnu). Obě obce byly tedy po-
jmenovány podle kulturní rostliny, která se tam 
pěstovala. Proto patří k tzv. kulturním jménům, 
která nejsou na Těšínsku žádnou zvláštností. 
Kulturní jméno má dále např. Karviná (místo, 
kde byly karvy = krávy),  Konská (místo, kde se 
chovali koně) nebo Poruba (místo vzniklé vyká-
cením lesa).  
Nelze také vyloučit, že jméno Ćerlicko vzniklo 
od slova ćerlice v přeneseném významu jako 
místo připomínající zvuk vydávaný trdlicí při 
zpracování lnu. Asi 150 m severně od zámku 
v Horním Těrlicku bylo skalnaté terasovité dno 
Stonávky, kde voda šplouchala. Toto mohlo dát 
také podnět k pojmenování osady u daného 
místa. 
Výklad jména obce tedy není jednotný. Tato po-
daná vysvětlení jsou jen pravděpodobná, nikoli 
zcela jistá. 
V březnovém čísle si přiblížíme významné maji-
tele Horního a Dolního Těrlicka a povíme si také 
něco o těrlických dvorech.                                      red.

Cakovští občané postavili pomník svým 
padlým uprostřed obce, vedle kaple sv. 
Floriána. Ačkoliv o stavbě uvažovali už 
v roce 1919, jejich pomník byl odhalen 
mnohem později, až v roce 1935. Tedy  
17 let po ukončení Velké války. V té době 
se však již schylovalo k další světové válce.
Podoba budoucího pomníku se začala rý-
sovat v roce 1934, kdy bylo osloveno ně-
kolik sochařů, aby zaslali své návrhy. Vy-
bráno bylo dílo sochaře Stanislava Spáčila 
z Řepčína. Dominantu pomníku tvoří so-
cha Hanačky v kroji, která se smutně sklo-
něnou hlavou drží v rukou věnec se stu-
hou. Na vrcholu, o poznání vyššího vedle 
stojícího obelisku, je umístěna orlice s kří-
dly přichystanými ke vzletu. V horní části 
obelisku je evidentně původní reliéfní ná-
pis: „PADLÝM“. Ve spodní části obelisku 
jsou vsazeny dvě nápisové desky z černé 
žuly. Jsou tyhle desky původní? Možná že 
ano. Ale vzhledem k situaci, která nastala 
v prvních letech 2. světové války, kdy se  
v okolních obcích musely původní nápisy 
z pomníků odstranit a někde ani to nesta-
čilo, musely se odstranit celé pomníky, zdá 
se, že i zde došlo k zásahu. Desky mohly 
být, a jejich vzhled tomu napovídá, vráce-
ny na pomník nebo spíš vyrobeny nové až 
po 2. světové válce spolu s novou deskou  

s textem „Obětem druhého odboje 1939-
1945/ Miroslav Faksa/ Dr. Ph. Ladislav 
Lakomý“. Možná byly pouze nečitelné, 
jak se to stávalo i jinde. Zvláštní však je, 
že na pomníku zcela chybí jakékoliv údaje  
o 1. světové válce.  
Na žulové desce je 20 jmen, žádná fotogra-
fie, ani datum narození, ani datum úmrtí. 
Tolik padlých z jedné malé obce; 20 synů, 
manželů, otců! Na pomníku se opakují 4x 
stejná příjmení. Příbuzní? Všichni však 
příliš mladí na to, aby umírali. Například 
Vít Srovnal: narodil se v r. 1892 v Cakově, 
padl 11. 12. 1914 v polských Golaczowech 
a téhož dne byl na místě pohřben. Bylo mu 
22 let.
Jak probíhalo odhalení pomníku? Dne 
23. června 1935, byla to neděle, Cakovští 
vyzdobili všechny své domy. Po poled-
ni začala samotná slavnost odhalení po-
mníku. Zúčastnil se jí i okresní hejtman 
a okresní školní inspektor. Ve dvě hodiny 
odpoledne šel průvod obcí k pomníku  
v čele se selskou jízdou z Náměště na 
Hané, krojovanými školáky, legionáři, sbo-
ry dobrovolných hasičů z Cakova, Vilémo-
va a Olbramic, zastupitelstvem a v závěru 
všemi občany. Krojované a uniformované 
skupiny a pozůstalí po padlých utvořily 
kolem pomníku zástup a následovaly pro-
slovy. Na závěr byl položen u pomníku 
věnec padlým a pomník byl předán Jedno-
tou republikového dorostu, která převzala 
nad vybudováním pomníku záštitu, obci. 
Obec se zavázala jej opatrovat. Všichni 
přítomní se pak odebrali na výletní místo 
„Na trávníku“, kde slavnost pokračova-
la přednesem básní, zpěvy a tanci. Celá  

Válečné hroby 11: Pomník obětem světových 
válek v Cakově

Pomník padlým v Cakově

Výřez několika jmen z pamětní desky na pomníku 



Nejdřív se vrátíme 
k akcím roku 2017,  
o kterých se nepsa-
lo. Dne 7. prosince 
promítal místo-
předseda Lubomír 
Faltus filmy:  Krko-
nošské příběhy, Li-
tovelské Pomoraví  
a Terezské údo-
lí. Filmy sledovalo  
41 seniorů. Na vá-
noční posezení dne  
14. prosince přišlo  
47 seniorů. Děti  
z MŠ Gemerská je 
potěšily vánočním 
pásmem. Ředitelce Mgr. Ireně Blektové a uči-
telkám děkujeme. Velký ohlas měla soutěž  
,,O nejchutnější perníček“.Výsledky jsou tyto:   
l. místo získala Z. Čamková, 2. místo B. Hor-
níčková a 3. místo V. Hojgrová. Vítězky od-
měnil potlesk a hodnotné ceny. Hrály kole-
dy, stromeček zářil, u kávy, čaje a vánočního 
cukroví se vzpomínalo na uplynulý rok. Dne 
18. prosince jsme jeli do Moravského di-
vadla v Olomouci na operetu ,,Vinobraní“ od  
O. Nedbala. Před zahájením jsme se prošli vá-
nočním jarmarkem, kde voněly punče, svařáčky  
a jiné dobroty. Krásná výprava a podmanivé me-
lodie operety završily zájezd a konec roku 2017. 

je povinné. Letoviska pro turisty jsou jen  
u moře. Země má ohromné nerostné bo-
hatství. Cílem cesty bylo jedno ze čtyř krá-
lovských měst, město Marrákeš s letištěm. 
Město mešit, dávných staveb, kulis pro fil-
maře, trhů a exotické kuchyně. Děkujeme 
za zprostředkování zážitků. Besedu sledo-
val rekordní počet 68 seniorů.
A co nabízíme v únoru a březnu? Ve čtvrtek 
8. února se před 14. hod. setkáme u Muzea, 
kde si prohlédneme expozice o G. Friš-
tenském a o vývoji gramofonů. Ve čtvrtek  
22. února nás v 15 hodin čeká v klubovně 
DPS komentovaná beseda o úspěšných ak-

cích ZŠ Jungmano-
va, kterou připravila 
ředitelka školy Mgr. 
Eva Hrachovcová. 
Ve čtvrtek 15. břez-
na nás čeká bese-
da o Peru a Bolívii  
s p. Štouračem v 16 
hodin v klubovně 
DPS. Další čtvr-
tek 22. března nás 
s novinkami v do-
pravním provozu 
seznámí v 15 hodin  
v klubovně DPS Ing. 
D. Číhal.
A konečně ve čtvr-
tek 5. dubna osla-
víme 10. výročí 
založení našeho Se-
niorklubu.             mf

Stalo se v Litovli
• Jan Schuster se narodil 27. února 1858 v Lito-
vli, kde měl obchod se střižním zbožím ve svém 
rodném domě ve Wilsonově ulici (dnes 1. máje), 
známém jako „Šustrák“. Hlásil se od počátku  
k české straně a jako zámožný muž byl platnou 
posilou. Od r. 1898 byl členem výboru správy 
Měšťanského pivovaru a usiloval o převedení to-
hoto právovárečného podniku do českých rukou. 
Od r. 1899 byl po 20 let členem městského za-
stupitelstva. Zasloužil se o zřízení reálky, pro niž 
dal k dispozici jedno křídlo vlastního domu. Byl 
to skromný člověk a jako „Janek Šustrů“ u všech 
oblíbený. Jan Schuster zemřel 17. července 1928.
• Syn známého litovelského fotografa na náměs-
tí, František Vopat ml., se narodil 11. února 
1908, absolvoval litovelské gymnázium a odešel 
do Prahy na právnickou fakultu Karlovy univer-
zity. Roku 1930 pro nemoc studium přerušil, po  
r. 1931 pracoval v Moravských železárnách  
v Olomouci, po r. 1942 v Praze v reklamním od-
dělení Kolínské cikorky a čokoládovny Ego. Po  
r. 1945 jako samostatný výtvarník. Zachytil po-
doby mnoha uměleckých osobností, ale připra-
vovaná publikace „Česká tvář“ zůstala po únoru 
1948 nevydána. Knižně vyšly publikace Ústí nad 
Labem, Naše vody, Zvířata zblízka, spolupraco-
val i na dalších fotografických souborech. Patřil  
k předním výtvarným fotografům 40. a 50. let. 
Po dlouhodobé nemoci zemřel František Vopat 
ml. 25. října 1958.
• Před šedesáti lety se 
13. února 1958 v Litovli 
narodila praneteř Gus-
tava Frištenského, Mgr. 
Zdeňka Frištenská. Po 
vystudování Univerzity 
Palackého v Olomouci 
působila jako učitelka na 
Středním odborném uči-
lišti v Litovli, učila fyziku a technické předměty. 
Od 1. září 2003 byla po výběrovém řízení jmeno-
vána ředitelkou obnoveného litovelského mu-
zea. Její zásluhou byla postavena socha zápasní-
ka u sokolovny a otevřena expozice Frištenského  
v muzeu.
• Dne 4. února 1928 byl raněn mrtvicí při umývá-
ní litovelský farář, arcibiskupský rada František 
Zatloukal a zemřel ve věku 72 let. Narodil se  
v Příkazích v roce 1855, kaplanoval ve Vranové 
Lhotě, Nivnici a Úsově, odkud byl povolán do 
Litovle v pohnuté době česko-německých bojů, 
když 26. prosince 1897 zemřel litovelský farář 
Josef Přikryl. Němci jej vybrali jako sobě naklo-
něného nástupce, jejich očekávání ale zklamal 
a v památných volbách r. 1899 právě jeho hlas 
rozhodl o vítězství české strany ve II. sboru. Byl 
znám pro svou klidnou hanáckou povahu a pro 
přesnost až vojenskou. Byl předsedou dozorčí 
rady Raiffeisenky a ordinariátním komisařem pro 
náboženství na zdejších školách.

Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
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Zveme Vás do nově zrekonstruovaných 
prostor, kde najdete tyto služby: 

kadeřnictví, kosmetiku, 
manikúru, modeláž nehtů.

Prostory se nachází na náměstí 
Přemysla Otakara 794 v Litovli. 

Kontakty a podrobnější informace 
najdete na www.kadernictvi-litovel.cz 

nebo na mobilu 737 848 711.

INZERCEProsincové svátky jsme prožili podle osob-
ních plánů. Na první akci roku 2018 jsme se 
sešli 4. ledna s Ing. Jiřím Škurkem. S dvěma 
přáteli si naplánovali třítýdenní cyklistickou 
trasu po Maroku přes pohoří Atlas. Nejeli 
po dálnici, ale strmými cestami, aby poznali 
přírodu a život země. Zažili lijáky, silný pro-
tivítr, bahno, výkyvy počasí a nebezpečná 
setkání. Zdolali výšku 2 700 m n. m. a ujeli 
přes 1 000 km. Marocké království má hlavní 
město Rabat, 95 % obyvatel jsou muslimové. 
Berbeři žijí v podmínkách středověku a živí 
se pastevectvím. Arabové žijí ve městech  
a živí se obchody a řemeslem. Úředním ja-
zykem je arabština a francouzština. Školství 

Vítězky soutěže „O nejchutnější perníček“



ROZMANITOSTI / 9

Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

V. S. Alexander: Dívky od svaté Magdalény

Martin Sodomka: Jak postavit železnici

Litovelské ulice

ZAHRADNÍ 
Toto pojmenování je jedním z obecných názvů 
v seznamu města. Ulice vedoucí do zahrad 
na Starém městě tento název nese od 30. let  
20. století, kdy jej pro ni navrhl farář a histo-
rik střední Moravy, autor dějin města a okol-
ních vsí v rámci edice Vlastivědy moravské  

z roku 1903, Viktor Pinkava. Ulice se nachází na 
Starém městě, v místech původního osídlení  
z přelomu 12. a 13. století. Odbočuje na západ 
ze Staroměstského náměstí a tvoří zde písmeno 
T. Nejstarší známý název pro tuto ulici – Rosen 
Gasse nebyl nikdy úředně ustanoven. Podle  
V. Pinkavy se užíval „za Němců“, tedy do roku 
1900. Oficiálně byla ulice pojmenovaná až  
v roce 1930.
Proměny názvu: Rosen Gasse (před 1893)  
Zahradní (1930)  Gartengasse (1940)   
Zahradní (1945)

ŽEROTÍNOVA 
Ulice je pojmenována podle významného mo-
ravského šlechtického rodu Žerotínů. Ti svůj 
přídomek začali používat podle vsi Žerotín, 
nacházející se na cestě na Šternberk, kterou 
tento vladycký rod získal ve 12. století. V roce 
1480 Žerotínové prodali ves i s tvrzí šternber-
skému augustiniánskému klášteru, který na 
místě tvrze v roce 1751 postavil barokní zámek 
jako letní sídlo. Ulice tedy nese název podle 
šlechtického rodu, ale ve skutečnosti se vlastně 
jmenuje podle vsi. Ulice Žerotínova se nachází 
na Starém městě. Vychází z kruhového objezdu 
na Staroměstském náměstí směrem na východ  
a tvoří tak výpadovou silnici na Šternberk. Město 
Šternberk měla ulice od roku 1893 v názvu, ale 
tehdy začínala až na křižovatce u dnešní pošty, 
část ke Staroměstskému náměstí byla spojena  
s dnešní ulicí Vítěznou. V roce 1900 dostala uli-
ce název Žerotínova, za protektorátu se vrátila 
Šternberská a po válce opět Žerotínova. Část 
od Staroměstského náměstí k poště byla k ulici 
připojena až v roce 1963 na úkor ulice Vítězné.
Proměny názvu: Sternberger Strasse po poštu 
(1893)  Žerotínova (1900)  Sternberger-
strasse (1940)  Žerotínova po poštu (1945) 
 Žerotínova – k ulici připojena tehdejší sou-
část ulice Vítězné od pošty ke Staroměstskému 
náměstí (1963)

Ivana Kubíčková

Pozvánky Muzejní společnosti Litovelska
SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ MUZEJNÍ SPO-
LEČNOSTI LITOVELSKA, Z. S.
úterý 6. února
Shromáždění členů Muzejní společnos-
ti Litovelska, z. s. proběhne v Muzeu 
Litovel, ve stálé expozici litovelských 
řemesel. Na úvod v 17 hodin vystou-
pí náš člen Ing. Zdenek Braný se svou 
vzpomínkou na litovelský cukrovar, 
dále se budeme ohlížet za rokem 2017  
a plánovat na rok letošní. Zváni jsou ne-
jen stávající členové, ale všichni zájemci  
o historii našeho města a regionu a také 
noví zájemci o členství ve spolku.

DOPROVODNÁ PŘEDNÁŠKA „JAVOŘÍČ-
SKÉ PODZEMÍ“
čtvrtek 1. března
Další akcí je přednáška pana Miroslava 
Vaňka s názvem „Javoříčské podzemí – 
veřejnosti nepřístupná jeskyně Za Hájov-
nou“ jako doprovodný program k aktuální 
výstavě o Luké a jejích místních částech  
v Muzeu Litovel. Sejdeme se v 17 hodin 
opět ve stálé expozici litovelských řemesel.

Srdečně tímto všechny zveme na návštěvu  
k nám do Muzea!                                            

RoN

V. S. Alexander: Dívky od svaté Magdalény
Román vychází ze 
skutečných událostí, 
kdy katolická církev  
v anglosaských ze-
mích ještě na konci 
20. století využívala 
otrocké práce tzv. 
padlých žen. Šest-
náctiletou Teagan 
pošle rodina do azy-
lového domu pro 
padlé ženy poté, co 
je obviněna, že se 
pokusila svést mladého kněze. Teagan je 
zbavena vlasů, důstojnosti a kontaktu s vněj-
ším světem. 
Její představené se sice ohání lás-
kou boží, ale ve skutečnosti podro-
bují své svěřenkyně krutým trestům  
a hlavně tvrdé dřině. Dívka plánuje útěk, ne-
tuší však, co ve světě čeká na dívky s poskvr-
něnou minulostí…. 

Martin Sodomka: Jak postavit železnici
Půvabná knížka pro 
malé i velké milov-
níky železnice.
Až někdy pojedete 
vlakem, zkuste si 
představit krajinu 
před vznikem že-
leznice. Všechny ty 
mosty, tunely a ná-
draží totiž působí 
dojmem, jako by tu 
byly odjakživa. Ces-
tujete si v pohodlném vagoně a vůbec vás 
nenapadne, že zrovna v tom stejném místě, 
kde sedíte, mohl být dříve neprostupný pra-
les, skála nebo bažina. 
Železnou dráhu začali budovat naši předkové 
před více než sto sedmdesáti lety a postavili ji 
dobře. Obešli se tenkrát bez bagrů, elektric-
kého proudu a mobilních telefonů. Zůstalo 
po nich nesmírně užitečné dílo, které klidně 
může sloužit ještě v příštím století.                 lf

           ve spolupráci s

                 pořádají

VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL
KDY: 3. března od 14 hodin

KDE: Velký sál Záložny

V programu vystoupí šašek Viky se spoustou tanečků, soutěží a legrace.
Nebudou chybět zajímavé ceny pro děti.

Občerstvení je zajištěno. 
Večer následuje Tradiční ples přátel dobré zábavy.   
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Zahrádkářův rok aneb co je potřeba udělat na zahrádce v únoru

Třiďme odpad, má to smysl 2: bioodpad

I když se v únoru zima své vlá-
dy nevzdává, tak my zahrádkáři 
máme plno práce. S drobnými 
zahradními pracemi jsme mohli 
začít již v lednu, ale kdo je ne-
stihl, tak nevadí, má pořád ještě 
dost času, aby se mohl přes léto 
chlubit krásně kvetoucí okras-
nou zahradou a bohatou úrodou 
zahrady užitkové. 

• Je čas na první výsevy pro 
předpěstování sazeniček. Díky 
časnému výsevu paprik, rajčat, 
salátu, celeru či cibule se pak 
budete moci těšit z brzké úrody. 
• Také muškáty, které přezimo-
valy, můžete seříznout o jednu 
až dvě třetiny a ke konci měsíce 
je můžete přesadit do nového 
substrátu. Muškáty budou také 
potřebovat více světla. 
• Rovněž brambory si můžete 
nechat naklíčit již koncem mě-
síce. Do vzdušných bedýnek je 

položte tak, aby co nejvíce oček 
směřovalo nahoru. Bedýnky 
umistěte na světlé místo, aby se 
tvořily silné nazelenalé klíčky. 
Teplota by se měla pohybovat 
mezi 10–15 °C. 

• V únoru, jestliže mráz nekles-
ne pod 5 °C, můžete prořezávat 
rybízové keře. Starší větve po-
znáte podle tmavší kůry. Černé 
rybízy nejvíce rodí na větvích 
starých dva až tři roky. U čer-
vených a bílých rybízů nejvíce 
plodů nasbíráte na dvou až pě-
tiletých výhonech. 
• Pokud jste nestihli shrabat všech-
no listí na zahradě, máte ještě do 
konce února dost času. Zejména 
shrabané listí pod okrasnými stro-
my zabrání strupovitosti či rzi.
• Koncem měsíce trávníku pro-
spěje vyhrabání odumřelé trávy  
a mechu. 
• Můžete také mírně nakypřit  
a uhrabat záhony a posypat je pá-
leným vápnem, které je mimo jiné 
prevencí před kořenovými nádo-

ry košťálové zeleniny. 
• Víte, které druhy ptáků na svém 
krmítku nejčastěji uvidíte? Např. 
sýkoru koňadru, sýkoru mod-
řinku, vrabce domácího, kosa 
černého, červenku obecnou či 
pěnkavu obecnou.
• Jestliže jste ovocné stromky  či 
keře nestihli zasadit na podzim, 
můžete tak učinit i na jaře. Je 
třeba vykopat si ale jámu dopře-
du, aby si půda stihla „sednout“. 
Odebranou zeminu pak může-
te smíchat s kompostem, který 
dodá potřebné živiny. Zem na-
sypte zpět, ale neušlapujte. Až 
pak budete sázet, tak se vám 
bude dobře vykopávat. 
• Pravidelně kontrolujeme také 
dvouletky, které přezimují pod 
vrstvou chvojí. Občas tuto 
ochrannou vrstvu odstraníme, 
aby se rostliny vyvětraly. Kon-
cem měsíce trvalky odkryjeme  
a můžeme je přihnojit. 
• Prověřujeme také stav usklad-
něných cibulovin, kontrolujeme 
přítomnost škůdců. 
• Pokud nejsou mrazy, 
můžeme pokračovat 
v omlazování živých 
plotů. Dále můžeme 
prořezat větve javo-
rů a hlohů, abychom 
jejich koruně dodali 
tvar.

Únorové pranostiky
Únor bílý – pole sílí. 
V únoru sníh a led – v létě nane-
sou včely med.
Jestli únor honí mraky, staví bře-
zen sněhuláky.
Leží-li kočka v únoru na slunci, 
jistě v březnu poleze za kamna.
Na Hromnice jasná noc – bude 
ještě mrazů moc.
Prší-li na svatého Matěje, bude se 
brzy síti.                                    red.

V současné době je u nás velice 
aktuální téma třídění biologic-
ky rozložitelného odpadu. Proto 
si v 2. části našeho odpadového 
seriálu povíme něco více právě  
o něm.  

Co je bioodpad
V první řadě je důležité si uvě-
domit, co vlastně bioodpad je. 
Je to biologicky rozložitelný od-
pad, který pochází především 
z údržby zahrad či kuchyní. 
Jednoduše řečeno, je to to, co 
oloupete, okrájíte nebo nesníte  
a dále to, co ořežete nebo po-
sečete. Dále můžeme říci, že je 
to odpad, který podléhá aerob-
nímu (za přítomnosti kyslíku) 
nebo anaerobnímu (bez přítom-
nosti kyslíku) rozkladu. 
Do hnědých nádob, které byly  
v průběhu prosince do Vašich do-
mácností distribuovány, bude pa-
třit přednostně odpad z kuchyní,  
doplňkově odpad ze zahrad (tady 
spíše využívejte kompostéry). 

Co do bioodpadu patří?
U bioodpadu platí, že bychom 
měli prvotně předcházet vůbec 

jeho vytváření. Přibližně 1/4 to-
hoto odpadu totiž vzniká zcela 
zbytečně (přílišná produkce, 
konzumní život). 
Do nádob na bioodpad tedy 
patří: kuchyňské zbytky rost-
linného původu (slupky a zbyt-
ky ovoce a zeleniny), skořápky 
od vajec a ořechů, sedliny kávy  
a čaje, řezané a hrnkové květi-
ny včetně hlíny (ale bez drátků 
a stuh), listí, seno, sláma, tráva 
a plevel, spadané ovoce a zele-
nina, drcené větve, kůra, piliny, 
popel ze dřeva. 

Co do bioodpadu nepatří? 
Do nádoby nepatří jednorázové 
pleny, vlhčené ubrousky, ige-
litové sáčky, maso, kosti, oleje  
a tuky, uhynulá zvířata, kočko-
lit, sáčky z vysavače, cigaretové 
oharky, velké kusy dřeva, letáky 
a noviny. 

Více o kompostování
Kompostování je účinný pro-
středek, jak do půdy vrátit živi-
ny, které se z ní neustále a čím 
dál více vytrácí. Kompost to-
tiž obsahuje humus. A k čemu 

je humus užitečný? Díky své 
struktuře dokáže zadržovat 
vodu, absorbovat toxické lát-
ky a vyrovnávat pH. A když 
se budeme hodně snažit, tak 
ho pomůžeme vyrábět. Mimo 
klasické kompostování existují  
i tzv. kompostovací sáčky. Do 
nich vložíte kuchyňské zbytky  
a zakopete do země. Existují  
i kuchyňské kompostéry, které 
vás po pár týdnech upozorní na 
to, že je kompost hotov.

Věděli jste, že první kompostár-
na byla postavena v Praze již  
v roce 1916?
Věděli jste, že v České repub-
lice se nejvíce kompostovalo  
v 80. letech minulého století? 
Socialistické zemědělství kom-
postování protěžovalo. Kom-
postáren však byl nedostatek. 
Výroba kompostu se řešila im-
provizovaně – výrobou kom-
postu přímo na okraji hnojené-
ho pozemku.                               red.

Speciální substráty přímo pro 
výsev lze zakoupit ve speciali-
zovaných prodejnách. Kdo si 
chce udělat vlastní, tak může 
použít směs zahradní zeminy, 

písku, trochu kompostu či 
rašeliny. Semínka pak jemně 

přitlačte na povrch, nezasypá-
vejte. Můžete přikrýt fólií či 
průhledným plastem – sub-

strát pak méně vysychá. Vhod-
né je pak semínka rosit, ne 

zalévat proudem vody. Zásadní 
je i dostatek světla.
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Představujeme Domov se zvláštním režimem v Bílsku
V dnešní uspěchané době, kdy 
nemáme čas skoro na nic a na 
nikoho, je dobré zastavit se a roz-
hlédnout se kolem sebe. Podívat 
se na jednotlivce a organizace, 
které se nestarají jen o sebe, ale 
svůj život zasvětili starosti o dru-
hé. Já je moc obdivuju, s jakou 
kuráží a elánem to vše dělají. 
Já bych to asi nedokázala. Mys-
lím, že sociální služba není prá-
ce jako každá jiná, že je to spíše 
poslání. Tito lidé totiž nahrazují 
svým „klientům“ 24 hodin denně  
7 dní v týdnu tolik potřebnou 
rodinu. Pojďme si jednu tako-
vou organizaci, která nedaleko 
Litovle působí, přiblížit. Na do-
tazy odpovídal ředitel domova  
Mgr. Mirko Spurník.  

LN: Domov se zvláštním režimem 
v Bílsku určitě všichni čtenáři ne-
znají. Prosím, představte jim ho.
MS: Náš domov se nachází  
v obci Bílsko. V obci působí již 
pátým rokem. Původně v bu-
dově, kterou využíváme, sídlila 
škola, pak výcvikové středisko 
zemědělského družstva, pak  
i ústav sociální péče (pobočka 

Nových Zámků). Se vznikem 
krajů budova přešla do majetku 
Olomouckého kraje. Před 5 lety 
se klienti v rámci reorganizace 
odstěhovali, budova tak zůsta-
la prázdná. Nikdo o ni neměl 
zájem. S obcí jsme se tedy do-
mluvili, že bychom zkusili pro-
vozovat sociální službu – tzv. 
domov se zvláštním režimem.  
V roce 2013 budovu obec získa-
la od kraje zpět. Proběhla velká  
a nákladná rekonstrukce, na 
které se finančně podílela obec 
Bílsko. Dne 28. ledna 2014 jsme 
pak zahájili činnost.  

LN: Vysvětlete čtenářům, co 
vlastně znamená označení do-
mov se zvláštním režimem? 
MS: Zvláštní režim vlastně zna-
mená zvýšenou péči o klienty. 
Cílovou skupinou jsou muži  
i ženy starší 27 let s chronickým 
duševním onemocněním – např. 
schizofrenie, schizoafektivní poru-
chy, afektivní poruchy nebo chro-
nická duševní onemocnění způso-
bená užíváním návykových látek. 
Jsme jedno z nemnoha zařízení 
v Olomouckém kraji, které péči 

těchto osob zajišťuje. Kapacita 
domova je nyní 34 klientů. Do-
mov poskytuje nepřetržitou  
24hodinovou péči. Ke svým kli-
entům přistupujeme s veškerou 
důstojností, snažíme se jak o in-
dividuální přístup, tak kolektiv-
ní spolupráci. 

LN: Jak se za 5 let působení do-
mov změnil a co Vás v letošním 
roce čeká? 
MS: Budova musela být na za-
čátku své činnosti modernizo-
vána. Samozřejmě ale nejde vše 
hned, proto se stále snažíme  
o rozvoj materiálně-technické 
základny. Největší problém byl 
se samotnými prostorovými dis-
pozicemi budovy. Chyběla tady 
společenská místnost, která je 
pro naše klienty velmi potřebná. 
Ta ale bude díky zisku dotace 
v letošním roce vybudována. 
Opravili jsme také vedlejší bu-
dovu, kde byla dříve sauna, nyní 
slouží jako kancelářské prostory.

LN: V loňském roce se Vám po-
dařilo rozšířit Váš vozový park 
a zajistit tak svým klientům při 

cestách větší komfort. 
MS: Ano, je to tak. Měli jsme 
loni opravdu štědré Vánoce. 
Naši klienti dostali pod strome-
ček bohatou nadílku od firmy 
Globus. Vánoční pečivo, cukro-
ví a ovoce zpestřilo jejich vánoč-
ní stůl a provonělo celý domov.
A nezůstalo jen u sladkostí! Zá-
stupci firmy Globus a FORD 
AMB Praha – Auto Motol Beni, 
a. s. společně s představitelkou 
nadačního Fondu Bariéry při-
jeli klientům domova předat 
nový vůz Ford Tourneo Courier. 
Bude využíván pro zajišťování 
běžných každodenních potřeb  
a služeb, ale zejména pro po-
skytnutí komfortu klientům, 
včetně těch upoutaných na in-
validní vozík, v rámci léčebné 
terapie a náhrady jim blízkého 
rodinného prostředí.  
Děkujeme touto cestou všem, ať 
fyzickým osobám, či institucím, 
kteří nám v minulém roce svým 
příspěvkem pomohli naplňovat 
poslání našeho domova, tedy 
zajistit klientům plnohodnotný 
a aktivní život.                              

red.

Slavnostní předání nového vozu Ford Tourneo Courier

Dopolední společenské aktivity 

Vánoční koncert DPS Mládí a DPS Benjamínek
Stalo se hezkou a milou tradicí 
přípravného DPS Benjamínek 
a DPS Mládí při ZŠ Vítězná  
v Litovli uspořádat koncert; tra-
dicí, která vznikla za působení 
zakladatelky Boženy Halvové. 
Hudba neodmyslitelně k Vá-
nocům patří a bez koled  
a vánočních písní si tento svá-
teční čas ani nelze představit. 
Letošní koncert se konal v úterý 
19. prosince 2017 jako obvykle 
v Koncertním sále Městského 
klubu a věřte, přestože prostory 
Koncertního sálu jsou k tomu-
to účelu jako stvořené, přestává 
nám pomalu stačit. 
Oba sbory jsou totiž tak 
skvělé, že nejenže se umis-
ťují na předních místech  

v soutěžích DPS, ale najdou si  
k nim cestu i laičtí posluchači.
A to všechno zásluhou paní uči-
telky Ivety Navrátilové, která 
oba sbory už několik let skvěle 
vede. Letošní program byl sesta-
ven z tradičních vánočních písní 
a koled a jako vždy, i tentokrát 
zaznělo několik novinek. 
Koncert zahájil DPS Benja-
mínek, po něm vystoupil DPS 
Mládí i se zajímavými sólovými 
party, aby na závěr oba sbory za-
zpívaly společně. Dlouhotrvající 
potlesk byl odměnou nejen paní 
učitelce, panu Jiřímu Absolono-
vi, který doprovodil většinu pís-
ní na klavír a paní Aleně Tiché, 
která hrála na housle, ale přede-
vším dětem, kterým udělal sa-

mozřejmě největší radost a tím 
je povzbudil k další práci.
Už teď se těšíme na výroční kon-
cert, který se uskuteční na konci 
května, a palce budeme dětem 
držet i v soutěži DPS, která se 

koná pravidelně každý rok na 
jaře v Uničově a které se oba 
sbory s určitostí zúčastní.

Miloslava Flášarová

DPS Mládí
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2
• 8. 1.–21. 2.   70 LET ZALOŽENÍ ODDÍLU KUŽELEK V LITOVLI
Prostory TIC při MK Litovel, PO–PÁ 8–17 hod., SO 9–12, 12.30–15 hod.,           
vstupné dobrovolné.
Výstava archivních dokumentů o založení oddílu, seznam všech členů, histo-
rické fotografie z aktivit oddílu, sportovní materiál, dresy atd.

• 5.–28. 2.   JAROSLAV PETRÁŠ – ČERNOBÍLE Z DOMOVA I Z CIZINY
Výstavní síň MK Litovel. PO, ÚT, ČT 8–15 hod., ST 8–17 hod., PÁ 8–13, SO 
10–13 hod.
Výstava fotografií, vernisáž se koná v pondělí 5. 2. 2018 v 17 hod.

• úterý 6. 2.   MOTANI: ZÁHADNÁ A DRSNÁ NAMIBIE
Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 100 Kč.
Jedinečná fotograficko-filmová projekce Kateřiny a Miloše MOTANI napříč 
tajemnou Namibií.

• středa 7. 2.   LENKA FILIPOVÁ
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné v předprodeji 300/350 Kč, na mís-
tě +50 Kč.
Uslyšíte největší hity v netradičním hudebním aranžmá se smyčcovým sou-
borem BRNO STRINGS.

• pondělí 12. 2.   JAK TRÉNOVAT IMUNITU
Koncertní sál MK, 18 hod., vstupné v předprodeji 50 Kč, na místě 80 Kč.
Proč přibývá alergií a autoimunních nemocí? Jak tento stav zlepšit přednáší 
MUDr. Hana Váňová, praktická lékařka se zaměřením na akupunkturu, ajur-
védu a homeopatii.

• pátek 16. 2.   XXXII. HANÁCKÉ BÁL
Velký a Malý sál Záložny v Litovli, 20 hod., vstupné v předprodeji 120 Kč,  

na místě 170 Kč. Zvýhodněné vstupné pro krojované návštěvníky.
Hrají: taneční skupina FANTASTIC BAND (Velký sál), HANÁCKÁ MÔZEKA (Malý 
sál), vystoupí Folklorní soubor HANAČKA.

• pondělí 19. 2.   KLAVÍRNÍ KONCERT
Koncertní sál MK Litovel, 16 hod., vstupné dobrovolné.
Pořadatel: ZUŠ Litovel.

• úterý 20. 2.   KINSKY TRIO PRAGUE
Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné 80 Kč.
Lucie Sedláková Hůlová – housle, Martin Sedlák – violoncello, Veronika Böh-
mová – klavír, koncert v rámci KPH. 

• čtvrtek 22. 2.   SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné od 280 Kč, na místě +50 Kč.
Slavnou hru Skleněný zvěřinec napsal americký autor Tennessee Williams se 
silně autobiografickými prvky ze své vlastní rodiny.
Hrají: Simona Stašová, Jaromír Nosek/ Filip Cíl, Karel Heřmánek jr./ Adam Va-
cula a další.

PŘIPRAVUJEME:
  9. 3. ČESKÉ NEBE – DIVADLO JÁRY CIMRMANA
21. 3. KŠANDA – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
23. 3. WOHNOUT – KONCERT
27. 3. LÍBÁNKY NA JADRANU – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
28. 3. MATYÁŠ NOVÁK – KPH
12. 4. DUO JAMAHA
14. 4. ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY
19. 4. LUBOMÍR BRABEC – KONCERT V KOSTELE SV. MARKA

Mediální partneři: Rádio Čas a Rádio Rubi. Změna programu vyhrazena.

MOTANI: Záhadná a drsná Namibie. Pobřeží koster, diamanty a červení černoši.
Na naší další cestě se vydáme 
opět do milované Afriky. Po 
patnácti letech se vracíme do 
úchvatné a záhadné Namibie, 
kde začalo naše vůbec první af-
rické dobrodružství.
Jako první se spolu vydáme do 
Namibijské pouště, nejstarší 
pouště na světě. Mezi vysoký-
mi červenými dunami budeme 
objevovat prapodivné pouštní 
rostliny a nesmírně zajímavá 
zvířata. Spatříme duhově prů-
hledné gekony, hbité ještěrky, 
vzácné chameleony, bílého tan-
čícího pavouka i černé brou-
ky, kteří pijí mlhu. S napětím 
si prohlédneme také pouštní 
zmiji, než nám zmizí v sypkém 
písku. Podrobně se podíváme na 
pichlavé rostliny nara a pouštní 
rostlinu Welwitschii podivnou, 
která se dožívá až dvou tisíc let.
Mlhavé namibijské pobřeží roz-
veselí obrovská hejna růžových 
plameňáků, na kousek ryby 
budou čekat bílí pelikáni. Vel-

mi veselé chvíle si užijeme mezi 
zvědavými lachtany. Na souši 
i na kajaku budeme pozorovat 
malá roztomilá mláďata s očima 
jak velké černé knoflíky.
Poté se vydáme zkoumat obá-
vané a pusté pobřeží koster, kde 
ztroskotalo na šest set lodí. I my 
se nejednou ocitneme ve svízel-
né situaci a pochopíme útrapy 
trosečníků. Na ztroskotanou 
posádku totiž dříve čekala jistá 
smrt, neboť dál do vnitrozemí 
není nic než trýznivé sucho, spa-
lující slunce a vyprahlá poušť.
Potom zamíříme daleko na 
jih. Cestou budeme obdivovat 
ohromné stromové aloe, mezi 
kterými mají své rejdiště hbití 
damani a modré ještěrky. Bu-
deme hledat také divoké koně, 
kteří se naučili žít v nehostinné 
vyprahlé poušti.
Prozkoumáme oblast, kde se 
těží diamanty, důkladně prole-
zeme staré opuštěné diaman-
tové město. Ale pozor, nesmí-

me udělat jediný krok mimo 
vytyčené území! Naše stopy  
v písku pak nadobro zavane 
silná písečná bouře. Poté se vy-
dáme obdivovat svět afrických 
zvířat. Zvědavé žirafy budouza 
námi otáčet své dlouhé krky. 
V křoví se objeví plachý vzác-
ný nosorožec. Zatímco budou 
mangusty hledat svou kořist, 
přepadnou opice náš kemp. 
Nahlédneme také do pradáv-
ných dějin země. Vedle petro-
glyfů a zkamenělých stromů 
objevíme i oblast, kde před lety 
objevili zkamenělé malé prakro-
kodýly.
Vydáme se hledat tajemné 
pouštní slony. Budeme pozoro-
vat nejen roztomilá slůňata, ale 
i souboj dvou mladých sloních 
samců. A opět se budeme po-
týkat s nehostinnou a zrádnou 
pouští. Dostaneme se do velmi 
blízkého a nadmíru srdečného 
kontaktu s nejrůznějšími na-
mibijskými kmeny. Nejzajíma-

vějšími budou kmeny Herero  
a Damara. Hlavně nás pak bude 
zajímat kmen Himba, kde se 
ženy celý život nemyjí a své tělo 
natírají voňavou červenou hlin-
kou rozetřenou s tukem. Zasta-
víme se také ve městě, kde žijí 
míšenci bastardové. Odvážíme 
se vkročit i do chudinské čtvrtě 
na okraji města Swakopmund. 
Ač africká země, tak právě  
v tomto městě je velmi cítit ně-
mecký vliv, tedy německý pořá-
dek, a je slyšet velmi často nám 
tak blízkou němčinu.
Poté budeme pokračovat do 
Národního parku Etosha, kde si 
jako milovníci zvířat přijdeme 
opravdu na své. Jaká další zvířa-
ta uvidíme a jaké další příběhy 
nás čekají, se nechme překvapit. 
Velmi pestrou fotografickofil-
movou projekci si nenechte ujít 
v úterý 6. února v 18 hodin, 
vstupné 100 Kč. Vstupenky za-
koupíte v TIC Litovel na náměs-
tí Př. Otakara.                               MK



KULTURA, ZÁBAVA / 13

Lenka Filipová a Brno Strings
Na koncertě se smyčcovým 
oktetem Brno Strings nabídne 
česká zpěvačka, šansoniérka, 
kytaristka a hudební skladatelka 
v jedné osobě svoje nejznámější 
hity. 
Lenka Filipová je na české a slo-
venské kulturní scéně značkou 

hudební kvality a úspěchu. Její 
koncerty jsou plné emocí, vir-
tuózních muzikantských výko-
nů a komunikace s publikem. 
Právem patří mezi nejžádanější 
interprety současnosti. V rámci 
koncertu věnujícího se celé řadě 
úprav věhlasných skladeb pro 
klasickou kytaru zazní i úpravy 
lidových písní, šansonu, ukázky 
keltských skladeb i největší hity 
umělkyně.

Hudební těleso Brno Strings 
vzniklo spojením vynikajících  
hudebníků, kteří se zaměřují 
na interpretaci komorní hudby.  
Členové souboru jsou první hrá-
či brněnských orchestrů Janáč-
kovy opery a Filharmonie Brno 
a dlouholetí členové komorních 

souborů jako například Czech 
Virtuosi, Českých komorních 
sólistů, kvarteta Incognita nebo 
Slovanského kvarteta. 
Lenka Filipová zavítá do Vel-
kého sálu Záložny v Litovli ve 
středu 7. února v 19 hodin, 
vstupné v předprodeji: 300/350 
Kč, na místě + 50 Kč, vstupenky 
zakoupíte v TIC Litovel (budova 
Záložny).
                                                           MK

Jak trénovat imunitu?
Medicína si od svého vzni-
ku klade za cíl bojovat s ne-
mocemi a starat se o zdraví. 
V posledních letech převládá  
i v medicíně boj za prevenci. Bylo 
vynalezeno mnoho nových léků, 
ale nezdá se, že lidstvo jako celek 
by bylo zdra-
vější. Přestože 
mnohé nemo-
ci vymizely, 
nové jsou stále 
komplikova-
nější. Proč? Je 
nesporné, že 
akutní me-
dicína a ope-
rativní tech-
niky udělaly  
v poslední 
době obrovský pokrok. 
Můžeme totéž říci i o léče-
ní chronických nemocí? Proč 
narůstá výskyt alergií, auto-
imunních nemocí, chronického 
únavového syndromu a jiných 
komplexních diagnóz?
Podle informací Světové zdra-
votnické organizace se zdravot-
nictví podílí na zdraví populace 

asi 30 %. Jak můžeme sami, tady 
a teď, přispět ke zlepšení obra-
nyschopnosti – imunity každé-
ho z nás a svých blízkých, hlav-
ně dětí?
Mnoho užitečných informací, 
včetně praktických návodů, se 

dozvíte na 
p ř e d n á š c e 
MUDr. Hany 
Váňové, prak-
tické lékařky 
se zaměřením 
na akupunk-
turu, ajurvédu 
a homeopa-
tii. Podělí se  
o  své zkuše-
nosti z více jak 
35leté praxe.

Na přednášku Vás zveme  
v pondělí 12. února v 18 hodin  
do Koncertního sálu Městské-
ho klubu Litovel. Vstupné stojí  
v předprodeji 50 Kč, na 
místě pak 80 Kč. Vstu-
penky si můžete zakoupit   
v TIC Litovel (budova Záložny 
na náměstí Přemysla Otakara).                     

 MK

XXXII. Hanácké bál
Ani letos nebude chybět tradič-
ní, v pořadí již XXXII. Hanácké 
bál. Stejně jako v loňském roce 
bude hrát kapela z Moravské-
ho Krumlova Fantastic Band  
a nebude chybět Hanácká môze-
ka a folklorní soubor Hanačka. 
Všichni, kdo si chtějí přijít za-

tancovat jak v tónu lidovém, tak 
i moderním, jsou zváni v pátek 
16. února ve 20 hod. do Velkého 
a Malého sálu Záložny v Litovli. 
Vstupné v předprodeji 120 Kč, 
na místě 170 Kč, vstupenky za-
koupíte v TIC Litovel (budova 
Záložny).                                        MK

Kinsky Trio Prague
Veronika Böhmová – 
klavír, Lucie Sedláková 
Hůlová – housle, Mar-
tin Sedlák – violoncello. 
Kinsky Trio Prague patří  
k předním českým ko-
morním souborům. Na 
koncertních pódiích se 
objevuje od roku 1998, 
ovšem od roku 2004 nese 
jméno slavného šlechtic-
kého rodu, a to s laskavým 
svolením rodiny Kin-
ských z Kostelce nad Orli-
cí. Trio studovalo na praž-
ské HAMU pod vedením 
Prof. Václava Bernáška, 
člena Kocianova kvarte-
ta. Absolvovalo několik 
mistrovských kurzů, např.  
u Guarneri Tria nebo Flo-
restan Tria v Londýně. 
Absolvovalo mnoho úspěšných 
koncertů v Čechách, v evrop-
ských zemích (Německo, Ra-
kousko, Anglie, Švýcarsko, Itá-
lie, Španělsko, Belgie, Francie), 
turné po USA, Kanadě a Mexi-
ku, ale i vystoupení na Seychel-
ských ostrovech. V květnu 2012 
vystoupilo Kinsky Trio v Anglii 
v rámci Newbury Festival pod  

záštitou a za přítomnosti vé-
vody z Kentu. Kinsky trio má 
spoustu exkluzivních nahrávek, 
které jsou distribuovány po ce-
lém světě. Koncert těchto vyni-
kajících muzikantů si nenechte 
ujít v úterý 20. února v 19 hod. 
v Koncertním sále MK Litovel, 
vstupné 80 Kč, vstupenky za-
koupíte v TIC Litovel.                MK

T. Williams: Skleněný zvěřinec
Slavnou hru Skleněný zvěřinec 
napsal americký autor Tennessee 
Williams se silně autobiografic-
kými prvky ze své vlastní rodi-
ny.
S humorem i dojetím a s tou 
největší upřímností líčí život 
opuštěné matky Amandy, která 
svou láskou a touhou udělat své 
děti co možná nejšťastnějšími, 
nadělá v rodině velikou paseku. 
Postava syna Toma je zosob-
něním samotného Tennessee 
Williamse a jeho sestra Laura je 
původně jeho pravá sestra Rose.  
Tato rodinná tragikomedie je  
o nás, o každém z nás, je to zr-
cadlo nastavené do našich směš-
ných rodinných kotrmelců. 
Z lásky se totiž udělají ty nejkrás-
nější i ty nejhorší věci. Společně 
s Amandou, Tomem, Laurou  
a nápadníkem Jimem, se směje-

me i pláčeme sami nad sebou.
Hrají: Simona Stašová, Jaromír 
Nosek/ Filip Cíl, Kamila Trnko-
vá/ Andrea Daňková, Karel Heř-
mánek jr./ Adam Vacula.          MK
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Kde si s dětmi užít poslední zimní měsíc

Možná si říkáte, že s malý-
mi dětmi není v Litovli 

během zimy kam zajít. Není to 
ale tak docela pravda. Litovel 
nabízí maminkám a tatínkům  
s dětmi několik možností, kde 
se mohou ratolesti vyřádit a ro-
diče si mohou v klidu posedět  
u kávy či čaje. Řeč je o dětských 
hernách, které zde fungují  
a které Vám představím. 

Prckoviště
Prckoviště se nachází v býva-
lých přízemních prostorách re-
staurace v budově Muzea. Děti 
mohou pro hru využívat dvě 
velké místnosti – v první z nich 
je prolézačka se skluzavkou do 
balónků, odrážedla, stan, velké 
kostky lega. V druhé místnosti 
jsou pak stavebnice, skládačky, 
kuchyňka a další hračky. Hned 
při vstupu se nachází samotná 
kavárna, kde si rodiče mohou 
objednat z široké nabídky ná-
pojů a kde jsou nově nainsta-
lovány obrazovky, na kterých 
vidíte, co Vaše děti zrovna kde 
„provádí“. Také je tam koutek 
pro nejmenší děti. Otevírací 
doba je po–pá 9–18 hod., so 
9.30–18 hod., neděle 14–18 hod.

Herna Moravel 
Herna se nachází jen pár kroků 
od náměstí Přemysla Otakara  
v budově, kde najdete i papír-
nictví Moravel (bývalé kino). 
Rodiče s dětmi mohou využít 
oddělený prostor od samotné 
kavárny. Ten nabízí posezení 
pro rodiče a pro děti velký pro-
stor na hraní – koberec, sklu-
zavka do bazénku s balónky, 
stavebnice, kuchyňka, kočárky, 
auta, vláčky, plyšáky. Jídelní 
židlička a přebalovací pult sa-
mozřejmě nechybí. Dětský her-
ní koutek můžete navštívit od 
po–pá v době od 9 do 17 hodin.  

Kafemlejnek
Další možnost dětského kout-
ku na hraní nabízí Kavárna 
Kafemlejnek. Tu najdete za 
Středním odborným učilištěm, 
dříve to byla Modrá kočka. Ka-
várna nabízí příjemné poseze-
ní pro rodiče s dětmi. Pro děti 
jsou určeny dva koberce, boxy 
s hračkami, dětský stoleček se 
židličkami na malování. Samo-
zřejmostí je přebalovací pult  
a dětská jídelní židlička. Oteví-
rací doba je po–pá 8–18 hod., 
so a ne 13–19 hod.                   red.

Prolézačka se skluzavkou v Prckovišti

Místnost se stavebnicemi, skládačkami, auty v Prckovišti

Prostor na hraní v Herně Moravel

Dětský koutek v kavárně Kafemlejnek
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Dům dětí a mládeže Litovel
• 2. únor ▶ Laser Manie Olomouc
Akční dobrodružství na pololetní prázdniny!
Místo a čas srazu: DDM Komenského ul. v 8 hod.
Cena: 340 Kč – v ceně je 3x hra, oběd v restauraci, doprava 
autobusem je zdarma.
Přihlášku odevzdejte nejpozději do 30. ledna.
Bližší informace na tel. 720 995 102, e-mail: pospisilova@ddmlitovel.cz.

• 3. únor ▶ Dívka roku 2018, základní kolo Litovel
Místo a čas: Velký sál Záložny, začátek ve 14.30 hod.
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji v DDM 60 Kč.
Bližší informace na tel. 775 550 962, e-mail: weberova@ddmlitovel.cz.

• 9. únor ▶ Litovelský skřivánek
Pěvecká soutěž pro školy z Litovle a okolí. Všichni účastníci dostanou sladkou 
odměnu!
Místo a čas: DDM Litovel na Staroměstském náměstí, začátek ve 13 hod.
Přihlášky odevzdejte nejpozději do 7. února, je možné zasílat je také elektro-
nicky na adresu j.cekelova@ddmlitovel.cz.
Bližší informace na tel. 775 550 963 nebo 585 342 448.

• 26. únor ▶ Poznej město Litovel
Soutěž pro žáky základních škol a nižších ročníků GJO Litovel.
Místo a čas: DDM Komenského ul., zahájení v 9 hod.
Přihlášky odevzdejte nejpozději do 12. února, je možné zasílat je také elek-
tronicky na adresu mariankova@ddmlitovel.cz.
Bližší informace na tel. 739 655 803 nebo 585 342 448.

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN
• 7. březen ▶ Krokodýlek Olomouc
Akční dobrodružství o jarních prázdninách.
Místo a čas srazu: DDM Komenského ul. v 8.30 hod.
Cena: 300 Kč – v ceně je tříhodinový vstup, oběd, pedagogický dozor, do-
prava zdarma. 
Přihlášku odevzdejte nejpozději do 5. března.
Bližší informace na tel. 720 995 102, e-mail: pospisilova@ddmlitovel.cz.  

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

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

KOMUNIKACE V RODINĚ
• středa 7. 2., od 16 do 18 hodin.
Lektorem je Mgr. Jiří Halda, který v Litovli nepřednáší poprvé. Je důležité 
CO si řekneme, JAK si to řekneme,...
Hlídání dětí je zajištěno, nutné přihlásit předem. 
Cena přednášky je 100 Kč jednotlivci, manželský pár 150 Kč. 

MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI
• neděle 11. 2. od 14 hod. v Nasobůrkách.
Zveme rodiče s dětmi a tříkrálové koledníky. Jsou připraveny soutěže, hry, 
tombola, občerstvení. 
Vstupné je dobrovolné. 

KURZ ŠITÍ PRO POKROČILÉ
Pro předem přihlášené dle daného harmonogramu. 

PŘIPRAVUJEME LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
• 6. 8.–10. 8. KARLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU
Pro děti od 5 do 9 let. Cena je 1300 Kč. Denně od 6.30 do 18 hodin.

• 13. 8.–17. 8.  SVĚTEM POHÁDEK
Pro děti od 4 do 6 let. Cena je 1000 Kč. Denně od 6.30 do 16 hodin. 

Je nutné zaplatit zálohu, která čítá 50 % částky, do konce března!

Mateřské centrum Rybička
ÚTERÝ
  8.30–11.30 MINIŠKOLKA 
  – příprava dětí na vstup do školky. Pro děti od 2 let.
17.00–19.00  SPOLEČENSTVÍ MANŽELŮ
  – koná se 1x za měsíc vždy 2. úterý v měsíci.
STŘEDA
10.00–12.00 DOPOLEDNE S PROGRAMEM
  – cvičení, zpívání, výtvarná činnost a pohádky pro  
  malé děti. Vhodné pro děti od 2 do 4 let.
15.15–16.00 DĚTI VÍRY
  – společenství dětí, poznávání Bible. Koná se 1x za  
  měsíc vždy 1. středu v měsíci. Pro děti od 4 let.
19.00–20.00 CVIČENÍ S DENISOU
ČTVRTEK
  9.00–11.00 DOPOLEDNE S PROGRAMEM
  – cvičení, zpívání, výtvarná činnost a pohádky pro  
  malé děti. Vhodné pro děti od 2 do 4 let.
16.30–18.00 PŘEDNÁŠKOVÉ ODPOLEDNE – WORKSHOP
  – dle aktuálního programu 1x za měsíc. 
PÁTEK
8.30–11.30 MINIŠKOLKA 
  – příprava dětí na vstup do školky. Pro děti od 2 let.
9.30–11.30 DOPOLEDNE PRO MIMINKA
  – rodičovská diskusní skupina, sdílení. Děti od naro- 
  zení do 1 roku. 

Pozvánky
FOTBALOVÝ PLES
• so 3. 2., Sokolovna Červenka.  

HASIČSKÝ PLES
• so 3. 2., Víska. K tanci a poslechu hraje 
Happyend.

MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI
• ne 4. 2. od 15 hod. Kulturní dům Haňovi-
ce. Show šaška Vikyho.

PLES RS A ZŠ VÍTĚZNÁ
• pá 9. 2., Litovel od 20 hod. Tradiční ples 
ve Velkém sále Záložny. 

CHARITNÍ PLES
• so 10. 2., Nasobůrky.

MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI
• po 12. 2., Kulturní dům Nasobůrky.

XXXII. HANÁCKÉ BÁL
• pá 16. 2., Litovel. Tradiční ples ve Velkém 
a Malém sále Záložny. Hraje Fantastic 
Band a Hanácká môzeka. Vystoupí Hanač-
ka Litovel.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
• pá 23. 2., Sokolovna Červenka.

PLES RS GJO 
• so 24. 2., Záložna Litovel od 20 hod.

TRADIČNÍ MAŠKARNÍ PLES
• so 24. 2. od 20 hod., Sokolovna Unčovice. 
Tématem je Retro – 70. a 80. léta, k posle-
chu a tanci hraje AXEL.

MAŠKARNÍ PLES
• so 24. 2., Sokolovna Červenka. 

Přejeme příjemnou zábavu!
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Na závěr jubilejního roku oslav  
50. výročí spolupráce mezi 
městy Litovel – Revúca došlo 
ke dvěma setkáním na úrov-
ni pěveckých sborů, která rok 
společných akcí završila. To 
první se uskutečnilo v sobotu  
9. prosince 2017 v předvečer 

druhé adventní neděle. Na 
dlouhou cestu do partnerského 
města se vydalo Příležitostné 
sdružení Jírovci – komorní pě-
vecký sbor složený z absolventů 
a přátel Gymnázia Jana Opleta-
la v Litovli. Adventní repertoár 
poskládaný z autorských skla-
deb Jana Valuška i tradičních 
vánočních písní a koled vykouz-
lil v malebném kostelíku svaté-
ho Vavřince srdečnou atmosfé-
ru, která mnohým vháněla slzy 
do očí, a potlesk i slova díků  
a chvály nebraly konce. Přída-
vek Alleluia si s námi zazpívali 
i někteří posluchači. 
Do dalšího sborového projektu, 
tentokrát na české straně, zbý-
val týden intenzivních příprav. 
V sobotu 16. prosince proběhl 
v kostele svatého Marka v Lito-

vli společný koncert pěveckých 
sborů Palora a Kantika z Litovle 
a Quirinu z Revúcej, včetně spo-
lečné realizace čtvrtého ročníku 
projektu Rybovka pro Litovel. 
Posluchače čekal vydařený 
vstup v podání pěveckého sboru 
Quirin. Jeho půvabné a kultivo-
vané vystoupení pod vedením 
sbormistra Jaroslava Petra po-

sluchače příjemně naladilo na 
provedení České mše vánoční 
Jakuba Jana Ryby. 
Tento rok se ve zcela zaplněném 
kostele sv. Marka představil 
osmdesátičlenný sbor, ve kte-
rém zpíval rekordní počet exter-
nistů a zájemců z řad veřejnosti 

i neorganizovaných zpěváků. 
Závěrečná část byla vskutku vr-
cholným číslem za účasti všech 
přítomných zpěváků z Mora-
vy i Slovenska a dlouhotrvající 
potlesk byl všem zúčastněným 
sborům velkým poděkováním 
za příjemné navození vánoční 
atmosféry. Setkávání obou part-
nerských měst Litovel i Revúca 
předznamenala rok 2018, kdy 
si připomínáme sto let česko-
-slovenského soužití. Tento rok 
snad bude nejen předmětem 
vzpomínek, ale současně i ob-
dobím další spolupráce. 
Za pěvecké sbory Jírovci, Kan-
tika a Palora děkujeme vedení 
města Litovel za dvě nádherná 
setkání, během kterých místo 
slov promlouvala hudba. 
A když je řeč o sborovém zpívá-

ní v Litovli, dovolte ještě jeden 
vzkaz. 
Děkujeme Ti, Boženko Halvová, 
za všechny krásné chvíle, které 
jsme s Tebou strávili, a za všech-
no, co jsme se od Tebe naučili. 
Snad Ti děláme radost a slyšíš 
náš zpěv až tam nahoře. 

Marcela Barvířová a Irena Blektová

Výročí spolupráce Litovle s Revúcou  
zakončila setkání hudebních souborů

BBC micro:bit v rukou žáků obou   našich základních škol
Žáci našich obou základních 
škol – Jungmannova a Vítězná 
– se aktivně zapojili do projek-
tu „Lajkni mě“, který je zamě-
řen na podporu zájmu o stu-
dium informační technologie 
(IT). Garantem tohoto projektu 
je Czechinvest, realizátorem  
v našem regionu byla VOŠ  
a SPŠE Božetěchova Olomouc. 
Žáci se zájmem o tuto oblast se 
na každé škole několik odpole-
dní ve svém volném čase setká-
vali. Jejich cílem bylo naučit se 
programovat micro:bit. 
Micro:bit je elektronická des-
ka, která obsahuje kromě pro-

cesorového jádra Cortex M0 
také velké množství senzorů  
a sběrnic pro snadnou výrobu 
jednoduchých elektronických 
a robotických zařízení. Nedíl-
nou součástí jejich cíle bylo 
sestavit funkční autíčko na 
dálkové ovládání micro:bitem.  
V této činnosti jim pravidelně 
pomáhali studenti SPŠE Olo-
mouc Božetěchova. Žáci byli 
touto prací nadšeni. 
Výsledkem byly nejen funkční 
modely, ale také jejich společ-
né závody. Autíčka si zajímavě 
vyzdobili. Za svoji práci byli 
všichni odměněni Certifikáty. 

Do regionálního 
kola postoupili  
z každé školy čtyři 
nejlepší soutěží-
cí. Touto činností 
si žáci obou škol 
přiblížili činnost  
v oblasti infor-
mačních techno-
logií a jejich zájem 
o IT se ještě pro-
hloubil.

RNDr. Mir. Černá, 
Mgr. Tomáš DědekAutíčko na dálkové ovládání micro:bitem

Úspěchy žáků ZŠ Vítězná projektu 
„Lajkni mě“ v regionálním kole

Ve středu 17. 1. 2018 proběhlo 
na SPŠE Božetěchova Olomouc 
regionální kolo „Lajkni mě“ – 
programování micro:bitu. Sešlo 
se na něm 25 soutěžících ze 6 
základních škol olomoucké-
ho regionu, které se zapojily 
do Akademie programování 
micro:bitu pro základní školy. 
Soutěžící dostali tři náročné 
úkoly – prováděli změny pro-
gramů na ovládajícím micro:-
bitu i na micro:bitu umístěném 
na modelu autíčka. Po třech 
hodinách programování došlo 

k vyhodnocení soutěže. Abso-
lutním vítězem regionálního 
kola se stal Tomáš Němeček ze 
ZŠ Vítězná Litovel. Do ústřed-
ního kola soutěže Pardubické-
ho micro:bití postupují další 
dva žáci ZŠ Litovel, Vítězná,  
a to Jakub Kolář a Lukáš Plíšek.  
Z jejich výkonu máme velkou 
radost. Vždyť do ústředního 
kola postupuje z olomouckého 
regionu 5 žáků, z toho 3 žáci  
z naší ZŠ Vítězná Litovel!

RNDr. Miroslava Černá
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Informace pro zájemce o studium na Gymnáziu Jana Opletala v Litovli

• Pro školní rok 2018/2019 ote-
víráme jednu třídu (30 žáků) 
čtyřletého studia pro absolventy 
9. tříd ZŠ a jednu třídu (30 žáků) 
osmiletého studia pro absolven-
ty 5. tříd ZŠ.
• Jednotná kritéria pro první 
kolo přijímacího řízení jsou zve-
řejněna na www.gjo.cz.
• Termín pro odevzdání při-
hlášek řediteli gymnázia – do  
1. března 2018 (pro první kolo 
přijímacího řízení).
• Každý zájemce o studium musí 
vykonat povinné jednotné zkouš-
ky.
• Jednotné zkoušky se konají 

formou písemných testů z před-
mětů český jazyk a literatura,  
matematika a její aplikace v roz-
sahu stanoveném Rámcovým 
vzdělávacím programem pro 
základní vzdělávání (RVP ZV). 
• Přípravou zadání, zpracová-
ním a hodnocením výsledků 
testů jednotné zkoušky je pově-
řeno Centrum pro zjišťování vý-
sledků vzdělávání (www.cermat.
cz).
• Každý uchazeč může konat 
písemné testy dvakrát (může 
podat nejvýše dvě přihlášky), 
v prvním stanoveném termínu 
na škole uvedené na přihlášce  

v prvním pořadí, ve druhém pak 
ve škole uvedené jako druhé.
• Do celkového hodnocení se 
pak uchazeči započítává lepší 
výsledek písemných testů.
• Výsledek hodnocení jednotné 
zkoušky se na celkovém hodno-
cení uchazeče podílí nejméně 
60 % (celkové hodnocení dále 
zahrnuje hodnocení na vysvěd-
čeních ze ZŠ a popř. další sku-
tečnosti a zájmy uchazeče, viz 
kritéria).
• Centrum zpřístupní hodno-
cení uchazeče příslušné střední 
škole nejpozději do 28. dubna. 
Ředitel školy ukončí hodnoce-

ní do 2 pracovních 
dnů po zpřístupně-
ní hodnocení ucha-
zeče Centrem.
• Vyhlášení výsledků 
u přijatých uchazečů 

bude zveřejněno formou sezna-
mu, u nepřijatých uchazečů za-
sláním písemného rozhodnutí.
• Po vyhlášení výsledků přijí-
macího řízení potvrdí přijatý 
uchazeč svůj zájem o studium 
odevzdáním zápisového lístku 
řediteli školy, a to do 10 pracov-
ních dnů. Pokud takto neučiní, 
vzdává se tímto práva být přijat. 
Vzít zpět zápisový lístek školský 
zákon neumožňuje. Toto usta-
novení neplatí pouze v případě 
přijetí na základě odvolání.
Aktuální informace budou průběž-
ně doplňovány na www.gjo.cz.                              
                                    Ředitelství školy

studium 1. termín zkoušky 2. termín zkoušky 1. náhradní termín zkoušky 2. náhradní termín zkoušky

čtyřleté studium 12. dubna 16. dubna 10. května 11. května

osmileté studium 13. dubna 17. dubna 10. května 11. května

INZERCE

KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ 
NA JUNGMANCE

30. ledna, 13. února, 27. února
od 16.30 hod.

Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle
732 149 758.

Ocenění ministerstvem školství
Ve středu 13. 12. 2017 vedení 
Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky 
přijalo české medailisty meziná-
rodních soutěží. Pozván byl také 
Tomáš Němeček, žák ZŠ Vítěz-
ná. Slavnostní předání oceně-
ní se konalo v Ballingově sále  
v Národní technické knihovně  
v Praze. Toto tradiční předvá-
noční „přijetí ministra“ se usku-
tečnilo v situaci, kdy předchozí 
ministr již odstoupil a nový ješ-
tě nebyl jmenován.

Mgr. Zuzana Absolonová
ředitelka

Znáte Čtenářské kluby?
Po celé republice obliba Čtenář-
ských klubů rychle roste. Díky 
podpoře škol formou projektů, 
tzv. šablony, jsme letos pro žáky 
ZŠ v Jungman- 
nově ulici zdar-
ma jeden takový 
otevřeli. Přestože 
byl původně plá-
nován pro žáky 2. 
stupně, kvůli jejich 
nezájmu jsme na-
konec byli nuceni 
nabídnout klub 
žáčkům mladším. 
Čtenářský klub 
vede k rozvoji čte-
nářských doved-
ností. Konkrétně 
je to například  
aktivní čtení, schopnost poro-
zumět čtenému textu a před-
vídat děj, kladení si otázek  
v průběhu četby, porovnávání 

čteného textu s dosavadními 
vědomostmi a zkušenostmi atd.
První ze čtyř „půlročních klu-
bů“ právě končí. V průběhu 

šestnácti schůzek jsem se snažila 
výše zmíněné dovednosti pod-
porovat. Děti se seznámily se 
šesti novými knihami, výtvarně 

zpracovávaly prožitek z četby, 
pomocí dramatizace ztvárňo-
valy nejen hlavní hrdiny, před-
vídaly a vymýšlely pokračování 

děje, diskutovaly  
a učily se samo-
statně mluvit, čet-
ly a představovaly 
své oblíbené knihy, 
vybíraly si knihy  
k četbě ze školních 
knihobudek, do-
konce i tancovaly. 
Nejdůležitější ale 
bylo, že je to bavi-
lo.
Vedení čtenářského 
klubu má zároveň 
vést k profesnímu 
rozvoji samotného 

učitele. Co se mě týče, musím 
uznat, že práce s dětmi prvního 
stupně je velmi odlišná, aktivi-
ty se musí střídat kvůli udržení 

pozornosti a zájmu, musíte děti 
neustále překvapovat něčím 
novým a nechat jim prostor 
povídat a sdílet své zkušenosti  
s ostatními. 
Půlroční vedení klubu mě do-
nutilo přemýšlet nad odlišnos-
tí přístupu k rozvoji čtenářské 
gramotnosti u žáků mladšího 
školního věku a zároveň nut-
nosti žáky k četbě neustále mo-
tivovat. 

-ZSJL- Mgr. S. Purová
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Družinové děti z Jungmanky  
oznamují …
V zimním období 
nesmíme zapomí-
nat, a také nezapo-
mínáme, na ptáčky 
a zvířátka v lese, 
která se potřebují 
přikrmovat. Ptáč-
kům zhotovujeme 
lojové závěsy. Směs 
nám připravuje 
paní vychovatelka 
a další práci udělá-
me sami. Na ruličku 
od toaletního papíru navlék-
neme provázek, uděláme očko, 
ať máme krmení za co pověsit,  
a „napěchujeme“ směsí rozpuš-
těného tuku, zrní a slunečni-
cových semínek. Pro zvířátka 
máme překvapení v podobě ža-
ludů a kaštanů. 
Nedávno jsme také navštívili 
Záchrannou stanici v Pateříně. 
O všechna zachráněná zvířátka, 
která by volně v přírodě nepře-
žila, se stará pan Csik. V „do-
mácím“ prostředí můžete vidět 
kočky, husy, slepice, dále labutě, 
černou i bílou, divoké kachny, 
mývala, čápy, daňka, sovy, puš-
tíka, orla,… a párek krkavců, 

který nás snad zaujal nejvíce. 
Pan Krkavec Čenda totiž umí 
mluvit. S námi sice hovořit moc 
nechtěl, ale slovo „čau“ znělo 
stále. Překvapujícím zjištěním 
pro nás byla melodie toho slova, 
jelikož znělo jako pozdrav do-
spělého člověka. Pan Csik nám 
vysvětlil, že krkavec je velice in-
teligentní pták a že mluví v ce-
lých větách. 
Všem doporučujeme zajet se, 
po telefonické domluvě, na 
tato zvířátka podívat a nezapo-
menout s sebou vzít například 
staré pečivo, jablíčka, zrní a jiné 
drobnosti. 

-ZSJL- A. Albrechtová

Gymnázium svým žákům nabízí  
unikátní program
Po necelém roce se opět hlásím 
s aktuálními zprávami. Již dříve 
jsem vás informovala o spuš-
tění unikátního a jedinečného 
programu na našem gymná-
ziu – Mezinárodní ceně vévody  
z Edinburghu. Jen málo gymná-
zií může tento exkluzivní pro-

gram nabídnout. S potěšením 
mohu oznámit, že již máme 
první studenty, kterým se po-
dařilo dokončit bronzovou úro-
veň. Jen připomínám, že v rám-
ci programu si studenti plnili 
předem stanovené cíle v oblasti 
sportu, talentu a dobrovolnic-
tví. Vše zakončili závěrečnou 

expedicí. Vydali se objevovat 
krásy Národního parku Pody-
jí, kde strávili sami jednu noc  
v přírodě. Dle jejich slov to byl 
neopakovatelný zážitek, na nějž 
budou vzpomínat ještě dlouho. 
Na závěrečném ceremoniálu, 
který se konal v Praze v Muzeu 

české hudby, jim byl slavnostně 
předán certifikát a odznak pro 
úspěšné řešitele.
Dovolte mi, abych touto cestou 
všem zúčastněným pogratulo-
vala, a doufám, že se zase za ně-
jakou dobu přihlásím s dalšími 
aktuálními zprávami.

Mgr. Michaela Hradilová
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Turnaj starší miniházené 4+1
• so 10. 2., 9–16 hod., Starší miniházená.
Tatran Litovel – Sokol Velké Meziříčí
• so 17. 2., 15 hod. Starší dorost.

Tatran Litovel – Sokol Vršovice
• so 17. 2., 17 hod. Muži.
Všechny akce se konají na hale při ZŠ  
Vítězná Litovel. 

Sportovní pozvánky

První novoroční výstup na Praděd 1 491 m n. m.
Po loňském prvním ročníku se 
i letos konal výstup na nejvyš-
ší horu Jeseníků. Minulý rok 
se na výstupu podílelo zhruba  
40 výletníků. Proto se i letos 
dobrovolná skupina SRTG Li-
tovel pokusila navázat na tradici  
a zorganizovat stejnou událost.
Událost jsme vytvořili pomocí 
sociální sítě Facebook na začát-
ku října a dobrovolní turisté se 
postupně začali o tuto událost 
zajímat. Den výstupu letos při-

padl na sobotu 6. 1. a akce se 
zúčastnilo přes 220 nadšenců. 
Sraz se konal ve 4.30 hod. ráno  
u restaurace Na Hvězdě, kde bylo  
s místní majitelkou domluvené 
parkování vozidel za sníženou 
částku a po návratu byla pro 
každého z nás připravená horká 
polévka na účet podniku. Trasa 
na nejvyšší horu Jeseníků vedla 
po asfaltové cestě na Ovčárnu  
a poté po zcela zasněžené cestě 
až na Praděd.

Pár dnů před samotným výstu-
pem se vedoucí člen SRTG Li-
tovel – Tomáš Meravý pokusil 
vymyslet dobročinnou sbírku 
na dětskou onkologii Olomouc. 
Tenhle nápad měl na sociál-
ní síti mnoho kladných reakcí.  
V den konání akce se podařilo 
mezi dobrovolnými turisty vy-
brat neskutečných 14 000 Kč, 
které po domluvě s vedením 
nadace Šance putovaly na dětské  
hemato-onkologické oddělení  
v Olomouci.
Na tuto plánovanou akci přijelo 
i mnoho dalších skupin SRTG 
– Šumperk, Rychnov nad Kněž-
nou, Česká Třebová, ale i ostatní 
sportovci všech věkových ka-
tegorií z celé České republiky.  
I když nám letos počasí nepřálo,  
bylo mírně nad nulou a bohu-
žel pro nás byla velká oblačnost  
a mlha, věřím, že nás to od příš-
tích roků neodradí a vyrazíme 
opět v tak hojném počtu.
Tímto článkem celá skupina 

SRTG Litovel děkuje všem, kte-
ří se zúčastnili a hlavně těm, kte 
ří se podíleli na vybrání částky 
pro děti. Pro všechny z nás je to 
nezapomenutelný výlet plný zá-
žitků, emocí a navázání nových 
kamarádů napříč republikou.
Za skupinu SRTG Litovel    
                   Meravý T. a Jurásek J.

Český rybářský svaz, z.s., 
MO Litovel

ŠKOLENÍ NOVÝCH ČLENŮ
      

Proběhne v roce 2018 ve dnech:

10. a 11. února (sobota + neděle), 
vždy od 8 hodin

v sídle ČRS MO Litovel (Palackého 1162/29a, Litovel).

Zkoušky jsou plánovány na sobotu 17. února od 8 hod.  
v sídle ČRS MO Litovel.

Přihlášku za člena ČRS MO Litovel je možno získat 
buď již nyní osobně v sídle MO Litovel (v době prodeje  
povolenek) či v prodejně rybářských potřeb na ulici  
Nasobůrské anebo prostřednictvím webových stránek 
naší organizace (www.crslitovel.cz). 
Po vyplnění je přihlášku nutno doručit do schránky  
v sídle ČRS, z.s., MO Litovel. Přihlášení zájemci budou 
ještě v předstihu vyrozuměni o konání termínu školení. 

Ti, kteří do zahájení školení nestih-
nou přihlášku podat, mohou tak učinit  
přímo na místě před začátkem školení.

Kontakt pro případné dotazy:
tel.: 732 425 715, 

e-mail: crslitovel@crslitovel.cz

Krátce z házené
Již 6. ledna uspořádali veteráni 
Tatranu Litovel oblíbený No-
voroční turnaj starých gard.  
V přátelské atmosféře zápolilo 
celkem 8 týmů včetně 2 týmů 
ze Slovenska. Vítězem turnaje se 
stal celek Pozdní sběr Moravy, 
který jednou brankou ve finá-
le porazil 1. HK Dvůr Králové 
nad Labem. Domácí veteráni se 
umístili na 5. místě. Cenu pro 
nejstaršího hráče turnaje získal 
domácí nezmar Jaroslav Nevrlý 
(66 let a 8 měsíců). 
Dne 13. ledna se po dvouleté 
pauze konal turnaj mužů – Me-
moriál Františka Čikla. Pozvání 
domácích prvoligových házen-
kářů přijaly extraligové celky 
ŠKP Bratislava (SVK) a KH 
Kopřivnice. Domácí trenér vy-
užil zápasy turnaje také pro to, 
aby mladí hráči z dorostu již 
získávali zkušenosti v mužské 
kategorii. „Zapojili jsme cíleně 
mladé, proto jsme výsledkově 
neuspěli, ale pro budoucnost to 
bylo velmi přínosné,“ hodnotil 
trenér. Vítězný pohár převzal 
celek Kopřivnice a druhá byla 
Bratislava. 
František Čikl byl bezesporu 
nejvýraznější hráčskou osob-
ností v historii házené v Litovli. 
Během své bohaté kariéry byl 
18x v řadě nejlepším střelcem 
týmu a často i celé soutěže. Jen 
v mistrovských utkáních mužů 
nastřílel soupeřům neuvěři-
telných 2 246 gólů. Tento svět 

opustil předčasně v 56 letech  
v září roku 2004. Sehranou dvo-
jici tvořil především s bratrem 
Miloslavem a k házené přive-
dl i svého syna Otakara. Nyní  
v tradici jména Čikl pokračuje  
v litovelském dresu již jeho 
vnuk Radek, také levák, úspěš-
ný střelec dorosteneckého celku, 
který již postupně zasahuje i do 
družstva mužů. 
Dne 27. ledna sehráli přípravný 
turnaj také starší dorostenci. Na 
něm hostili kvalitní celky HBC 
Karviná, HC Zlín a slovenský 
celek Malacky/Stupava. Doros-
tenci budou v jarní části nadále 
usilovat o postupové místo do 
nejvyšší dorostenecké soutěže. 
Přípravné turnaje absolvova-
la také další družstva – starší  
i mladší žáci a miniházená. 
Domácí turnaje je čekají ještě  
v únoru a březnu. 
Odvetné boje první ligy mužů 
startují v polovině února. Cílem 
týmu je udržení pozice lídra ta-
bulky s právem postupu zpět do 
Extraligy. Dne 17. února muži za-
hajují doma proti Sokolu Vršovi-
ce. Čeká je také řada těžkých utká-
ní na půdě soupeřů, především  
v Chodově, Bystřici pod Hostý-
nem nebo Velké Bystřici. Proto 
vás zveme k podpoře Tatranu 
nejen v domácích utkáních, tak 
abychom mohli pro Vás opět  
v příštích sezónách přinášet do 
Litovle zábavu v podobě kvalitní 
extraligové házené.                    rš



Konečně nám v Litovli
trochu nasněžilo. 

Řekněte sami, 
ta bílá litovelské 

krajině sluší...

Fotografie:
litovelská krajina,
Tříkrálová sbírka a 

roztleskávačky na
Městském plese


