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Vážení a milí čtenáři, 

právě před sebou máte dubnové číslo Lito-
velských novin. Taky si říkáte, jak to strašně 
letí? Že ještě před chvílí tady byly Vánoce, ani 
jsme se pořádně nestihli otočit a rozkoukat se  
v tom roce 2018 a už jsou čtyři měsíce fuč? 
Tentokrát se vůbec nebudu rozepisovat, pro-
tože jak vidíte, místa mám tentokrát málo  
a chápu, že na má slova pokaždé není nála-
da. Proto bych možná vyslovila jen všeobec-
né přání – ať už se to počasí vzpamatuje a je 
konečně pěkně a teplo! Užijte si také akce, které se v dubnu konají  
a já se na Vás budu těšit opět za měsíc, tentokrát s májovým číslem. 

Eva Kratochvílová, redaktorka  

Hasiči mají novou elektrocentrálu
Od pátku 23. 2. má litovelská 
hasičská stanice k dispozici 
elektrocentrálu v hodnotě té-
měř 75 tisíc Kč, která byla po-
řízena do hasičského auta pro 
případy, kdy je potřeba mít  
k dispozici 230 až 400 voltů, např. 
osvětlení apod. Oficiální předá-

ní proběhlo za účasti náměstka 
Hasičského záchranného sboru 
Olomouckého kraje Ing. Petra 
Ošlejška a starosty města Litovel 
Ing. Zdeňka Potužáka. Elektro-
centrálu přebíral za litovelské ha-
siče nový velitel npor. Ing. Mar-
tin Žouželka.                             red.

Úzká cesta, která vede do Hořic
V mobilních hospicech se tým 
odborníků stará o umírající  
v jejich domácích podmínkách. 
V době, kdy budete číst tento 
článek, mnozí z nich již budou 
po smrti. Své poslední dny tráví 
mezi svou rodinou a blízkými, 
za pomoci členů týmu centra 
domácí hospicové péče Duha. 
„Důležité je ošetřit bolest těla  
i bolest duše,“ říká paní Jana Sie-
brová. 
V Senici na Hané vzniká ob-
dobné centrum domácí hos-
picové péče zřízené spolkem 
Mariiné misijní ostrůvky. Pra-
covníci senického centra se za 
účelem spolupráce a načerpání 
nových informací vypravili do 
Hořic, kde sídlí Duha s vedoucí 

sestrou Janou Siebrovou, která  
v Litovli vystoupila se svou 
přednáškou 1. února. Domácí 
hospic Duha má své sídlo v are-
álu hořické městské nemocnice. 
Je zázemím a místem, kde sídlí 
tým pracovníků, který vyjíždí 
k onkologicky a jinak smrtelně 
nemocným pacientům, pobýva-
jícím na sklonku života v okolí  
u svých rodin. V pěkné a opra-
vené budově jsou kanceláře 
administrativy a sklady zdra-
votnického materiálu. „Nej-
horší jsou začátky, než se o Vás 
začne mluvit a než si všichni 
zvyknou, co vlastně děláte,“ va-
ruje nás paní Jana. Z okna je 
krásný výhled na park a stro-
my. Místnost je zalitá světlem  

a podtrhuje teplou 
rodinnou atmosfé-
ru, která vyzařuje 
z každého člena 
týmu. Součástí pro-
stor je i malá útulná 
kaple, kde se mo-
hou setkat pozůstalí 
při mši a vzpomín-
ce na zemřelého. 
„Na co myslíš, že 
bychom se ze začát-
ku měli nejvíc za-
měřit?“ ptá se Ve-
ronika Navrátilová, 

vrchní sestra senického hos-
picu? „No, víš, musíte hlav-
ně navázat dobrou spolupráci  
s praktickými lékaři pacientů, 
kteří Vám pomohou a individu-
álně poradí. Jako sestra nemůžeš 
ordinovat léky a doktoři se občas 
bojí, dřív než s Vámi budou mít 
nějakou zkušenost,“ odpovídá 
Jana. 
Domácí hospice se musí po-
týkat s mnoha problémy. Po-
jišťovny nehradí domácí hos-
picovou péči, takže ty jsou 
odkázány na evropské fondy  
a granty. Všechno je navíc vel-
mi dynamické a musí se řešit 
za pochodu. Neexistují žádná 
pravidla. Když se pacient roz-
hodne, že chce domů z nemoc-
nice, je potřeba se mu věnovat 
hned ten den a nastavit společ-
ný režim. Jak často bude sestra 
jezdit, jaké vybavení mohou 
rodině půjčit a jak je ovládat. 
To vše je třeba zařídit. „Tady už 
není čas, říct v pátek odpoledne, 
ať pacient počká do pondělí. On 
potřebuje řešení okamžitě. On už 
prostě nemá víkend nazbyt. To 
musíš chápat.“ Důrazně varuje 
Jana. Hospic přijímá pacienty  
z Hořic a okolí, ale spolupracu-
je s ostatními domácími hospici  
a navzájem se doporučují. Kapa-

cita zařízení podle Jany Siebrové 
většinou stačí vyhovět poptávce. 
Občas je to ovšem náročné. „No 
nic, dost bylo strašení. Jdeme na 
to? Naložíme to?“, ptá se Jarmila 
Urbanová, jedna ze zdravotních 
sester. Domácí hospic Duha to-
tiž zapůjčil některé zdravotnické 
pomůcky zdarma začínajícímu 
hospicu v Senici na Hané, aby 
byla jeho pozice v začátcích jed-
nodušší. Co ovšem následovalo, 
nám vyrazilo dech. Duha pro 
nás nachystala dvě polohovatel-
ná lůžka, dvě antidekubitní ma-
trace, kyslíkový přístroj, vozík 
pro umývání pacientů, převozo-
vý vozík, dvě chodítka a plnou 
tašku zdravotnického materiálu 
pro sestru. De facto plnou do-
dávku zdravotnických potřeb 
pro umírající pacienty. 
A tak se v závěru musím zamys-
let nad tím, zda se Hořický hos-
pic pod vedením Jany Siebrové  
a její kolegové chovají k okolním 
hospicům sestersky. Já bych si  
o tom dovolila silně pochybovat. 
Protože péče a podpora, kterou 
jsme zažili a které se nám do-
stalo, a se kterou Jana Siebrová 
šíří myšlenku domácí hospicové 
péče, je vysloveně mateřská. Kéž 
ji i celý její tým Pán provází.

Alena Komolá

Výherci soutěže o zahradní balíček se stali
paní Drahomíra Kráčmarová 

a 
paní Ludmila Samuelová. 

Výhru si, prosím, přijďte vyzvednout do redakce  
Litovelských novin každý den mezi 8. a 14. hodinou.

Správné odpovědi: 1a, 2c, 3b, 4b, 5d, 6a+c, 7b, 8d, 9a, 10c+d, 11b, 12a
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Webové stránky města dostaly nový vzhled
V pátek 23. února byl spuštěn 
nový web města. Dal by se cha-
rakterizovat samými přídavný-
mi jmény začínající na písmeno 
„m“ – moderní, mladý, modrý... 
O náročnosti této změny jsem 
si popovídala s informatikem 
Městského úřadu Pavlem Ženo-
žičkou, Dis. 

1. LN: Co Vás vedlo k rozhodnutí 
změnit webové stránky města? 
Kdo o této změně rozhodl?
PŽ: Hlavní důvod, proč jsme se 
rozhodli změnit vzhled webu 
města, byl ten, že v dnešní době 
řada lidí používá při prohlížení 
internetu kromě počítače mobil-
ní telefony či tablety. Stará verze 
webu města se těmto zařízením 
neuměla přizpůsobit. Z toho dů-
vodu jsme se rozhodli jít cestou 
tzv. responzivního webdesignu. 
To jednoduše znamená, že se 
zobrazení webové stránky při-
způsobuje tomu zařízení, na kte-
rém je prohlíženo. Tato změna 

byla dohodnuta již minulý rok  
a nyní se nám tedy podařilo 
nový web spustit. 

2. LN: Jaké jsou nejvýraznější 
změny na webových stránkách? 
Co je pro běžného uživatele ji-
nak?
PŽ: Oproti starému vzhledu je 
výrazné omlazení a provzduš-
nění webových stránek. Domi-
nantní je modrá barva, která má 
evokovat všudypřítomnou vodu 
v Litovli, dále nové logo s sebou 
nese odkaz na základní domi-
nanty města tj. radnice, koste-
ly, Svatojánský most, Morový 
sloup, šest ramen Moravy atd.
Nyní se upouští od toho, aby na 
hlavní straně webu města bylo 
co nejvíce informací. I v tomto 
případě platí, že méně je více. 
Je možné, že uživatelům bude 
chvíli trvat, než se na novém 
webu zorientují, ale věřím, že 
budou stejně jako my s novým 
vzhledem spokojeni.
Na úvodní stránce jsme jasně 
rozdělili důležité informace po-
cházející z úřadu nebo města od 
informativních, popř. kultur-
ních. Tím chceme dosáhnout 

většího komfortu pro občana, 
který nemusí prohledávat starší 
příspěvky, zdali mu něco důleži-
tého neuniklo. 

3. LN: Jak dlouho trvá přeměna 
vzhledu starého webu na nový? 
Kde jste čerpali inspiraci?
PŽ: Přeměna vzhledu stránek 
není týdenní záležitostí. Je po-
třeba vymyslet několik dílčích 

věcí a ty se pak musí ve finále se-
jít ve fungujícím celku. Inspiraci 
jsme čerpali z různých jiných 
webových stránek měst, nejen 
českých ale i zahraničních.

4. LN: Děkuji Vám za rozhovor!
PŽ: Také děkuji a přeji novému 
webu města mnoho spokoje-
ných uživatelů!                          

red.

Společnost Eifler Kunststoff-Tech-
nik GmbH & Co. KG se sídlem 
v německém Bad Salzuflenu je  
výrobce precizních termoplasto-
vých produktů používaných pře-
vážně v domácích spotřebičích. Li-
sování plastových dílců představuje 

náš stěžejní výrobní program, dále se zabýváme potiskem, fré-
zováním, svařováním a montáží skupin nejen pro domácí spo-
třebiče, ale i automobilový průmysl a medicínskou techniku. Pro 
plánovanou expanzi hledáme zaměstnankyně a zaměstnance na 
následující pracovní pozici:

Dělnice/Dělník      
Seřizovač tamponového tisku

Požadujeme ochotu pracovat ve třísměnném provozu (pondě-
lí – pátek) a manuální zručnost. Uvítáme odpovídající vzdělání  
a zkušenosti v oboru. 

Nabízíme:
• odpovídající mzdové ohodnocení 
• měsíčně vyplácené prémie za výkon
• 25 dní dovolené
• stravenky, příspěvek na penzijní připojištění a Vánoce
• každý měsíc odměnu za přítomnost v práci (3,5 % mzdy)
• příplatky za směnnost nad rámec zákona 
• smlouvu na dobu určitou (1 rok), poté na dobu neurčitou
• možnost kariérního růstu
• čisté a moderní prostředí nového závodu

Pošlete nám prosím svůj životopis na níže uvedený e-mail.
EKT CZ k.s., Víska 42, 783 21 Chudobín. 
Tel.: 583 361 020, e-mail: prace@eifler-kt.de
Internet: www.eifler-kt.de.

InzERcE3. etapa regenerace sídliště
Třetí etapa, která se týká sídliště 
K. Sedláka, by měla být zahájena 
v úterý 3. dubna a bude navazo-
vat na již dokončené etapy. Cel-
ková doba výstavby třetí etapy je 
dle smlouvy o dílo do 4. červen-
ce. Vysoutěžená cena je 9,6 mil. 
Kč vč. DPH. 
Vjezd do sídliště K. Sedláka 
bude z ulice Uničovské zne-
možněn a objížďka povede přes 

ulici Severní a ulici Gemer-
skou. Příjezd k parkovišti za 
internátem a u školky, kde bude 
dočasně oboustranný provoz  
s omezeným parkováním na 
této komunikaci po dobu stavby 
(opět bude zřízena provizorní 
odstavná plocha na asfaltovém 
hřišti v sídlišti K. Sedláka). Tak 
jako v předchozích etapách, 
projekt počítá se zachováním 

zelených ploch a jejich novým 
osázením. Na sídlišti se objeví 
nové lampy veřejného osvětle-
ní, městský rozhlas i odpadkové 
koše. Budou vybudována nová 
parkovací místa u internátu  
a zvětšeno parkoviště za domem 
č. p. 1220, včetně chodníku za 
domy 1220–1226, vč. nového 
veřejného osvětlení, které v této 
části nebylo, kontejnerové stání 

na komunální odpad a další sta-
noviště podzemních kontejnerů 
na tříděný odpad.  
O dalším průběhu stavby  
a omezeních, která budou  
v souvislosti se stavbou vzni-
kat, vás budeme informovat 
na webových stránkách města  
a v Litovelských novinách, popř. 
na odboru MHaSI MěÚ Litovel.

Odbor MHaSI

3. etapa regenerace sídliště K. Sedláka
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Stíny Litovelska
Tajný mejdan na internátu
Ve středu 21. 2. kolem 21.00 hod. 
telefonicky oznámil na Městskou 
policii Litovel pracovník interná-
tu na ul. Gemerská, že tři mladíci 
vnikli do objektu internátu, kde se 
nějakou dobu pohybovali, znečis-
tili a poškodili vybavení Wc a ku-
chyňky. Mladíky do budovy pustil 
někdo z ubytovaných. následující 
den se podařilo zjistit svědka, kte-
rý nasměroval pátrání správným 
směrem. Jak je dnes zvykem, vše 
se musí sdílet na Facebooku. Tou-
to cestou se dostali k pachatelům  
i strážníci městské policie. z mladí-
ků se vyklubali staří známí darebové, 
kteří mají ve městě na svědomí nejed-
nu lumpárnu. Případ putoval k projed-
nání do přestupkové komise.

Stále se krade
V neděli 11. 3. před polednem 
oznámili na městskou policii pra-
covníci prodejny Tesco, že v pro-
dejně zadrželi dvojici osob, která 
pravděpodobně v prodejně kradla. 
nikdo nic neviděl, jen se zvětšoval 
objem batohů a bund. Hlídka provedla 
výjezd na místo, kde jí byly zadržené 
osoby předány. Při kontrole bylo po 
kapsách a batozích nalezeno nezapla-
cené zboží za celkem 1 300 Kč. Krádež 
byla vyřešena na místě pokutou.

Rozpínavý občan
Občané jedné místní části poslali 
na městskou policii stížnost na ne-
pořádek u komunikace. Vše měl na 
svědomí občan, kterému nestačí  
k životu vlastní pozemek a rozpíná se 
po okolí, které mu nepatří. Kolem jeho 
nemovitosti bylo uskladněno dřevo, 
písek, kontejner, nepojízdná vozidla 
atd. Občan byl několikrát upozorněn, 
aby veřejné prostranství vyklidil, vše 
marné. Věc tedy byla zadokumento-
vána a přestupek „nepovolený zábor 
veřejného prostranství“ byl oznámen 
přestupkové komisi.  

Městská policie Litovel

Městská televize
Premiéra            st 4. 4. 18.45 hod.
 st 18. 4. 18.45 hod.
Repríza denně 6.45, 11.00,
 18.45 a 23.00 hodin
on-line: infokanal.litovel.eu
 www.youtube.com 

                    (kanál Litovel.eu)

Na mezinárodní soutěži Zlatá  
pivní pečeť zvítězil Litovel Dark

Letem světem Litovlí

· FEMIHEALTH s. r. o. – MUDr. Lada 
Peterková zahájila od 5. března 
svou ordinaci na Poliklinice v Lito-
vli. Čekárna gynekologie se nachází  
v 1. patře. Objednávání pacientek 
na telefonním čísle 585 341 671. 
Ordinační doba:
pondělí: 8–12 hod., 13–15 hod.
úterý: 10–12 hod., 13–18 hod.
středa: 7.30–12 hod., 13–15 hod.
čtvrtek: 7.30–12 hod., 13–15.30 hod.
pátek: 7.30–12 hod. (MUDr. Fousová)

· Radiologie s.r.o. na Poliklinice 
prošla digitalizací a snímky nyní 
nabízí na cD, lékaři mohou snímky 
prohlížet i on-line. Dále provádí veš-
kerá ultrazvuková vyšetření včetně 
vyšetření žil. Více informací na 
www.mojeradiologie.cz, tel. kon-
takt pro objednání: 777 157 004.
· V pondělí 12. března se konala  
schůze s občany Pavlínky ohled-
ně stavby nového mostu v této 
lokalitě. Byl představen zhotovitel 
této stavby – IDS Olomouc a. s. 
Provizorní lávka bude zbudována  
v těsné blízkosti stávajícího mostu 
po jeho pravé straně, zhotovitel de-
klaruje stavbu stihnout za 35 týdnů. 
Občané ale na schůzi vyjádřili nedů-
věru v to, že se nový most stihne za 
tak krátkou dobu postavit. Uvidíme 
tedy, jak vše dopadne. 
· K diskusi na téma dopravy na 
Svatojánském mostě se sešlo ně-
kolik příspěvků, za které Vám děku-
jeme. Většina z nich byla pro to, aby 
auta na most jezdit nesměla. našly 
se ale i příspěvky, které se zamýšlely 
nad tolerancí a ohleduplností všech, 
kteří most používají. Vaše příspěvky 
byly předány Městské policii, která 
se vyjádřila takto: „Svatojánský 
most je historická památka, která 
byla zrekonstruována v souladu  
s připomínkami památkářů... Zastá-
váme názor ponechat dopravu tak 
jak je. Jen zvýšit onu ohleduplnost 
a toleranci. Strážníci městské poli-
cie budou v této lokalitě provádět 
častější měření rychlosti.“ Poslední 
měření rychlosti proběhlo ve čtvrtek  
15. 3. Bylo zjištěno 15 přestupků. red.

 

 

Město Litovel 
Nám. Př. Otakara 778/1b · 784 01 Litovel 

 
 

 

Město Litovel v souladu s ust. § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou 
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních 
komisích vyhlašuje  

 
 

 

 

 

 

 

 

Termín podání přihlášek: do pondělí 16. 4. 2018 do 12.00 hod. 

Předpokládaný nástup do funkce: 1. 8. 2018 

Písemnou přihlášku (s uvedením kontaktní adresy, e-mailové adresy 
a čísla telefonu) včetně požadovaných náležitostí zasílejte na adresu 
zřizovatele:   
Město Litovel – odbor školství, kultury a sportu, nám. Přemysla Otakara 
778, 784 01 Litovel 

Obálku označte nápisem: 
„NEOTVÍRAT – konkurzní řízení na funkci ředitele ZŠ Vítězná“.  
 
 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ 

konkurzní řízení na obsazení funkce 
ředitele/lky 

příspěvkové organizace 

Základní škola Litovel, Vítězná 1250, 
okres Olomouc 

 

Bližší informace poskytne Ing. Vlastimil Habermann 
tel. 585 153 153 · e-mail: habermann@mestolitovel.cz 

 

 

V prestižní mezinárodní soutěži 
Zlatá pivní pečeť slavil se třemi 
medailemi úspěch Pivovar Lito-
vel. V kategorii tmavé výčepní 
pivo získal nejvyšší ocenění Li-
tovel Dark, dvě stříbrné medai-
le vybojovala piva Litovel Free  
v kategorii nealkoholické pivo  
a Litovel Pomelo v sekci mícha-
ný nápoj z piva.
„Litovel Dark je pivo, které 
nám zajistilo nejedno prestiž-
ní ocenění. O jeho vysoké, ne-
měnné kvalitě a vynikajících 
chuťových vlastnostech svědčí  
i pravidelná vítězství na tuzem-
ských a světových soutěžích,“ ko-
mentuje výsledky Lumír Hyne-
ček, generální ředitel Pivovaru 
Litovel.
Letošní 28. ročník prestižní me-
zinárodní soutěže Zlatá pivní pe-
čeť se konal od 12. do 17. února   

v Českých Budějovicích. Tu-
zemské i zahraniční pivo-
vary se spolu mohly měřit  
v celkem 34 kategoriích, ať už se 
svými klasickými ležáky, pivní-
mi speciály či ochucenými pivy, 
u kterých se posuzovala chuť, 
plnost, vůně a říz. 
„Degustační soutěž Zlatá piv-
ní pečeť je jednou z největ-
ších událostí pořádajících se  
v Česku, akce se navíc účast-
ní stále více pivovarů. Kon-
kurence se sice rozrůstá, ale 
o to více si získaných ocenění 
vážíme,“ uzavírá ředitel Pivo-
varu Litovel Lumír Hyneček. 
V rámci skupiny PMS uspěl  
i Pivovar Holba v kategorii svět-
lý speciál (Holba Speciál 13%) či 
mezi kvasnicovými pivy (Kvas-
ničák). Obě piva se umístila na 
druhém místě.     Jitka Cilečková

Technické služby Litovel informují občany Litovle o konání

jarního sběru větví.
Sběr proběhne ve dnech pátek až neděle 6. 4.–8. 4.

Stanoviště: Palackého (proti prodejně  ETA), parkoviště ul. Příčná, Komárov 
(za pomníčkem), Dukelská ul. u mostu (proti prodejně TESCO), Červenská 
(konec ulice u zahrádek), Žerotínova (za garážemi), Pavlínka, křižovatka ul. 
Šmakalova–Sochova.
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Pro snadnější život
Osobní asistence je te-
rénní služba, což zname-
ná, že není poskytována  
v určitém sociálním zařízení, ale 
v terénu – hlavně v domácnos-
tech klientů. Jedna z největších 
přidaných hodnot osobní asis-
tence je to, že umožňuje lidem, 
kteří potřebují k samostatnému 
životu pomoc druhé osoby, zů-
stat s pomocí osobního asistenta 
doma. 
Osobní asistent/asistentka do-
chází do domácnosti a podle 
potřeby konkrétního člově-
ka pomáhá s činnostmi, kte-
ré klient nezvládne sám. Je 
to např. hygiena, oblékání, 
příprava a podání jídla a pití, 
přesuny, zajištění chodu do-
mácnosti, ale také doprovod  
k lékaři, na nákup, na procházku 
a podobně. Dohlédne například 
na podání léků, na pitný režim, 
ale také může přečíst knihu, za-
vzpomínat společně s klientem 

u fotoalba 
apod. Roz-
sah služby 
a její přes-
ná náplň 
záleží na 
p o t ř e b ě 
konkrétní-
ho člově-
ka. U někoho to může být třeba 
jen pár hodin týdně, u dalšího 
několik hodin denně. Osobní 
asistence je totiž nejen fyzická 
pomoc, ale přináší klientům  
i psychickou podporu, aktivi-
zaci schopností a lidskou spo-
lečnost. Organizace Podané 
ruce – osobní asistence působí  
v sociálních službách již od roku 
2001. Nabízí osobní asistenci 
lidem od jednoho roku věku  
s určitou mírou omezení sobě-
stačnosti – z důvodu nemoci či 
postižení. 
Službu poskytujeme až 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnu podle po-
třeb klienta a našich aktuálních 
personálních a časových mož-
ností. Službu osobní asistence 
je možné hradit z příspěvku na 
péči. Hledáte-li pomoc pro sebe 
nebo někoho blízkého, neváhej-
te nás kontaktovat (tel. 777 011 
745 – Bc. Kateřina Fajstlová).
Další informace o organizaci, 
kontakty, fotogalerii apod. na-
jdete na našich webových strán-
kách www.podaneruce.eu.

Bc. Jana MarkováOsobní asistence v domácím prostředí

OBEC

NEBEZPEČNÝ ODPAD,
PNEU, OBJEMNÝ ODPAD, 

ELEKTROZAŘÍZENÍ
(sběr přímo do vozidla)

OBJEMNÝ ODPAD
(sběr do kontejnerů)

Čas předání Přistavení 
kontejneru

Odvoz 
kontejneru

Březové 14. 4.   7.00–7.20 12. 4. odpol. 
1 x 20 m3

13. 4. 
dopoledne

Unčovice 14. 4.   7.25–7.55 12. 4. odpol. 
1 x 30 m3

13. 4. 
dopoledne

Rozvadovice 14. 4.   8.00–8.30 12. 4. odpol. 
1 x 20 m3

13. 4. 
dopoledne

chořelice 14. 4.   8.40–9.00 zároveň s nebezp. odpadem

Tři Dvory  14. 4.   9.10–9.40 zároveň s nebezp. odpadem

Víska    14. 4.   9.50–10.10 zároveň s nebezp. odpadem

nasobůrky      14. 4.   10.15–10.45
křiž. před podjezdem na Haňovice

13. 4. odpol. 
2 x 20 m3

14. 4. 
dopoledne

Savín      14. 4.   11.00–11.20
střed obce

11. 4. odpol. 
1 x 20 m3

12. 4. 
dopoledne

nová Ves     14. 4.   11.30–11.50 11. 4. odpol. 
1 x 20 m3

12. 4.
dopoledne

chudobín     14. 4.   11.55–12.20 11. 4. odpol. 
1 x 30 m3

12. 4. 
dopoledne

Myslechovice     14. 4.   12.30–13.00 13. 4. odpol. 
1 x 30 m3

14. 4. 
dopoledne

Svoz objemného odpadu

Objemný odpad: odpad z domácností, který je rozměrný a nelze ho 
umístit do popelnic. Např. staré koberce, lina, nábytek, vyřazené ob-
lečení apod.
Pneumatiky: jedná se o pneumatiky z osobních vozidel, pouze ome-
zené množství (15 ks/ obec), větší pneumatiky z traktorů, náklad-
ních vozidel, strojů apod. se nepřijímají. 
Nebezpečný odpad: oleje, tuky, zbytky barev a rozpouštědel, spotřeb-
ní chemie, ropné látky, léky, agrochemický odpad včetně obalů.
Vyřazené elektrozařízení: elektrozařízení používané v domácnos-
tech – ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, rychlo-
varné konvice, baterie, zářivky, výbojky atd.
Stavební odpad např. suť, cihly, eternitové krytiny apod. se nepři-
jímá.

Termíny svozu bioodpadu
Obec Období od 1. dubna do 31. října

Litovel každý lichý týden, středa – poprvé 11. 4.

místní části každý lichý týden, pondělí – poprvé 9. 4.

Obec Období od 1. listopadu do 31. března

Litovel 1. lichý týden v měsíci, středa

místní části 1. lichý týden v měsíci, pondělí

V průběhu měsíce dubna město Litovel nově umístí velkokapacitní 
nádoby na bioodpad na sídliště k bytovým domům.
Co do hnědé popelnice patří?
Kuchyňské zbytky rostlinného původu (slupky a zbytky ovoce a ze-
leniny), skořápky od vajec a ořechů, sedliny kávy a čaje (vč. čajových 
sáčků a kávových filtrů), řezané i hrnkové květiny včetně hlíny (bez 
drátků a stuh), listí, seno, sláma, popel ze dřeva,...
Co do hnědé popelnice nepatří?
Jednorázové pleny, vlhčené ubrousky, igelitové sáčky, maso, kosti, 
oleje a tuky, uhynulá zvířata, kočkolit, letáky a noviny,...

InzERcE

 

se sídlem Loštická 131/1, Litovel

přijme do hlavního pracovního poměru 

ELEKTRIKÁŘE
Pracovní doba: pondělí–pátek od 6 do 14.30 hodin. 
V době kampaně (září–leden) nepřetržitý provoz. 

Platové podmínky: 20–35 000 Kč měsíčně 

Požadované dovednosti: 
· znalost vyhlášky č. 50/1978 Sb. – § 5
· pozice je vhodná i pro absolventy, možnost zaškolení

Firemní benefity: 
· 5 týdnů dovolené 
· dotované stravování v areálu společnosti 
· deputátní cukr 
· po roce zaměstnání příspěvek na penzijní připojištění 
Pro více informací volejte personální oddělení na tel. čísle  
585 112 122, mobil 737 330 135 nebo se zastavte osobně v sídle 
firmy v pracovní dny od 6 do 14.30 hodin.
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InzERcE

Významné dny v dubnu

· 7. dubna   Světový den zdraví
Dne 7. dubna 1948 byla 
založena Světová zdra-
votnická organizace 
(WHO). na počest této 
události se každoročně 
slaví Světový den zdraví. 
Po celém světě se konají různé akce, které jsou 
zaměřeny na prevenci onemocnění a zlepšení 
kvality života. celosvětovým tématem pro rok 
2017 byly deprese.  

· 18. dubna   Mezinárodní den památek  
a historických sídel

Mezinárodní den 
památek se slaví  
z rozhodnutí UnEScO  
v tento den již od roku 
1984. Řada památek 
nabízí zajímavý do-
provodný program či 

zvýhodněné vstupné. Proto neváhejte a oslavte 
tento svátek návštěvou některé památky a že je 
z čeho vybírat!

· 22. dubna   Den Země
Historie Dne země je 
spojená s rokem 1970  
a Spojenými státy ame-
rickými. Tehdy senátor 
Gaylord nelson pověřil 
studenta Harvardovy 
univerzity Denise Hayese 
organizací série environmentálních protestních 
setkání a výukových programů s cílem podpo-
řit environmentální hnutí po celých Spojených 
státech. Tento první Den země měl velký úspěch  
a v následujících letech se nápad začal šířit do 
zahraničí. V roce 1990 byl Denis Hayes opět požá-
dán o zorganizování environmentální kampaně, 
tentokrát na globální úrovni.  

· 23. duben   Světový den knihy a autor-
ských práv

nápad slavit tento 
den má svůj původ 
ve španělské Kata-
lanii. Dne 23. dubna 
se zde oslavuje sva-

tý Jiří a daruje se růže každému, kdo si koupí 
knihu. Datum je pro literaturu také symbolic-
ké – tohoto dne roku 1616 zemřely významné 
osobnosti světové literatury, např. Miguel de 
cervantes y Savendra, William Shakespeare 
nebo Inca Garcilaso de la Vega. Je to také datum 
narození a úmrtí dalších vynikajících autorů, 
mezi něž patří např. Vladimír nabokov. Svátek 
se pravidelně slaví od roku 1995 a má povzbu-
dit každého k tomu, aby objevil radost a požitek  
z četby.

red.

Oslava Mezinárodního dne žen na Nové Vsi
Mezinárodní den žen, který 
si připomínáme 8. března, ani  
v dnešní době neztratil na svém 
významu. Svědčí o tom nabitý 
sál žen v hospodě na Nové Vsi, 
kde se již 6. rokem konalo vy-
stoupení Novoveských štabaj-
zen právě ku příležitosti oslav 
tohoto krásného svátku. 
Slunečné teplé počasí, které 
ten den vládlo, k tomu dárek  
v podobě kytičky, dále kávička 
či čaj, chlebíček a zákusek – pak 
nebuďme slečny a dámy rády 
ženami! Takové pozornosti se nám každý 
den nedostane! K tomu bohatá tombola, 
super scénky, při kterých se člověk smál 
od ucha k uchu... sobotní odpoledne jak se 
patří! Celým programem Novoveských šťa-
bajzen provázel pan Mgr. Jan Spurný. Ty si 
pro své divačky připravily tentokrát výběr 
toho nejlepšího, co za 6 let svého působení 

vymyslely. A že toho bylo opravdu hodně – 
optické klamy, kankán, taneční vystoupení  
v novoveském kroji, scénky v kožní ordinaci 
či v restauraci u degustace vína a další...
Proto chci na tomto místě poděkovat všem 
šťabajznám nejen za tento krásný kulturní 
zážitek, ale za všechny akce, které pro nás na 
Nové Vsi dělají! Děvčata, jste super!         red.

Muzeum Litovel Vás zve na novou výstavu

LOUTKY
25. dubna – 26. srpna

Ve středu 25. dubna se v prvním patře 
muzea otevře nová výstava Loutky, na 
níž budou k vidění marionety, maňásci, 
rodinná divadélka a mnohé další zají-
mavosti ze světa loutek. Představen bude 
jedinečný dochovaný soubor předmě-
tů ze Lhoty nad Moravou, který doplní 
krásné loutky ze sbírek Vlastivědné-
ho muzea v Olomouci, z DDM Litovel  
a od soukromých sběratelů. Během vý-
stavy si každý bude moci vyzkoušet hra-
ní s klasickými nebo prstovými maňásky. 
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Litovelští muzejníci

Vyjadřujeme upřímné poděkování všem 
členům Městské policie v Litovli, kteří  
v březnu opakovaně řešili naši stížnost 

týkající se nadměrné, obtěžující hlučnos-
ti klimatizačního systému z protějšího 

domu, a to nad rámec svých pracovních 
povinností. S porozuměním, aktivním 
přístupem a konstruktivním jednáním 
podstatně přispěli k řešení problému, 
který se nám díky jejich pomoci snad 

poštěstí dořešit.
Naplnění motta „Pomáhat a chránit“ si 

zaslouží oprávněnou pochvalu. 
Děkujeme!

Za obyvatele domu 1. máje č. 792
N. Rendová a V. Kollmann

Poděkování
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Psalo se před 100 lety...

· Nová potravina. V christianii se konalo veřej-
né ochutnávání nové potraviny. Jistý nor, jmé-
nem Kahrs, vynalezl způsob využitkovati výživné 
hodnoty rybích hlav...Dosud se užívalo rybích 
hlav ku hnojení polí. Polévka uvařená z nového 
rybího výtažku byla prý velmi silná a chutná.
· K 1,322,000 hlavních výher! 4 nejpříznivější 
tahy již v květnu t. r. 12 tahů každoročně! Dopo-
ručujeme našim čtenářům, by neváhali sobě včas 
objednati 4 výborné cenné papíry od reelního 
peněžního ústavu „Štěstěna“.

· Čestný doktorát hodlá americká univerzita  
v Pensylvánii vzíti císaři Vilémovi, který mu před 
10 lety udělila za to, že jí věnoval sbírku staro-
žitností. nyní se univerzita rozhodla, aby byl cí-
saři diplom odňat a doktorát jeho prohlášen za 
neplatný, pakliže do určité doby nebude uzavřen  
v Evropě mír. 
· Ztráta. cestou od Rolnického pivovaru v Litovli 
do města ztratila se černá kožená ruční kabelka, 
v níž byl růženec, kapesník a asi 60 haléřů. Jelikož 
jest to pro osobu, která kabelku ztratila vzácnou 
památkou, žádá se poctivý nálezce, aby ji ode-
zdal v redakci tohoto listu. (Kdyby se v dnešní 
době ztratila kabelka, co bychom asi psali, že jsme 
v ní měli? Určitě by to byl mobil na prvním místě, 
pak peněženka s platebními kartami, doklady, 
sluchátka na poslech hudby. Velká změna priorit!)
· Zavedení letního času. Od pondělka dne  
15. dubna 1918 do neděle 15. září 1918 máme 
jako loni opět letní čas též i v roce tomto...zave-
dení letního času přijímá veliká většina obyvatel 
jako bezúčelnou, ano i zbytečnou novotu.

· Kozy při dnešním nedostatku mléka měli by-
chom chovati. Při řádném ošetřování a krmení 
dávají až 400 l mléka ročně. Koza sárská, freibur-
ská a ementhálská jsou největší a nejlepší, hned 
po těchto koza frutižská a guggisberská...

red.

O rodákovi z Litovle, Vratislavu Bednářovi
Město Litovel provází řada jmen významných 
osobností, které se nějakým nesmazatelným 
způsobem zapsaly do její historie. Jedním 
z nich je bezesporu i Doc. RNDr. Vratislav 
Bednář CSc., který se narodil  15. 11. 1931 
a celé své dětství včetně studijních let na 
zdejším gymnáziu Jana Opletala prožil 
ve svém rodném městě, kam se opět vrá-
til  po ukončení studia na PřF UK v Praze. 
Krátce nato nastoupil na místo odborného 
asistenta na PřF UP v Olomouci, kde žil  
a působil až do svého úmrtí dne 31. 12. 2017. 
Jak na něj vzpomínají jeho bývalí studenti, 
dnes významní vědečtí pracovníci PřF UP, 
uvádíme ze zprávy Moravskoslezské poboč-
ky ČBS 7.2018.

Poslední den loňského roku zemřel docent 
Vratislav Bednář, vysokoškolský pedagog, 
vegetační botanik, který aktivně působil 
také v ochraně přírody.
Naše cesty se potkaly již na přelomu 70.  
a 80. let minulého století, a poté jsme po-
stupně prošli jeho přednáškami z fylogeneze 
a systematiky rostlin a rostlinné i obecné 
ekologie na přírodovědecké fakultě Univer-
zity Palackého v Olomouci (PřF UP). Dříve 
se na PřF UP botanika přednášela pouze  
v rámci učitelského studia a až koncem 70. 
let minulého století se otevřely studentům 
dva nové neučitelské obory: ochrana ži-
votního prostředí a systematická biologie 
a ekologie. Studovali jsme druhý z nich. 
Během studia jsme u dr. Bednáře pracova-
li jako „pomvědi“ (pomocné vědecké síly). 
Později jsme pod jeho vedením obhájili 
svoje diplomové práce. Na předrevoluční 
katedře botaniky a didaktiky biologie PřF 
UP byl za našich studií jedinou skutečnou 
botanickou osobností a všichni studen-
ti, kteří měli o botaniku opravdový zájem, 
chtěli řešit diplomové práce právě pod jeho 
vedením. Ačkoli si držel od studentů určitý 
odstup a občas podléhal špatným náladám, 
nakonec vždy ocenil zájem a pomohl radou, 
konzultací nebo zapůjčením či upozorně-
ním na zásadní literaturu, která byla tehdy 
jen obtížně dostupná. Ve svém oboru měl 
velmi dobrý přehled a disponoval kontakty 
na mnohé tehdejší přední české a moravské 
botaniky. Ačkoliv jeho hlavním výzkum-
ným regionem byla především střední a se-
verní Morava, v rámci botanicko-zoologic-
kých studentských exkurzí tradičně jezdil  
i na Slovensko, kde zájemci o botaniku 
mohli ocenit jeho přehled o slovenské kvě-
teně. Po revolučních změnách v roce 1989 
se zákonitě stal vedoucím katedry botaniky 
na PřF UP v Olomouci. Za jeho vedení se 
botanika konečně vymanila z převažující-
ho fyziologického a aplikovaného zaměření  
a začaly se rozvíjet tradiční botanické disci-
plíny. Ačkoli po názorových neshodách ode-
šel po několika letech na katedru ekologie, 
směr, který nastavil, se dále rozvíjel a začal 
přinášet ovoce – katedra (a později jedno 
její oddělení) se opět stala respektovaným 
botanickým pracovištěm v užším pojetí to-
hoto oboru. To je jedna z hlavních zásluh  
Vratislava Bednáře.

Po letech se 
ostré názorové 
hrany obrousily 
a při náhod-
ných setkáních 
se vždy ptal, 
jak se nám daří  
a co je nového 
na katedře.
Vratislav Bed-
nář se na začát-
ku své vědecké 
kariéry v 60. 
letech minu-
lého století zabýval subalpínskou vegetací 
Hrubého Jeseníku, ale významně se prosadil 
především svými fytocenologickými studie-
mi komplexů mokřadní vegetace úvalu řeky 
Moravy nad Olomoucí. Vedle jeho prací  
o lužních lesích v Pomoraví to byly přede-
vším studie o slatinné vegetaci Hornomo-
ravského úvalu (spolu s V. Velískem), které 
dokumentovaly rapidní ústup tohoto vege-
tačního typu z úvalu řeky Moravy. Jsou tak 
cenným dokladem o minulé diverzitě toho-
to biotopu. V. Bednář se později věnoval i ji-
ným vegetačním typům, jako např. horským 
smrčinám Hrubého Jeseníku či suchým 
trávníkům na Hané.

Na přelomu 60. a 70. let využil možnost  
a pobýval na Univerzitě ve Vancouveru  
u prof. V. Krajiny. Tento pobyt mu na jed-
nu stranu rozšířil jeho odborné znalosti, ale  
s nástupem normalizace také zablokoval 
kariérní postup. V období normalizace se 
ne zcela dobrovolně zabýval problematikou 
těžkých kovů v rostlinách. Krátce spolu-
pracoval i s brněnskou laboratoří vedenou  
dr. Rychnovskou na studiu produktivity 
vlhkých luk. Ani tehdy však neustával ve  
floristickém průzkumu Olomoucka. Později 
se v této práci spojil s další floristickou osob-
ností Č. Deylem a ještě později se přidal 
jeden z níže podepsaných (B. Trávníček). 
Výsledkem této víceleté spolupráce bylo 
kromě několika floristických a vegetačních 
příspěvků také sestavení červeného sezna-
mu cévnatých rostlin Olomoucka.
Dalším okruhem zájmu V. Bednáře byla 
ochrana přírody. Vypracovával podklady  
k navrhovaným chráněným územím a pro-
váděl četné inventarizace již stávajících re-
zervací. Psal odborné posudky v případech 
porušení zákona. A nakonec stál (spolu  
s O. Štěrbou a V. Panošem) u zrodu CHKO 
Litovelské Pomoraví. Tím se naplnil jeho 
dlouholetý sen a někdy až marné usilování 
o ochranu lužní krajiny, kterou jako rodák 
z Litovle důvěrně znal a miloval od dětství.
Docent V. Bednář se nepochybně zapsal do 
dějin botaniky na Moravě, významně při-
spěl k botanickému poznání Olomoucka  
a k ochraně přírody v regionu. Ovlivnil také 
jednu další generaci botaniků, a to není vů-
bec málo. Stopa, kterou na poli botaniky za-
nechal je, a ještě dlouho bude, jasně zřetelná 
a nesmazatelná.

Martin Duchoslav,  
Zbyněk Hradílek & Bohumil Trávníček



Stalo se v Litovli
· Dne 5. 4. 1778 císař Josef II. navštívil Litovel, 
přenocoval zde u tkalcovského mistra Sebastiana 
Trávníčka (Šustrák).
· Marie Faltýnková se narodila 7. 4. 1938 v Bou-
zově, absolvovala gymnázium v Litovli a již tehdy 
byla členkou hudební skupiny, kde hrála na har-
monium. Po maturitě pracovala v MEz Mohel-
nice jako kreslička, dálkově vystudovala střední 
pedagogickou školu v Přerově a v letech 1974 až 
1993 byla ředitelkou mateřské školy v Bouzově. 
Přes léto působila jako průvodkyně na hradě 
Bouzov, sbírala lidové písně z Bouzovska, znala 
je nejen od maminky, ale i od učitele Bohumila 
Vaňáka. Písně byly publikovány v kalendářích 
Rok na Hané. Aktivně se podílela na litovelském 
hudebním životě. na snímku je vlevo s houslis-
tou Liborem Fialou.

· Dne 9. 4. 1888 se narodil ve Skrbeni Josef Vy-
mětal, učitelské vzdělání získal v Kroměříži. Bě-
hem první světové války padl do zajetí a stal se 
legionářem, po návratu do vlasti byl řídícím uči-
telem v Bílé Lhotě a pak chlapecké školy obecné 
v Litovli. Byl předsedou Čsl. obce učitelské a duší 
legionářské oranizace, členem okr. zastupitel-
stva i výboru. Přednášel a publikoval články  
z oboru pedagogiky, vlastivědy a turistiky. Stal se 
členem ilegálních organizací „Obrana národa“  
a „V boj“, ukrýval zbraně, přepravoval za hra-
nice, šířil ilegální letáky. Poprvé byl zatčen  
15. srpna 1939, podruhé 10. února 1944, vězněn 
v Olomouci, Brně a Vratislavi, kde byl lidovým 
soudem pro přípravu k velezradě a nadržo-
vání nepřátelům říše odsouzen k trestu smrti  
a 21. 12. 1944 popraven.
· Dne 25. 4. 1888 se v cholině narodil Josef zed-
ník, jeho otec koupil r. 1900 mlýn ve Vísce. Josef 
navštěvoval nižší třídy litovelské reálky a pak 
mlynářskou školu v Praze. Roku 1916 převzal po 
otci vísecký mlýn a pilu. Do roku 1921 jej přesta-
věl, doplnil elektrárnou a roku 1929 parní pe-
kárnou. Stal se předním činovníkem mlynářské 
organizace na Moravě, když se roku 1924 Víska 
osamostatnila, jejím prvním starostou. Po resig-
naci starosty Hampla ze Střelic byl zvolen před-
sedou starostenského sboru v okrese. Pracoval 
v mnoha národních spolcích, byl zakladatelem 
Sokola v nasobůrkách, ochotnický herec, po řadu 
let majitel a vydavatel Litovelského kraje. Jeho 
koníčkem bylo ovocnářství, pro své odborné zna-
losti se stal místopředsedou zemského ovocnář-
ského spolku a povolaným rádcem celého kraje. 

Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
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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

Jarní vlání probudilo naše plány, ale příro-
da zařadila zpátečku. Výšlapy a cyklovýlety 
upřesníme na naši vývěsce a v hlášení roz-
hlasu.
Ve čtvrtek 22. února přišlo na besedu o ZŠ 
Jungmannova v Litovli 47 seniorů. Komen-
tovaná beseda s promítáním, kterou připra-
vila ředitelka školy Mgr. Eva Hrachovcová,  
zaujala, protože mnozí mají na školu rodin-
né vazby. Dnes má škola 430 žáků, 45 za-
městnanců a 31 důchodců. Letos uplyne 123 
roků od založení první české školy v Litovli.
Škola spolupracuje se Seniorklubem. Se-
nioři připravili pro žáky dílničky s výrobky  
a sbírkami. Využíváme školní hřiště pro 
naše  akce. Žáci zase osvěžují naše slavnost-
ní setkávání kulturním programem. Škola 
se úspěšně zapojuje do mezinárodních pro-
jektů, hlavně s jazykovým a ekologickým za-
měřením. Vedení školy dbá na modernizaci 
všestranné výuky, vzhled budovy a okolí.
Pedagogickému sboru i žákům přejeme 

mnoho výborných výsledků a úspěšných 
zážitků.
Ve čtvrtek 15. března jsme připravili ve 
spolupráci s Městskou knihovnou besedu  
s cestovatelem p. Milanem Štouračem o Bo-
lívii. Promítání doprovázel zasvěceným vý-
kladem. Cestuje sám, navštívil přes 70 zemí  
a v Bolívii prožil 40 dní. Je to nezávislá re-
publika v Jižní Americe. Hlavní město je 
Sucre, má univerzitu, La Paz je sídlo vlády.  
V zemi žije 7 mil. obyvatel, úředním jazy-
kem je španělština. Většinu obyvatel tvoří 
Indiáni, náboženskou většinou jsou katolíci. 
Země zažila mnoho bojů. Nejvíce vzpomína-
ným hrdinou je zakládající prezident Simón 
Bolívar. Krajina je bohatá různorodou příro-
dou. Střídavé podnebí, pouště s ostrovy kak-
tusů, solné pláně s muzeem soli, jezero Titi-
caca s plameňáky, gejzíry, vulkanická jezera  
s termály i zasněžené hory s výškou kolem  
6 000 m n. m. Nádherné kostely, skalní měs-
ta, exotická fauna i flóra, naleziště nerostů. 

Krása přírody je v protikla-
du s chudobou na vesnicích. 
Beseda zaujala 56 účastníků  
a plánujeme další. 
Co připravujeme v dubnu? 
Ve čtvrtek 5. dubna v Měst-
ském klubu je v 15 hod. 
slavnostní setkání ,,Vítání 
jara“ k 10. výročí založení 
Seniorklubu. Mimořádně ve 
středu 11. dubna v 15 hodin 
nás v klubovně Bc. Zuza-
na Mírová zaujme besedou  
o Itálii. Ve čtvrtek 19. dubna 
v 15 hodin plánujeme exkur-
zi u profesionálních hasičů.
Těšíme se na naše společná 
setkávání.                           

 mf

Poděkování

Děkujeme všem přátelům a známým, 
kteří se přišli rozloučit 

 s paní Františkou Petrželovou,  
která nás opustila dne 6. března 2018. 
Současně děkujeme za květinové dary 
a projevy soustrasti nad jejím úmrtím. 

Za zarmoucenou rodinu
manžel Karel Petržela

Ze společnosti
Přišli na svět  
19. 11.  Laura Skácelová z Unčovic
  8. 12.  Jakub Žanda z Litovle
10. 12.  Marie Thea Lachnitová z Litovle
14. 12 Bohdana Hanele Urbanová z Litovle
25. 12.  Vojtěch Rakowski z Litovle
26. 12.  Markéta Čeplová z Litovle
26. 12.  Martin Kryštof Urban z Rozvadovic
29. 12.  Barbora Bolková z Litovle

Byli oddáni
10. 3.  Ivana Opletalová z Olomouce
  a Martin navrátil ze Střeně
10. 3.  Petra Veselská z Litovle
  a Milan Moťka z Unčovic
Odešli
23. 2. Blažena Janků z Litovle (85 let)
24. 2.  Marie Kouřilová z Litovle (80 let)
25. 2.  Ladislav Marek z Litovle (66 let)
28. 2.  Marie zendulková z Mladče (89 let)
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Stefan Ahnhem: Oběť bez tváře
Meagan Spooner: Na lovu

Jak už jsme minule řekli, tak největším vlastní-
kem těrlických pozemků byl od roku 1792 hrabě 
Jan Larisch Mönnich, kterému patřilo pět dvorů 
(tj. statků): zamek, Osiekowice, nowy Dwór, 
Brogówka a Góra. Hlavním statkem byl zamek, 
ve kterém bydleli úřední zástupci hraběte La-
rische. Tomuto statku patřilo několik desítek 
krav, volů a koní. na nowém Dwóře se chovala 
zejména hříbata, v Osiekowicach pak mladé 
krávy, na Górze telata, Brogówka byla statkem 
nejméně důležitým. na panských polích praco-
vali místní obyvatelé. Lidé kosili trávu kosami 
nebo srpy. Až od roku 1904 začínají i v Těrlicku 
lidé využívat strojů na mlácení obilí nebo hra-
bání sena. Půda zde byla těžká a jílovitá. Lidé, 
kteří zde pracovali, si nevydělali mnoho peněz. 
K výplatě ale dostávali tzv. deputát, což byly 
povětšinou brambory, obilí nebo mléko, někde 
i příděl vodky. Děti pak na Vánoce vždy dostaly 
od hraběnky Larischové čepice a skromné ob-
lečení. Výběr ale neměly, čepice i oblečení byly 
všechny stejné. Tyto Larischovy statky byly roku 
1927 rozparcelovány mezi 107 uchazečů. 

Pojďme si nyní blíže 
představit JUDr. Jana 
Larische-Mönnicha. 
narodil se ve Fryštátě 
6. 10. 1872 jako prv-
ní z pěti dětí hraběte 
Jindřicha Larisch- 
Mönnicha a jeho 
manželky Jindřišky. 
Vystudoval práva na 
univerzitě ve Vídni, 
kde také získal doktorát. R. 1895 se stal rezerv-
ním důstojníkem I. hulánského pluku a od roku 
1896 byl c. k. komořím. V r. 1901 založil spolu 
s dalšími osobnostmi Pomocný spolek pro 
nemocné TBc pro rakouské království a země  
a stal se jeho místopředsedou, v r. 1904 
předsedou. Byl prezidentem Rakousko-slez-
ské společnosti pro zemědělství a lesnictví.  
V r. 1902 byl za II. kurii velkostatku zvolen do 
slezského zemského sněmu v Opavě. V r. 1904 
byl zvolen do říšské rady. zaujal místo dědič-
ného člena panské sněmovny, stal se tajným 
radou a rytířem Řádu zlatého rouna. Dne  
29. 4. 1912 se na zámku Pszczyna (Polsko) oženil 
s Američankou Olivií Lukrécií Fitz-Patrickovou  
z rodu baronů a hrabat z Upper-Ossory. Po smrti 
svého otce v r. 1918 se stal univerzálním dědi-
cem veškerého majetku. na jaře r. 1945 odešel 
Larisch s rodinou před blížící se frontou do Pal-
fau v Rakousku. Po osvobození byl veškerý ma-
jetek Larisch-Mönnichů zkonfiskován a znárod-
něn. Larisch sice žádal spolu se svou manželkou 
o navrácení čsl. občanství, snažil se také získat zpět 
zabavený majetek. Do Karviné se však již nikdy ne-
vrátil, zemřel v Palfau 10. 11. 1962.                               red.

ANGLIČTINA A NĚMČINA v Litovli OD DUBNA
       ANGLIČTINA     ANGLIČTINA

úterý 16:30  začátečníci                  úterý 16:30  pokročilí
           

           NĚMČINA        NĚMČINA
 pondělí 16:30  začátečníci     pondělí 16:30  pokročilí

Kurzy začínají 16. 4. (němčina) a 17. 4. (angličtina).

Cena: 1 260 Kč/ 9 x 90 minut (platba na 1. lekci).

Přihlášky do 11. 4. telefonicky a e-mailem.

Kurzy budou probíhat v prostorách ZŠ Jungmannova v Litovli.

Těšíme se na Vás!

www.JazykyZazitky.cz     602 848 290      jazykyzazitky@seznam.cz

InzERcE

Stefan Ahnhem: Oběť bez tváře
Další ze série skvě-
lých severských de-
tektivek začíná pří-
během o pomstě.
Dvě zohavené mrt-
voly. Dva bývalí 
spolužáci. A u obou 
se našla třicet let sta-
rá třídní fotografie  
s jejich přeškrtnutý-
mi obličeji – vzkaz 
pro Fabiana Riska. 
Stockholmský de-
tektiv Fabian Risk se právě vrátil zpět do 
rodného Helsingborgu. Nastoupil na míst-
ní kriminální oddělení a hned po příjezdu 
dostane případ oněch brutálních sériových 
vražd. A ne náhodou – na školním snímku 
je totiž i Fabianova tvář.
Z paměti se začnou nořit vzpomínky na dět-
ství. Vzpomínky, na něž Fabian není příliš 
hrdý. Jedna z těch dávných událostí vyvolala 
něčí vražednou nenávist – a krutou touhu 
po dokonalé pomstě…
Dle recenzí je kniha čtivá, napínavá od za-
čátku do konce, takže jistě stojí za přečtení!

Meagan Spooner: Na lovu
Pro romantická dív-
čí srdce je tu pře-
vyprávěný klasický 
příběh, kde Kráska 
není tím, kým se 
zdá…
I když Kráska vy-
rostla mezi šlechtici, 
zná tajemství lesa 
lépe než kdokoli 
jiný. Poté co její otec 
přijde o majetek, 
musí se i se sestrami odstěhovat pryč z měs-
ta. Uleví se jí, protože v lese se už nemusí 
dál přetvařovat. Jenže při lovu její otec zmizí 
a Kráska nemá na vybranou. Vydává se ho 
hledat a stopuje tajemné Zvíře až do jeho 
království, do světa z pohádek, který ji může 
zničit, nebo spasit. Ale kdo přežije tento lov: 
Kráska, nebo Zvíře? Když se Kráska vydá na 
lov Zvířete... Mrazivé převyprávění oblíbené 
pohádky, které je dle čtenářských recenzí 
úžasným dobrodružným pohádkovým pří-
během.
Pěkné dubnové čtení Vám přeje kolektiv 
Městské knihovny!                                            lf
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Čarodějnice a vše kolem nich
Hoř ohníčku, hoř, 

všechno zlé umoř...!
Již od středověku se věřilo, že 
v některé dny mají zlé síly větší 
moc než jindy. Noc z 30. dubna 
na 1. května je takovým příkla-
dem. V tuto noc mohly lidem 
škodit čarodějnice, které si lidé 
představovali buď jako nadpři-
rozené bytosti, které byly větši-
nou neviditelné nebo jako staré 
ženy. Magické rituály, na něž 
věřili naši předci a které je proti 
nadpřirozeným bytostem měly 
chránit, se už v dnešní době 
nekonají. Dnes je tato noc spo-
jena spíše se zábavou a veselím, 
i když tomu tak ne vždy bylo... 

Od keltského svátku k čarodějni-
cím
Beltine ve starokeltštině zname-
ná „oheň na uctění boha Bele-
na“ – učitele druidů a ochránce 
lidu. Ceremonie začala 30. dub-
na. Druidové zapálili oheň od 
něhož pak lidé z oppida či vesni-
ce zapalovali ohně ve svých kr-
bech (prvek oheň). Kolem ohně 
se tančily ceremoniální tance 
(prvek země). V některých ob-
lastech se vztyčovala májka (pr-
vek vzduch). Lidé se vypravovali  
k blízkým menhirům, které po-
lévali vodou (prvek voda) a pro-
sili za příznivé počasí či bohatý 
lov.
V tomto období se také pořádala 
sportovní klání. Vítěz byl zvolen 
tzv. Zeleným králem, který byl 
symbolicky oddán s tzv. Zele-
nou královnou, která byla urče-
na losem.
Beltinská noc byla rovněž nocí 
milenců, ale zároveň se pár 

mohl v tuto noc rozvést. S nad-
vládou germánů vzrostl význam 
zapáleného ohně, který plnil ze-
jména očistnou funkci. Vstoupil 
zde však také zcela nový prvek 
nočního reje zlých sil (na vrchu 
Brocken v Harzu). Christiani-
zační misie nejprve proti tomu-
to svátku bojovala, avšak poslé-
ze jej zasvětila svaté Valpurgii, 
bojovnici proti temným silám 
(odtud Valpuržina noc). Jde tedy 
o christianizovanou pohanskou 
tradici konce temnoty a počátku 
nového ohně života. Podle ní se  
o této noci shromažďují ke své-
mu sabatu čarodějnice a jiné žen-
štiny obdařené magickou mocí. 
Je zde patrný, pro středověkou 
církev typický, posun od zlých sil 
obecně směrem  
k čarodějni-
ci jako padlé 
ženě, jejíž ne-
kalé úklady 
můžou pře-
kazit jen ženy 
mravné, zbožné  
a poslušné pra-
videl.
Během Val-
puržiny noci 
č a r o d ě j n i c e 
na svém shro-
máždění tan-
čily, hodovaly  
a radovaly se ze 
všeho zlého, co 
napáchaly. Poté 
se rozletěly na 
košťatech po okolí, aby škodily 
lidem dobytku i budoucí úrodě.

Jak poznat čarodějnici
Existovala řada způsobů, jak 
čarodějnici poznat. V každém 

kraji to dělali jinak. Ča-
rodějnice nemohla projít 
přes pichlavé trní, na-
stražená košťata a vidle. 
Bála se také svěcené vody  
a kočiček, neprošla přes 
znamení kříže a ani ne-
vstoupila do ochranného 
kruhu namalovaného na 
zemi. Lidé také věřili, že 
čarodějnice mohou oča-
rovat dobytek, který by 
pak třeba málo dojil. Pro-
to pečlivě hlídali, aby se 
neztratil ani kousek hnoje 
z chléva. Nikdo nevysvět-
lí proč, ale čarodějnice se 
prý bály hluku – proto se 
na ochranu i střílelo. 

Jak se lidé chránili proti 
čarodějnicím
Aby se lidé ubránili úto-
kům čarodějnic, prová-

děli různé magické prak-
tiky jak na ochranu sebe 
samých, tak domu i celé-
ho hospodářství. K těm-
to praktikám patřil velký 
úklid, pálení smetí, hluk 
způsobený práskáním bi-
čem, tlučením železem či 
dřevem. Ochranu domu 
a chlévů zajišťovaly písek 
nebo plevy, svěcené kočič-
ky nebo kresby kruhů a křížků 
na vratech. Magický kruh jako 
ochrana před zlými silami je 
znám již od pravěku. 

Kde se čarodějnice slétaly
Známými místy sabatů byly 
např. brdská hora Plešivec, 
Haltrava v Chodsku, Beskydy, 

Petrovy kameny  
v Jeseníkách, Tří-
stoličník na Šu-
mavě. Většinou 
to bývala místa 
prokletá nebo  
s ponurou minu-
lostí, např. kde 
bývala dříve po-
praviště.

Č a r o d ě j n i c k é 
procesy
První zmínky  
o honech na ča-
rodějnice jsou 
známy již ze sta-
rověku. Velký 
rozmach byl ale 
zaznamenán až 

ve středověku a raném novo-
věku, samotný  vrchol procesů 
nastal po třicetileté válce. Doku-
mentem, který byl velmi důleži-
tým pro očištění církve od všech 
kacířů a který povolil vymýtit 
vše, co se s učením církve neslu-
čuje, byla bula papeže Inocen-
ce VIII. Summis Desederantes  
z roku 1484. Praktický výklad  
a vlastně základní příručkou pro 
vedení procesů s údajnými čaro-
dějnicemi se stala kniha „Malle-
us Maleficarum“ – Kladivo na 
čarodějnice z roku 1487, kterou 
napsali inkvizitoři Jakub Spren-
ger a Jindřich Kramer. 
Znamení, dle kterých mohly být 
údajné čarodějnice usvědčeny, 
bylo několik: obžalovaná muse-
la zaplakat na požádání (vládlo 
přesvědčení, že čarodějnice ne-
jsou schopny ronit slzy). Dále se 
hledaly čarodějnická znamén-
ka – zvláštní bradavky, skvrny, 
znaménka či jizvy. Aby našli  
i známky očím neviditelné, pro-
bodali zkoušející každou píď 
těla obžalované jehlou, až našli 
místo, které nekrvácelo ani ne- 

bylo citlivé na bolest. Přesná 
čísla o počtech obětí dnes již 
nikdo nezjistí. Počítá se se dvě-
ma stovkami obětí, pravděpo-
dobně jich ale bylo mnohem 
více. Čarodějnické procesy byly 
postupně zavrhovány během 
tereziánských reforem koncem  
18. století. Císařovna Marie Te-
rezie bojovala proti lidovým po-
věrám a mučení. Tyto praktiky 
proti čarodějnicím považovala 
za neetické.                               red.

I čarodějnice mají své zá-
kony. Existuje tzv. Kodex 
čarodějnic. V obecně závaz-
né vyhlášce o bezpečnosti lé-
tání na koštěti se např. píše:
Čarodějnicí rozumíme inteli-
gentní bytost ženského pohla-
ví, atraktivního zevnějšku a 
příjemného chování ovládají-
cí let na koštěti.
Koštětem rozumíme doprav-
ní prostředek čarodějnice, 
včetně vysavače.
Koště musí být na přídi osvět-
leno černou kočkou svítící ze-
lenýma očima. Na zádi musí 
mít koště odrazku obecně ši-
šatého tvaru.

Čarodějnické pozvánky

          Zobrazení čarodějnice z roku 1451 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
· pátek 27. 4. od 16 hod., Soko-
lovna Litovel. Soutěže, animační 
program, skákací hrad, opékání 
špekáčků, vatra.
· sobota 28. 4., Pálení čaroděj-
nic na hřišti na nové Vsi. Soutě-
že a občerstvení zajištěno.
· pondělí 30. 4. od 16 hod.,  
Sokolská zahrada Cholina. 
Čeká na Vás Miss Ježibaba, sou-
těže, občerstvení.
· pondělí 30. 4., Tři Dvory. Čaroděj-
nický spolek Tři Dvory vás zve na 
tradiční slet čarodějnic. 
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Zahrádkářův rok aneb co dělat na zahrádce v dubnu
Taky máte pocit, že na zahradě 
nikdy práce nekončí? Že začnete 
na jednom konci, pak se posu-
nete, za týden jste (dá-li počasí  
a další okolnosti) na druhém 
konci a na tom prvním to zatím 
vypadá tak, že jste tam nic před 
týdnem nedělali? Zahrada je ne-
ustálý kolotoč, který vyžaduje 
hodně času, ale pak, když se jí vě-
nujete se vší láskou a pečlivostí, 
Vás odmění krásnými barvami, 
vůní a zvuky...Jen se zaposlou-
chejte...

· Do konce měsíce by měla být 
ukončena výsadba ovocných  
a i okrasných dřevin. Týká se to 
především sazenic prostokořen-
ných. Stromky a keře zapěstova-
né v kontejnerech můžete vysa-
zovat i později, ale bude třeba 

je důkladněji zalévat, případně  
i chránit proti ostrému slunci.
· Duben je ideálním měsícem 
pro založení nového trávníku. 
Dalším měsícem, kdy se může 
nový trávník zakládat je září. 
Založení každého trávníku začí-
ná přípravou půdy – důkladným 
prvotním vysbíráním kame-
nů, přerytím  
a opětovným 
vysbíráním ka-
menů. Budoucí 
trávník se vy-
platí i prosít, do 
značné míry 
se tak zbaví-
me plevele. Jak 
ale zajistit, aby 
nám v trávní-
ku neklíčilo, 
co tam nepatří? Dnes již existu-
je řada ekologických herbicidů. 
Ty zničí plevelnou rostlinu od 
stonku až ke kořeni, a přitom 
neohrozí okolní zdroje pitné 
vody. Aplikují se formou postři-
ku a nechávají se působit asi dva 
týdny. Uhynulý plevel se pak od-
straní, půda se důkladně zalije  
a nechá týden odpočinout.  
Při výběru travního osiva je dů-
ležité uvědomit si, k čemu bude 

nový trávník sloužit – jestli bude 
plnit funkci okrasnou či bude na-
opak zatěžován. Osivo můžeme 
vysévat ručně či použít techniku 
k tomu určenou. S kosením nové 
trávy můžeme začít teprve až do-
roste do výšky 8 až 10 cm. Čím 
více budeme trávník sekat, tím 
bude hustší. 

· Duben je 
vhodný také 
pro výsadbu 
trvalek. Před 
samotnou vý-
sadbou půdu 
zkypřete a ne-
zapomeňte od-
stranit plevel. 
Vyšší trvalky 
sázejte vždy do 
pozadí, nižší 

trvalky zase do popředí. Vysazu-
jete-li kruhový záhon, umisťujte 
nejvyšší rostliny od středu. Při 
výsadbě dodržujte odstup mezi 
jednotlivými trvalkami podle prů-
měru, kterého později dosáhnou. 
· Během dubna má mnoho ci-
bulovin hlavní období květu. Po 
odkvetení bychom měli ostříhat
květní stopky těsně pod květem. 
Zabráníme tak vysílení, ke kte-
rému by vlivem tvorby semen 

mohlo dojít. Během dubna mů-
žeme vysadit cibuloviny kvetou-
cí od léta do podzimu. 
· Odolné bylinky, jako jsou petr-
žel, pažitka, saturejka, měsíček, 
koriandr, estragon, oregano či 
fenykl, můžeme od poloviny 
dubna vysévat na trvalé stano-
viště.
· Odolné druhy letniček (např. 
astra čínská) můžete od polovi-
ny dubna vysévat přímo na ko-
nečné stanoviště.                       

red.

Třiďme odpad, má to smysl 4: papír
Historie papíru
Před tím než byl papír objeven, 
sloužily lidem k zachycování 
jejich myšlenek přírodní mate-
riály. Ty byly snadno dostupné 
a nevyžadovaly žádnou další 
úpravu. Patřil k nim kámen, 
hliněné destičky, papyrus, stro-
mová kůra, dřevo a dřevěné des-
ky. V Číně se dokonce psalo na 

želví krunýře. Nesmíme také za-
pomenout jmenovat pergamen 
– usušenou a vyčištěnou kůži 
mladých domácích zvířat (oslů, 
ovcí, koz). Pergamen konkuro-
val papíru zejména svou trvan-
livostí a tím, že se napsané dalo 
seškrábat a pergamen se mohl 
znovu použít.
Jak všichni víme, papír pochá-
zí z Číny. Doložená je výroba 
papíru kolem 1. století n. l. Vy-
nálezcem byl vládní úředník  
a eunuch Zai Lun. Ten podle 
starých čínských záznamů vy-
ráběl papír z bambusových od-
řezků a vláken jakýchkoliv rost-
lin, která byla dostatečně pevná  
a pružná. Suroviny se povařily 
a rozmělnily na kaši, přidaly se 
hadry, někdy i kůra. Do směsi se 
ponořila bambusová síť, na které 
ulpěla tenká vrstva kaše a zní se 
oklepala přebytečná voda. Pak 
už se jen papír odloupl od sítě 
a dal se sušit. Za tento vynález 
byl Zai Lun povýšen do šlechtic-
kého stavu, později ale spáchal 
sebevraždu. 
Do Evropy se papír dostal díky 
výbojným muslimům, nejprve 
do Španělska, kde byla zalo-
žena první papírna. Od 2. pol.  

15. stol. se pak papír stává hlav-
ním nosičem informací. Vyu-
žívá se jak pro ruční psaní, tak 
pro tehdy v Evropě nový vynález 
– knihtisk. Právě vynález knih-
tisku se stal jednou z hlavních 
příčin velkého nárůstu spotřeby 
papíru.

Co patří do modré popelnice?
Do popelnice můžete dát: časo-
pisy, noviny, sešity, krabice, pa-
pírové obaly, cokoliv z lepenky 
nebo knihy. Obálky s fóliovými 
okénky sem můžete také vhazo-
vat. Nevadí ani papír s kancelář-
skými sponkami.

Co do modré popelnice nepatří?
Do modrého kontejneru nepatří 
celé svazky knih (vhazovat pou-
ze bez vazby, ve větším počtu 
patří na sběrný dvůr), uhlový, 
mastný nebo jakkoliv znečištěný 
papír. Nevhazujeme také termo-
papír (účtenky). Nepatří sem 
ani dětské pleny!

Recyklace a využití papíru
Papír z modrých popelnic je 
svážen na dotřiďovací linku, kde  
se dotřídí podle druhu papíru 
a slisuje se do velkých balíků. 

Nejběžnější formou recyklace 
papíru je jeho opětovná výroba  
v papírnách. Další možností re-
cyklace papírových odpadů je 
výroba tepelných izolací a příměsí 
do stavebních hmot, energetické 
využití nebo i výroba kompostu  
a bioplynu. 
Z typických recyklovaných 
výrobků každodenního vy-
užití jmenujme toaletní pa-
pír, noviny, kancelářský papír  
a různé krabice z lepenky. Méně 
známé jsou papírové brikety 
nebo papírové stavební izolace. 
                                                              red.

Dubnové pranostiky
Na Svatého Marka deštivo – 

sedm týdnů blátivo.
Na svatého Jiří vylézají  

hadi a štíři.
Je-li na svatého Jiří krásně,  
bude po něm jistě ošklivo.

Víte, že...
· papírenský stroj vyna- 
lezl Louise-Nicolas Ro-
ber? Stroj umožnil vy-
rábět papír ve velkém  
v dlouhých rolích.
· papírna ve Velkých Lo-
sinách je u nás tou nej-
známější? Existuje již od  
r. 1516.
· nám známé formáty 
papíru (např. A3, A4...) 
zavedli do výroby Němci  
v r. 1929? Tyto formáty 
se používají v celém svě-
tě kromě Kanady a USA, 
kde jsou rozměry trochu 
jiné.  
· každý z nás ročně spo-
třebuje kolem 130–150 
kg papíru?
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 Předprodej: Turistické informační centrum při MK, nám. Př. Otakara 762, Lito-
vel tel.: 585 150 499  nebo 775 339 098, e-mail: vstupenky@mklitovel.cz

4
· 4.–27. 4.   ADAM DOSTÁL A HOSTÉ
Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15 hod., ST 8–17 hod., PÁ 8–13 hod., 
SO 10–13 hod.
Výstava obrazů, kreseb a objektů. Vernisáž se koná ve středu 4. 4. v 17 hod.

· 4.–26. 4.   PLANETA ZEMĚ OD MALIČKA
Prostory TIc při MK Litovel, PO–PÁ: 8–17 hod., SO 9–12, 12.30–15 hod., 
vstupné dobrovolné. Společná výstava žáků výtvarných oborů zUŠ Litovel  
a zUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov.

· středa 11. 4.   POJĎTE PANE, BUDEME SI HRÁT
Velký sál záložny v Litovli, 10 hod., vstupné 40 Kč/ žák.
Scénář je nabitý úžasnými humornými příběhy dvou medvědích brášků, 
kteří si hrají napůl mezi skutečností a fantazií, divadelní pohádka pro MŠ  
a I. stupeň zŠ včetně veřejnosti. 

· čtvrtek 12. 4.   DUO JAMAHA
Velký sál záložny v Litovli, 19 hod.
Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč. Koncert hvězdy Šlágr TV.

· sobota 14. 4.   ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY V LITOVLI
nám. Př. Otakara v Litovli, 9.30 hod., vstup volný.
zDARMA: otevření památek a výstav veřejnosti, doprovodný program: 
„Skotačení se skřítkem Lesánkem“, cyklovýlet po Lesánkově cyklostezce, 
procházky po Litovli a okolí, stánek KČT Litovel, plavba po nečízu.

· pondělí 16. 4.   DOMÁCÍ LÉKÁRNIČKA
Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., vstupné v předprodeji 50 Kč, na místě  
80 Kč. Přednáška MUDr. Hany Váňové o tom, jak léčit běžné zdravotní pro-
blémy šetrně a efektivně.

· čtvrtek 19. 4.   LUBOMÍR BRABEC
Kostel sv. Marka v Litovli, 19 hod. Vstupné v předprodeji 180 Kč, na místě 
230 Kč. Koncert kytarového virtuosa v kostele sv. Marka v Litovli.

· sobota 21. 4.   PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Velký sál záložny v Litovli, 16.00 hod. Vstupné v předprodeji děti i dospělí 
50 Kč, na místě +50 Kč, děti do 3 let zdarma.
Brumda a Čmelda jsou malí čmeláci, které většina z nás jistě zná z televiz-
ních večerníčků, těšit se můžete na jejich dobrodružství. 

· středa 25. 4.   KINO – JÁ PADOUCH 3
Velký sál záložny v Litovli, 14 hod., vstupné 40 Kč/ žák.
Úspěšný americký rodinný animovaný film, promítání pro školní družiny 
včetně veřejnosti.

· středa 25. 4.   KINO – ŠPUNTI NA VODĚ
Velký sál záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 90 Kč.
Letní rodinná komedie. Hrají: Hynek Čermák, Jiří Langmajer, Pavel Liška, 
Anna Polívková, Tatiana Vilhelmová a další...

PŘIPRAVUJEME
  3. 5. PAVEL DOBEŠ – koncert
11. 5. MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
18. 5. JARNÍ OPERETNÍ KONCERT
28. 5. KONCERT V MLADEČSKÝCH JESKYNÍCH
  9. 6. HANÁCKÉ BENÁTKY 

Duo Jamaha
Hudební skupina Duo Jamaha 
působí na hudební scéně už od 
roku 1996. V současném složení 
otec Alfonz Kotvan a syn Mari-
án Kotvan vystupují již řadu let. 
Duo Jamaha patří k nejoblíbe-
nějším interpretům TV Šlágr  
a nechybí na žádné velké akci. 
Výběr písní tohoto dua je multi-
žánrový pro všechny věkové ge-
nerace. Duo Jamaha je zárukou 
skvělé zábavy, jejich repertoár 
tvoří nejen lidové písničky, ale 
i slovenské a zahraniční hity 
nebo taneční či zremixovaná 
hudba. Kromě převzatých písní 
má Duo Jamaha v repertoáru  
i vlastní skladby. Nenechte si 

ujít koncert tohoto populárního 
dua ve čtvrtek 12. dubna v 19.00 
hod. ve Velkém sále Záložny. 
Vstupné v předprodeji 150 Kč, 
na místě 200 Kč. Vstupenky 
zakoupíte v TIC při MK Litovel 
(budova Záložny) na náměstí 
Př. Otakara 762.

MK

Domácí lékárnička: jak léčit  
běžné zdravotní problémy šetrně  
a efektivně
V pondělí 12. února se konala 
přednáška na téma „Jak tréno-
vat imunitu.“ Řekli jsme si něco 
o příčinách a souvislostech ná-
růstu alergií a autoimunních 
nemocí. Koncertní sál Měst-
ského klubu Litovel byl plný,  
z toho jsem usoudila, že tato 
problematika oslovila mnoho 
lidí, kteří chtějí být sami aktivní 
v péči o své zdraví, proto jsem 
se rozhodla pro pokračování  
a 16. dubna v 18 hodin se  
v Koncertním sále MK uskuteč-
ní další přednáška s názvem Do-
mácí lékárnička – jak léčit běž-
né zdravotní problémy šetrně  
a efektivně. Přednáška bude více 
prakticky zaměřená. Probereme 
asi desítku volně prodejných 

homeopatických léků, které se 
naučíte používat. To doplníme  
o informace o šetrných účin-
ných bylinných prostředcích. 
Budeme se věnovat hlavně ře-
šení nekomplikovaných viróz  
a katarů horních cest dýcha-
cích (rým a kašlů). Dozvíte se, 
jak urychlit hojení úrazů, rány 
po vytržení zubu, regeneraci 
po operaci. Všechny informace  
a rady budou použitelné v běž-
ném každodenním životě.
Vstupné v předprodeji 50 Kč, na 
místě 80 Kč, vstupenky zakoupí-
te v TIC při MK Litovel (budova 
Záložny) na náměstí Př. Otaka-
ra 762.
Těším se na vás.

MUDr. Hana Váňová

Příhody včelích medvídků
Brumda a Čmelda jsou malí 
čmeláci, které většina z nás jistě 
zná z televizních večerníčků.
Jejich dobrodružství ožívají 
uprostřed rozkvetlé louky, na 
které se čmeláčci učí nejen létá-
ní a sběru sladkého medového 
prášku, ale také odvaze k pře-
konávání nástrah lučního světa. 

Díky moudrým radám své ma-
minky a pomoci svých kamará-
dů Housenky, Motýla a krásné 
Berušky šťastně překonají ná-
strahy hladového Pavouka, za-
chrání malé miminko a stanou 
se hrdiny celého palouku, když 
dopadnou strašidelného zloděje 
Pučmelouna!  

Hudbu Petra Skouma-
la s texty Zdeňka Svě-
ráka, pohádku pro ce-
lou rodinu si nenechte 
ujít v sobotu 21. dubna  
v 16 hodin ve Velkém sále 
Záložny v Litovli. Vstupné 
pro děti i dospělé je v před-
prodeji 50 Kč, na místě  
100 Kč, děti do 3 let mají 
vstup zdarma.                  

 MK
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VELIKONOČNÍ ZÁBAVA
· neděle 1. 4. od 20 hod., Kulturní dům 
Haňovice. Hraje skupina SAX.

ČERLINKA CUP 2018
· sobota 14. 4. od 9 hodin, hřiště u So-
kolovny Litovel.
12. ročník tradičního turnaje trojic  

v pétanque. zúčastnit se mohou i ne-
registrovaní hráči, kteří dají dohroma-
dy trojici. Čeká na Vás mnoho pěkných 
cen! Bližší informace v knihkupectví 
Atlas Alfa na nám. Přemysla Otakara.

TANEČNÍ ZÁBAVA
• sobota 14. 4. od 20 hod., KD Haňovice.

Lubomír Brabec
Lubomír Brabec patří k nejvý-
znamnějším koncertním ky-
taristům současnosti a špičce 
českého interpretačního umění.  
Pochází z Plzně, začínal jako 
houslista, ke kytaře se dostal až 
ve svých třinácti letech a má za 
sebou mnoho uměleckých úspě-
chů.
Lubomíru Brabcovi je vlast-
ní stylově pestrý repertoárový 
rejstřík. Je oblíbeným a častým  
hostem různých televizních po-
řadů a rozhlasových studií. Spo-

lupracuje s nejrenomovanějšími 
orchestry, pěvci i sólisty na ce-
lém světě. 
Odborné kritiky jej považují 
za hudebníka vybraného vku-
su, tónu a techniky, a řadí jej 
k nejbrilantnějším kytaristům 
světa. Svými strhujícími výkony 
a přirozenou virtuozitou si zís-
kává obdiv koncertní veřejnos-
ti. Pozornost médií pak často 
upoutávají jeho nekonvenční 
cestovatelské  a sportovní aktivi-
ty. Jako první hudebník na světě 
uskutečnil v roce 1997 koncert 
v šestém světadílu v Antarktidě. 
Jeho nevšední koncert se koná 
ve čtvrtek 19. dubna v 19 ho-
din v kostele sv. Marka v Litovli. 
Vstupné v předprodeji je 180 
Kč, na místě 230 Kč, vstupenky 
zakoupíte v TIC při MK Litovel 
(budova Záložny) na náměstí  
Př. Otakara 762.                            MK

Špunti na vodě
Rodiče bratrů Igora (Jiří Lang-
majer) a Davida (Hynek Čer-
mák) chystají zlatou svatbu.  
Z Kanady přilétá jejich bratra-
nec Ondra (Pavel Liška), pova-
hou tak trochu dobrodruh. Bra-
try napadne, že nejlepší by bylo 
vyrazit za rodiči na kánoích po 
řece jen ve třech, tak, jako za 
starých časů. Jenže od dob spo-
lečných spanilých jízd se leccos 
změnilo. Třeba to, že Igor a Da-
vid jsou ženatí a mají děti. Igor 
své ženě Nele (Tatiana Vilhel-
mová) a jejich dcerám výměnou 
za pánskou jízdu slíbil rodin-
nou dovolenou, na kterou kvůli 
práci nemůže odjet. Davidova 
manželka Alice (Anna Polívko-
vá) si sice nemůže vynachválit 
manželovu péči o jejich čtyři 

děti, jenže jinak je její svéráz-
ný muž v domácnosti naprosto 
nepoužitelný. A tak, když slav-
nostní tabule mizí pod náno-
sem sazí z komína, který David 
opět zapomněl opravit, všem 
ženám dojde trpělivost. Zane-
chávají pány napospas dětem  
a vyrážejí na kolech na dámskou 
jízdu. Tátové se ale nevzdávají  
a rozhodnou se vydat na vodu  
v kánoích i se všemi dětmi.  
A tak nyní již desetičlenná ex-
pedice vyplouvá na dvoudenní 
plavbu vstříc dobrodružstvím 
a spoustě bláznivých zážitků… 
Zábavnou, českou komedii 
promítáme ve středu 25. dubna  
v 18 hodin ve Velkém sále Zá-
ložny v Litovli. Vstupné 90 Kč.

MK

Společná výstava Planeta Země  
od malička v Infocentru
Nejprve se zrodil nápad. A to 
uspořádat společnou výstavu na 
počest planety Země. Z počátku 
byl docela maličký, ale jak jsme 
tak vymýšleli, kreslili, malovali 
a tvořili z keramické hlíny, pří-
rodnin aj., rostl a rozvíjel se...  
a společná výstava je tu!  
Výstava Planeta Země od ma-
lička představuje práce žáků 
výtvarných oborů dvou základ-
ních uměleckých škol, ZUŠ Li-
tovel a ZUŠ Vl. Ambrose Pros-
tějov.
Tato společná výstava bude slav-
nostně zahájena vernisáží dne 
4. dubna 2018 v 16.30 hodin  
v Turistickém informačním 
centru Litovel. K vidění bude do 
26. dubna a poté se přestěhuje 

do Prostějova do prostor výtvar-
ného oboru ZUŠ Vl. Ambrose, 
kde bude možné ji zhlédnout do 
konce května.
Na výstavě se představí díla 
žáků ve věku 6–14 let, která 
vznikala pod vedením vyuču-
jících Mgr. Jany Šromové (ZUŠ 
Litovel), Mgr. Markéty Vykou-
kalové Dvořákové, Mgr. Mar-
kéty Šindelářové, Mgr. Lucie 
Hradilové a Hany Palacké (ZUŠ 
Prostějov).
Vernisáž zahájí hudební vystou-
pení Jaroslava Nováka (výuka 
hry na kytaru, ZUŠ Litovel)  
a Moniky Laštůvkové, DiS. (vy-
učuje obory sólový zpěv, hru na 
klavír a hru na flétnu, ZUŠ Lito-
vel).                                             TIC

Osobnost roku 2018
Víte o někom ve svém okolí,

 
kdo se významně podílí na rozvoji města

v oblasti sportu, kultury, školství či podnikání?

Můžete ho do 30. dubna nominovat 
na Osobnost roku 2018.

Vyhlášení se bude konat u příležitosti oslav 
výročí vzniku Československé republiky 

ve Velkém sále Záložny 26. října v 17 hodin. 
Zároveň bude představena a pokřtěna kniha Velké dějiny Litovle. 

Nominaci s textem o dané osobě zašlete na e-mail: 
mistostarosta@mestolitovel.cz.

Rada města ze zaslaných nominací vybere 5 osobností. 
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Dům dětí a mládeže Litovel
· 9. – 13. dubna ▶ Ukliďme Litovel a Pomoraví – tra-
diční jarní ekologická akce pro školy a organizace 
Litovelska.
Místo a čas: Lokality, v nichž se úklid odehraje, budou pro 
každý den upřesněny.
Akce proběhne vždy v době školního vyučování v dopoledních hodinách.
Bližší informace na tel.: 585 342 448, 775 550 964, 725 823 618, e-mail: p.so-
va@ddmlitovel.cz.       
            
· 21. dubna ▶ Za jarními tůněmi – přírodovědná vycházka za jarní-
mi rostlinami a živočichy lužního lesa.
Místo a čas srazu: DDM Litovel na Komenského ul. v 9.00 hod. návrat bude 
tamtéž v odpoledních hodinách. Účastnický poplatek činí jen 20 Kč za osobu.
S sebou si vezměte průkazku zP, přiměřený oděv a obuv, vydatnou svačinu, 
dalekohled či fotoaparát. Váš pejsek může absolvovat vycházku s Vámi!
Bližší informace na tel.: 585 342 448, 775 550 964, 725 823 618. e-mail:  
p.sova@ddmlitovel.cz.

· 21. dubna ▶ „O erb města Litovel“ – taneční soutěž 
Místo a čas: Sportovní hala při zŠ Vítězná, zahájení v 10.00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek: v pátek 6. dubna, možno zasílat elektronicky na 
adresu j.cekelova@ddmlitovel.cz nebo erblitovel@seznam.cz.
Vstupné: dospělí 60 Kč a děti od 3 do 15 let 40 Kč. Bližší informace na tel.: 
775 550 963.

· 28. dubna ▶ Krajské kolo soutěže v radioelektronice dětí a mlá-
deže 
Soutěží se podle platných propozic soutěží vydaných Českým radioklubem.
Místo a čas: DDM Komenského ul., 8.30–15.00 hod. Bližší informace na tel.: 
603 370 437 nebo na adrese chmelarova@ddmlitovel.cz. 

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN
· 1. května ▶ Prvomájový dětský den aneb Pojďte s námi do pohád-
ky za Zlatovláskou 
Místo a čas: litovelské dopravní hřiště v parku Míru, začátek v 9.00 hod.
Bližší informace na tel. 585 342 448, mobil: 775 550 963, e-mail: weberova@
ddmlitovel.cz. 

· 2. května ▶ Dopravní soutěž mladých cyklistů – oblastní kolo 
Místo a čas: litovelské dopravní hřiště v parku Míru, začátek v 8.00 hod.
Soutěž je určena pro děti základních škol Litovle a přilehlých obcí.
Bližší informace na tel. 585 342 448, mobil: 775 550 963, e-mail: weberova@
ddmlitovel.cz.

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

InzERcE

Rada města Litovle připra-
vuje každoroční ocenění 
jednotlivců či družstev z řad 
dětí a mládeže, kteří dosáhli 
výrazného úspěchu v rám-
ci školních a mimoškolních 
aktivit, zejména v předměto-
vých, uměleckých, sportov-
ních a ostatních soutěžích či 
přehlídkách, případně vyko-
nali čin vedoucí k ochraně 
lidského zdraví a důstojnosti, 
k záchraně lidského života či 
majetku. Důvodem je sna-
ha motivovat děti a mládež  
k aktivní, cílevědomé a dlou-
hodobé práci ve všech oblas-
tech lidské činnosti a potřeba 
odměnit ty, kteří nejsou lho-
stejní ke svému okolí. 
Návrhy na ocenění předkládá 
radě města komise školství, 
kultury a sportu. Návrhy mo-
hou podávat její členové, ro-
diče, ředitelé škol a školských 
a kulturních zařízení, před-
sedové sportovních oddílů  
a organizací. Rada města 
může udělit ocenění i bez ná-
vrhu komise.
Oceněni mohou být žáci  
a studenti litovelských škol  
a školských zařízení, členové 
litovelských sportovních od-
dílů a kulturních organizací  
v dětských a mládežnických 
kategoriích, ostatní v případě, 
že jsou žáky či studenty zá-
kladních a středních škol. 

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

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

Každý návrh musí být podán 
písemně a musí obsahovat 
jméno, věk a bydliště navr-
ženého, název školy, oddílu 
nebo organizace a podrobné 
zdůvodnění ocenění. Záro-
veň musí být v návrhu jméno 
a funkce navrhovatele, který 
bude vystupovat jako patron 
oceněného. 
Jednotlivec může být oceněn 
ve stejné kategorii nejvýše 2x 
během své základní školní 
docházky a nejvýše 2x během 
studia na střední škole.

Termín
Termín pro podání návrhů 
je do 21. května. Nominace 
můžete zasílat na OŠKS MěÚ 
Litovel. Slavnostní ocenění 
proběhne v litovelské obřadní 
síni během měsíce června za 
účasti starosty města, oceně-
ných, jejich patronů a rodičů. 
Patron představí oceněného 
a důvody, jež vedly k návrhu 
na udělení ceny. S oceněním 
je spojeno předání pamětního 
listu.                                 OŠKS

Navrhněte Litovelské naděje 2018 Město Litovel Vás zve na 4. ročník soutěže

HRY BEZ HRANIC
KDY: 26. květen od 10 hodin

KDE: Areál TJ VS Litovel
Těšit se můžete na slalom na vodě v zorbingové kouli, 
rozdělání ohně, pojídání tvarůžků a mnoho dalšího. 

Nebude chybět dobrá hudba a pití.
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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

MINIŠKOLKA NA ZKOUŠKU
· úterý 3. 4., 8.30–11.30 hod.
Pro děti od 2 let, s sebou svačinu, pití, přezůvky.
Tato lekce je zdarma pro nové uchazeče, dále již platba předem, dle přihlášení. 
cena: 100 Kč.

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ
· vždy v úterý, začínáme 3. 4. v 18.30, dále lichý týden od 17.30, sudý týden 
od 18.30 hod.
cvičení vede porodní asistentka Bc. Lenka Kršková.
cena 50 Kč, je nutné vždy v pondělí před cvičením závazně potvrdit účast. 

NÁVŠTĚVA EKOCENTRA SLUŇÁKOV
· středa 25. 4., odjezd od Mc v 9.00 hod.
zveme rodiče s dětmi na návštěvu ekocentra Sluňákov, kde bude pro naše děti 
připraven naučný program.
cena výletu je: 1 dospělý + 1 dítě 130 Kč, (80 Kč doprava + 50 Kč vstup). 
Každé další dítě 65 Kč, (40 Kč doprava + 25 Kč vstup).
nutné přihlásit předem do 20. 4.

Soutěž „Poznej město Litovel“ konaná pod záštitou města Litovle 
V pondělí 26. února proběhl  
v dopoledních hodinách 1. roč-
ník soutěže „Poznej město Lito-
vel“. Soutěže se zúčastnilo cel-
kem 61 žáků místních škol (ZŠ 
Vítězná 1250, ZŠ Jungmannova 
a Gymnázium Jana Opletala Li-
tovel). Cílem soutěže bylo vzbu-
dit zájem dětí o historii města 
Litovle a seznámit je se zajíma-
vostmi města. 
Soutěžící byli rozděleni do tří 
věkových kategorií. Každou vě-
kovou kategorii pak tvořila tří-
členná družstva. Soutěž se sklá-
dala ze tří částí – vědomostního 
testu (dle věkových kategorií), 
praktické – plnění úkolů na sta-
novištích (křížovka s tajenkou) 
a zábavné – hanácká slovíčka  
s panem Linduškou.
Celá akce se konala pod zášti-
tou města Litovle, ve spolupráci  

s Muzeem města Litovle a Měst-
ského klubu Litovel, slavnostní-
ho vyhlášení vítězů se zúčastnil 
pan starosta Ing. Zdeněk Potu-
žák.
Poděkování patří městu Litovel 
za sponzorské dary a zpřístup-
nění prostor budovy radnice pro 
vytvoření stanovišť, MAS – Mo-
ravská cesta Náklo – za knihy  
a materiály o regionu (sponzor-
ské dary pro děti), Knihkupec-
tví p. Lindušky za jeho pomoc  
s organizováním soutěže, Měst-
ské policii Litovel za dohled nad 
provozem v průběhu akce. Dále 
Knihovně města Litovel za po-
skytnutí prostor pro stanoviště, 
Římskokatolické farnosti Litovel 
za zpřístupnění kaple, Muzeu 
města Litovel za spolupráci při 
organizování akce a za zpřístup-
nění muzejních expozic, Měst-

skému klubu Litovel za spo-
lupráci při organizování akce, 
Letopisecké a Muzejní společ-
nosti města Litovel, panu Milde-
mu a panu Vespalci, kteří nám  
v nouzi nejvyšší pomohli na jed-
nom ze soutěžních stanovišť.

Výsledky:
I. kategorie, 1. místo: 
Zientek Tomáš, Svoboda Šimon,
Kryl Šimon (ZŠ Vítězná)
II. kategorie, 1. místo:
Bombera Jan, Urbanová Te-
reza, Hacarová Viktorie (ZŠ 
Jungmannova) 
II. kategorie, 2. místo: 
Ondrejková Aneta, Zemá-
nek Jan, Skyvová Lucie (ZŠ 
Jungmannova)
II. kategorie, 3. místo: 
Lysák Rostislav, Chytil Mar-
tin, Drešr Lukáš (ZŠ Vítězná)

III. kategorie, 1. místo:
Drešr Filip, Kutra Patrik, Tábor-
ský Michal (GJO)
III. kategorie, 2. místo:
Svoboda Jiří, Šišma Radek, 
Hampl Pavel (GJO)
III. kategorie, 3. místo:
Němeček Tomáš, Plíšek Lukáš, 
Kolář Jakub (ZŠ Vítězná)
Za DDM Litovel Bc. Eva Marián-
ková a Hedvika Weberová, DiS.

ZŠ a MŠ Nasobůrky přijme 
kvalifikovaného učitele/učitelku 

pro 1. st. ZŠ 
(úv. 0,41 – AJ, PČ, VV, INF) – 

zástup za RD.
Dále přijme 

kvalifikovaného vychovatele/ 
vychovatelku ŠD 

(úv. 0,68) – zástup za RD.
Pozice lze spojit. 
Nástup: 1. 9. 2018

Životopisy zasílejte na: 
zs.nasoburky@tiscali.cz

Krátce z Nasobůrek
Aby výuka angličtiny 
nebyla jednotvárná, 
rozhodla se 7. B osla-
vit svátek sv. Patrika, 
jeden z nejznáměj-
ších irských státních 
svátků. A oslavy jsme 
pojali jak jinak než 
zeleně. 
Proč zrovna takhle? 
Zelená je jedna ze 
tří barev na vlajce 

Irska. V hodinách 
jsme vařili zelené 
pokrmy, vyráběli 
dekorace a doplňky 
a samozřejmě ne-
chybělo ani oblečení  
v této barvě. U nás se 
sice tento svátek té-
měř neslaví, ale děti 
si jej okamžitě zami-
lovaly.    Mgr. Marcela 

Nevěřilová

Sv. Patrik na Jungmance
V pátek 2. března se naši žáč-
ci zúčastnili recitační soutěže, 
kterou uspořádal DDM Lito-
vel. Získali jsme dvě krásná 
umístění. Diplom za 1. místo 
za žáky čtvrtých tříd si odnesl 
Martin Novosad a diplom za  
2. místo za žáky druhých tříd si 
odnesla jeho sestřička Kristín-
ka. Oběma tímto moc blaho-
přejeme. 
J. Nakládalová, ZŠ a MŠ Nasobůrky
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VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA 
 V ŠUMPERKU 

VOŠ a SPŠ Šumperk nabízí absolventům všech typů středních 
škol 3leté denní studium oboru Informační technologie ve vzdě-
lávacím programu Multimediální internetové služby. Vzdělávací 
program reflektuje současné moderní trendy, které v aplikacích 
informačních technologiích zaznamenávají výrazný vzestup, ko-
píruje současnou narůstající poptávku na trhu práce v tomto od-
větví. Výuka je prováděna na moderním hardwarovém a softwa-
rovém vybavení školy s výraznou orientací na praxi. Vzdělávací 
program byl rovněž konzultován se sociálními partnery z oblasti 
výrobní sféry a nevýrobních institucí. Podmínkami přijetí jsou 
středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou a podání 
přihlášky. Studium je zakončeno absolutoriem a získáním titulu 
Dis. Absolvent nalezne uplatnění v dynamicky se rozvíjejícím 
sektoru IT – nejenom ve firmách a v oblasti veřejné správy, ale je 
připraven i pro samostatné podnikání. 
Přihlášky můžete podávat na adrese školy do 31. května 2018  
a přijímací řízení proběhne 25. června 2018. Kontaktní osobou 
je Ing. Ilona Opatovská, tel: 583 326 219, e-mail: opatovska@
vsps-su.cz.
Svět kolem nás rychle mění informační technologie a budouc-
nost jim zcela určitě patří. Informační technologie na Vyšší 
odborné škole v Šumperku jsou investicí do vzdělání, která se 
určitě vyplatí.

InzERcE

Projekt Rodinný rozpočet 
Stále častěji jsme svědky 
toho, že si lidé půjčují i opa-
kovaně na věci, které jsou 
nad jejich finanční možnosti,  
a tím mnohdy roztáčí dluhovou 
spirálu. Také slovíčka jako hy-
potéka, podnájem, nájem, vod-
né, stočné aj. nás provázejí na 
každém kroku.
Hledali jsme proto cestu, jak na-
šim dětem přiblížit přiměřeně 
jejich věku problematiku hos-
podárného nakládání s penězi. 
A tak jsme pro ně připravili pro-
jekt zvaný „rodinný rozpočet.“
Cílem bylo vést děti pomocí ří-
zených aktivit k zamyšlení, co 
všechno rodina potřebuje pro 
své fungování a co musí rodiče 
zaplatit, aby bylo možné doma 
svítit, topit, využívat tekoucí 
vodu, zajistit běžnou údržbu 
domácnosti, atp. 
Využili jsme toho, že máme 
menší počet žáčků a rozdělili je 
na věkově různorodé skupinky 
– rodinky. Starší školáci suplo-
vali roli rodičů, mladší roli je-
jich potomků.  
Na úvod si jednotlivé rodinky 
zapsaly seznamy věcí, které by 
si přály zakoupit. Poté dostaly 
základní informaci, kde bydlí; 
např. v novém domě s hypoté-
kou, v nájemním bytě, ve dvou-
generačním domku či starém 

domě s potřebou větších oprav.
Společně se staršími dětmi jsme 
se snažili zamyslet se nad tím, 
jaké náklady a v jaké výši musí 
rodiče každý měsíc zaplatit,  
a současně si vysvětlili poj-
mosloví. 
Mladší děti jednotlivých ro-
dinek mezitím obdržely ban-
kovky, které se učily poznávat  
a společně s „rodiči“ je spočítaly. 
Všechny rodinky dostaly stejný 
obnos. 
Na základě informací, které do-
posud obdrželi, museli „rodiče“ 
sestavit měsíční náklady na pro-
voz domácnosti a zjistit, kolik 
peněz jim zůstalo na splnění 
svých přání z úvodního sezna-
mu. Zatímco si „rodiče“ lámali 
hlavu, jak se vejít do rodinného 
rozpočtu, jejich „potomci“ pilně 
nakupovali potraviny, drogistic-
ké zboží či elektroniku. 
Když už se konečně rodinky se-
šly u společného stolu, hodnoti-
ly zůstatek po výdajích a těšily 
se, že si koupí něco pro radost, 
postihla je mimořádná situace! 
Jedna rodinka musela zakoupit 
novou pračku, jiná dojít s pej-
skem k veterináři, další nechat 
opravit ucpaný odpad nebo vy-
měnit plynový kotel. Rodinný 
rozpočet se opět ztenčil. Někteří 
s financemi vyšli, jiným se peněz 

nedostávalo. Někteří by 
řešili nedostatek peněz 
půjčkami, jiní šetřili až 
příliš. 
Úvahy nad rodinným 
rozpočtem byly poučné 
pro děti v tom, že hos-
podařit s penězi není 
vůbec jednoduché. 
A nás to utvrdilo v ná-
zoru, že je třeba této 
problematice i nadále 
věnovat zvýšenou  po-
zornost.   J. Nakládalová

 

 

 

 

Šachový oddíl TJ Tatran Litovel, za podpory města 
Litovel a České unie sportu, pořádá v sobotu 14. dubna 
rapid turnaj v šachu, a to již 3. ročník pod názvem  
O Stříbrnou věž města Litovle, jenž se hraje jako 5. turnaj 
otevřeného krajského přeboru mládeže. V loňském 
2. ročníku, jsme se přesvědčili, že organizaci zvládneme, 
a proto v letošním ročníku přidáme další kategorii Open pro 
všechny uchazeče bez rozdílu věku a výkonosti. 

Turnaj se opět koná v budově Městského klubu na 
náměstí Přemysla Otakara II., Litovel. Parkování bude opět 
možné na náměstí před budovou, jak tomu bylo loni.  

Hraje se Švýcarským systémem na 7 kol, a to rapid tempem 2 x 20 minut na partii pro 
mládež, pro Open turnaj je tempo 2x15 minut na partii. Prezentace byla stanovena v rozmezí 
8.15—9.15 hodin, začátek turnaje na 9.30 hodin a předpokládané vyhlášení výsledků je 
plánováno na 15.30 hodin. Hlavním rozhodčím bude Kateřina Šmajzrová. Turnaj bude 
započten na rapid LOK. Startovné v hlavních kategoriích pro mládež je 70 Kč 
a v doprovodném Open turnaji 100 Kč. Přihlášky je nutné zaslat do 11. 4., po tomto dni bude 
připočtena přirážka 30 Kč. 

Hlavní sál a přilehlé klubovny mají omezenou kapacitu a více než 120 hráčů nebude 
možné do turnaje přijmout, přičemž o možnosti hrát rozhoduje pořadí přihlášek. Na místě je 
samozřejmě k dispozici i možnost nákupu nealka nápojů a drobných pochutin. Pro nejlepší 
účastníky v kategoriích mládeže budou připraveny medaile, stříbrné věže a diplomy, včetně 
věcných cen. V kategorii Open jsou vypsány finanční odměny pro 1.—3. místo, a to 
v částkách 500, 300 a 200 Kč. Pro všechny ostatní účastníky budou připraveny taktéž věcné 
ceny. 

Termín turnaje je volen záměrně na 
druhou dubnovou sobotu, kvůli probíhajícímu 
zahájení turistické sezóny na náměstí v Litovli, 
které může navštívit doprovod hráčů. Během 
probíhání akce budou zpřístupněny památky 
v Litovli, taktéž budete moci vystoupat na 
radniční věž, a užít si nádherné panorama Hané. 
Za oddíl TJ Tatran Litovel všechny zve Martin Hampl 

 

Pozvánka na 3. ročník turnaje O Stříbrnou věž 
města Litovle 

Jarní dílny
V rámci činnosti školní družiny 
si pro nás paní vychovatelky při-
pravily tradiční jarní dílny. Proto-
že školní družinu navštěvujeme 
nějaký „pátek“, můžeme již ně-
které věci i hodnotit. Paní vycho-
vatelky opět překvapily. Nabídly 
nám šest „zastávek“ (dílen), kde 
jsme si zhotovily výrobky, které 
nám ozdobí náš pokojíček. Tak 
například: keramického ptáčka, 
kterého jsme vymalovaly pastel-
kami a „vydrátkovaly“ mu křídla, 
papírovou krabičku zajíčka, kam 
jsme schovaly voskem ozdobe-
né vyfouknuté vajíčko. Z pedigu  

a korálek jsme zhotovily zápich 
motýlka a sladkou tečkou bylo 
vlastnoruční zdobení velikonoč-
ních perníčků. Paní vychova-
telky touto cestou děkují všem 
maminkám, které se podílely na 
zdárném průběhu celé akce. 

Děti ze ŠD Jungmannova

Keramika pro dospělé
Dvakrát ročně (vánoční a jarní 
dílny) se sejde skupinka děvčat, 
které mají obrovskou chuť a nad-
šení si něco „uplácat“ z keramic-
ké hlíny. Nakonec vznikají krás-
né výrobky a zároveň se navazují  
i nová přátelství…

Krátce z Jungmanky
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vyhlašuje 
výběrové řízení 

na místo vedoucí cestmistr Litovel 
Místo výkonu práce: Chořelice 1070, Litovel 784 01
Požadavky: 
· vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouš- 
  kou (technické zaměření, obor dopravních staveb výhodou)
· 10 let praxe v silničním hospodářství vítáno
· orientace ve stavební a nestavební údržbě pozemních komuni- 
  kací
· všeobecné znalosti spojené s údržbou motorových vozidel
· dobré komunikační, organizační a řídící schopnosti 
· schopnost samostatné práce 
· flexibilita 
· ochota soustavně se vzdělávat a učit se novým postupům
· zdravotní způsobilost
· znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, Outlook)
· ŘP skupiny B

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
sekretariát střediska údržby Olomouc
Lipenská 753/120, 772 11  Olomouc
e-mail: olomouc@ssok.cz
Nebo eventuálně předejte osobně na uvedené adrese nejpozději  
do 15. 4. 2018.

InzERcE

Kdy a jak proběhnou zápisy do prvních tříd základních škol?

Pro děti z litovelských mateřských škol připravuje na 6. dub-
na základní škola v Jungmannově ulici pohádkovou hru, bě-
hem které se děti seznámí s prostorami školy, aby se u sa-
motného zápisu cítily uvolněněji. Během putování s Alexem  
a jeho kamarády z Madagaskaru budou děti plnit zábavné úkoly, 
nahlédnou do tříd letošních prvňáčků a na závěr je čeká sladká 
odměna. 
Zápis do prvních tříd proběhne na základní škole v Jungmannově 
ulici v pátek 13. dubna od 14 do 18 hodin a v sobotu 14. dubna od  
9 do 11 hodin. Pro děti budou v úvodu připraveny pohádkové úko-
ly a po jejich splnění je s rodiči čeká vlastní zápis. Zapsány budou 
děti, které k 31. srpnu tohoto roku dovrší věk šesti let včetně dětí 
s odkladem školní docházky z minulého školního roku. Rodiče 
prosíme, aby k zápisu přinesli rodný list dítěte.    

Základní škola Vítězná pořádá zápis do prvních tříd pro školní 
rok 2018/2019, který se koná v pátek 13. dubna od 14 do 18 hodin  
a v sobotu 14. dubna od 9 do 11 hodin. 

V letošním roce se mohou děti těšit na „Indi-
ánský zápis“, ve kterém budou hravou formou 
plnit různé úkoly a za jejich splnění obdrží 
upomínkový předmět.
Zapsány budou všechny děti, které do 31. srpna 
2018 dovrší věk 6 let a děti, kterým byla v loňském 
roce odložena povinná školní docházka. Rodiče  
s sebou přinesou rodný list dítěte a předloží ob-
čanský průkaz zákonného zástupce.
Na budoucí prvňáčky a jejich rodiče se těší žáci  
a učitelé.                                                        

ZŠ Jungmannova ZŠ Vítězná

ZŠ Nasobůrky
Ředitelství ZŠ a MŠ Nasobůrky zve 
děti a jejich rodiče k zápisu do 1. tří-
dy. Zápis proběhne v úterý 10. dubna 
v době od 12.30 hod. do 17.30 hod.  
v budově ZŠ Nasobůrky (třída  
v podkroví).
S sebou si vezměte rodný list dítěte  
a občanský průkaz zákonného zá-
stupce.           

Příprava předškoláků na ZŠ Vítězná
Od listopadu do dubna probí-
há na škole tradiční kroužek 
„Škola nanečisto“ pro budoucí 
prvňáčky. Děti se seznamují 
s prostředím školy a hravou 
formou si osvojují dovednos-
ti potřebné pro nácvik: psaní, 
čtení, počítání. Věnují se růz-
ným aktivitám jako je vaření, 

práce s hlínou, plavání nebo 
dramatizace pohádky. Na prv-
ním setkání děti obdržely žá-
kovskou knížečku, do které jim 
paní učitelky dávají razítka za 
úspěšné splnění všech činnos-
tí. Budoucím prvňáčkům se ve 
škole moc líbí a už se těší na 
blížící se zápis.             

Deskové hry stále frčí
V tomto školním roce se na naší 
škole podařilo otevřít kroužek 
deskových her v rámci finan-
cování z MŠMT. Proč stát pod-
poruje na školách vznik těchto 
kroužků? Odpověď je jednodu-
chá. Díky nim se totiž dítě roz-
víjí v mnoha rovinách. Děti se 
učí pravidlům jednotlivých her  

a rozvíjí mezi sebou komuni-
kaci. Učí se přijmout prohru, 
ale také se učí podpořit svého 
kamaráda, kterému se zrovna 
ve hře nedaří. Tímto dochází  
k rozvoji sociálního cítění. Des-
kové hry dále rozvíjejí logické 
myšlení, kreativitu, pozornost 
a trpělivost. Pomáhají poznávat 
svět kolem nás. Učí správnému 
vyjadřování a popisování dějů. 
V našem kroužku se pořádají  

i různé turnaje, které jsou u dětí 
velmi oblíbené. Děti mohou no-
sit a představovat i své vlastní 
hry, které hrají doma s rodiči. 
Vzhledem k tomu, že se děti  
v tomto věku rády před svými 
vrstevníky „předvádí“ a zároveň 
se rády seznamují s dalšími no-
vými hrami, je o představování 

her velký zájem. Mezi nejob-
líbenější hry patří Cink, Tik-
-Tak-Bum, Dobble, Ubongo, 
Mikádo, Dino park aj. Kroužek 
každé úterý navštěvuje 23 dětí 
v rozmezí od 1. až do 7. třídy. 
Přestože je někdy velmi nároč-
né zvládnout všechny hrající si 
děti zorganizovat, jejich nadšení  
a aktivita dokazují, že vše fun-
guje tak, jak má.  

ZŠ Jungmannova, A. Papajková



Sportovní pozvánky
Tatran Litovel – Sokol Centrum 
Haná A
· sobota 14. 4., od 9.30 hod., Sokolov-
na. Mladší žáci.
Tatran Litovel – Sokol Centrum 
Haná A
· sobota 14. 4., od 11 hod., Sokolovna. 
Starší žáci.
Tatran Litovel – STM Olomouc
· sobota 14. 4., od 15 hod., hala. Starší 
dorost.

Tatran Litovel – Legata Hustopeče
· sobota 14. 4., od 17 hod., hala. Muži.
Tatran Litovel – Sokol Telnice
· sobota 28. 4., od 15 hod., hala. Starší 
dorost.
Tatran Litovel – HC Zlín
 · sobota 28. 4., od 17 hod., hala. Muži.
Turnaj Žákovské ligy
· neděle 29. 4., 9–18 hod., hala. Starší 
žáci. Turnaj Žákovské ligy (V. Bystřice, 
Dukla Praha, Úvaly u Prahy, zubří).
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InzERcE

Slavnostní otevření křížové cesty
V Července se v sobotu  
24. března ve 14 hodin konala 
ojedinělá akce, a to slavnost-
ní otevírání a požehnání nové 
křížové cesty v bývalé klášterní 
zahradě, nyní zahradě Domova 
pro seniory. Symbolická byla 
nejen doba otevírání před Veli-
konocemi, ale i použitá kombi-
nace dřeva a kovu. 
Původní sádrové reliéfy pana 
Františka Flasara byly odlity do 
zvonařského bronzu v dílně To-
mášková–Dytrychová v nedale-
kém Brodku u Přerova. Na nové 
křížové cestě se velkou měrou 
podílel pravnuk autora pan Jiří 
Petráš, který zdědil umělecké 
vlohy a cit pro důstojné zakom-
ponování děl do prostoru zahra-
dy. Realizaci a financování celé-
ho projektu zajistila nejen obec, 
ale i sponzoři a dárci z řad ob-
čanů. Ve svém projevu jim po-
děkoval starosta obce Červenka 
Ing. Vladimír Navrátil, křížové 
cestě požehnal p. Miroslav Bam-
buch. Zhotovení křížové cesty  
u pana Františka Flasara si 
koncem 60. let objednal místní 
farář Oldřich Vysloužil. Reli-
éfy křížové cesty – celkem jde  
o 14 zastavení – jsou stále vý-

zdobou kostela sv. Alfonse. Ori-
ginály jsou ze sádry a tedy ne-
mohly být ani venku umístěny.
Nově provedená křížová cesta 
bude především oceněním díla 
červenského občana, na Litovel-
sku známého výtvarníka, pana 
Františka Flasara. František Fla-
sar nám tady zanechal řadu ole-
jomaleb, sgrafit, jako výtvarník 
působil v litovelském Okresním 
domě osvěty a později Spoje-
ném závodním klubu, byl diva-
delním ochotníkem a autorem 
kulis. Je autorem lunet v obřad-
ní síni městské radnice, podí-
lel se na restaurování výzdoby 
kostelů na celé Moravě, pokud 
vzpomeneme v krátkosti hlavní 
okruhy jeho působení a tvorby. 
U příležitosti sobotní pro obec 
významné události byly pro 
veřejnost otevřeny také přilehlé 
prostory Domova pro seniory. 
V kostele sv. Alfonse byla uspo-
řádána doprovodná výstava  
o životě a díle pana Flasara, byly 
zde vystaveny i originály relié-
fů křížové cesty. Křížová cesta 
v Července je věnována 115. 
výročí narození pana Františka 
Flasara, který celý život žil v naší 
obci (1903–1989).  Jana Motlová



SPORT / 19

Sjezdařka Barbora Dimovová oceněná zlatým pádlem na World  
Paddle Awards přepisuje historii
Česko slaví historický úspěch. 
To, co se nepovedlo Hradilkovi, 
Kudějové, Přindišovi ani Prskav-
covi, povedlo se o víkendu jen se-
dmnáctileté sjezdařce z Litovle. 
Barbora Dimovová vyhrála pres-
tižní cenu World Paddle Awards 
jako nejlepší juniorská závodnice 
roku 2017 ve vodáckých spor-
tech. 

Tato cena tak putuje poprvé do 
České republiky. V dalších kate-
goriích byl nominován i kajakář 
Vít Přindiš, nebo rychlostní ka-
noista Josef Fuksa starší.
Jen Dimovová nakonec ale doká-
zala letošní nominaci přeměnit na 
vítězství. Slavnostní vyhlášení se 
konalo v sobotu 24. února 2018  
v dánském Silkeborgu.

„Je to velmi speciální moment 
nejen pro mě, ale i pro všechny, 
co mě podporují,“ děkovala na 
slavnostním večeru Dimovová. 
„Velké díky patří reprezentační-
mu trenérovi Robertu Kneblovi 
a mému tátovi, který mě trénuje, 
za to, že mě dokázali připravit na 
velké závody. Sedět u stolu vedle 
Jessicy Foxové a ostatních legend 
je pro mne velký zážitek,“ těšila 
se talentovaná sjezdařka.
Nejvýraznějšími osobnostmi 
letošního roku na vodě s oceně-
ním World Paddle Awards 2017 
se v dalších kategoriích stali Jes-
sica Foxová (Sportovkyně roku), 
Peter Kauzer (Sportovec roku), 
Finn Larsen (za celoživotní pří-
nos sportu) nebo Nina Jelenc (za 
média) nebo Dennis Newton 

(trenérství). Organizační tým 
mistrovství světa ve vodním 
slalomu a sjezdu v Pau, Francie, 
získal cenu v kategorii Industry 
Professional of the Year. Volba 
těch nejlepších probíhala v ně-
kolika kolech. Nejdříve hlasová-
ním na webu a pak vyhodnoce-
ním odbornou komisí. Všichni 
vítězové obdrželi cenu – zlaté 
pádlo.
Sedmnáctiletá závodnice TJ VS 
Litovel je překvapením sezóny 
a velkým talentem. Čtvrtá ze 
seniorského šampionátu v Pau 
dominovala ve většině junior-
ských závodů K1 žen ve sjezdu 
na divoké vodě. Teprve 17letá 
kajakářka TJ VS Litovel Barbo-
ra Dimovová při svém prvním 
startu na seniorském mistrov-
ství světa ve francouzském Pau 
zazářila a umístila se na fan-
tastickém 4. místě a od medai-
le ji dělilo pouze půl sekundy. 
Po zlaté medaili z mistrovství 
světa juniorů ve sprintu to byl 
pro mladou závodnici zlomový  
a skvělý výsledek.
Výsledky WPA 2017 najdete 
na těchto webových stránkách: 
http://www.worldpaddleawards.
com/news/2017-world-paddle-
-awards-winnersannounced

Zdroj: KANOE MEDIA a WPA

Junior roku Barbora Dimovová cílí na další úspěchy
Na základě skvělých výsledků 
byla Barbora korunována vítěz-
kou kategorie Sport Junior 2017 
WPA,  což s pokorou přijala.  
V předchozích ročnících WPA 
bylo několik nominací z České 
republiky, ale ona je prv-
ní, které se podařilo toto 
ocenění vyhrát.
„Předně bych chtěla po-
děkovat celému mému 
trenérskému týmu, kte-
rý tvoří kondiční trenér 
Kuba Fryč, trenér repre-
zentace ČR Robert Kne-
bel a můj nejlepší kouč  
a táta Keno Dimov, kte-
rý mě dokáže připravit 
na velké závody. Velký 
dík patří taky mamce 
Markétě a rodině, která mě vždy 
podporuje“, řekla Barbora ve 
své děkovací řeči, kterou muse-
la přednést před plným sálem  
v angličtině. 
Vyhrát 4 medaile na jednom 
mistrovství světa je beze sporu 
mimořádný výkon, ale na dotaz, 

kde se skrývá tajemství jejího 
úspěchu, měla Barbora skrom-
nou odpověď. „Tuto sezonu jsem 
byla o moc lepší než tu před-
chozí a opravdu si vážím všech 
svých úspěchů. Můj první velký 

úspěch bylo 3. místo na Světo-
vém poháru v Muotě, potom 
skvělé Mistrovství světa juniorů  
a za pár týdnů jsem byla  
4. na MS dospělých. Moje ta-
jemství úspěchu je zůstat v klidu  
a dobře zhluboka dýchat. Na sa-
motný závod se koncentruji až 

několik sekund před samotným 
startem.“ Když je řeč o čtvrtém 
místě na MS dospělých v Pau, 
Barbora nemohla zakrýt své 
vzrušení.„Byl to absolutně skvě-
lý pocit! Můj cíl byl dostat se do 

finále a já byla čtvrtá! To 
bylo úžasné.“
Sjezd na divoké vodě je 
adrenalinová disciplína 
s množstvím neočekáva-
ných zvratů, ale Barbora 
už má další velké cíle po 
této průlomové sezoně. 
„Chtěla bych vyhrát Juni-
orské Mistrovství Evropy  
v klasickém sjezdu i sprintu  
a taky bych ráda získala 
medaili mezi dospělými.“ 
Výčet úspěchů z mi-

nulé sezony v kombinaci  
s jejím tréninkovým zápalem  
a dobrým vedením dávají tušit, 
že jméno Barbory Dimovové se 
brzy objeví na předních příčkách 
mezinárodní vodácké scény.

Zdroj: WPA, foto: Aleš Berka

The World Paddle Awards 
(WPA) 

WPA je ocenění v podobě 
vodáckých Oskarů, které se 
každoročně uděluje nejvýraz-
nějším osobnostem vodáckých 
sportů na celém světě. WPA 
zohledňuje veškerou činnost, 
která pomáhá rozvoji vodácké-
ho sportu na celém světě. WPA 
zahrnuje více než 15 druhů 
vodáckých sportů sdružených 
v 8 federacích s celosvětovou 
působností. Každoročně býva-
jí oceňovány osobnosti např.  
v těchto kategoriích: Sportovec, 
Sportovkyně, Sport junior, Tre-
nér, Cena za celoživotní přínos, 
atd. Vítěz každé kategorie ob-
drží cenu tzv. Zlaté pádlo, kte-
ré symbolizuje společný prvek 
oceňovaných sportů.
 

BARBORA DIMOVOVÁ 
K1 ženy, sjezd

Datum narození: 18. 10. 2000
Trenér/Klub: Keno Dimov / TJ 
VS Litovel
Záliby: Mary Kay lady, běh, va-
ření.
Úspěchy: Aktuální juniorská 
mistryně světa ve sprintu (Mu-
rau, Rakousko). Dále pak 2. 
místo v dl. sjezdu 2017 (Murau, 
Rakousko), 3. místo ve sprintu 
na SP (Muotha, Švýcarsko), cel-
kově 4. místo v SP 2017, 4. místo 
MS ve sprintu (Pau, Francie).




