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Vážení a milí čtenáři,

       tak trochu jsem Vás poslední měsíce šidila. 
Když jsem se dívala, kdy naposledy jsem psala 
své úvodní slovo, tak jsem se zhrozila, že to bylo 
v říjnu! Od té doby bylo vždy něco přednějšího  
a důležitějšího dát na tuto stranu než má slova. 
Také jsem si teď uvědomila, jak ten čas letí. Od říj-
na jsme toho hodně prožili – volby do zastupitel-
stva, oslavy 100 let výročí Československé repub-
liky, křtění nových knih nebo vánoční akce. Nový 
rok je obvykle spojen se spoustou předsevzetí, plánů a vizí. Ať se tý-
kají čehokoli, věříme, že se nám je podaří splnit a ve své vůli nepovo-
líme – ať jsou to Vaše osobní plány nebo třeba stavební plány města.  
Každý chce svůj záměr učinit – jak se říká – podle svého nejlepšího 
vědomí a svědomí. Opožděně tedy všem do nového roku přeji, ať se 
daří, ať se Vám vše splní a samozřejmě hodně štěstí a zdraví!
      V tomto čísle přinášíme hned na vedlejší straně výsledky Tří-
králové sbírky. Jistě jste si všimli, že jsou pro Vás připraveny dvě 
nové rubriky – Motookno pro muže a Okénko pro ženy. Na posled-
ních stranách si můžete vystřihnout harmonogram svozu odpadů 
pro první pololetí. Na další půlrok bude harmonogram otištěn  
v červnovém nebo červencovém čísle. Nechybí ani soutěž, která 
je věnována našemu mateřskému jazyku. Je toho ale samozřejmě 
mnohem více...                                        Eva Kratochvílová, redaktorka   

PŘIJĎTE SE K NÁM PORADIT!
KDY: 

Každé první pondělí v měsíci v době od 9.30 do 11.30 hodin. 

KDE:
Budova 2 Městského úřadu (dříve škola pro slabozraké)  

na nám. Př. Otakara 778/1b, zasedací místnost v přízemí vlevo. 
Do budovy je bezbariérový přístup.

KDO:
Věnovat se vám budou sociální pracovnice olomoucké odbočky 

Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s. 
Služba je registrována u Magistrátu hl. m. Prahy. 

POSKYTUJEME:
1. Základní poradenství – informace, rady nebo podporu 

při výběru druhu sociální služby podle potřeb uživatele nebo 
členů rodiny, když se podílejí na péči o osobu s těžkým 

zrakovým postižením, zprostředkování navazujících služeb 
a potřebných kontaktů.

2. Odborné poradenství – v systému sociálního zabezpečení 
(dávek sociální péče, dávek státní sociální podpory, 

dávek pro zdravotně postižené). Pomůžeme s vypsáním žádostí 
či odvolání a vysvětlíme další postup.

KONTAKT:
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s.  
Oblastní odbočka Olomouc, I. P. Pavlova 69, 779 00 Olomouc. 
Mail: olomouc-odbocka@sons.cz 
Web: www.sons.cz/olomouc
Telefon: 770 101 441, 308 321 399

Špatně vidíte? Jak to s námi bylo v roce 2018
9 745. Tolik lidí právě žije  
v Litovli a místních 
částech. Oproti roku 
2017 je nás o 44 méně. 
Žen je o něco více  
4 221, mužů pak 4 055. 
Abychom dostali celkový 
počet, tak ještě musíme 
připočítat chlapce a děvčata do  
15 let. Tentokrát je chlapců více – 
744 a děvčat méně – 725.
Průměrný věk je okolo 43 let. 
Ve věkové kategorii 40–44 let se 

nachází nejvíce lidí, 808. Obča-
nů, kteří mají více než 90 let, je 
70. Nejstarší občanka má 100 let  
(o životním jubileu paní Halou-
nové jsme psali v prosincovém 
vydání 2018).

Ptáte se, kolik dětí se  
v minulém roce naro-
dilo? Celkem to bylo 
124 dětí. A jak to bylo  
s oblíbeností jmen? Mezi 
chlapeckými jmény vedl 
Jakub, Lukáš a Vojtěch,  
z dívčích jmen to byla 
Ema, Julie a Vanesa.  
Zemřelo 110 lidí. 
Bylo oddáno 69 párů, 
registrovaná partnerství 
byla uzavřena 4. Rozvodů 
bylo zaznamenáno 31.
Svá bydliště změnilo 
561 obyvatel Litovle,  
164 se jich k nám při-
stěhovalo, 224 se odstě-
hovalo a 173 se přestě-
hovalo v rámci města  
a jeho částí.                      red.

Obec Děti Dospělí Suma

Březové 29 157 186

Chudobín 36 194 230

Litovel 1 059 6 089 7 148

Myslechovice 78 307 385

Nasobůrky 65 404 469

Nová Ves 35 183 218

Rozvadovice 51 190 241

Savín 13 116 129

Tři Dvory 30 221 251

Unčovice 61 337 398

Víska 11 79 90

Celkem 1 468 8 277 9 745

Jízdenky  zakoupíte  nově  v  infocentru
Od 2. ledna Turistické infor-
mační centrum Litovel prodává 
dlouhodobé autobusové jízden-
ky Integrovaného dopravního 
systému Olomouckého kraje 
(IDSOK) společnosti ARRIVA 
Morava a.s. Prodej jízdenek 
probíhá od pondělí do pátku od 

8 do 17 hod. 
Infocetrum 
se nachází  
v budově 
Záložny na 
nám. Přemy-
sla Otakara.                                                           
                     red.

Nánosy na Moravě u Svatojánu
Ve středu 16. ledna se sešli zá-
stupci města, vodoprávního 
úřadu, povodňové komise, Sprá-
vy CHKO Litovelské Pomoraví  
a Povodí Moravy s.p. u Svatoján-
ského mostu. Jednalo se o tom, 
zda nánosy na řece nesnižují její 
průtočnou kapacitu a nezhoršu-
jí povodňovou situaci. Výsledek 

je takový, že tyto zatravněné os-
trůvky nikoho neohrožují. Jsou 
to přirozené nánosy, které se při 
větší vodě rozplaví a posunou 
níže po toku. Povodí Moravy na 
nich bude 2x ročně sekat trávu – 
pokud situace dovolí a nebudou 
zrovna pod vodou. 

Odbor životního prostředí
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Jaké jsou výsledky Tříkrálové sbírky 2019?
V 57 obcích našeho re-
gionu koledovalo letos 
134 skupinek kolední-
ků. Výsledky si můžete 
prohlédnout v tabulce. 
Celkem bylo vykoledo-
váno 660 546 Kč. 

Vykoledovaná částka 
byla po rozpečetění  
a přepočítání poklad-
niček na jednotlivých 
městských nebo obec-
ních úřadech následně 
odeslána na centrální charitní 
konto u České spořitelny. Z cen-
trálního konta budou peníze 
rozděleny do regionů na schvá-
lené projekty jednotlivých míst-
ních charit a na humanitární po-
moc u nás i v zahraničí. Výnos 
Tříkrálové sbírky je z největší 
části tradičně věnován na pod-
poru záměrů pro lidi v nouzi 
na území ČR. Jde o různé for-
my pomoci pro seniory, matky  
s dětmi v tísni, lidi s postižením, 
bez domova, sociálně vyloučené 
či ohrožené vyloučením. Deseti-
na výtěžku je určena na pomoc 
rozvojových projektů do zahra-

ničí (např. na udržení zdrojů ob-
živy nebo vzdělávání), případně 
jako rezerva pro případ humani-
tárních katastrof.
V minulé Tříkrálové sbírce bylo 
vykoledováno v  55 obcích na Li-
tovelsku 614 995 Kč. Část sbírky, 
určená pro vlastní projekty Cha-
rity, byla využita následovně: 
podpořili jsme provoz Domácí 
zdravotní péče, která zajišťu-
je poskytování zdravotnických 
výkonů v domácím prostředí 
ve výši 156 000 Kč, podpořili 
jsme činnost Mateřského centra 
Rybička, které nabízí vzdělávací  
a tréninkové programy, základní 

rodinné poradenství, organizuje 
zájmové a volnočasové aktivity 
a různé společenské a sportovní 
akce pro rodiny s malými dětmi 
ve výši 180 000 Kč. Poskytli jsme 
přímou pomoc rodinám a oso-
bám v nouzi ve výši 30 000 Kč.   
Děkujeme také touto cestou 
všem, kteří svým darem při-

spěli na pomoc lidem v nouzi 
u nás i v zahraničí a na roz-
voj charitních projektů. Stejně 
děkujeme všem koledníkům  
a vedoucím skupinek, kteří nám  
s Tříkrálovou sbírkou pomáhali. 
              

Ing. Ludmila Zavadilová
Charita Šternberk, středisko Litovel

Litovel 94 733 Hvozdečko 3 366
Chořelice 9 914 Kozov, Blažov, 

Kadeřín, Svojanov, 
Bezděkov

13 429

Nasobůrky 12 621 Olešnice 3 980
Rozvadovice 5 772 Jeřmaň 2 220
Unčovice 12 133 Luká 18 895
Tři Dvory 6 440 Ješov 6 055
Savín 4 934 Veselíčko, Březina 2 824
Myslechovice 9 834 Bílsko 7 990
Víska 2 693 Vilémov 15 001
Chudobín 2 266 Olbramice 7 303
Nová Ves 5 810 Dubčany 10 124
Červenka 40 093 Náklo 28 054
Pňovice 7 600 Mezice 7 281
Bílá Lhota, Pateřín 4 991 Skrbeň 26 188
Hradečná 4 501 Příkazy 31 762
Hrabí 4 515 Hynkov 8 088
Měník 2 574 Haňovice 9 450
Mladeč 8 114 Kluzov 2 649
Sobáčov 3 890 Cholina 16 765
Slavětín 5 319 Senice 40 507
Měrotín 10 999 Cakov 5 256
Loučka 6 592 Odrlice 6 713
Bouzov, Doly 17 521 Senička 11 968
Kovářov 2 123 Náměšť 57 950
Podolí 4 443 Loučany 26 303

Vyneseno z radnice

· Rada města schválila zřízení Komise 
pro investice a výstavbu. Jejím před-
sedou je Ing. Arch. Dušan Osina.  
· Rada se dále zabývala žádostí chu-
dobínských občanů řešit nedobrý 
stav povrchu silnice III. tř. v zastavě-
ném území místní části Chudobín. 
Tento stav bude projednán se Sprá-

vou silnic Olomouckého 
kraje. 
· Je zpracována územní 
studie „Litovel, Pavlínka –  
II. etapa výstavby rodin-
ných domů“. Bude jednáno  
s vlastníky dotčených po-
zemků, za jakých podmí-

nek je bude možné získat.
· Bude probíhat jednání s Povo-
dím Moravy Brno a Ministerstvem 
zemědělství České republiky ve 
věci ověření reálnosti dalšího po-
stupu při přípravě akce „Morava, 
Litovel – protipovodňová opatření  
0. a I. etapy“.                                               red.Silnice III. tř. v Chudobíně směrem od Haňovic
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Nový rok – nové aktivity pro  
mateřské a základní školy na  
Litovelsku

Název projektu: Místní akč-
ní plán vzdělávání (MAP) pro 
ORP Litovel II.
Registrační číslo projektu: CZ.0
2.3.68/0.0/0.0/17_047/0008576

Rok 2018 byl prvním rokem re-
alizace projektu MAP II. První 
roky bývají vždy převážně roz-
jezdové a klíčové pro nastavení 
vizí. Vzhledem k tomu, že jsme 
v minulých letech již v území 
realizovali projekt MAP I, naše 
vize byly již nastaveny a v MAP 
II dochází spíše k jejich plně-
ní. Proto jsme spolu se školami  
a dalšími zapojenými organiza-
cemi ve vzdělávání v roce 2018 
uskutečnili několik zajímavých 
akcí, i když to byl první rok re-
alizace projektu. Pedagogové  
z regionu vyrazili na dvoudenní 
exkurzi po zajímavých školách 
na Šumpersku. Aktualizovali 
jsme Strategický rámec MAP. 
Na mateřských i základních 
školách se realizovaly vzdělá-
vací a prožitkové programy. 
Proběhla tisková konference  
k projektu. Prezentovali jsme 
náš projekt v Moravskoslezském 
kraji. Uskutečnilo se několik 
zajímavých akcí na podporu re-
gionální identity regionu a pra-
videlně se scházeli zástupci škol, 
členové pracovních skupin a čle-
nové Řídícího výboru projektu. 
Nový rok do projektu přinesl 
také start nových aktivit. Ty byly 
naplánovány právě scházejícími 

se platforma-
mi. Školy v re-
gionu budou 
mít k dispozici 

čtenářské a logické krabice. Je to 
aktivita, která vzešla ze setká-
ní pracovních skupin. Krabice 
jsou již více méně vytvořeny  
a v příštích měsících se můžete 
těšit na jejich prezentaci. Jsou  to 
putovní pomůcky, které si školy 
zapojené do projektu budou 
moci vypůjčit a obohatit nimi 
tak běžnou výuku, školní kluby 
nebo doučování o nové zkuše-
nosti, nápady a témata. Kon-
krétně právě v oblasti čtenářství 
a logického myšlení. Dále se 
již začalo pracovat na publi-
kaci regionálního významu,  
a to na prvouce z území pro-
jektu MAP. Bude to učebnice, 
která se bude věnovat infor-
macím o jednotlivých obcích 
na území místní akční skupiny  
a děti se tak budou učit o pro-
středí, ve kterém žijí, kde se na-
rodily. Dále se připravuje učeb-
nice hanáčtiny pro děti, která má 
stejně tak jako prvouky v našem 
regionu význam. Opět budou 
na školách probíhat vzdělávací  
a prožitkové programy, vyrazíme 
na exkurzi, budeme zpracovávat 
aktualizaci dokumentů MAP  
a shromažďovat potřeby jednot-
livých mateřských a základních 
škol. O veškerých aktivitách jste,  
a i nadále budete, informováni 
na facebookovém profilu pro-
jektu: MAP vzdělávání pro ORP 
Litovel II nebo na webových 
stránkách www.moravska-cesta.
cz pod záložkou MAP II. 
Za MAS Moravská cesta z.s.

projektová manažerka-administrá-
torka MAP Mgr. Barbora Koutná

Stíny Litovelska
Cesta opilce
Ve středu 12. prosince 2018 v noč-
ních hodinách při návratu ze zřejmě 
vydařené akce si neznámý pachatel 
spletl okno rodinného domu s od-
padkovým košem. Ke zděšení maji-
tele domu tato „posilněná osoba“ 
vhodila láhev do okna a zmizela.  

Miluj bližního svého
V sobotu 15. prosince 2018 strážní-
ci řešili potyčku mezi bratry. Jeden  
z nich napadl toho druhého tím, že 
mu vykopl z ruky mobilní telefon – 
„asi se dívali na akční film“. Násled-
ně se do sebe pustili tak, že jeden  
z nich skončil v nemocnici s rozbitou 
hlavou.  

Rádi si malují
V poslední době se v Litovli rozmohla 
nová vlna „sprejerství“. Bylo obje-
veno několik „malůvek“ a nápisů na 

fasádách domů. Rádi bychom požá-
dali občany o spolupráci při pátrání 
po pachateli. V případě jakýchkoli 
poznatků volejte městskou policii 
nebo Policii ČR.  

Rušení nočního klidu
V sobotu 12. ledna v 22.45 hod. při-
jala hlídka Městské policie Litovel 
telefonické oznámení, že v Litovli 
na ul. Vlašímově je rušen noční 
klid. Strážníci se dostavili na místo,  
a při pátrání po autoru hluku to 
měli velice jednoduché. Celou ulicí 
se z jednoho domu nesl zvuk hrající 
muziky doplněný zpěvem. „Chtěli 
jsme si zazpívat, tak co,“ byl jejich 
argument. „Někteří spoluobčané by 
chtěli ale spát,“ odpověděli stráž-
níci. Skupinku se nakonec podařilo 
uklidnit, bylo jim navíc doporučeno 
zavřít okna. 

Městská policie Litovel

Změna provozní doby 
pokladny Městského úřadu

Městský úřad Litovel oznamuje,  
že s účinností od 14. ledna  

až do odvolání dochází  
 k omezení provozu pokladny.

Provozní doba pokladny:
Pondělí: 7–11.30, 12–17
Úterý: 7–11.30, 12–15
Středa: 7–11.30, 12–17

Čtvrtek: 7–11.30, 12–15
Pátek: 7–9

Místní poplatky
Poplatek za svoz komunální-
ho odpadu a poplatek za psa je 
splatný k 30. 6. 
Poplatek za pronájem zahrád-
ky je splatný k 31. 3.
Poplatek za komunální od-
pad činí 500 Kč. Poplatek 
za psa ve městě v rodinném 
domě činí 300 Kč, v panelo-
vém domě 1 000 Kč. Poplatek 
za psa na vesnici činí 150 Kč. 
Senioři mají poplatky za psa 
poníženy. 

Objednání Senior taxi na telefonním čísle:
 773 140 142

Objednávání jeden den předem, v den jízdy min. hodinu  
předem. Služba funguje pondělí–pátek. Počet jízd: 5x za měsíc, 
jízdné je jednosměrné.
Cena je 20 Kč. 
Vyřízení průkazky: Městský 
úřad, odbor sociální a správní  
– paní Vyroubalová.

Aplikace Litovel v mobilu
Pomocí tohoto QR kódu si můžete do svého 
mobilního zařízení snadno a rychle stáhnout 
aplikaci Litovel v mobilu. Díky ní se hned do-
víte o všech novinkách, které se u nás dějí. 
Budete tak vždy v obraze! Budete mít přístup  
k aktualitám z města, přehledu pořádaných akcí  
a mnohým dalším zajímavostem.                       red.
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Městská televize
Premiéra: st  6. 2., st 20. 2. 
On-line: infokanal.litovel.eu
 www.youtube.com 
 (kanál Litovel.eu)

Litovelský INFOkanál (městská videokronika) 
po přechodu kabelové TV sítě společnosti UPC 
v Litovli na čistě digitální platformu je šířen 
výhradně prostřednictvím aplikace  YouTube. 
Jednotlivé příspěvky místní videokroniky 
a od ledna 2015 celá vysílání jsou volně  
k prohlížení či ke stažení na webu města (viz 
odkaz výše) resp. přímo na YouTube po za-

dání kanálu „Litovel.eu“, který je přístupný  
i na všech  SMART  televizorech či jakémko-
liv zařízení umožňujícím prohlížení obsahu 
YouTube.Připomínky, názory, nápady, ná-
měty, ale i věcnou kritiku týkající se vysílání 
resp. informace o kulturních, sportovních 
i jiných nekomerčních akcích, událostech 
a zajímavostech, které chcete bezplatně 
zveřejnit prostřednictvím TV obrazovky ve 
čteném zpravodajství, sdělte telefonicky či 
písemně na MěÚ Litovel tel.č. 585 153 250  
(Ing. J. Hlavinka), e-mail: hlavinka@mestoli-
tovel.cz nebo infotv@centrum.cz nejpozději 
týden před uvedením premiéry.

     PLES PŘÁTEL 
               DOBRÉ ZÁBAVY

Upozornění pro občany
Od 1. února budou čekat na ob-
čany města Litovle drobné změny 
ohledně možnosti ukládání ně-
kterých odpadů. 
Na sběrný dvůr již nebude mož-
né ukládat biologicky rozloži-
telný odpad (BRKO) a stavební 
suť. Totální omezení stavebního 
odpadu řeší vyhláška o systému 
shromažďování odpadů, kterou 
v červnu 2018 schválilo zastu-
pitelstvo (Obecně závazná vy-
hláška č. 1/2018), o stanove-
ní systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních od-
padů a nakládání se stavebním 
odpadem na území města Litovel. 
Upozorňujeme, že stavební od-
pad není odpadem komunálním  
a není povinnost obce (města) 
zajišťovat pro občany jeho likvi-
daci. Občané mohou tento od-
pad odvézt na příslušnou skládku 
nebo jiné zařízení k tomuto účelu 
zřízené (recyklační závod apod.) 
–  např. do Medlova na skládku  
anebo do Nasobůrek ke společ-
nosti ZKJD – TECH s.r.o. 
U biologicky rozložitelného ko-
munálního odpadu byl zaveden 
systém třídění do hnědých nádob. 

Navíc město zajišťovalo svoz pře-
devším zahradního odpadu pro-
střednictvím velkoobjemových 
kontejnerů, které byly umístěny 
na vybraných stanovištích ve měs-
tě a místních částech. Letos tyto 
kontejnery na zeleň budou taktéž 
přistaveny – harmonogram svozů 
bude teprve zpracován, občané 
budou včas informováni.
Občané dále mohou využít kom-
postárny v Nasobůrkách, která je 
pro veřejnost otevřena v měsících 
květen–říjen ve všední dny. Zde 
mohou uložit pouze čistý materi-
ál např. čerstvě posečenou trávu, 
listí apod. Na bližší informace je 
možno se obrátit na vedení Tech-
nických služeb Litovel.
Děkujeme. 

Odbor životního prostředí

NON-STOP pomoc v krizových situacích (pády, zranění)
Nepřetržitá 24/7 Asistenční a Tísňová péče „Anděl na drátě“ je urče-
na převážně seniorům a osobám se zdravotním postižením, u kterých 
se zvyšuje riziko pádu, náhlé nevolnosti, slabosti či kolapsu. zdraví  
i život pak závisí na rychlém zajištění pomoci. 
Princip služby spočívá v tom, že klient má stále u sebe (na ruce) malé 
elektronické zařízení (hodinky, náramek). Po jeho stisknutí se ozve hlas asistenta a ten po vy-
hodnocení situace zvolí postup a formu zajišťované pomoci. Profesionálně proškolený asistent 
je s klientem v neustálé komunikaci až do úplného vyřešení celé situace. 
zařízení dokáže samo rozpoznat a upozornit na nestandardní situace (náhlý pád či déle trvající 
nehybnost) i když klient nestihne aktivovat tlačítko. zároveň se lokalizuje (GPS/GSM) místo, 
kde se klient nachází. Asistent i v těchto případech volá na zařízení a ověřuje stav klienta. 
Senior a jeho rodina tak mají jistotu, že se mu vždy dostane rychlé a optimální pomoci v domácím  
i venkovním prostředí. Uživatel tím získá větší sebedůvěru a nemusí se omezovat ve svých ak-
tivitách a oblíbených činnostech kvůli obavám z nečekaných problémů. 
Linka pomoci a bezpečí pro seniory
Součástí služby je také non-stop linka pomoci a bezpečí pro seniory (pomoc při úzkostných a tís-
nivých pocitech) a poradna pro seniory (pomoc a rada před podvodnými praktikami podomních  
a telefonních prodejců, pomoc při řešení problémů v domácnosti). 
Bez mobilního telefonu, bez měsíčních plateb za SIM kartu
Další přidanou hodnotou zařízení je možnost přijímat hovory od rodiny a přátel, ale hlavně vlastní 
neomezené volání ze zařízení (odchozí hovory) na jakákoliv čísla v rámci veškerých států EU (vše  
v ceně služby). Klient tak nepotřebuje telefon a ušetří za kredit či paušál SIM karty. 

Všechny tyto služby stisknutím jediného tlačítka

Více informací na:
Linnet eu s.r.o., Anděl na drátě, z.ú.                  
Mělčany 38, 518 01 Dobruška
Tel.: 774 705 824, www.andelnadrate.cz
E-mail: info@andelnadrate.cz           

Cena služby: 380 Kč měsíčně

Cena zařízení (jednorázově): 
hodinky nebo přívěsek 

2 580 Kč včetně DPH
Službu můžete poskytnout i formou dárkového poukazu.

Vás srdečně zve na

KDY: 8. března od 20 hodin 
KDE: Záložna Litovel

K tanci a poslechu 
hraje Fofrovanka. 

V programu nebude 
chybět spousta 

překvapení!Rezervace v Bavi Litovel.
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Významné dny v únoru

· 21. února    Mezinárodní den mateřského 
  jazyka
Na čtvrtek 21. února 
připadá Mezinárod-
ní den mateřského 
jazyka. Tento svátek 
vyhlásila v roce 1999 
světová organizace 
UNESCO na oslavu 
zhruba 6 000 jazyků, jimiž se ve světě mluví. 
Jazyk slouží jednak ke komunikaci, ale také 
je důležitým prostředkem k vyjádření kultury  
a identity. Jazyky jsou však také velmi křehký-
mi poklady lidstva. Tisícům malých jazyků hrozí 
zánik a během několika generací může až 50 % 
jazyků zcela vymizet. Necelá jedna čtvrtina jazy-
ků se učí ve školách, je používána na internetu 
nebo ve sdělovacích prostředcích. Mluvčí malých 
jazyků postupně přebírají cizí jazyk silnější popu-
lace, který jim umožňuje jednat s úřady, studovat 
či sledovat média.
Mezinárodní den mateřského jazyka by měl při-
spět ke zvýšení povědomí mezi lidmi o významu 
jazyků jako součásti společného dědictví lidstva. 
Cílem je chránit jazykovou různorodost světa  
a snažit se zamezit zániku malých jazyků.
zdroj: www.digifolio.rvp.cz                                    red.

Lípy jako symbol svobody
Coufala Jaroslava, kde ještě před dvěma 
lety býval hlubší močál. Následoval proslov  
sokolského vzdělavatele.
,,Jak dnes tě sázíme útlou, přirovnávajíce tě 
k našemu státnímu tělesu, přejeme si, abys 
mohutněla a rychle rozložila korunu svou 
do šíře. Obsypána pak květy abys vyprávěla 
po věky všem, kdož hledati budou odpočin-
ku v dobré hodince, že sokolstvo stálo věrně 
připraveno, když rozpoutal se boj o zničení 
slovanského kmene...“
Přítomné občanstvo pak složilo na proslov 
řídícího učitele Sedláčka přísahu věrnosti. 
Po zapění hymen hnul se průvod doplněn 
sborem dobrovolných hasičů z Březové  
s allegorickým vozem ,,Hold hasičstva re-
publice“ řízen Josefem Vaňkem při zpěvu  
a rozžatými lampiony do Unčovic na tvrz. 
Zde bylo již mnoho občanů unčovických 
a následoval opět proslov. Pak odebral se 
velkolepý průvod na návsí unčovické, kde 
zasazena opět pamětní lípa za podobných 
doprovodů jako v Březové. Nad zasazenou 
lípou zazněl další projev sok. vzdělavate-
le ukončený přáním, aby se naplnila část 
Škroupovy písně ,,Zemský ráj to – ne na po-
hled, ale i ve skutečnosti“.

Potom opět vzato veškeré občanstvo p. říd. 
učitelem Sedláčkem v slib a po zapění hy-
men se průvod hnul k Sokolovně.
Ve vestibulu Sokolovny u pamětní desky 
padlých okrášlené a zdobené květinovými 
obětinami příbuzných padlých, věnci ha-
sičských sborů unčovického a březovské-
ho i Těl. jednoty Sokol, promluvil starosta  
p. Přemysl Coufal. Pronesl k všem přítom-
ným přiléhavou a tklivou vzpomínku na 
všechny, kteří odpočívají mimo domov 
svůj věčný sen – zachytil cit všech přítom-
ných k vzpomínce na dny napřed truchlivé, 
pak radostné ze znovunabytí své svobody. 
Pak položil ve jménu obce nádherný věnec  
k ostatním. Po proslovu starosty přednesly 
dvě žačky případné básně za zdejší školu.
Lípám se dařilo, staly se ozdobami ve svých 
obcích, jak jim bylo přáno.
Ubíhaly roky a přišel opět čas vysazování 
Lip svobody. Tentokrát však nikoliv z rados-
ti a naděje, ale ze vzdoru a touhy po svobo-
dě. Psal se rok 1968, naše republika slavila 
50leté výročí vzniku, ale okupovala ji cizí 
vojska. Oslavy byly skromnější, stručný je  
i kronikářův zápis:

28. 10. 1968 k 50. výročí vzniku ČSR oslavy. 
V dopoledních hodinách byly v obcích zasa-
zeny lípy ,,Svobody“. Na oslavách vyhrávala 
,,Litovelanka“, dechová hudba ZDŠ v Litovli. 
Lípa zasazena na návsi vedle kapličky.
V Březovém šel průvod obcí s hudbou až 
k bývalému rybníku Kladniku. Zde, před 
Kulturním domem, byla lípa ,,Svobody“ za-
sazena.
Téměř všechny ,,historické lípy“ můžete do-
dnes vidět. Při vjezdu na unčovickou náves 
uvidíte krásnou, košatou 90letou ,,babičku“ 
i její mladší družku vedle kapličky. Oba stro-
my jsou ozdobou obce.
V Březovém se zastavte u kapličky, přivře-
te oči, a zkuste si za ní představit mohutný 
strom. Tam totiž byla v r. 1928 lípa zasazena. 
Když potom v r. 1934 vybírali občané mís-
to pro kapličku, padla volba na sousedství 
památné lípy. Strom se však rozrostl tak, že 
koruna začala střechu kapličky ničit. Řeše-
ní nebylo jednoduché, rozhodování nebylo 
lehké; v r. 1990, po 62 letech, byla lípa poká-
cena. Lípě z r. 1968 se daří, zdobí prostran-
ství před Kulturním domem.
Písemné svědectví z kroniky je podrobné, 
ale fotografie, které by oslavy ještě více při-
blížily, nemáme. 
Děkuji panu Navrátilovi z Březového a pá-
nům Špručkovi, Vohralíkovi a Zlámalovi  
z Unčovic za ochotu a snahu je najít, i za čas, 
který mi věnovali.                       Marie Hrubá         

Lípa z r. 1968 v Unčovicích

Lípa z r. 1928 v Unčovicích

Lípa z r. 1968 před Kulturním domem v Březovém

Vznik naší republiky či jiná významná vý-
ročí slavili naši předkové vysazováním pa-
mátných stromů, především lip. Za Lípami 
svobody se tentokrát vydáme do dvou vesnic, 
které měly kdysi společnou správu. Dnes 
patří mezi obce, které jako korálky tvoří 
náhrdelník kolem Litovle, a spadají pod její 
správu. 

Unčovice – Březové
Stejně jako v celé zemi i zde občané slavili 
vznik republiky s radostí i nadějí na lepší 
život. Lípy svobody se však rozhodli zasa-
dit až k 10. výročí, v říjnu 1928. ,,Památná 
kniha Unčovic“ nám podrobně a s nadše-
ním líčí průběh celých oslav. Ovšem než 
se začalo slavit, musela se urychleně vybrat 
řepa, protože od 5. října tehdy ,,počaly citel-
né ranní mrazy“. Přenesme se tedy do oněch 
časů a pokusme se vžít do nálady i pocitů 
našich prarodičů…
Jako část oslav konala se večer 21. října tělo-
cvičná beseda Těl. jednoty Sokol v sále So-
kolovny. Dne 27. října vybírání řepy urych-
leně se skončuje. Odpoledne všeobecná 
příprava pro slavnosti. O 17. hodině vyšel 
průvod skládající se ze školních dětí s pra-
porem a lampiony, z členů jednoty Sokol, le-
gionářů a sboru dobrov. hasičů i některých 
volných občanů ze zahrady u sokolovny  
a ubíral se do Březové. Zde zasazená škol-
ními dětmi při různých přiléhavých průpo-
vídkách pamětní lípa před chaloupkou č. 40  
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Motookno pro muže

Další díl nového seriálu je tady. Tentokrát 
se budeme zabývat jedním z bezpečnost-
ních prvků v autě, který v letošním roce 
oslaví 60 let svého vzniku. Přemýšlíte, co 
to tak může být? Nebudeme Vás dlouho 
napínat – připoutejte se...  

Bezpečnostní pás vynalezl roku 1959 konstruk-
tér společnosti Volvo Nils Bohlin. Narodil se  
r. 1920 ve švédském městě Härnösand. Nejdříve 
pracoval jako letecký inženýr, kde se zabýval 
vývojem vystřelovacích sedaček a dalšími sys-
témy pro bezpečnost pilotů. zabýval se ale také 
tím, jak tělu zajistit bezpečí při extrémním zpo-
malení. V r. 1958 nastoupil jako bezpečnostní 
konstruktér do společnosti Volvo. V té době 
Volvo vyvinulo celou řadu řešení, která měla při 
nehodě předejít nárazu těla do interiéru.

Pás, který Bohlin 
vymyslel (r. 1958 
podal patentovou 
přihlášku), byl tvo-
řen dvěma částmi. 
Bederní vedla přes 
klín cestujícího  
a diagonální pak 
přes trup. Pás se 
upevňoval do kotev-

ního bodu vedle sedadla. Geometrie pásu tak 
tvořila písmeno „V“, jehož špička mířila dolů 
směrem k podlaze. Poprvé byl tento tříbodový 
bezpečnostní pás představen r. 1959 v mode-
lech Volvo Amazon (120) a PV 544, které byly 
určeny pro severský trh. 
Účinnost Bohlinova vynálezu potvrdil i němec-
ký patentový registr – r. 1985 byl zařazen mezi 
osm patentů, které mají největší význam pro 
lidstvo za posledních sto let (1885 až 1985).
zdroj: www.autorevue.cz

Tipy, rady, mýty
· Připoutejte se i při 
popojíždění. Tře-
ba když přejíždíte 
u velkého obchodu  
z jednoho parkovacího 
místa na druhé a je to 
jen pár desítek metrů. 
· I těhotné ženy se 
musí v autě poutat. 
Není pravda to, že připoutáním ohrožují plod – 
naopak, když pás povedou správně pod břichem 
přes pevné body, tak je bezpečnostní pás ochrání.
· Pokud v autě vezete dítě, tak vždy v autose-
dačce odpovídající jeho věku. 
· Je někdo, kdo nemusí být připoután? Ano. Jsou 
to řidiči veteránů. Dále se nemusí poutat řidiči 
bezpečnostních a záchranných složek, včetně 
ozbrojených sil (platí to jen při výkonu služby).
                                                                                              red.

V infocentru vystavují harmoniky

Až do 7. března máte možnost v Turistickém 
informačním centru navštívit výstavu har-
monik pana Jiřího Sedláčka. Uvidíte vzorek 
z jeho neskutečné sbírky z muzea, jež patří  
k největším ve střední Evropě. Můžete 
zhlédnout nástroje předních českých vý-
robců, k nimž patří např. Josef a Antonín 
Hlaváčkovi, Josef Vavřín a další. Dovíte se 
informace nejen o těchto předních výrob-
cích, ale i o samotném majiteli sbírky, který 
nástroje uvádí do původního stavu, jak byly 
vyrobeny. 
Výstava je přístupná ve všední dny od 8 do 
17 hodin, v sobotu od 9 do 15 hodin. Vstup-
né je dobrovolné. 
Celou sbírku pak můžete po předchozí 
domluvě vidět v soukromém muzeu pana 
Sedláčka v Javoříčské ul. 328. Otevřeno je 
celoročně.                                                       red.

Jiří Sedláček – Píseň

Píseň je světa div, vzdejme jí poklonu – 
provází člověka od zrodu do skonu. 

Píseň z rtů maminky je čarovný vánek, 
jenž přináší děťátku blažený spánek.

Píseň je luny svit do nocí kouzelných 
a do srdcí milenců láskou zblouzněných.

Píseň je ptáčků zpěv za ranního svítání,
když nový život se probouzí ze spaní.

Píseň je vína džbán, jenž v bujarém hlaholu 
s přáteli na radost vypijem pospolu.

Píseň je vody běh, jenž nejde zastavit,
bez písně život si těžko lze představit.

Píseň je plamének u svíce pohřební,
co tónem chvěje se na cestě poslední.

Až tady nebudu, písničko, jiní tě budou 
zpívat, ty nikdy nezhyneš, 

ty zůstaneš věčně živá.

Až tady nebudu, písničko, mé duši mír přej,
do vesmírných dálek mrazivých ji k sobě 

přivolej.

Nová výstava v muzeu Papírová flóra a fauna
Papír má mnohostranné využití. Je to skvělý 
materiál, který nás doprovází po celý život. 
Ať už je to formou tiskopisu – začínáme svůj 
život rodným listem a končíme úmrtním, 
pokračujeme různými potvrzeními, např.   
o nákupech, pořizujeme si různé noviny, ča-
sopisy, letáky, čteme knihy, píšeme a maluje-
me na papír… Nákupy nosíme v papírových 
taškách, nábytek máme z lisovaného papíru  
a pro radost i užitek si z papíru můžeme také 
něco vytvořit.  
Výrobky z papíru, a to konkrétně zmenšené 
modely českých hradů a zámků od stavite-
le Jiřího Struže a začínajících litovelských 
modelářů, jste si mohli v našem muzeu pro-
hlédnout na jaře roku 2015.  Letos od 30. led-
na do 24. března zde můžete obdivovat papí-
rové květiny a zvířátka, které vytvořily ruce 
šikovných obyvatel našeho města a okolí. 
Od dětí z Mateřské školy Gemerská a Friš-
tenského přes příznivce našeho muzea, přá-
tele, kamarády, známé i méně známé občany 
našeho města. Vím, že mezi námi je spousta 
tvůrčích lidí, kteří umí a jsou šikovní. Ov-
šem my v muzeu o všech nevíme. Přijďte 
tedy mezi nás, řekněte či doneste ukázat své 
výtvory z papíru. Inspirujte se, co vše se dá  
z papíru vytvořit. Jaké různé techniky se dají 
použít. Od klasického stříhání, lepení a ohý-
bání přes složitější skládání a kombinační 
techniky (např. kašírování), až po ty součas-
né moderní (např. quilling).

Některé techniky tvorby z papíru vás v mu-
zeu naučíme. Stačí přijít v sobotu 9. břez-
na odpoledne ve 13 hodin do muzea, kde si  
v tvůrčí dílně vyzkoušíte různé techniky 
tvoření z papírů. Ozdoby a dekorace, které si 
zde vytvoříte a odnesete domů, vám zkrášlí 
a zpříjemní vaše domovy. Budete se z nich 
vy i vaše děti těšit více, protože si je sami 
vyrobíte. Nebude to kurz kreslení na papír, 
ale kreativní tvorba z papíru. Tyto HAND-
MADE výrobky mají přece neopakovatel-
ný nádech. Vždyť je to ruční výroba, kde 
hlavní roli hraje lidský faktor, osobní vkus  
i pečlivost. Akce je vhodná pro každého, bez 
omezení věku. Od 4letých dětí přes školá-
ky, dospěláky, až po seniory. Vstupné 40 Kč 
obsahuje spotřební materiál, služby lektorů  
i prohlídku muzejní výstavy „Papírová flóra 
a fauna“. 
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Litovelští muzejníci



Stalo se v Litovli
· Před třiceti lety roku 
1989 zemřel FRANTI-
ŠEK FLASAR. Narodil 
se 23. března 1903 
na Července, po vy-
učení r. 1917 byl za-
městnán v malířské 
živnosti Aloise Ma-
cha v Litovli. Působil  
v Učňovské besídce, 
která pod jeho vedením byla kolem r. 1921 velmi 
aktivní. Využívala sálek s jevištěm U zeleného 
stromu a pořádala každou neděli za účasti stov-
ky příslušníků živnostenského dorostu besedy  
s programem, měla i hudební a divadelní odbor. 
Po svatbě r. 1929 se osamostatnil a měl v Lito-
vli malířskou živnost. R. 1942 absolvoval školu 
uměleckých řemesel v Brně. Věnoval se výtvar-
né práci, sgrafity vyzdobil řadu fasád rodinných 
domků nejen v okolí Litovle, ale od Luhačovic po 
Šumpersko. Namaloval cyklus lunet v obřadní 
síni litovelské radnice, vytvořil sgrafito nad scho-
dištěm u sálů záložny, na průčelí domu u muzea 
aj. Pro litovelské ochotníky vytvořil scény pro 
takřka všechna představení. Od 50. let působil 
jako výtvarník Okresního domu osvěty, r. 1961 se 
stal zaměstnancem závodního klubu Tesla. Byl 
všestranně kulturně činný jako ochotnický herec, 
režisér, malíř kulis, plakátů, diplomů, vyzdobil 
kroniky divadelního souboru aj. Namaloval řadu 
akvarelů a olejů (vesměs v soukromých sbírkách). 
· Na počátku roku 1909 vzrušilo litovelskou veřej-
nost velké neštěstí. Jan Eichler, syn hostinské  
ze Sobáčova, vezl 5. února do Litovle na svatbu 
dívky Cvrčkovou, Smitalovou, Dokoupilovou  
a svoji sestru Annu. Kůň se před mostem u Ná-
břeží polekal vzduté řeky plné nakupených ker,  
začal couvat a kočár i s pěti mladými lidmi skon-
čil v rozvodněné Moravě. Nikdo se nezachránil.

· Rok 1929 začal mrazy, na které se vzpomínalo 
po desítiletí. Byla ochromena doprava, zavřeny 
školy. 
Je ještě také hodně pamětníků vlny mrazů, které 
nastaly roku 1979. Tehdy mráz takřka rozvrátil 
národní hospodářství. Vypínala se elektřina, 
školáci dostali prázdniny, vláda nařídila posunutí 
pracovní doby, omezovalo se vysílání televize. 
Po dva měsíce byl zcela zastaven provoz kina  
a omezeny kulturní akce. Řada dalších úsporných 
opatření trvala až do jara.

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  

Konečně nasněžilo, vločky vracejí příjemné 
zážitky a nutí k procházkám. Ti zdatnější  
z nás se věnují zimnímu sportování.
Nejdřív si doplníme akce, které proběhly.
Ve čtvrtek 6. prosince 2018 se 25 účastníků 
sešlo na zajímavé besedě, kterou připravilo 
Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) se síd-
lem v Ostravě. Kontakt zajistila J. Köhlerová, 
členka KRS Olomouckého kraje. Předsedky-
ně SOS paní Marcela Reichelová a právnička 
Ing. Mgr. Renata Horáková nás seznámily  
s problémy, které nejvíc ohrožují seniory. 
Slyšeli jsme rady, jak jednat s podomními 
prodejci různých výrobků a energií. Šmej-
dům nepodepisovat smlouvy, nedávat kon-
takty, nebrat dárky, nic nesjednávat v bytě 
ani telefonicky. Do 14 dnů lze písemně 
odstoupit od smlouvy. Druhá část besedy 
seznamovala s majetkovými vztahy, závětí, 
dědickými právy, s právy na bydlení atd. 
Zajímavé byly konkrétní dotazy seniorů  
a odpovědi na ně. Beseda probíhala v po-
učné a přátelské atmosféře. Dostali jsme 
mnoho zajímavých materiálů. Nejvíc řešení 
problematických situací nabízí brožura Dů-
stojně bydlím – žiju! Domluvili jsme se na 
pokračování podobné besedy.
Ve středu 19. prosince 2018 jsme jeli na zá-
jezd do Moravského divadla v Olomouci.  
Na operetu Hledám děvče na boogie woo-
gie se těšilo 50 seniorů. Antonín Procházka 
přepracoval komickou operetu Josefa Stelib-
ského U veselého kamzíka. Nechal děj, do-
bovou atmosféru se šlágry a přidal mnoho 
komediálních situací. Sám je herec, scená- 

rista, dramatik a režisér. Opereta s barvitými 
scénami navodila veselou pohodu. K ní při-
spěla i návštěva vánočního jarmarku s typic-
kými voňavými nápoji. Ve čtvrtek 10. ledna 
jsme se sešli na první schůzce v novém roce. 
Nový předseda L. Faltus poděkoval za práci 
svému předchůdci J. Hubáčkovi. Přečetl  ná-
vrh plánu činnosti Seniorklubu na I. pololetí 
2019. Program schůzky připravil P. Hojgr.  
Zajímavé promítání sledovalo 38 účastníků.
Přepychová plavba největšího zámořského 
parníku. Neskutečných 120–270 vodopádů 
na hranicích Brazílie. Ohromující první let 
dvou káčátek se šťastným koncem. Promítání 
osvěžily společné oční cviky na prostorové 
vidění. Odměnou byl zasloužený potlesk.
V předstihu upozorňujeme na akce, ale 
může dojít ke změně programu. Sledujte 
proto ve vývěsce a v městském rozhlase.
Na únor připravujeme: 5. února představení 
Královny v Hudebním divadle v Olomouci, 
odjezd z autobusového nádraží v 18 hod. 
Na 14. února  připravil  J. Škurek na 15 hod.  
v klubovně DPS cestopisnou besedu o Ma-
dagaskaru, 28. února je v jednání exkurze 
do podniku HEAD. Bližší informace bu-
dou upřesněny. V březnu zatím plánujeme:  
7. března v 15 hod. v klubovně DPS uskuteč-
ní MUDr. O. Vojancová besedu o Leningra-
du – Petrohradu.
Ještě jednou děkujeme nyní čestnému před-
sedovi Seniorklubu PhDr. J. Hubáčkovi za 
dlouholetou práci pro seniory a přejeme mu 
hodně zdraví. Prožívejte s námi všechny plá-
nované akce !                                                    mf

Poděkování

Děkuji všem přátelům i známým, kte-
ří se přišli rozloučit ve čtvrtek 20. pro-
since 2018 s mým zesnulým manželem 
Karlem Ševčíkem. Děkuji i za jejich pro 
jevy soustrasti a květinové dary. 
Za celou rodinu              Ludmila Ševčíková

Pozvánka

Muzejní společnost Litovelska, z. s.
 

zve své členy i nové zájemce o členství na 

Shromáždění členů MSL
 Setkání se bude konat 

ve čtvrtek 7. února od 17 hodin 
ve výstavních sálech Muzea Litovel. 

Společně zhodnotíme aktivity 
v roce 2018 a nastíníme si plány 

na rok 2019. 

Srdečně zve 
Výbor Muzejní společnosti Litovelska

INzERCE
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Lisa Wingate: Než jsme byly tvoje
Michal Vaněček: Mlýn

Aleš Palán, Jan Šibík: Raději zešílet v divočině

Poslední zimní měsíc je před námi. Taky 
se cítíte po celé zimě tak nějak vyčerpaně, 
bez energie? Poradíme, jak ji načerpat  
z darů přírody. 

Organismus může pomoci nastartovat třeba 
kopřivová voda. Kopřiva má čisticí a posilující 
účinky, je zdrojem např. draslíku, železa, vita-
minů C, A nebo skupiny B. Kopřivovou vodu si 
doma připravíte tak, že tři hrsti kopřivových 
lístků a špiček rozmixujete v půl litru vody. Po 
dvou hodinách přecedíte a uschováte v lednici. 
Užívejte vždy ráno a večer jednu štamprli.

Hladinu energie obnovují a zvyšují také dal-
ší bylinky. Jsou jimi např.: pampeliška, jinan 
dvoulaločný, kustovnice čínská nebo sibiřský 
ženšen. zkuste si připravit třeba pampeliškový 
čaj: jednu vrchovatou čajovou lžičku kořene dej-
te na noc do 1/4 litru studené vody, druhý den 
zahřejte do varu a sceďte. Po doušcích vypijte 
půl hodiny před a po snídani. zkusit můžete  
i pampeliškový salát.
Dobít energii Vám pomůže i konzumace  
citrusových plodů. Udělejte si takovou týdenní  
citrusovou kúru a uvidíte, že se hned budete cí-
tit lépe a navíc si na Vás nepřijde žádný bacil! Na 
citrusový koktejl si připravte pomeranč, grep, 
mandarinku a citron (po 1 kuse) a 250 ml vlaž-
né vody. Odšťavněné ovoce smíchejte s vodou  
a pijte 3x denně 1 týden.                                             red.

INzERCE

Lisa Wingate: Než jsme byly tvoje
Píše se rok 1939. Dva-
náctiletá Rill Fossová  
a její mladší sourozenci 
si žijí bezstarostný život 
na Mississippi. Jenže vše 
se změní, když jejich otec 
musí odvést matku do ne-
mocnice – a na dveře pak 
zabuší podivní cizinci, 
kteří sourozence odvlečou 
do krutého sirotčince. Rill bude muset na-
jít způsob, jak ochránit sebe i své blízké, ale 
před krutou pravdou nebude moct zavírat 
oči dlouho.
V současnosti se mladá úspěšná návladní 
vrací vypomoct rodičům s opravami domu 
a náhodou odhalí stopy dávného rodinného 
tajemství, které může vést jak k zatracení, 
tak k vykoupení… Lisa Wingate vypráví 
příběh inspirovaný nechvalně proslulým 
skandálem organizovaného nedobrovolné-
ho prodeje dětí z chudých rodin bohatým 
náhradním rodičům, který otřásl celou 
Amerikou.

Michal Vaněček: Mlýn
Dva bratři. Jeden mlýn. 
A jeden slib… Strhující 
příběh dvou bratrů, kte-
ří dali slib umírajícímu 
otci, že uchrání jejich 
mlýn a majetek proti 
všem. Zcela ojedinělé 
zpracování neobyčejně 
silného životního příbě-

hu rodiny z jižních Čech zahrnuje časové 
období přes sto let. Mlýn je symbolem dě-
sivého soukolí, kterým musela řada našich 
předků projít. Je symbolem víry v právo na 
svobodu, v právo rozhodovat sám o svém 
osudu a být připraven vzít na sebe zodpo-
vědnost. Dva bratři svůj slib splnili. Uchrá-
nili svůj majetek proti nacistům, komunis-
tům i podnikatelům. Ale za jakou cenu.

Aleš Palán, Jan Šibík: Raději zešílet v divočině
Někteří si postavili  
v lese chýši, jiní žijí v ma-
ringotkách, případně na 
horských samotách. Je-
den přespává přímo pod 
stromy. K některým se 
dá dojet autem, k dalším 
se musí pěšky. Šumavští 
poustevníci, samotáři, 
jejichž názory a životy se 
nepodobají vůbec ničemu, co znáte. 
Osm rozhovorů s lidmi žijícími dlouhodo-
bě mimo civilizaci přináší pohled do taju-
plného světa, o jehož existenci nic nevíme. 
Setkáváme se zde s divokými zvířaty, kru-
tými zimami, dokonce i s přízraky. Někteří 
samotáři jsou vysloveně racionální, zejména 
obě zpovídané ženy, jiní vyprávějí svůj život 
trochu jako mýtus. 

Tituly Mlýn a Raději zešílet v divočině jsou 
kandidáty na vítězství v doposud neuzavře-
né anketě jednoho čtenářského webu o nej-
lepší knihu roku 2018.

lf

Ze společnosti

Odešli
19. 12.  Radek Přikryl z Litovle (46 let)
21. 12.  Kamil Gerboc z Litovle (53 let)
22. 12.  Josef Jurečka z Litovle (80 let)
24. 12.  Antonín Čamek z Červenky (91 let)
24. 12.  František Beneš z Unčovic (70 let)
26. 12.  Miroslav Remeš z Unčovic (73 let)
31. 12.  Jiřina Vályová z Litovle (90 let)
   3. 1.  Jana Pospíšilová z Litovle (74 let)
4. a 5. 1. Oldřich a Jozefina Kučerovi z Litovle (91 a 87 let)
   5. 1.  Ing. Miroslav Neoral z Nasobůrek (73 let)
11. 1.  Karel Valouch z Litovle (90 let)
14. 1.  Jan Dobrovítovský z Uničova (91 let)
15. 1.  Milada Hochová z Litovle (91 let)
16. 1.  zdeňka Hrudová z Litovle (93 let)
17. 1.  Marie Růžičková z Mladče (61 let)
17. 1.  Marie Vymětalová z Litovle (86 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami 
Hrandop a Misericordia.
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Městský klub Litovel 
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2
· 14. 1.–7. 3.    VÝSTAVA HARMONIK
Prostory TIC Litovel (budova záložny), PO–PÁ 8–17 hod., SO 9–15 hod., vstup-
né dobrovolné. Výstava soukromé sbírky harmonik pana Jiřího Sedláčka.

· úterý 5. 2.     SEJDEME SE S CIBULKOU
Velký sál záložny v Litovli, 19 hod., předprodej 190 Kč, na místě 240 Kč.
zábavná talk show s Alešem Cibulkou a hosty Ivanou Andrlovou a MUDr. Ra-
dimem Uzlem.

· 7.–28. 2.    SVĚT DIVADEL A KONCERTŮ A ZE ŽIVOTA EVROPSKÝCH ŽIDŮ
Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15 hod., ST 8–17 hod., PÁ 8–13 hod.,  
SO 10–13 hod., vstupné dobrovolné.
Výstava fotografií Jindřicha Buxbauma. Vernisáž se koná ve středu 6. 2.  
v 17 hodin, úvodní slovo prof. Jindřich Štreit, hudební doprovod Ivan Němeček 
(člen kapely Jaroslava Wykrenta).

· úterý 12. 2.    ČERT A KÁČA
Velký sál záložny v Litovli, 10 hod., vstupné 40 Kč/žák.
Klasická česká pohádka na motivy Boženy Němcové, v podání Divadelní agen-
tury Praha. Vhodné pro MŠ a I. stupeň zŠ, včetně veřejnosti.

· úterý 12. 2.    TRIO INCENDIO
Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné 80 Kč.
Vystoupí: Karolína Františová (klavír), Filip zaykov (housle) a Vilém Petras   
(violoncello). Koncert v rámci KPH.

· pátek 15. 2.    XXXIII. HANÁCKÉ BÁL
Velký a Malý sál záložny v Litovli, 20 hod., předprodej 120 Kč, na místě 170 Kč.
zvýhodněné vstupné pro krojované návštěvníky.
Hrají: taneční skupina FANTASTIC BAND (Velký sál) a HANÁCKÁ MOzEKA (Malý 
sál). Vystoupí Folklorní soubor HANAČKA.

· úterý 19. 2.    MOTANI: FLORIDA A HAVAJ NA HAVAJI – pro školy
Velký sál záložny v Litovli, začátek v 10 a 14 hod., vstupné 40 Kč/žák. Určeno 
pro zŠ a Školní družiny.
Ostrovy z ohně, žraloci, mořské panny a Mickey Mouse, to vše v jedinečné  
fotograficko-filmové projekci Kateřiny a Miloše Motani.

· úterý 19. 2.    MOTANI: FLORIDA A HAVAJ NA HAVAJI – pro veřejnost
Velký sál záložny v Litovli, 18 hod., předprodej 100 Kč, na místě 140 Kč.

· čtvrtek 21. 2.    MALINA BROTHERS 
Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., předprodej 180 Kč, na místě 230 Kč.
Koncert bluegrassové kapely bratří Malinů, Luboš Malina – banjo (Druhá Trá-
va), Pavel Malina – kytara (Žalman a spol.), Josef Malina – housle (Mono-
gram) a Pavel Peroutka – kontrabas (Spirituál kvintet).

· úterý 26. 2.    JAN PALACH (KINO)
Velký sál záložny v Litovli, 10 hod., vstupné 40 Kč/žák.
Historické životopisné drama o posledních měsících života Jana Palacha. 
Vhodné pro SŠ a 9. třídy zŠ, včetně veřejnosti.

PŘIPRAVUJEME: 
   9. 3. BLANÍK (Divadlo Járy Cimrmana)
21. 3. PŘENDITE SI SPLKNÓT (zábavný pořad v hánáckém nářečí)
25. 3. RADŮZA (koncert)
26. 3. EUPHONIA CHAMBER ORCHESTRA (koncert v rámci KPH)
29. 3. VINNÝ STŘIK (koncert)
27. 4. HANA ZAGOROVÁ (koncert)
   9. 5. JANEK LEDECKÝ (koncert)
   8. 6. HANÁCKÉ BENÁTKY (THOM ARTWAY & BAND, THE GARDENERS, DEBBI,
                                                      PETR KOLÁŘ, TRAKTOR, DYMYTRY a další)

změna programu vyhrazena. 

MOTANI – Florida & Havaj na Havaji. Ostrovy z ohně, žraloci, 
mořské panny a Mickey Mouse
V poutavé fotograficko-filmové 
projekci vás tentokráte provede-
me krásami Floridy a Havaje. 
Na Floridě se jako první vydáme 
plachetnicí na ostrovy Keys, kde 
se na vodním skútru projedeme 
mezi mangrovy, podíváme se na 
divoké delfíny a nakrmíme dra-
vé žraloky. V národním parku 
Everglades uvidíme nádhernou 
bažinatou krajinu se spous-
tou vodních ptáků, aligátorů  
a kapustňáků neboli mořských 

panen. Zábavu si užijeme  
v parcích Islands of Adventu-
re a Epcotu, kde se setkáme se 
Spidermanem a Jackem Sparro-
wem. Budeme se procházet  
v Jurském parku, ale i v magické 
zemi Harryho Pottera a v po-
hádkovém parku Disney World 
nevynecháme postavičku myšá-
ka Mickeyho. Dále se na Floridě 
zaposloucháme do country hud-
by a uchvátí nás pravý indiánský 
tanec. 

Na naší další cestě na-
vštívíme Havaj – os-
trovy Oahu, Kauai, 
Maui a Big Island, kde 
se pokusíme najít po-
věstný klid a pohodu. 
V hlavním městě Ho-
nolulu zavzpomíná-
me na dobu 2. světové 
války, kdy byla Japonci 
napadena americká 

vojenská základna Pearl 
Harbor. Setkáme se do-
konce i s válečným ve-
teránem, který pomáhal 
osvobozovat naši Plzeň. 
Zažijeme ovšem také ne-
čekaný atomový poplach 
a půl hodiny strachu. Na 
Havaji nás však nejví-
ce uchvátí mořský svět, 
skalnatá krajina jurského 
parku plná vodopádů, 
ohromné stromy banyá-
ny, vysoké stromové kapradiny, 
květy ibišku a plumérií. Nevy-
hneme se ani tropickému dešti, 
který dělá z těchto vzdálených 
ostrovů pozemský ráj. Přes den 
napjatě pozorujeme, jak surfa-
ři zdolávají velmi vysoké vlny.  
K večeru pak zasedneme k dob-
rému jídlu luau. Poté nás uchvá-
tí tanec nádherných havajských 
tanečnic. Největším dobrodruž-

stvím bude pro nás ostrov Big 
Island, kde se nad sopkou Kilau-
ea vznáší šedý hustý dým. 
A bude toho ještě mnohem víc, 
v úterý 6. února od 18 hod. ve 
Velkém sále Záložny v Litovli. 
Vstupné v předprodeji 100 Kč, 
na místě 140 Kč. Vstupenky za-
koupíte v TIC Litovel (budova 
Záložny). 
Těší se na vás 

Kateřina a Miloš Motani
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Sejdeme se s Cibulkou
Aleš Cibulka je český televiz-
ní a rozhlasový moderátor  
a publicista. V roce 1998, kdy 
ukončil svá studia na Vyšší 
odborné škole he-
recké, se stal spo-
l u p r a c o v n í k e m  
a posléze i zaměst-
nancem České tele-
vize, kde moderoval 
například pořad Kolo 
plné hvězd. Dvakrát 
společně s Jiřinou 
Jiráskovou mode-
roval slavnostní vyhlašování 
cen TýTý. Každý rok moderu-
je dětskou soutěž Zlatý oříšek. 
Kromě této činnosti působí  

i jako umělecký publicis-
ta, napsal celkem tři knihy,  
z toho dvě životopisné o čes-
ké herečce Nataše Gollové  

a jednu knihu o Zden-
ce Sulanové. V TV  
Barrandov moderoval 
pořad Česká tajenka  
a Sejdeme se na cibul-
ce. V Litovli můžete 
navštívit pořad Se-
jdeme se s Cibulkou 
v úterý 5. února od  
19 hod. ve Vel-

kém sále Záložny. Hosty 
Aleše Cibulky budou hereč-
ka Ivana Andrlová a doktor  
Radim Uzel.                                           MK

Koncert Trio Incendio
Karolína Františová, Filip  
Zaykov a Vilém Petras si spolu 
poprvé zahráli v roce 2016 jako 
členové Akademie komorní 
hudby a následně se rozhodli 
založit trio na HAMU. Prvním 
pedagogem ansámblu byl Mar-
tin Kasík, nyní pracuje pod ve-
dením Ivo Kahánka. 
Již v následujícím roce získalo 
trio ocenění v mnoha soutěžích, 
např. Gianni Bergamo Classic 
Music Award ve švýcarském 
Luganu, COOP Music Awards  
v Cremoně, Concorso Inter-
nazionale di Interpretazione 
Musicale „Marcello Pontillo“  
ve Florencii a Soutěže Bohusla-
va Martinů v Praze, kde obdr-
želo i Cenu Bohuslava Martinů 
za nejlepší interpretaci autorova 
díla a Cenu Přemysla Pražáka. 
Trio Incendio je členským sou-
borem European Chamber 
Music Academy a programu se 
může účastnit i díky podpoře 
Nadace Život umělce. V létě se 
podruhé zúčastnilo Mezinárod-
ní letní akademie ISA v Rakous-
ku, kde také získalo spoustu 
ocenění. V rámci Akademie ko-
morní hudby dostalo možnost 
se představit v Berlínské filhar-

monii v rámci řady „Lunchkon-
zerte“ a na koncertě Svatovavři-
necké komorní řady festivalu 
Pražské jaro. Od letošní sezony 
Trio Incendio také figuruje na 
Listině mladých umělců České-
ho hudebního fondu. 
Všichni členové souboru jsou 
nadějnými mladými umělci, kte-
ří mají na svém kontě již spous-
tu tuzemských i mezinárodních 
ocenění. Koncert můžete navštívit  
v úterý 12. února od 19 hod.  
v Koncertním sále MK Litovel. 
Vstupné je 80 Kč. Vstupenky za-
koupíte v TIC Litovel.             MK

Koncert kapely Malina Brothers 
Bratři Malinové, tedy banjista 
Luboš (Druhá tráva), kytarista 
Pavel (Žalman a spol.) a hous-
lista Josef (Monogram), se spo-
lečně sešli na pódiu v unikátním 
projektu nazvaném Malina Bro-
thers, ke kterému přizvali ještě 
kontrabasistu Pavla Peroutku 
(Spirituál kvintet). Za několik 
dekád se objevili jako hudební-
ci či producenti snad na všech 
důležitých albech bluegrassu  
u nás. Mimo jiné spolupracova-
li např. s Robertem Křesťanem, 
Pavlem Bobkem, Věrou Marti-
novou nebo Charliem McCoy-
em (Bob Dylan, Elvis Presley). 

Mají za sebou několik koncertů 
v USA, natočili dvě řadová CD 
a právě představují nové album, 
na které přijala pozvání zpěvač-
ka Kateřina García – zpěvač-
ka česko-španělského původu, 
která je považována za jednu  
z nejvýznamnějších osobností 
irského zpěvu u nás. 
Koncert bluegrassové kapely 
Malina Brothers proběhne ve 
čtvrtek 21. února od 19 hod.  
v Koncertním sále MK Litovel. 
Vstupné v předprodeji 180 Kč, 
na místě 240 Kč. Vstupenky za-
koupíte v TIC Litovel (budova 
Záložny).                                       MK

XXXIII. ročník Hanáckého bálu
Ani letos nebude chybět tradič-
ní, v pořadí již XXXIII. Hanácké 
bál. Stejně jako v loňském roce 
bude hrát kapela z Moravského 
Krumlova Fantastic Band. Ne-
bude chybět Hanácká mozeka 
a Folklorní soubor Hanačka. 
Všichni, kdo si chtějí přijít za-

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

Tříkrálový  koncert
V netradičním termínu pro-
běhl „tradiční“ koncert obou 
sborů Základní školy Vítězné  
v Litovli. Zpěváčci z DPS Mládí 
a DPS Benjamínek představili 
tentokrát svůj vánoční program 
až po Vánocích, kdy k jeslím  
s Ježíškem přicházejí tři mudr-
ci – Tři králové, aby se mu po-
klonili a předali mu své dary. To 
je totiž ten pravý čas pro oslavu 
příchodu Spasitele, pro koledy 
a vánoční písně. A i když jsme 
se trochu obávali, Koncertní 
sál Městského klubu Litovel byl 
opět zaplněný do posledního 
místečka.
Koncert zahájil DPS Benja-
mínek známými lidovými ko-
ledami, vánočními písněmi  
a dětskými písničkami o zimě. 
Na ně navázali starší zpěváci  

z DPS Mládí, kteří do svého re-
pertoáru zařadili i písně zpívané 
latinsky nebo anglicky. Při sólu 
Elišky Smetanové z osmé tří-
dy sál ani nedýchal a odměnil 
ji dlouhotrvajícím potleskem. 
Na závěr oba sbory společně 
zazpívaly jeden z velkých hitů 
zpěvačky Ewy Farné Vánoce 
na míru a v nás všech na chvíli 
probudily sváteční atmosféru 
vánočních dní.
Přestože je paní učitelka Iveta 
Navrátilová čerstvě zaneprázd-
něna mateřskými povinnostmi, 
podařilo se jí s dětmi nacvičit 
poutavý a náročný program. Pa-
tří jí za to velký obdiv a dík. Už 
teď se těšíme na další vystoupe-
ní našich pěveckých sborů ze ZŠ 
Vítězná.         

Miloslava Flášarová
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Novinky z Ekoškoly
Členové školního Ekotýmu ZŠ 
Litovel Jungmannova přijali 
pozvání na setkání partner-
ských škol projektu Erasmus, 
které proběhlo na Základní 
škole Trávník v Přerově. Pět  
z deseti týmů přijelo ze zahra-
ničí, konkrétně z Malty, Finska, 
Bulharska, Litvy a Portugalska. 
Dopoledne proběhla meziná-
rodní prezentace škol na téma 
Udržitelné využívání sucho-
zemských ekosystémů – hos-
podaření s půdou a zastavení 
úbytku biodiverzity. Touto teore-
tickou částí prošli naši žáci pouze  
v roli pozorných posluchačů,  
v navazujícím programu se již 
neztratili. Každý z nich se při-
dal k některému ze zahraničních 
týmů, společně pak, s pomocí 
překladatelů, navrhovali možná 

řešení problémů jednotlivých 
partnerských škol. Odpoledne 
se účastníci sešli u badatelské 
výuky a experimentováním  
s půdou ověřovali různé teorie. 
Součástí programu byla také 
ukázka přípravy typických po-
krmů z regionálních potravin, 
což je téma, kterým jsme se  
u nás ve škole již podrobně zabý-
vali. Zapojení našich ekotýmáků 
bylo organizátory hodnoceno 
na výbornou a celé setkání bylo 
pro všechny velmi inspirativní. 
Naše škola je sběrným místem 
pro nefunkční elektrozařízení, 
baterie, mobilní telefony a hli-
ník. Jsme rádi, že děti, rodiče  
i zaměstnanci školy pravidelně 
plní speciální nádoby umístěné 
v prostorách školy. Tento odpad 
je pak ze školy průběžně odvážen 

a ekologicky 
zlikvidován. 
Aby žáci po-
chopili, proč 
se recyklace 
vyplatí, proč 
se všechen od-
pad ve škole 
shromažďuje  
a proč by mělo 
být třídění  
a následná 
recyklace ne-
dílnou sou-
částí každého 
z nás, pozvali jsme do školy 
lektory výukového programu 
Recyklace hrou. Děti si zopa-
kovaly pravidla třídění obalů  
a odpadů, měly možnost roze-
brat například model pračky, 
obří baterii nebo skutečný počí-

tač a zjistit, z jakých recyklova-
telných materiálů jsou výrobky 
složeny. Zbývá jen doufat, že se 
o získané informace podělí se 
svými rodiči a budou se nauče-
nými pravidly řídit i v běžném 
životě.             -ZSJL- I. Smrčková

Učitelky se učí aneb Metoda CLIL na Jungmance
Řada nabízených šablon finan-
covaných EU podporuje spolu-
práci mezi pedagogy stejných 
nebo různých vzdělávacích 
oborů. Na Základní škole v Li-
tovli v Jungmannově ulici díky 
nim probíhá například testo-
vání tandemové výuky v pří-
rodopise, prvouce a angličtině 
(společná výuka dvou pedagogů  
v jedné vyučovací hodině, které 
předchází společné plánování 
a následuje společná reflexe), 
spolupráce učitelů (minitým tří 
pedagogů se schází a plánuje 
metody a formy výuky, navště-
vují se vzájemně v hodinách, 
průběžně vyhodnocují výsled-
ky a efektivnost výuky) nebo 
podpora zavádění metody CLIL 
do výuky (výuka nejazykového 
předmětu v cizím jazyce). 
Poslední zmiňovaná šablona, 
kromě spolupráce učitelů, zvy-
šuje i znalosti cizího jazyka  
u pedagogů, kteří jazyk nevyu-

čují. Má je povzbudit začít prak-
ticky využívat cizí jazyk v jiné 
hodině než jazykové. Výhodou 
metody CLIL má být používání 
cizího jazyka v přirozeném pro-
středí, ne jen v uměle navoze-
ných situacích procvičovaných 
v hodinách cizího jazyka. Žáci 
by měli být lépe motivováni ne-
násilným osvojováním si cizího 
jazyka. Jak ale tyto teoretické 
definice vypadají v praxi?
Dvě skupiny osmi učitelek „stu-
dentek“ se každý týden pravi-
delně schází pod vedením dvou 
našich jazykářek k výuce ang-
lického jazyka. Některé se učí 
jazyk téměř od začátku, jiné si 
osvěžují své znalosti z dřívějších 
studií. Všechny spojuje úsilí se 
zlepšovat, i když při všech akti-
vitách, které dnešní školství na 
pedagoga klade, není vůbec jed-
noduché najít k samostudiu vol-
ný čas. Povinnou součástí šablo-
ny je i absolvování CLILových 

minilekcí v hodinách. Všechny 
musely odhodit svůj vrozený 
ostych a mluvit před svými žáky 
anglicky. Tyto aktivity už pro-
běhly v hodinách tělocviku, in-
formatiky, matematiky, hudební 
výchovy, prvouky, přírodovědy 
a dalších. Ve většině případů 
šlo o hodiny na prvním stupni  
a žáci si netradiční anglické vstu-
py do hodin oblíbili. O tom, že 
využívání této šablony je určitě 
přínosné pro obě strany, svědčí 
i fakt, že všechny učitelky „stu-
dentky“ chtějí další dva školní 
roky ve studiu cizího jazyka  
a jeho zavádění do svých hodin 
pokračovat. Na závěr uvádím 
pár postřehů a hodnocení, zá-
měrně bez uvedení jmen.
„Žáci velmi kladně přijali maňás-
ka, který je provázel chvilkami 
anglického jazyka ve vyučova-
cích hodinách. Jsem přesvědče-
na, že maňásek žákům pomohl 
k odstranění ostychu vyzkoušet 

říci jednoduché věty v angličti-
ně. Opravy výslovnosti nebrali 
žáci jako opravu od učitelky, ale 
od maňáska, který se s nimi chce 
domluvit.“
„Zpočátku jsem měla obavu  
z vedení části hodiny v anglickém 
jazyce. Díky podpoře „pedagoga 
– lektora“ a konzultaci přípravy 
na hodinu jsem tuto obavu doká-
zala potlačit.“
„Předsevzala jsem si, že krát-
ké chvilky anglického jazyka  
v jiných vyučovacích jednotkách 
budu používat častěji. Trochu 
jsem ztratila ostych mluvit na 
děti anglicky.“
„Začnu-li na žáky mluvit anglic-
ky v mé hodině matematiky, zpo-
zorní i ti, které musím k jakékoliv 
aktivitě neustále povzbuzovat.  
A pro mě – neznám lepší motiva-
ci k dalšímu studiu, než když si 
před třídou dětí nemůžete vzpo-
menout na to správné slovíčko.“

-ZSJL- S. Purová

Poděkování
Přestože Vánoce jsou již mi-
nulostí, děkuji jménem dětí  
a všech pracovníků Dětské-
ho domova Technickým služ-
bám, městu Litovel a rádiu  
DEEP za pomoc při realizaci 
projektu Strom splněných přání. 
Tento strom ověšený přáníčky 
dětí z Dětského domova zdobil 
litovelské náměstí 30. listopado-
vý den. Touto cestou také moc 
děkuji všem lidem, kteří si z vá-

nočního stromu „utrhli“ přání  
a pomohli tak splnit nejeden 
dětský sen. I když největším 
snem těchto dětí je být s rodi-
nou na Vánoce doma, ale ten 
jim splnit nemůžeme.
Do roku 2019 přejeme čtená-
řům Litovelských novin pevné 
zdraví, hodně pohody a příjem-
né čtení. 

Dětský domov Litovel, 
vych. R. Doubravová

Rodičovský spolek a ZŠ Vítězná Litovel
Vás zve na 

Tradiční školní ples
konaný na Záložně 8. února 2019.

Zahájení ve 20 hodin 
polonézou žáků 9. tříd.

K tanci a poslechu hraje NO-PROBLEM.
Vstupné 100 Kč + 40 Kč místenka.

 (Lze zakoupit v kanceláři ZŠ Vítězná.)
Vystoupení žáků, občerstvení, 

míchané nápoje.
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Dobrý skutek žáků gymnázia
V předvánočním čase se kouz-
lo Vánoc a s ním spojená chuť 
rozdávat radost a naději do-
stavila i na naše gymnázium. 
Jsem opravdu moc ráda, že jsem 
mohla být u toho, kdy se celá tří-
da kvarta rozhodla být součástí 
projektu Člověk v tísni s názvem 
„Skutečný dárek”. Tento projekt 
je podporován nejedním vel-

kým partnerem. Na jejich online 
stránkách je možné vybrat si  
z více než dvou desítek daro-
vacích certifikátů či unikátních 
Skutečných dárků. Tyto dárky 
vždy symbolizují určitou formu 
pomoci – od kozy přes léky pro 
rodiny v Africe až po doučová-

ní dětí z chudých rodin v České 
republice.
Žáci kvarty se společně domlu-
vili a odhlasovali koupi zvíře-
te, konkrétně krávy. Ta dokáže 
chudé rodině zajistit obživu, 
výdělek, a tudíž i změnit život. 
Žáci touto společnou aktivitou 
ukázali nejen soudržnost jako 
třídy, což je jedna z mnoha vy-

žadovaných kompetencí mladé-
ho člověka, ale také solidárnost 
vůči ostatním, o které se tak čas-
to mluví. 
Touto cestou děkuji samot-
ným žákům kvarty a také rodi-
čům, bez kterých by to nešlo.    
              Mgr. Řezníčková Kristýna

Žáci gymnázia rozdávali radost 
seniorům
V předvánočním čase se stu-
denti tercie Gymnázia Jana 
Opletala vypravili do Domova 
seniorů v Litovli, aby zpříjem-
nili zdejším klientům období 
adventu. Studenti pro tuto pří-
ležitost nacvičili pásmo koled  
a vánočních písní s doprovo-
dem kytary, flétny a rytmic-
kých nástrojů. Básně s vá-
noční tematikou, které byly 
přednášeny mezi jednotlivými 

písněmi, ještě více umocnily 
atmosféru blížících se Vánoc. 
Na závěr vystoupení studenti 
předali posluchačům vánoční 
přáníčka. Za pomoc při přípravě 
vystoupení děkuji kolegyním Mi- 
chaele Hradilové a Ivaně Spurné.  
V Domově seniorů se nám dosta-
lo velmi srdečného přijetí a věřím, 
že těchto milých setkání bude  
i v letošním roce přibývat.
                                  Mgr. Alena Tichá

Co dostali žáci ZŠ Vítězná pod  
stromeček?
Vedení školy ZŠ Vítězná využilo 
nabídky Evropského fondu pro 
regionální rozvoj IROP (Inte-
grovaný regionální operační 
program) a připravilo pro svoje 
žáky veliké překvapení ve formě 
mnoha pomůcek a digitálních 
zařízení. 
Z původní velké knihovny, poz-
ději druhé učebny informatiky, 
vybudovala škola polyfunkční 
učebnu se třemi zónami. Zá-

kladní zóna zahrnuje 14 pev-
ných počítačů, 14 notebooků  
a novou interaktivní tabuli. Dal-
ší polovina učebny zahrnuje dvě 
zóny – diskusní a objevitelskou. 
V diskusní zóně mají žáci  
k dispozici 15 tabletů s možnos-
tí wifi připojení jak k internetu, 
tak k aplikacím přístupným na 
serveru školy. Tablety se pra-
videlně umísťují do dobíjecího 
boxu, který mohou vyučující 
prostřednictvím výtahu školy 
přemístit do jakékoli učebny 
školy pro aktivní práci s žáky  
i mimo polyfunkční učebnu. 
Objevitelská zóna obsahuje 

především senzory, LabQues-
ty Vernier a další pomůcky pro 
výuku v oblasti přírodověd-
ných předmětů. Tyto senzory  
a LabQuesty využívají vyučují-
cí a žáci též v odborných učeb-
nách, především fyziky, chemie 
a přírodopisu. Diskusní a obje-
vitelskou zónu dělí interaktivní 
dotyková obrazovka s mobilním 
stojanem, která slouží k aktivi-
tám v obou zónách.

Nedílnou součástí projektu je 
nová konektivita školy k inter-
netu. Škola díky tomuto pro-
jektu zařídila rychlejší připojení 
k internetu a spoustu dalších 
novinek v této oblasti. Učebna 
již více jak měsíc slouží k výu-
ce žáků školy, pravidelně ji však 
budou v rámci tohoto projektu 
IROP navštěvovat i žáci z jiných 
základních a mateřských škol.
Přeji všem žákům radostnou, 
objevitelskou a tvůrčí práci se 
všemi pomůckami tohoto pro-
jektu.

RNDr. Miroslava Černá,  
ICT koordinátor a metodik školy



14 / ŠKOLY

Informace pro zájemce o studium na Gymnáziu Jana Opletala v Litovli
Ředitel školy vy-
hlásí nejpozději do  
31. ledna 2019 prv-
ní kolo přijímacího 
řízení, včetně sta-
novení jednotných 
kritérií a předpokládaného po-
čtu přijímaných uchazečů. 
Aktuální informace budou prů-
běžně doplňovány na www.gjo.cz. 
Doporučujeme průběžně sledo-
vat také webové stránky Centra 
pro zjišťování výsledků vzdě-
lávání (dále Centrum) www.
cermat.cz, které je pověřeno 
přípravou zadání, zpracováním 
a hodnocením výsledků testů 
jednotné zkoušky. Již nyní zde 
naleznete informace k testům 
z matematiky a českého jazyka 
a literatury pro 5. i 9. třídu ZŠ 
(upozorňujeme, že se nejedná  
o tzv. „testy Scio“).

Přijímací řízení (platné pro čtyř-
leté i osmileté studium):
· termín pro odevzdání přihlášek 
řediteli střední školy (bez ta-
lentové zkoušky) – do 1. března 

2019 (pro první kolo přijímacího 
řízení)
· konání povinné jednotné zkoušky 
v oborech s maturitní zkouškou
· jednotné zkoušky se konají for-
mou písemných testů z předmě-
tů český jazyk a literatura a ma-
tematika a její aplikace v rozsahu 
stanoveném Rámcovým vzdělá-
vacím programem pro základní 
vzdělávání (RVP ZV)
· každý uchazeč může konat pí-
semné testy dvakrát, v prvním 
stanoveném termínu na škole 
uvedené na přihlášce v prvním 
pořadí, ve druhém pak ve škole 
uvedené jako druhé
· do celkového hodnocení se pak 
uchazeči započítává lepší výsle-
dek písemných testů
· výsledek hodnocení jednotné 
zkoušky se na celkovém hod-
nocení uchazeče podílí nejméně 

60 % (celkové hodnocení dále 
zahrnuje hodnocení na vysvěd-
čeních ze ZŠ a popř. další sku-
tečnosti a zájmy uchazeče)
· pro první kolo přijímacího ří-
zení může uchazeč podat nej-
výše dvě přihlášky, na obou při-
hláškách uvede údaje o školách 
ve stejném pořadí
· u uchazečů se speciálními vzdě-
lávacími potřebami se k přihlášce 
dokládá doporučení školského 
poradenského zařízení obsahující 
podpůrná opatření pro nezbytné 
úpravy přijímacího řízení
· stejný termín pro konání zkouš-
ky v jiném oboru vzdělání nebo 
jiné škole není důvodem stano-
vení náhradního termínu konání 
zkoušky
· centrum zpřístupní hodnocení 
uchazeče příslušné střední škole 
nejpozději do 28. dubna 2019. 

Ředitel školy ukončí hodnocení 
do 2 pracovních dnů po zpří-
stupnění hodnocení uchazeče 
Centrem:
· vyhlášení výsledků u přija-
tých uchazečů bude zveřejněno 
formou seznamu na webových 
stránkách školy a na veřej-
ně přístupném místě ve škole,  
u nepřijatých uchazečů zaslá-
ním písemného rozhodnutí
· po vyhlášení výsledků přijí-
macího řízení potvrdí přijatý 
uchazeč svůj zájem o studium 
odevzdáním zápisového lístku 
řediteli školy, a to do 10 pracov-
ních dnů. Pokud takto neučiní, 
vzdává se tímto práva být přijat. 
Vzít zpět zápisový lístek školský 
zákon neumožňuje. Toto usta-
novení neplatí pouze v přípa-
dě přijetí na základě odvolání.              
                                 Ředitelství školy

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

čtyřleté studium 12. dubna 15. dubna 13. května 14. května

osmileté studium 16. dubna 17. dubna 13. května 14. května

Minisčítání 2018 na ZŠ Vítězná
Žáci naší školy od 5. do 9. roč-
níku se zapojili do projektu Mi-
nisčítání 2018, který pro žáky 
organizoval Český statistický 
úřad. Odpovídali na 19 zajíma-

vých otázek typu: způsob cesty 
do školy, jídlo ve školní jídelně, 
nejoblíbenější věc, čas na inter-
netu, blízcí kamarádi… Získané 
údaje podléhaly zásadám ochra-

ny a zachování ano-
nymity dat.
Po ukončení zadá-
vání dat do dotazní-
ků se žáci ze stránek 
www.miniscitani.cz 
mohli dovědět, jak 
odpovídali ostatní 
spolužáci v jejich, ale 
i v sousední třídě, ve 
školách jednotlivých 
okresů, ve školách na-
šeho hlavního města 

nebo v celé ČR 
a také výsledky 
porovnat pomocí 
sloupcových nebo 
výsečových grafů. 
Žáci naší školy 
měli navíc další 
skvělou možnost, 
a to diskutovat  
o výsledcích Mi-
nisčítání 2018 na 
našich dvou inter-
aktivních tabulích 
v nové polyfunkční učebně.
Minisčítání je jednou z aktivit 
ČSÚ, jejichž cílem je zvyšování 
statistické gramotnosti. Zábav-
ně naučná forma má pomoci 

dětem a mládeži zlepšit vnímá-
ní statistiky jako nástroje, který 
umí popsat každodenní život.

RNDr. Miroslava Černá
ICT koordinátor školy

Základní škola 
Litovel Jungmannova 

zve budoucí prvňáčky 
s rodiči na 

EDUKAČNÍ 
ODPOLEDNE

Ta budou probíhat vždy 
ve čtvrtky od 16 hodin. 

Termíny: 7 a 21. února, 
7. a 28. března



DĚTI A MLÁDEŽ / 15

INzERCE

Dům dětí a mládeže Litovel
· 2. února   Dívka roku ČR 2019 
základní kolo soutěže krásy, která je určena dívkám od  
13 do 16 let. 
Místo a čas:  záložna Litovel, Velký sál, začátek ve 14 hodin. 
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji v DDM Litovel 60 Kč.
Bližší informace na tel. 585 342 448, 775 550 962, e-mail weberova@ddm-
litovel.cz. 

· 8. února     Litovelský skřivánek
Pěvecká soutěž. Termín uzávěrky přihlášek je ve středu 6. února, možno za-
sílat elektronicky na adresu j.cekelova@ddmlitovel.cz. 
Místo a čas: DDM Staroměstské náměstí, zahájení ve 13 hodin. 
Bližší informace na tel.: 775 550 963

· 23. února     Litovelské setkání chovatelů terarijních zvířat
Přijďte strávit dopoledne s terarijními zvířaty a ověřit si znalosti o nich! 
Místo a čas srazu: DDM Litovel, Komenského ulice, v 9 hodin. 
Předpokládané ukončení akce bude ve 13 hodin tamtéž. 
Účastnický poplatek činí 20 Kč za osobu.
Bližší informace na tel.: 585 342 448, 775 550 964, 725 823 618, e-mail: 
p.sova@ddmlitovel.cz.

Níže naleznete přehled prázdninových pobytových a příměstských táborů.

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

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

MINIŠKOLKA NA ZKOUŠKU
· úterý 5. 2., 8.30–11.30 hodin.
Pro děti od 2 let. S sebou svačinu, pití, přezůvky.
Tato lekce je zdarma pro nové uchazeče, dále již platba předem, dle přihlá-
šení. Cena za dopoledne 100 Kč.

PŘEDNÁŠKA: SEBEVĚDOMÍ DĚTÍ
· středa 6. 2., od 16 do 18 hodin.
Lektor Ing. P. Mečkovský. Cena přednášky je 100 Kč jednotlivci, manželský 
pár 150 Kč. Hlídání dětí zajištěno, nutné přihlásit předem.

MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI
· neděle 10. 2., od 14 hodin, Nasobůrky.
zveme rodiče s dětmi a tříkrálové koledníky. Vstupné dobrovolné. Jsou při-
praveny soutěže, hry, tombola, občerstvení.

KURZ ŠITÍ 
· Pro začátečníky se kurz koná v úterky 12. 2., 19. 2., 26. 2. v čase 
16.00–17.45 hodin.
· Pro pokročilé kurz probíhá ve středy 13. 2., 20. 2., 27. 2. v čase 
16.00–17.45 hodin. 

DISKUZNÍ PÁTEK pro milovníky zahrádek JARO NA ZAHRADĚ
· pátek 22. 2., 9.30–10.30 hodin.
Diskuze, rady, doporučení, sdílení zkušeností.

PŘIPRAVUJEME:
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NOEMOVA ARCHA
Tábor bude probíhat ve dnech 19.–23. srpna. Je určen pro děti od 4 do  
6 let. Cena je 1 200 Kč. zálohu 50 % částky je nutné zaplatit do konce břez-
na. Program je denně od 6.30 do 16.00 hodin. Děti čeká sportování, výlety, 
malování, hry, soutěže ad. Více informací na www.mcrybicka.cz.

NÁZEV TERMÍN VEDOUCÍ

PMT Toulavý týden 8. 7.–12. 7. Ing. Pavel Sova

PMT Výletníček 15. 7.–19. 7. Hedvika Weberová, DiS.

PMT Každý den trochu jinak 22. 7.–26. 7. Monika Pospíšilová

PMT Křížem krážem 12. 8.–16. 8. Michaela Labounková

PMT Kuchtíkův voňavý týden 19. 8.–23. 8. Jana Čekelová

PMT Prázdninám AHOJ! 26. 8.–30. 8. Šárka Grunová, DiS.

Prázdninová nabídka příměstských 
táborů DDM Litovel 

Prázdninová nabídka pobytových  
táborů DDM Litovel 

NÁZEV TERMÍN VEDOUCÍ

PT integrační/ Cakov 30. 6.–6. 7. Šárka Grunová, DiS.

PT Survivor/Cakov 6. 7.–13. 7. Jana Čekelová

PT Taneční týden Vernířovice 8. 7.–13. 7. Mgr. Miroslava Grulichová

PT Taneční soustředění KASTER/
Cakov

28. 7.–3. 8. Monika Pospíšilová

Do konce února budou na našich webových stránkách  
www.ddmlitovel.cz k nabídce táborů doplněny podrobnější informa-
ce, včetně cen táborů.
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GYNEKOLOGIE

MUDr. Vojtěch Konečný Příčná 1256/3 585 343 207 7.15–12
13–18

8–12
13–15

7.15–12
13–17

7–14 7.15–12
13–16

LOGOPEDIE

Mgr. Jitka Šmakalová Jungmannova 732 777 937 126 středa a pátek 7–15, sobota 8–13

jméno lékaře adresa telefon pondělí úterý středa čtvrtek pátek

OČNÍ LÉKAŘSTVÍ

MUDr. Andrea Dostálová
Komenského 687 727 901 407   8–10 8–12   8–12 8–9   8–12

MUDr. Silvie Kalábová (středa) 13–17 12.30–15 9–12 perimetr 12–14 perim.

ORTOPEDIE

MUDr. David Baciak poliklinika 585 371 005 Po 15–19, út 7–17, čt 7–13. Ambulance provozována na objednání pacientů. Akutní případy budou 
ošetřeny bez objednání v prvních dvou hodinách ordinační doby.   

PLICNÍ AMBULANCE

MUDr. Marcel Rupprecht Kollárova 808/5 603 840 247 8–11 9.30–10.30 akut. 12–14 8–11 12–14

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI

MUDr. Petr Vočka poliklinika 585 343 419 7–12 12–17 jen pro pozvané 
10.30–15

7–12

ZUBNÍ LÉKAŘI

MUDr. Jitka Čamková Boskovicova 781 585 343 039 7.30–12
13–16.30

7.30–12
13–16.30

7.30–12 7.30–12
13–16.30

7.30–12

MUDr. Olga a Petr Vojancovi Boskovicova 781 585 343 039 7.30–12
13–16.30

7.30–12
13–16.30

7.30–12 7.30–12
13–16.30

7.30–12

MUDr. Michal Schmalz Dukelská 303/22 585 343 171   7.15–11.30
12.30–14.45

  8–11.30
12.30–17.45

  8–11.30
12.30–17.45

  7.15–11.30
12.30–14.15

7.15–11.30

MUDr. Iva Koupilová Nábřežní 970 605 174 885 8–12
13–17.30

8–12
13–17.30

MUDr. Jana Lemáková 
(ortodoncie)

Nábřežní 970 736 147 391 7.30–15.30 7.30–15.30 10–18.30 7.30–15.30 7.30–12

MUDr. Josef Přibyl st. Nábřežní 970 585 342 910 7.30–17.30 7.30–17.30 7.30–16.30 7.30–16.30 7.30–11.30

MDDr. Josef Přibyl ml. Nábřežní 970 588 288 970 8–17 8–15.30 10–15.30 8–15.30 8–12

MDDr. Jan Přibyl Nábřežní 970 588 288 972 8–17 8–15.30 10–15.30 8–15.30 8–12

SEZNAM LÉKAŘŮ PRO ROK 2019

V lednovém vydání Litovelských novin jsme aktualizovali seznam lékařů pro rok 2019. V některých případech byla špatně otištěna ordinač-
ní doba, proto uvádíme opravu. Je doplněna ordinační doba MUDr. Baciaka, jež nebyla předtím známa. Zároveň zde doplňujeme laboratoř, 
onkologii, nefrologii a nutriční poradnu.  
Kompletní seznam lékařů si můžete vytisknout z webu města (sekce Aktuality) nebo jej zdarma obdržíte v Turistickém informačním centru.  
Seznam lékařů je aktualizován i na webu města v sekci Podnikání – Seznam firem v Litovli – Zdravotnictví nebo Zdravotnictví, poliklinika. 

LABORATOŘ

AeskuLab (2. patro) poliklinika 733 673 417 7–12 7–12 7–12 7–12 7–12

AgelLab (1. patro)
Příjem vzorků do 13 hodin. 

poliklinika 585 341 672 6.30–12 6.30–12 6.30–12 6.30–12 6.30–12

12.30–14 12.30–14 12.30–14 12.30–14 12.30–14

ONKOLOGIE

MUDr. Blanka Gajová poliklinika 585 341 551 11–14

14–15 objedn.

MUDr. Jarmila Kovaříková, 
MUDr. Josef Kovařík

poliklinika 585 341 137
724 080 593

8–12.30

13–15

NEFROLOGIE

MUDr. Jana Zahálková Ph.D. Vítězná 183 727 952 004 7–13

NUTRIČNÍ PORADNA

Radomíra Drábková Vítězná 183 727 952 035 7–15
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Čeština je nádherná... Kvíz k Mezinárodnímu dni mateřského jazyka

DVA z Vás získají
 PRAKTICKÉ DÁRKY

1. Pokud někdo platí za své chyby, 
tak p_ká, při rozpočítávání u hry 
na schovávanou se zase p_ká. 
a) i, i
b) y, i
c) i, y

2. Naučnou výstavu jsme _______ 
v muzeu. 
a) shlédli
b) zhlédli
c) schlédli

3. Která věta je napsána správně?
a) Výjimka potvrzuje pravidlo.
b) Vyjímka potvrzuje pravidlo. 
c) Vyjimka potvrzuje pravidlo. 

4. Otázka pro kuchaře. Které ko-
ření je napsáno špatně:
a) kardamom
b) tymián
c) badián

5. Která věta není napsána správně?
a) Mě to přece nemusíš vysvět- 
    lovat.
b) Mě se to netýká. 
c) Odjeli beze mě. 

6. Často v dnešní řeči používáme 
toto slovo. Víte ale, jak se NEpíše? 
a) on-line
b) online
c) on line

7. Ekonomika zaznamenala pě-
tiprocentní nárůst. Číslovkou to 
vyjádříme:
a) 5 %
b) 5%
c) obojí je správně

8. Matka partnera bude vždy 

věčným tématem. Víte ale, jak se 
správně píše? 
a) tchýně
b) tchýňa
c) tchyně

9. _________ obyvatelé ostrova 
jsou k cizincům velmi ostražití.
a) Tamnější
b) Tamější 
c) Obojí je správně. 

10. T_pněte si, kolik stojí nový 
t_p škodovky. 
a) i, y
b) y, y
c) y, i

11. Ve které větě je chyba? 
a) Hasicí přístroj slouží k hašení.
b) Lepicí pistole slouží k lepení.
c) Balící papír slouží k balení. 

12. Ve které větě je chyba?
a) Princ tasil svůj dlouhý meč. 
b) Princ zabil tříhlavého draka.

c) Princ dobil hrad.

13. Doplňte velká a malá písme-
na: _pojené _rálovství _elké _ri-
tánie a _everního _rska. 
a) S, k, V, B, S, i 
b) S, k, V, B, S, I
c) S, K, V, B, S, i

14. Doplňte: Ob_li jsme sice celé 
město, ale dobrý ob_d jsme si ni-
kde nedali.
a) je, ě
b) ě, ě
c) ě, je

15. _poutaný zloděj, _padané 
hrušky, _vinutý papír, _vržená 
vláda mají 
na začátku 
s p o l e č n é 
písmeno:
a) může se  
     psát s i z 
b) z
c) s

Podmínky soutěže: Správné odpovědi můžete poslat e-mailem nebo odevzdat na podatelně Městského úřadu Litovel. Připiš-
te k tomu své jméno, příjmení, adresu a kontaktní údaje (telefon nebo e-mailovou adresu). 
Soutěž probíhá od 1. do 18. února. Výherci budou oznámeni v březnovém vydání Litovelských novin. Výhra bude k vyzved-
nutí po uveřejnění jmen v redakci Litovelských novin na MěÚ Litovel. 

Český rybářský svaz, z.s., 
MO Litovel zve zájemce o rybaření na

ŠKOLENÍ NOVÝCH ČLENŮ
      

Proběhne 16. a 17. února vždy od 8 hodin

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

Zkoušky jsou plánovány na sobotu 23. února od 8 hod.  
v sídle ČRS MO Litovel.

Na školení budou noví adepti seznámeni se základy ekologie  
a biologie ryb, základy rybolovných technik a právní úpravou 
výkonu rybářského práva. Školení bude zakončeno zkouškou, 
jejíž úspěšné složení je nezbytné pro vydání státního rybářského 
lístku a povolenky k rybolovu. 
Přihlášku za člena ČRS, z.s., MO Litovel je možno získat buď 
již nyní osobně v sídle MO Litovel (v úřed. hod.), v prodejně 
rybářských potřeb na ul. Nasobůrské anebo prostřednictvím 
webových stránek naší organizace (www.crslitovel.cz). Po vypl-
nění je přihlášku nutno doručit do schránky v sídle ČRS, z.s., 
MO Litovel. Přihlášení zájemci budou ještě v předstihu vyrozu-

měni o konání termínu školení. Ti, kteří do 
jeho zahájení nestihnou přihlášku podat, 
mohou tak učinit přímo na místě před za-
čátkem školení.

Kontakty pro případné dotazy:
Tel.: 732 425 715
E-mail: crslitovel@crslitovel.cz

Fotbalové pozvánky

zimní příprava na jarní část sezóny 
2018/2019 byla zahájena tréninkem 
v pátek 18. ledna na umělé trávě 
v Uničově. Nyní bude následovat  
6 přípravných zápasů a jedno tříden-
ní soustředění. 
• každý pátek trénink v Uničově, 
ostatní tréninky dle plánu
• pátek 1. 2.–neděle 3. 2. kondiční 
soustředění (Mírov)
• pátek 15. 2. přípravné utkání – 
Medlov (18 hod. v Uničově)

• sobota 23. 2. přípravné utkání – 
Maletín (15 hod. v Mohelnici)
• sobota 2. 3. přípravné utkání –  
Rapotín (13 hod. v Mohelnici)
• sobota 9. 3. přípravné utkání – 
Chválkovice (11.30 hod. v Holici)
• sobota 16. 3. přípravné utkání – 
Mohelnice (11 hod. v Mohelnici)
• sobota 30. 3. první mistrovské 
utkání – 1. HFK Olomouc „B“ (na 
domácím stadionu v Litovli)

Všechny fanoušky srdečně zveme!

Osadní výbor Unčovice srdečně 
zve děti a rodiče na již tradiční 

Dětský maškarní ples

Kdy: sobota 2. března ve 14.00 hodin
Kde: Sokolovna Unčovice

Vstupné dobrovolné.
Těšit se můžete na bohaté občerstvení, 

soutěže o ceny a mnoho dalšího...
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Kalendář svozu
Litovel

LITOVEL - znak mìsta - erb
v barvách modré a støíbrné

L i t o v e l

 Plast           Bioodpad           Papír           Směsný odpad

www.litovel.eu

Liché pondělí Sudé pondělí Liché úterý
Cholinská, Štefánikova,
Svatoplukova, Olomoucká, 
Dukelská, Komárov, 
Javoříčská, Nádražní, 
Severní

Čihadlo, Husova, Karlovská, Šargounská, 
Družstevní, Sochova, Jiráskova, 
Šemberova, Bezručova, Šmakalova, 
Lužní, Švermova, Revúcká, Studentů, 
Opetalova, Čs. armády, Severní

Polní, Červenská, ul. Novosady – RD, 
Hrnčířská, Žerotínova, Sušilova, 
Rybníček, Uničovská, 
Severní ulice – RD, 
Gemerská ulice – RD

Rozdělení svozu 
směsného odpadu:

NEPO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO

NEPO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO

NEPO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO

Červen
S 1 2
L 3 4 5 6 7 8 9
S 10 11 12 13 14 15 16
L 17 18 19 20 21 22 23
S 24 25 26 27 28 29 30

Květen
S 1 2 3 4 5
L 6 7 8 9 10 11 12
S 13 14 15 16 17 18 19
L 20 21 22 23 24 25 26
S 27 28 29 30 31

Leden
L 1 2 3 4 5 6
S 7 8 9 10 11 12 13
L 14 15 16 17 18 19 20
S 21 22 23 24 25 26 27
L 28 29 30 31

Únor
L 1 2 3
S 4 5 6 7 8 9 10
L 11 12 13 14 15 16 17
S 18 19 20 21 22 23 24
L 25 26 27 28

Březen
L 1 2 3
S 4 5 6 7 8 9 10
L 11 12 13 14 15 16 17
S 18 19 20 21 22 23 24
L 25 26 27 28 29 30 31

Duben
S 1 2 3 4 5 6 7
L 8 9 10 11 12 13 14
S 15 16 17 18 19 20 21
L 22 23 24 25 26 27 28
S 29 30

INzERCE

LITOVEL - znak mìsta - erb
v barvách modré a støíbrné

L i t o v e l

 Plast           Bioodpad           Papír           Směsný odpad

www.litovel.eu
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19

Víte, že...
• z třiceti recyklovaných PET lahví se může vyrobit  

dětská fleecová mikina?
• použitý papír lze až 6krát recyklovat a využít pro výrobu 

nového papíru?

NEPO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO

NEPO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO

NEPO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO

Leden
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Kalendář svozu
Myslechovice

Únor
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Březen
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Duben
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Květen
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Červen
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
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LITOVEL - znak mìsta - erb
v barvách modré a støíbrné
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 Plast           Bioodpad           Papír           Směsný odpad
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Víte, že...
• tříděním odpadů se prokazatelně šetří primární  

zdroje energie, jako je ropa, uhlí či sklářské písky?
• z patnácti kartonů od džusu nebo mléka se vyrobí  

tolik papíru, že se z něj dá vyrobit dětské leporelo?

NEPO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO

NEPO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO

NEPO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO

20
19

Kalendář svozu
Nasobůrky, Víska

Leden
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Únor
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Březen
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Duben
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Květen
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Červen
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30



Poznáte krásné 
litovelské opeřence? 

Zkuste jednotlivým fotografiím těchto nádherných 
ptáků, které můžete i Vy potkat při procházkách Li-
tovelským Pomoravím, přiřadit jména.
Nápověda: vidíte zde fotografii kachničky mandarin-
ské, ledňáčka říčního, sýkory modřinky, káněte lesní-
ho, labutí velkých, racka a kormorána velkého. 
Správné odpovědi uveřejníme v příštím vydání Lito-
velských novin. 
Fotografie nám do redakce zaslali Marie Vykydalová 
a Vojtěch Skácelík. Děkujeme!


