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Jaro je už za dveřmi...
foto: Marie Vykydalová
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Vážení a milí čtenáři,

    tak a máme tady březen! Co Vás napadne při 
vyřčení tohoto slova? Mně na mysl vyvstane hned 
několik spojení: březen za kamna vlezem, Mezi-
národní den žen, jarní prázdniny, měsíc knihy 
nebo jarní rovnodennost. Astronomické jaro letos 
začne opět 20. března přesně ve 22.58 hodin. Za-
jímavostí je, že až do roku 2047 bude jaro začínat 
právě 20. března. V roce 2048 jaro začne dokonce 
už 19. března. Začátek jara se na 21. března vrátí až  
v roce 2102, tedy za hodně hodně dlouho. 
     V tomto čísle si můžete přečíst hned na vedlejší straně o velkém 
úspěchu litovelské firmy Brazzale Moravia a.s. Na záludnou otázku, 
co je žehlička, nám v rozhovoru na straně 10 odpověděl jejich sběra-
tel pan Josef Řimnáč z Olomouce. Pokračuje také seriál o lípách jako 
symbolu svobody – tentokrát z Myslechovic. Užijte si první jarní 
měsíc a v dubnu „na viděnou!“              Eva Kratochvílová, redaktorka

Místní části už mají nové osadní výbory

Navýšení počtu jízd SENIOR TAXI LITOVEL bylo schváleno

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: 10x za měsíc, 
jízdné je jednosměrné. 
Cena je 20 Kč.
Vyřízení průkazky: Městský 
úřad, odbor sociální a správní 
– paní Vyroubalová.

Ve čtvrtek 14. února se konalo 
5. zasedání Zastupitelstva měs-
ta Litovel. Jedním z projedná-
vaných bodů bylo i schválení 
nových osadních výborů pro 
volební období 2018–2022. Ke 
změně předsedů došlo v šesti 
místních částech, a to: Březové, 
Chudobín, Nasobůrky, Nová 
Ves, Savín a Tři Dvory. 
Novým předsedou v Březo-
vém se stal Ing. Jiří Sládek, 
který nahradil Pavla Hejla st. 
V osadním výboru dále bu-
dou: Michal Dujava, Karel  
Eliáš, Petr Grulich, Jarmila Ko-
vářová st., Eva Podškupková  
a Marie Svozilová. 
Předsedou osadního výboru  
v Chořelicích zůstává i nadá-
le Ing. Vladimír Vaněk. Spolu  
s ním budou ve výboru působit: 

Karel Dušek, Pavel Horák, Zde-
něk Kusý, Marcela Machatová, 
Pavel Přikryl a Lenka Šmídová.
Nového předsedu mají v Chudo-
bíně. Zvolen byl Ing. Květoslav 
Ambrož, který nahradil Petra 
Čamka. Členy osadního vý-
boru se dále stali: Petr Čamek, 
Pavel Čeladník, Leoš Rosman  
a Nina Schlauchová. 
V Myslechovicích bude i nadále 
předsedou Aleš Hubáček. Spolu  
s ním ve výboru budou: Anna An-
drýsková, Lubomír Křoupal, Pavel 
Obrátil, Zdeněk Pokorný, Vrati-
slav Spurný ml. a Oleg Žurba. 
Novou předsedkyni mají v Na-
sobůrkách. Mgr. Alice Hemer-
ková Bittnerová v této funkci 
střídá Luďka Vyhnálka. Zároveň 
jsou Nasobůrky jedinou míst-
ní částí, kde mají ve svém čele 

ženu. Dalšími členy výboru 
jsou: Miloslav Čunderle, Jiří 
Konečný, Michal Korhoň, Ond-
řej Mazánek, Miroslav Šimáček  
a Pavel Vlček. 
I Nová Ves má nového předsedu. 
Jitka Čepová předala předsed-
nictví Martinu Klustovi. Spolu 
s ním výbor tvoří tito členové: 
Jana Kellnerová, Eva Kratochví-
lová, Kristýna Nedozrálová, Hy-
nek Navrátil, Miroslav Navrátil 
a Petr Šišma. 
Jiří Skřepský zůstává dále před-
sedou osadního výboru v Rozva-
dovicích. Dalšími členy jsou: Jan 
Čunderle, Vlastimil Kudláček, 
Vojtěch Smékal a Ladislav Stejskal. 
Novým předsedou v Savíně se 
stal Zdeněk Smrček, který vy-
střídal Vladimíra Lakomého. Ve 
výboru dále zasednou: Robert 

Dostál, František Hlavinka, Pře-
mysl Hlavinka a Michal Skopal. 
Nového předsedu mají také ve 
Třech Dvorech. Byl jím zvolen 
Jan Hříbek namísto Zdeňka Vo-
šalíka. Dalšími členy výboru se 
stali: Vladimíra Krauszová, Zde-
něk Vošalík, Jiří Vaněk a Jana  
Wagnerová. 
V Unčovicích zůstává předse-
dou Mgr. Tomáš Ryzí. Dalšími 
členy výbory jsou: František Be-
neš, Bc. Marek Janošec, David 
Petrskovský, Ing. Pavel Remeš,  
Ing. Vítězslav Špunda a Karel 
Zbořil.
Předsedou osadního výboru Vís-
ka byl opět zvolen Michal Zlámal. 
Dalšími členy jsou: Ladislav Havlí-
ček, Radomír Havlíček, Radomír 
Krumnikl a Lubomír Zedník. 
                                                               red.

Rada města Litovle na své  
6. schůzi schválila uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě o po-
skytnutí služeb SENIOR TAXI 
LITOVEL. Smlouva je uzavře-
na mezi městem Litovel jako 
objednatelem a TK Taxi Litovel 
jako dodavatelem. Město Litovel 
na tuto službu přispívá ze svého 
rozpočtu. 
Tímto dodatkem se zdvojná-
sobuje množství jízd. Na mís-

to původního počtu 5 může 
senior či držitel průkazky TP, 
ZTP, ZTP/P využít tuto služ-
bu v počtu 10 jednosměrných 
přeprav v průběhu každého 
kalendářního měsíce po Litovli  
a místních částech. Ostatní 
podmínky čerpání této služby 
se nemění – tj. senior či držitel 
průkazky TP, ZTP, ZTP/P za 
přistavení vozidla uhradí cenu 
ve výši 20 Kč.                             red.

Stíny Litovelska
Labuť na pozemní komunikaci
V úterý 22. ledna si místní labuť 
vyrazila na výlet po krásách města 
Litovle. Její cesta skončila na ulici 
Palackého, kde blokovala dopravu. 
Tam byla nakonec odchycena hlíd-
kou městské policie.

Dopravní nehoda na náměstí
V úterý 29. ledna došlo k děsivě 
vypadající dopravní nehodě na ná-
městí Přemysla Otakara. Dívka na 
jízdním kole nedala přednost při-

jíždějící dodávce zprava a došlo ke 
střetu. Dívka byla převezena rychlou 
záchrannou službou do nemocnice.

Dům přírody 
V sobotu 9. února strážníci městské 
policie obdrželi upozornění, že došlo 
k narušení objektu CHKO na Šargou-
ně. Po příjezdu na místo strážníky 
nemile překvapil štiplavý dým. Byli 
přivoláni hasiči, kteří zjistili, že hlav-
ním viníkem je kotel.

Městská policie Litovel



Letem světem Litovlí

Dne 31. ledna se konala 6. schů-
ze Rady města Litovel:
· Byla podána žádost o dotaci na 
realizaci akce „Myslechovice, rekon-
strukce balustrády u kříže se souso-
ším Kalvárie“ z Programu památko-
vé péče v Olomouckém kraji.
· Rada města schválila nově uprave-
ný název a program akce „Litovel-
ské slavnosti v rámci EHD a podpory 
cestovního ruchu“.  

· Dlouhodobé autobusové jízdenky 
IDSOK spol. ARRIVA Morava a.s. za-
koupíte v Turistickém informačním 

centru Litovel na nám. Př. Otakara. 
Prodej probíhá od pondělí do pátku 
od 8 do 17 hodin. 
· Opět upozorňujeme, že na sběrný 
dvůr není možné od 1. 2. ukládat biolo-
gicky rozložitelný odpad (BRKO) a sta-
vební suť. Občané mohou tento odpad 
odvézt na příslušnou skládku nebo jiné 
zařízení k tomu určené (např. do Med-
lova na skládku nebo do Nasobůrek ke 
společnosti ZKJD-TECH s.r.o.). Lze vyu-
žít také kompostárny v Nasobůrkách 
– otevřeno je květen až říjen ve všední 
dny. Kompostárna přijímá čerstvě po-
sečenou trávu, listí apod.                            red.
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Výherci soutěže o praktický dárek
Výherci se staly Jana Němečková z Litovle  

a Simona Skopalová ze Savína.
Gratulujeme!

Správné odpovědi: 1b, 2b, 3a, 4c, 5a, 6c, 

7b, 8c, 9b, 10a, 11c, 12c, 13b, 14a, 15c

V únorovém vydání jste si dále kromě soutěžního kvízu mohli 
zkusit k fotografiím litovelských opeřenců přiřadit jejich jména. 
Správné odpovědi jsou: vlevo nahoře je racek, vpravo nahoře je 
kachnička mandarinská, vedle textu vlevo je káně lesní, pak la-
buť velká, vedle textu vpravo je kormorán velký, dole vlevo je 
ledňáček říční a vpravo dole je sýkora modřinka. 
Podařilo se Vám jména správně přiřadit, nebo jste někde váhali?

Nejlepšími EY Podnikateli roku Olomouckého kraje pro rok 2018 jsou 
majitelé Brazzale Moravia a.s.
Společnost EY pod záštitou hejt-
mana Olomouckého kraje Ladi-
slava Oklešťka a ve spolupráci  
s Olomouckým krajem vyhlási-
la vítěze soutěže EY Podnikatel 
roku 2018 Olomouckého kraje. 
Nezávislá porota vybrala jako 
nejlepší v Olomouckém kraji pro 
rok 2018 tři italské bratry: Ro-
berta, Piercristiana a Gian Battis-
tu Brazzale, majitele úspěšného 
sýrárenského koncernu Brazzale 
Moravia a.s. se sídlem v Litovli – 
Tři Dvory. Jejich mléčné výrobky 
pod značkou Gran Moravia jsou 
oblíbené v České republice i v Itá-
lii. Severoitalská sýrařská rodina 
BRAZZALE je zároveň jednou  
z nejstarších podnikatelských ro-
din v Itálii, jejich rodinné podni-
kání a tradiční technologie výro-
by sýrů sahá do 17. století.

Nezávislá porota, které předse-
dal Lubomír Stoklásek ze spo-
lečnosti AGROSTROJ Pelhři-

mov, držitel titulu EY Podnikatel 
roku 2017 České republiky, oce-
nila u bratří Brazzale především 
jejich pracovitost, houževnatost, 
důraz na rodinné hodnoty i tra-
diční receptury, které úspěšně 
spojují s nejnovějšími techno-
logiemi a EKO výrobou. Neza-
nedbatelnou součástí ocenění je  
i jejich strategická orienta-
ce, mezinárodní podnikání  
i úspěch jejich obchodního mo-
delu, který zahrnuje prodej i vý-
robu pod značkou BRAZZALE.

„Nemám slov, je to fantastický 
úspěch. Brazzale Moravia, která 
je v neustálém růstu, je krásným 
příkladem firmy, která již dosáh-
la cíle spojené Evropy – spolupra-
covat bez hranic a bariér. Rádi 
bychom zde poděkovali paní 
Martinů, našim českým partne-
rům, zaměstnancům a dodavate-
lům, bez nichž bychom nedosáhli 
toho, čím jsme dnes. Česká repub-

lika je bezpochyby naším druhým 
domovem. Úroveň zemědělství  
a zootechniky je zde mimořádná  
a společně s naší rodinnou tra-

dicí nemáme strach 
z jakékoliv konku-
rence ve světě. Taky  
v Itálii jsou naše produk-
ty známé pro svou vý-
jimečnou kvalitu. Jsem 
rád, že naši zaměstnan-
ci zde s láskou dokážou 
vyrobit tak skvělé italské 
potraviny a prodávat 
je v sítích našich pro-
dejen v České republice  
i v Itálii,“ uvedl Roberto  
Brazzale, spolumaji-
tel a generální ředitel 
Brazzale Moravia a.s.  
a držitel titulu EY Pod-

nikatel roku 2018 Olomouckého 
kraje.

Jméno držitele titulu EY Podni-
katel roku 2018 České republi-
ky bude spolu s vítězi v dalších 
kategoriích vyhlášeno 5. března 
2019 v Praze. Nejvíce kandidátů 
na celostátní titul má letos hlav-
ní město Praha a Středočeský 
kraj, následují Jihomoravský, 
Moravskoslezský a Zlínský kraj. 
Vítěz z České republiky se 
zúčastní celosvětového finá-
le soutěže, které se uskuteční  
5.–9. června 2019 v Monte Carlu  
a bude bojovat o titul EY Světo-
vý podnikatel roku. 
Více informací na www. podnika-
telroku.cz.
Tisková zpráva, Olomouc, 5. února

Bratři Roberto a Piercristiano Brazzale, spolumajitelé Brazzale Moravia a.s. a držitelé 
titulu EY Podnikatel roku 2018 Olomouckého kraje. Zdroj: podnikatelroku.cz

Slavnostní vyhlášení EY Podnikatel roku Olomouckého kraje. Foto: MěÚ Litovel



4 / INFORMACE

Pomůcky pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti byly   představeny školám

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

Pracovní sku-
piny projektu 
se zaměřením 
na čtenářskou 

a matematickou gramotnost vy-
tvořily v území projektu společ-
nou aktivitu s názvem čtenářské 
a matematické/logické krabice 

do škol. Na této aktivitě praco-
vali jejich členové spolu s aktiv-
ními pedagogy od října 2018. 
Dne 7. února 2019 byly již hoto-
vé krabice představeny v základ-
ní škole Horka nad Moravou. 
Celkem se představení účastnilo 
34 pedagogických pracovníků 
(17 pedagogů navštívilo sekci 
čtenářskou a 17 pedagogů na-
vštívilo sekci matematickou/lo-
gickou). Čtenářkou sekci vedla 
Mgr. Kateřina Glosová. Celkem 
bylo vytvořeno pět putovních 

krabic – dvě 
pro první stu-
peň ZŠ a tři 
pro druhý 
stupeň ZŠ. Je-
jich obsahem 
jsou knihy 
nejrůznějších 
žánrů. Každá 
kniha je zna-
čena dle žánru 
a vhodného 
věku čtenáře. 
Součástí kra-
bic jsou také 

metodiky k jejich využívání. Při 
představení aktivity byly také 
využity techniky, jak si vybrat 
správnou knihu nebo jak praco-
vat s knihou, která vás napoprvé 
neosloví. ZŠ Horka nad Mora-
vou bude také školám v rámci 
aktivity nabízet otevřené hodi-
ny se zaměřením na čtenářství, 
které budou obsahovat náslech 
a následný rozbor. Matematic-
kou/logickou sekci vedl Mgr. Jiří 
Škarohlíd. Zde byly vytvořeny 
celkem 3 krabice, které obsahují 
logické hry, pomůcky pro výu-
ku obsahu a objemu těles a pro 

výuku zlomků. Součástí krabic 
jsou také metodiky k jejich vyu-
žívání. Smyslem krabic je, aby si 
pedagogové a žáci jednotlivých 
škol v území projektu vyzkouše-
li práci s pomůckami, které pod-
porují rozvoj čtenářství nebo 
logického myšlení. Jelikož je po-
řízení krabic nákladné, ne každá 
škola si je může pořídit. Dou-
fáme, že budou školy s těmito 
krabicemi spokojeny, a těšíme se 
na zpětnou vazbu. Do regionu 
se zatoulají během následujících 
dnů.    projekt. manažerka-administ-
rátorka MAP Mgr. Barbora Koutná

V Litovli se letos vybuduje nová naučná stezka
V tomto roce chce Litovel vybu-
dovat novou naučnou stezku cen-
trem města, která by měla částeč-
ně slučovat dvě předchozí.

Původně městem Litovel pro-
cházely tři naučné stezky, ale  
v průběhu let došlo ke zničení 
vandaly nebo k únavě materiálu 
jednotlivých tabulí. V letošním 
roce by město Litovel chtělo vy-
značit stezku novou, která bude 
částečně slučovat dvě z předcho-
zích stezek. Město chce jednotli-
vé informační tabule rekonstru-
ovat nebo zcela vyměnit. 
Nová naučná stezka bude obsa-
hovat 15 stanovišť s informační-
mi tabulemi. Texty a obrázky na 
jednotlivých informačních ta-
bulích budou vytvořeny za spo-
lupráce Muzea Litovel a CHKO 
Litovelské Pomoraví. Jednotlivé 
informační tabule budou po-
jednávat o historii města Lito-
vel, osobnostech a fauně a flóře 
oblasti Litovelska. Celková cena 
akce je 260 210 Kč vč. DPH.

A co se od nové naučné stez-
ky očekává? Ve výstavbě na-
učné stezky shledává město 
nadregionální význam, neboť 

je navštěvováno turisty z celé 
České republiky. Očekává se 
také zvýšení návštěvnosti desti-
nace, vyžití turistů navštěvujících 

město a poskytnutí informací  
o městě Litovel veřejně přístup-
ným a atraktivním způsobem.
red. ve spolupráci s MHaSI a TIC

Jednotlivá zastavení:
1. Morový sloup, Městský klub, 
Záložna
2. Radnice, Nečíz, Langův dům
3. Kostel sv. Marka, kaple sv. Jiří
4. Knihovna Litovel
5. Řeka Morava a její ramena, 
Svatojánský most
6. Historie a současnost našich 
rybníků
7. Osobnost Gustava Frištenské-
ho, Sokolovna
8. Gymnázium Jana Opletala
9. Zajímavé stavby Litovle (So-
chova vila, Husův sbor, Jung- 
mannova škola, altánek)
10. CHKO Litovelské Pomoraví
11. Litovelské parky, pomník V. Sochy
12. Litovelská flóra a fauna
13. Olomoucký rybník a stavby 
minulosti
14. Městské opevnění
15. Muzeum Litovel 
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Velikonoce letos zapijte 
zeleným speciálem Litovel 
Patrik
Pivovar Litovel letos na jaře 
opět uvaří speciál Litovel Pa-
trik. Kromě své neobvyklé 
zelené barvy se toto veliko-
noční pivo vyznačuje i dnem 
stáčení – hanáčtí pivovarníci 
jej naplánovali na 17. března, 
tedy den svátku stejnojmen-
ného irského světce. K dostání 
bude od dubna ve vybraných 
restauracích.
Nefiltrovaný jarní speciál si 
lidé budou moci vychutnat 
po celé velikonoční svátky. 
„Náš Patrik je ryze přírodní, 
najdete v něm pečlivě vybra-
né kombinace bylin, které mu 
dodávají jeho charakteris-
tickou barvu a aroma,“ po-
pisuje sládek Pivovaru Li-
tovel Petr Kostelecký. Chuť  
i vůni dotváří exotické pod-
tóny s dominujícími silicemi 
citrusových plodů. „Přes-
ný poměr jednotlivých pří-
sad je však naším výrobním 
tajemstvím,“ dodává Petr 
Kostelecký. Smaragdový piv-
ní klenot Patrik uvařili li-
tovelští pivovarníci poprvé  
v roce 2014 a rok od roku je  
o něj větší zájem. 
V tuzemsku patří zelená dle 
tradice k oslavě příchodu jara 
a v neposlední řadě také k Ze-
lenému čtvrtku. Na ten žádný 
správný pivař nepohrdne pří-
pitkem pivem stejné barvy. 
„Letos budeme Patrika stáčet  
v den svátku irského světce, se 
kterým je právě zelená barva 
neodmyslitelně spojená. Na 
čepu bude především během 
velikonočních svátků, lidé si na 
něm pochutnají ve vybraných 
restauracích,“ říká Petr Kos-
telecký.

Tip sládka, čím zapít Velikono-
ce: Litovel Patrik
Sváteční speciál Litovel Patrik 
vyniká kromě neobvyklé ze-

lené barvy  
i svou cha-
rakteristic-
kou vůní 
a lehkým 
podtónem 
citrusové 
chuti. Tyto 
v lastnos-

ti získává smícháním pečlivě 
střežené kombinace bylin a ne-
filtrovaného ležáku. K dostání 

na čepu vybraných restaurací  
a hospod od dubna. 

Litovel Premium veze ze 
Zlaté pivní pečeti bronz
Pivovar Lito-
vel zahájil rok 
2019 úspě-
chem na me-
zinárodní sou-
těži Zlatá pivní 
pečeť v Čes-
kých Budějo-
vicích. Mezi 
ostatními sou-
peři tam zaujal 
svým pivem 
Litovel Premium, který si  
z kategorie světlých ležáků 
přivezl třetí místo. 

Ležák Litovel Premium si 
získáním bronzové medaile 
připsal další cennou trofej.  
V posledních letech bodu-
je na celé řadě významných 
českých a evropských soutě-
ží. „Loni vyhrál světlý ležák 
Litovel Premium soutěž České 
pivo, v roce 2016 jsme si za něj 
přivezli zlato z londýnských 
World Beer Awards. Odbor-
nou porotu i veřejnost si naše 
pivo získalo svou harmonic-
ky sladěnou chutí a jemnou 
chmelovou hořkostí. Za nebý-
valým úspěchem tohoto piva 
stojí poctivá výroba podle 
tradičních receptů a postupů  
s použitím těch nejkvalitněj-
ších surovin z oblasti Hané,“ 
komentuje výsledky Lumír 
Hyneček, ředitel Pivovaru Li-
tovel.

Letošní, již 29. ročník prestiž-
ní mezinárodní soutěže Zlatá 
pivní pečeť se konal od 11. do  
16. února, a o umístění  
v 33 kategoriích se utkalo více 
než dvě stě dvacet tuzemských  
i zahraničních pivovarů.  
O nejlepší chuť, vůni, plnost  
a říz soutěžily se svými klasic-
kými ležáky, pivními speciály 
i stále oblíbenějšími ochuce-
nými pivy. „Degustační sou-
těž Zlatá pivní pečeť je jedním  
z největších pivních klání, kte-
rá se v České republice konají. 
Těší nás, že se litovelské pivo 
každoročně prosadí i v konku-
renci dvou stovek pivovarů,“ 
uzavírá ředitel Pivovaru Lito-
vel Lumír Hyneček. 

Tiskové zprávy, Jitka Cilečková, 
Martina Kalusová

Novinky v Pivovaru Litovel

Městská televize
Premiéra: středa 6. 3. a 20. 3.    
On-line: infokanal.litovel.eu
 www.youtube.com 
 (kanál Litovel.eu)

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 YouTu-
be po zadání kanálu „Litovel.eu“. Při-

pomínky, názory, nápady, náměty, ale  
i věcnou kritiku týkající se vysílání resp. 
informace o kulturních, sportovních i ji-
ných 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.

Olomoucký kraj vypsal pro rok 
2019 mimo jiné tyto nové dotač-
ní programy. Cílem poskytování 
dotací je rozvoj Olomouckého 
kraje a uspokojování všestran-
ných potřeb jeho obyvatel. Více 
informací na www.olkraj.cz – 
krajské dotace 2019. 

1. Program na podporu aktivit  
v oblasti životního prostředí a ze-
mědělství 2019
Dotační titul 1: Podpora činnosti 
záchranných stanic pro handica-
pované živočichy
Je možné žádat o finanční pod-
poru pro subjekty provozující 
záchranné stanice pro handica-
pované živočichy, které zajišťo-
valy péči o ně v r. 2018. Dotaci je 
možné použít na úhradu výdajů 
spojených s odchytem, převze-
tím, veterinárním vyšetřením, 
ošetřením a léčbou, jejich zpět-
ným návratem do volné přírody, 
na nákup krmení pro ně a ná-
kladů spojených s dopravou při 
uvedených činnostech (od 1. 1. 
do 31. 12. 2019). 

Dotační titul 2: Podpora akcí 
zaměřených na oblast životního 
prostředí a zemědělství a pod-
pora činnosti zájmových spolků 
a organizací, jejichž předmětem 
činnosti je oblast životního pro-
středí a zemědělství
Je možné žádat o finanční pod-
poru zejména na tyto aktivi-
ty: semináře, školení, soutěže, 
výstavy, vzdělávací a osvětové 
akce a programy zaměřené na 
tematiku životního prostředí  
a zemědělství a na s tím souvise-
jící či navazující zájmovou čin-
nost, opatření sloužící ke sníže-
ní mortality živočichů, obnovu 
funkčního stavu turistických 
stezek v maloplošných chráně-
ných územích a opatření pro 
usměrnění pohybu návštěvníků 
v přírodovědně cenných loka-
litách, opatření pro zachování 
stávajícího hnízdiště čápa bílé-

ho v dané lokalitě, obnovu stá-
vajících ploch a parků veřejné 
zeleně, péči o památné stromy  
a aleje, výsadbu rozptýlené zele-
ně v krajině, budování naučných 
stezek, zarybňování rybářských 
revírů posilující jejich druhovou 
biodiverzitu, podporu činnosti 
zájmových spolků a organiza-
cí, předmětem jejichž činnosti 
je ochrana životního prostředí 
nebo zemědělství realizovaných 
amatérsky ve volném čase, pod-
poru pořízení movitých věcí  
a vybavení, účelně a intenzivně 
využívaných členy zájmového 
spolku nebo organizace pro 
zajištění jejich provozních čin-
ností.
Zveřejnění programu na webu 
kraje: 27. února–31. května
Příjem žádostí: 2.–20. května
Hodnocení žádostí: květen–čer-
ven 

2. Program na podporu práce  
s dětmi a mládeží v Olomouckém 
kraji v roce 2019
Budou podporovány činnos-
ti nekomerčního, neziskového  
a obecně prospěšného charakte-
ru v oblasti práce s dětmi a mlá-
deží v jejich volném čase, bude 
zabezpečena podpora naplňo-
vání cílů Koncepce, podpora 
rozvoje práce s dětmi a mládeží 
a neformálního vzdělávání na 
krajské úrovni, podpora nabíd-
ky volnočasových aktivit jak  
v rámci členské základny jed-
notlivých organizací, tak i akti-
vit určených pro neorganizova-
né děti a mládež ve volném čase 
(podpora celoroční činnosti  
i jednorázových akcí včetně 
táborů) a podpora realizace 
projektů na krajské, regionální  
i místní úrovni organizacím 
pracujícím s dětmi a mládeží.
Zveřejnění programu na webu 
kraje: 1. března–31. května
Příjem žádostí: 1.–15. dubna
Hodnocení žádostí: duben–čer-
ven                                               red.

Nové dotační tituly
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Lípy jako symbol svobody

Ze společnosti

Přišli na svět  
17. 9.  Gabriela Rusnáková z Litovle
11. 10.  Justýna Procházková z Litovle
16. 10.  Martin Kolář z Litovle
16. 10.  Mikuláš Přikryl z Myslechovic
23. 10.  Alena Rosskohlová z Litovle
26. 10.  Anežka Podivinská z Litovle
27. 10.  Jan Zdražil z Nasobůrek
  2. 11.  Jan Béňa z Rozvadovic
  8. 11.  Sebastian Tancoš z Litovle
13. 11.  Jakub Ženožička z Rozvadovic
14. 11.  Filip Smolka z Rozvadovic
20. 11.  Sofie Holubová z Litovle

28. 11.  Šimon Vařeka z Litovle
30. 11.  Samuel Coufal z Chořelic
  2. 12.  Marie Dostálová z Litovle
  5. 12.  Jonáš Kuběna z Březového
  9. 12.  Anežka Procházková z Litovle
28. 12.  Jasmína Pechalová z Litovle

Byli oddáni
24. 11.  Lenka Moťková z Kluzova
  a Marek Špunda z Kluzova

Odešli
19. 1.  Josef Bouda z Choliny (52 let)

23. 1.  Jiří Matoušek z Litovle (62 let)
25. 1.  Libuše Doubravová ze Sobáčova (85 let)
25. 1.  Antonín Urbášek z Litovle (70 let)
27. 1.  Pavel Skopal z Haňovic (55 let)
29. 1.  Karel Kabelík z Litovle (83 let)
31. 1.  Jaroslav Hajíček, rodák z Litovle (73 let)
  1. 2.  Alenka Roubíčková z Litovle (88 let)
  1. 2.  Pavla Kohoutková ze Sobáčova (51 let)
  8. 2.  Jarmila Kozáková z Litovle (87 let)
  8. 2.  David Fritscher z Litovle (42 let)

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

Dnes Vás zavedeme do podhorské vesnice 
ležící na úpatí Rampachu – nejbližší hory  
v okolí. Jako jediná z našich obcí má se svě-
tem také pravidelné vlakové spojení, ale zá-
jemce o cestu si musí vlak stopnout. Zastávka 
je totiž ,,na znamení“.

Myslechovice
S výsadbou památného stromu zde nespě-
chali. Na výjimečnou událost, hodnou této 
pocty, čekali roky.
Zdejší děti chodily do školy do Choliny, kam 
byla obec také přifařena. Myslechovičtí ob-
čané však chtěli školu vlastní, protože škola 
byla výrazem vzestupu a vážnosti obce. Po 
mnoha složitých jednáních jim byla škola 
schválena a stavba povolena. Projekt i stav-
ba byly svěřeny staviteli Václavu Volnému 
z Litovle a v jubilejním roce 1928 se začalo 
stavět.
Další velkou událostí obce byl průjezd pre-
zidenta Masaryka Myslechovicemi při jeho 
cestě po Moravě v červnu 1929. Tehdy padlo 
rozhodnutí vysadit v následujícím roce, na 
počest jeho životního jubilea, lípu svobody. 
Tak se i stalo a průběh oslavy nám přibližuje 
kronikář v obecní kronice:
 ,,Dne 7. března 1930 slavili jsme 80. naro-
zenin našeho pana presidenta. Toho dne 
byla v obci svolána slavnostní schůze obec. 
zastupitelstva a různých korporací. Po ukon-
čení schůze zasazena byla slavnostně před 
novostavbou školy lípa svobody na památku 

našeho osvobození a jubilejního roku Ma-
sarykova. Proslov měl uč. T. Nedoma, který 
pak uspořádal školní besídku za účasti všech 
občanů.“ 
Velmi procítěný je zápis ve Školní kronice. 
,,Dítky pak v průvodu nesly ověnčenou lípu  
a všichni ji sami zasadili v průčelí nové budo-
vy. Projevy přednesli správce školy, pan předse-
da místní šk. rady Josef Spurný a pan starosta 
Fr. Němec. Zasazení lípy byla snad přítomna 
celá obec. Nato průvod vesnicí do hostince  
p. J. Němce. Žáci zahájili oslavu tříhlasým sbo-
rem, správce školy v přednášce vysvětlil cenu 
životní práce presidenta osvoboditele. Žáci 
všech stupňů recitovali oslavné básně, sehráli  
2 krásné scény a oslavu pak zakončili národní-
mi hymnami. Vstup byl volný.“
Fotografie ze slavnosti se nám nepodařilo 
získat, ale podle vyprávění prý bylo na škole 
ještě lešení, když se lípa sázela. 
Kronikář zaznamenal, že stavba byla do-
končena do žní. ,,Slavnostně otevřena a své-
mu účelu odevzdána 24. srpna. Za dojemné 
scény odevzdal stavitel školy p. Volný z Lito-
vle dětem klíče od školy a účastníci slavnos-
ti prohlédli si vnitřní zařízení školy. Protože 
se začalo se stavbou v jubilejním roce 1928  
a dokončena byla v r. 1930 – v r. 80. naroze-
nin presidenta Masaryka, dostala na žádost 
obecního zastupitelstva úřední povolení nésti 
název Masarykova obecná škola.“
Na pohlednici ze sbírky pana Mgr. Roberta 
Najmana je škola v celé své kráse i s památ-

ným stromkem. Pohlednice není 
sice datovaná, ale podle velikosti  
i olistění mladé lipky se dá soudit, 

že byla poří-
zena právě při 
slavnostním 
p ř e d á v á n í 
školy. Na foto-
grafii součas-
né jsou však  
v průčelí ško-
ly dva smrky, 
lípa roste ved-
le budovy. Co 

se zde v průběhu let asi stalo? Záhadu nám 
pomohl vyřešit pan Vratislav Spurný, mysle-
chovický patriot, a zápis ve Školní kronice. 
,,Místo, na které vsazena byla lípa Masaryko-
va, a to ještě v době, kdy škola byla teprve ve 
stavbě a kdy okolí její nijak nebylo upraveno, 
bylo nevhodné. Betonové základy plotu, od 
něhož ½ m byla vzdálena, jistě by omezova-
ly vzrůst kořenů a tím i celého stromu. Lípa 
byla právě uprostřed oken první třídy. Až by 
vzrostla, stínila by. Proto zavčas byla přesaze-
na na druhou stranu. A daří se jí tam dobře. 
To bylo 25. 3. 1933.“
Lípě se na novém místě opravdu dobře da-
řilo. Vyrostl z ní krásný strom, který bude 
příští rok slavit významné jubileum – 90 let.
Škola takové štěstí neměla, svému účelu pře-
stala sloužit v r. 1979. Po různých peripetiích 
se dočkala nového využití. V červnu 1992 si 
ji vybral pan Miloslav Špunda a zřídil v ní 
sítotiskovou firmu.
Děkujeme p. V. Spurnému za čas, který nám 
věnoval a p. Mgr. R. Najmanovi za zapůjčení 
pohlednice.                                       Marie HrubáŠkola v Myslechovicích na dobové pohlednici, v popředí vysazená lípa Detail mladé lípy

Mladá lípa vyrostla v krásný strom
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Motookno pro muže

Bez cyklistů si naše město neumíme 
představit. Cyklisté, voda, mosty – to vše  
k Litovli neodmyslitelně patří. V dnešním 
díle si tak povíme něco právě o kolech, 
na nichž mnoho z Vás brázdí litovelské 
ulice. Budeme se věnovat povinné výba-
vě – tomu, co Vám zaručí bezpečnou jízdu  
a viditelnost na silnici. 
Tyto řádky by Vám měly posloužit jako 
kontrola, jestli Vaše kolo má všechny po-
vinné náležitosti. A jestli náhodou něco 
chybí, je na čase to doplnit...
 
Co musí jízdní kolo mít? 
· Dvě na sobě nezávislé brzdy. U dětí předškolní-
ho věku, jejichž kola jsou vybavena protišlapací 
brzdou, nemusí být přední brzda. 
· Volné konce trubky řídítek musí být zaslepeny.
· Matice nábojů kol musí být uzavřené.
· Zakončení ovládacích páček brzd a volné kon-
ce řídítek musí mít hrany obaleny materiálem 
pohlcujícím energii nebo musí mít hrany o po-
loměru zakřivení nejméně 3,2 mm. 
· Kolo musí být vybaveno zadní odrazkou červe-
né barvy. Odrazku můžete kombinovat se zadní 
červenou svítilnou. Odrazové materiály, které by 
nahradily tuto červenou odrazku na kole, může-
te mít umístěny i na oděvu či obuvi. 

· Vepředu musíte mít na kole umístěnou odraz-
ku bílé barvy. Opět platí, že odrazové materiály 
můžete mít umístěny na oděvu či obuvi. 
· Na obou stranách pedálů musí být umístěny 
odrazky oranžové barvy. 
· Na paprscích předního nebo zadního kola nebo 
obou kol musí být nejméně jedna boční odrazka 
oranžové barvy na každé straně kola. 
Při snížené viditelnosti musí být jízdní kola 
dále vybavena: 
· světlometem, který svítí dopředu bílým světlem
· zadní svítilnou červené barvy
· zdrojem el. proudu. Jde-li o zdroj se zásobou 
energie, musí svou kapacitou zajistit svítivost 
světel nejméně po dobu 1,5 hodiny. 
Zdroj: ibesip.cz                                                           red.

Z Hanácké ambasádê

Hanácká ambasáda začéná podle svyho zve-
ko – jak přende prvni jarni deň! 
Řekno vám teda, že čém dál vic se mně 
zdá, jak bévá fčel těžky předpovidat počasi. 
Ná, protože to pišo dopředo, copak vim já, 
ešle se nám to podaři, ať o teho letošniho 
začátko take slonko sviti? Vonehdá sem na 
náměsťó potkal kamaráda po dlóhym čase  
a on prvni začal s tém, co pré, že so tak na-
vlečené? Vesvětlet si nedal, že je furt eště 
zema, ale nakonec sme zemlele ledaco,  
o tém, co je novyho, a postále sme hodnó 
chvilko... No, rozendem se, já šil na Záložno 
a sotvá si sedno, začal venko padat snih. Vi-
dite? Rozomite? Negde holt člověk mosi po-
čétat ze fšeckym možnym e nemožnym. Ale 
venechávat neco, co potěši, to se nemá. Šak 
ze svéma a třeba e o piva si člověk ožeje, ať je 
venko jak chce. Zvek je holt železná košole... 
Jedno, ešle flanelová če kerá inači... 
Na našech programech „Přendite si splk-
nót“ decke si dopředo domlovime, o čém 
be měla bet řeč. Šak to znáte, aspoň teda Ve, 
co k nám pravidelně chodite če jezdite. Sme 
pak toze rádi, jak se nám ta „atmosféra“ po-
daři vevolat vespolek, protože povekládat si 
nende jenom tak, co člověka náhodó napad-
ne. Me sme nachestani a návštěvnici majó 
vědět na co!  

Protože vim, jak se o nás na Hané decky  
a ve fšeckym neco očekává, tak se take decky 
a ve fšeckym ptáme, „no šak – ovizem, co na 
to naši řeknó!“
Máme na to 3x za rok te naše zetkáni,  
e z mozekó, z Hanáckó mozekó! Tak se Vám 
přeznám, jak držime palce – vite kemo? No 
Vám, fšeckém co o nás aspoň fšecko vite, co 
o nás sami meze sebó si povekládáte, řekne-
te če přepomenete. 
Po hanácke se pravda dneská mlovi spiš 
doma, možná e vic na dědinách, ale ne-
meslete že né! A já Vám řekno, že o té našé 
Ambasádě pišó e v novinách mimo naše 
královsky město a svó, třeba troško inači ha-
náčtěnó si vekládajó, chá, ani se neptéte kde 
fšode! Až se člověk divi... 
Vite dobře, jak se dvá naši zendó, že prvni 
se ptajó – a kérépak te se? A odkáďpak če 
vodkáď te se? To plati předevšém, protože  
o nás se ledi znajó, majó k sobě blézko a só 
rádi, dež mužó bet pohromadě. Doma, ven-
ko, fšode! Bet spolo pohromadě třeba take 
ve štvrtek 21. března na Městskym klubo od 
18.00 hodin. 
Přendite si splknót! Fšeci se na Vás chestá-
me a fšeci se na Vás těšime! Já s něma, šak 
mě znáte.                    

Váš atašé Zdenek Brané 

Veterinární ordinace 
VETMEDICAL s.r.o., ul. Sušilova, 

oznamuje prodloužení 
ordinační doby na pobočce v Litovli. 

Pondělí–pátek: 9–12 hodin, 15–20 hodin
Sobota: 10–12 hodin
Pacientům, kteří budou ošetřeni mezi  
18. a 20. hodinou, bude automaticky připo-
čten pohotovostní příplatek ve výši 300 Kč.

INZERCE Výroční schůze členů 
Muzejní společnosti
Ve čtvrtek 7. února se od 17 hodin konalo  
v Muzeu Litovel ve stálé expozici litovelských 
řemesel Shromáždění členů Muzejní společ-
nosti Litovelska, z. s. Přítomny byly téměř 
dvě třetiny členů spolku. 
V první části hovořil David Křížan o Litovel-
ských střeleckých slavnostech, které se kona-
ly v září 2018, a dále předseda spolku Robert 
Najman o aktivitách ke 100. výročí ČSR.  
O přestávce se mohli členové seznámit s vý-
stavou Papírová fauna a flóra. Následně jsme 
společně zhodnotili vlastní činnost a hospo-
daření v roce 2018 a nastínili plány na letošní 
rok. Hlavním tématem roku 2019, mimo jed-
norázových akcí, bude popularizace archeo-
logie Litovelska.                                           RoN

Na úterý 26. března od 15 hodin je domluve-
na pro členy a příznivce MSL komentova-
ná prohlídka pivovarského muzea v areálu 
Pivovaru Litovel a.s. Bližší informace a při-
hlášení je možné osobně v Muzeu Litovel, 
na tel. čísle 585 341 465 či e-mailem na mu-
zeum@muzeumlitovel.cz. Kapacita je ome-
zená, nenahlášený účastník se na prohlídku 
nedostane.                                                     RoN

Muzejní společnost  
navštíví pivovar



Stalo se v Litovli
· 150 let
V Litovli byly založeny první finanční ústavy – čes-
ká Rolnická záložna a německá Městská spořitelna. 
Dne 19. 3. 1869 se konala v hostinci Jana Dostála na 
náměstí (dnes knihkupectví) zřizující valná hromada 
Záložny rolnické, prvním předsedou byl zvolen naso-
bůrský starosta František Nedopil. Sídlem záložny se 
pak stal zakoupený hostinec „U Černého medvěda“. 
Po roce 1873 je již litovelská záložna uváděna jako 
třetí kapitálově nejsilnější na Moravě za Olomoucí  
a Uherským Hradištěm.

· 110 let
Dne 28. 3. 1909 zemřel nadlesní Ignát Spurný. 
Narodil se 28. 5. 1831 v Bílsku, studoval na hor-
nicko-lesnické akademii v B. Štiavnici. Po praxi 
na lesních správách se stal královským lesním. Po 
svatbě v roce 1865 s Marií Dostálovou, dcerou ma-
jitele domu v Litovli (dnes knihkupectví), odešel 
do Štýrska a pak do Dolního Rakouska. Roku 1873 
odešel na odpočinek do Litovle, kde se zapojil do 
národního boje. Zde se stává členem známé „Šest-
ky“, pracuje v Měšťanské besedě, Matici školské, 
ve správě rolnických závodů. Za své zásluhy byl 
jmenován čestným občanem města.

· 100 let
Oslavy vzniku Československa brzo vystřídaly 
starosti. Obchody byly prázdné, úředníci a dělníci 
napadali obchodníky a rolníky pro údajné či sku-
tečné keťasení. Z revolučního Ruska přicházely 
bolševické myšlenky, které i u nás nacházely 
ohlas. Radikální živly vyhrožovaly drancováním 
obchodů, pokud ceny neklesnou nejméně na 
polovinu. Obchodníci se skutečně podrobili ná-
tlaku a vyprodali zboží se značnou ztrátou. Jenže 
krámy zůstaly prázdné a zbyla jen naturální smě-
na. Peníze ztrácely hodnotu, katastrofální inflaci 
zabránil ministr financí Rašín kolkováním peněz, 
přitom byla polovina zadržena jako státní váleč-
ná půjčka. V Litovli se kolkovalo od 3. do 8. břez-
na, téhož dne se ustavila obecní hospodářská 
rada. Měla dohlížet, aby se v krámech a u rolníků 
neskrývaly zásoby. Radikálové žádali, aby rada 
zabavovala vše, co může kdo postrádat, ať je to 
mouka, obilí, šatstvo, dříví aj. Tento požadavek 
však v městské radě nezískal většinu.

Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
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V březnu začíná jaro. Připo-
míná ho datum v kalendáři, 
vyhrává souboje se zimou. 
Sluníčko začíná hřát, probou-
zí přírodu, ale jarní vlání pro-
bouzí i naše velkolepé plány. 
Jen čas ukáže výsledky...
Ve čtvrtek 24. ledna přišel 
mezi nás pan Petr Linduš-
ka. Vyprávěl veselé příhody 
a četl úryvky ze svých knih. 
Knihy i novinové články 
píše krásnou hanáčtinou. 
Postřehy upozorňují na pro-
hřešky lidí a tím je nenásilně 
vychovávají. Vydal leporela 
pro děti s vlastními verši  
a ilustracemi i několik knih. 
Hraje v ochotnickém divadle, byl zastupite-
lem a patří k oceněným osobnostem města 
Litovle. Se zájmem ho sledovalo 43 poslu-
chačů.
V úterý 5. února jelo 51 seniorů do Olo-
mouce. Hudební divadlo lákalo na tragi-

komedii Královny. Autoři umístili děj do 
lázeňského pokoje. Tři ženy různých gene-
rací se vyrovnávají s odlišnou životní situací. 
Po vzájemném poznání dojdou k ráznému 
řešení formou královského rozhodnutí. He-
recké výkony vyvolávaly smích a odměnou 
byl dlouhotrvající potlesk.
Ve čtvrtek 14. února Ing. Jiří Škurek při-
pravil cestopisnou besedu Madagaskarem 
na kolech. S dvěma kamarády si splnili bě-
hem tří týdnů své sny. Přiletěli do hlavního 
města Antananarivo, které má 1,5 mil. oby-
vatel. Madagaskar je republika, která patří 
k nejchudším zemím. Hlavním jazykem je 
francouzština. Ostrov leží na pomezí Afri-
ky a díky jeho geografické odloučenosti se 
zachovala jedinečná fauna a flóra. Turistům 
nehrozí nebezpečí, protože tam už nežijí 
žádná dravá a jedovatá zvířata.
Cestovatelé si vybrali období sucha, jinak 
jsou cesty nesjízdné. Překonávali nástrahy 
pouště, kaňony, defekty i strach z banditů. 
Poznali těžký život lidí, kteří bojují s příro-
dou. Dojeli až k Mosambickému průlivu.
Navštívili národní park s lemury, chameleo-
ny a spoustou nádherného ptactva. Je tam 

jediné místo na světě, kde rostou stromy 
baobaby. Krásné promítání se zajímavým 
vyprávěním sledovalo 56 účastníků. Těšíme 
se na další podobnou akci.
Na březen připravujeme dvě cestopisné be-
sedy. První se uskuteční ve čtvrtek 7. března.   

Zážitky z Petrohradu nám při-
blíží MUDr. Olga Vojancová  
a ve čtvrtek 28. března pře-
kvapí p. Lukáš Navara svou 
další poutavou besedou. Obě 
besedy se budou konat od  
15 hodin v klubovně DPS.
Od 10. do 17. března pojede 
61 členů Seniorklubu na Well-
ness pobyt v Sezimově Ústí, 
který zorganizovala naše mís-
topředsedkyně J. Köhlerová ve 
spolupráci s Krajskou radou 
seniorů Olomouckého kraje.
Ve čtvrtek 4. dubna se opět tě-
šíme na každoroční akci „Vítání 
jara“. Sledujte upoutávky v naší 
vývěsce a městském rozhlase. 

Připravujte se na jarní aktivity.                                 mf

Beseda Ing. Jiřího Škurka Madagaskarem na kolech

Beseda s Petrem Linduškou

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



Okénko pro ženy

Měsíc březen máme spojen zejména s Mezi-
národním dnem žen a nástupem jara. Mně 
kromě toho vyvstane na mysl ještě jedno: 
jarní úklid. Ano, teprve před chvilkou jsme 
dělali ten vánoční a už tady máme zase dal-
ší. Ale věřte, tentokrát ho spolu zmákneme 
levou zadní!

Jarní sluníčko je po zimní šedi příjemnou změ-
nou, ale zároveň nám hospodyňkám odkrývá 
šmouhy, prach a sem tam i nějakou tu pavučin-
ku. Nastal čas vrhnout se do jarního úklidu. Jak 
ale efektivně na něj – nechceme jím přece strávit 
celé dny, že? 
Určitě je důležité si velký úklid naplánovat a přes-
ně vědět, jakou místností začít a kterou skončit. 
Dále si na velký jarní úklid vyhraďte jeden celý 
den. Není dobré ani efektivní, když si řeknete, 
že každý den po práci uklidíte nějakou místnost. 
Celá Vaše práce se akorát roztáhne do více dní, 
a věřte tomu, že se nakonec mine účinkem. 
Při úklidu se také zbavujeme starých a nepouží-
vaných věcí. Razantně si řekněte, že co jste rok 
nepoužívali či nenosili, bez milosti vyhodíte. 
Akorát Vám to zabírá místo. Oblečení můžete 
zanést do speciálních kontejnerů, často ještě 
třeba někomu poslouží. Jiné věci se můžete třeba 
pokusit darovat na nějaké dobročinné akci nebo 
případně prodat. Dnes existuje tolik možností...
Při úklidu je také důležité začít od stropu  
k podlaze. Myslete na to, že nejdříve se vymetají 
pavučiny, pak se myjí okna, poté se utírá prach  
a nakonec se vysává a umývá podlaha. V opač-
ném pořadí se úklid také míjí účinkem. S ná-

stupem jara máme také větší možnost vyčistit  
a následně vyvětrat všechny koberce, polštáře  
a peřiny. 
Zamyslete se také nad tím, jaké kupujete čisticí 
prostředky. Některé máte přímo doma a nebo si je 
můžete sami vyrobit. Dezinfekční účinky má např. 
sůl nebo ocet. Přebytečné pachy pohlcuje jedlá 
soda, zápach a skvrny odstraňuje citrónová šťáva. 
Dobrým pomocníkem je i kypřicí prášek, který mů-
žete použít k bělení zašlých záclon. Pomůže Vám 
také odstranit připáleniny na hrncích, vyčistí i spáry  
v koupelně (kašička z prášku a trochy vody). 
Sice jsme se pořádně zapotily, během dne to  
v domě vypadalo jako na válečné frontě, ale od-
měnou je nám krásně uklizený a voňavý dům. 
Jestli máte fotku z Vašeho uklízecího dne, tak nám 
ji určitě pošlete do redakce!                                          red. 
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

John Grisham: Pohledávka
Suzanne Collinsová: Letopisy Podzemě 1. Gregor a město pod městem

Angela Marsonsová: Pohřbená pravda

Suzanne Collinsová: Letopisy Podzemě 1. 
Gregor a město pod městem
Když se Gregor spolu 
se svojí sestrou zřítí 
do temné Podzemě, 
netuší, že jeho pád 
není obyčejná náho-
da. Podle proroctví 
má sehrát velkou roli  
v událostech, ke kterým 
se v Podzemi schyluje. 
Gregor se střetu mezi 
podzemními tvory nechce účastnit. Pak mu 
ale dojde, že je to možná jediný způsob, jak 
vyřešit největší záhadu svého života – zmi-
zení otce. Proto se nakonec pustí do nebez-
pečného dobrodružství, které změní život 
jemu, i celé Podzemi.
První díl pohádkové fantasy pro děti od au-
torky Hunger games.

Angela Marsonsová: Pohřbená pravda
Nález starých koster-
ních ostatků na pomezí 
dvou policejních okrs-
ků postaví inspektorku 
Kim Stoneovou nejen 
před nový případ, ale 
také před neobvyklou 
výzvu – spolupracovat 
s bývalým parťákem,  
s nímž se nerozešla prá-

vě v dobrém.
Šestý temný detektivní příběh s vyšetřova-
telkou Kim Stoneovou z pera britské autor-
ky Angely Marsonsové, jejíž prvotina Němý 
křik, úvodní díl série, se v angličtině prodala 
už v milionu výtisků. 

John Grisham: Pohledávka
Todd, Gordy a Zola za-
čali studovat práva, aby 
změnili svět a udělali  
z něj lepší místo k živo-
tu. Zadluží se a nastoupí 
na tříletou soukromou 
školu. V posledním se-
mestru si však postup-
ně uvědomí, že něco je 
špatně – málokdo z ab-
solventů tohoto ústavu 
složí advokátské zkoušky, natož aby si našel 
práci v oboru. A člověk, jemuž škola patří, 
náhodou vlastní i banku specializující se na 
studentské půjčky. Stali se obětí podvodu,  
a ne všichni se s tím dokážou vyrovnat. Tra-
gická událost přiměje trojici z nich zosnovat 
plán, jak se z téhle pasti dostat. Aby ho moh-
li uskutečnit, budou muset ze školy odejít.  
A pustit se do právnického souboje Davida 
s Goliášem.
Osvědčený autor právnických thrillerů při-
chází s další novinkou. 

lf

Březnový program litovelského muzea
Muzeum Litovel zve všechny příznivce ruč-
ní výroby na sobotu 9. března odpoledne ve  
13 hodin do muzea. V tvůrčí dílně si vyzkou-
šíte různé techniky tvoření z papírů. Ozdoby 
a dekorace, které si zde vytvoříte a odnesete 
domů, vám zkrášlí a zpříjemní vaše domo-
vy. 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 papí-
ru. Tyto HANDMADE výrobky mají přece 
neopakovatelný 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 školáky, dospěláky, až po seniory. 
Vstupné 40 Kč obsahuje spotřební materiál, 
služby lektorů i prohlídku muzejní výstavy 
„Papírová flóra a fauna“. 

Využijte měsíc březen k návštěvě muzea, vý-
stava Papírová fauna a flóra pomalu končí. 
Derniéra výstavy se uskuteční ve výstavním 
sále v 1. patře muzea v neděli 24. března  
v době od 13 do 16 hodin za přítomnosti vy-

stavovatelů a autorů výrobků jednotlivých 
papírových technik. Akce je určená pro 
zájemce z řad veřejnosti, vybrané výrobky 
budou nabízeny k prodeji. Celodenní zvý-
hodněné vstupné 20 Kč.

Nová výstava Kraslice – jarní krása
Od čtvrtka 28. 
března se Mu-
zeum Litovel 
připraví na jaro 
výstavou práce 
paní Marie Zá-
horové ze Senice 
na Hané. 
Uvidíte hanác-
kou techniku 
zdobení kraslic 
slámou na několika typech vajec od slepi-
čích, přes husí až po dvě velikosti pštrosích 
vajec. I k této výstavě připravujeme do-
provodné programy, z nichž největší bude  
v sobotu 13. dubna odpolední Velikonoční  
jarmark.                                  Litovelští muzejníci
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„Každá žehlička má svůj příběh,“ říká jejich sběratel Josef Řimnáč
Již 30 let sbírá a renovuje pan Jo-
sef Řimnáč historické žehličky. 
Výsledkem jeho úsilí je sbírka asi 
350 žehliček různých typů, veli-
kostí a hmotností. Některé z nich 
a dále také obrazovou dokumen-
taci budete mít možnost zhléd-
nout od 18. března v prostorách 
Turistického informačního cent-
ra na nové výstavě Cesta žehliček 
od plamene k elektřině.

LN: Co Vás přivedlo ke sbírání 
historických žehliček? 
JŘ: Zájem o žehličky ve mně 
vzbudil můj otec, když domů 
donesl žehličku – uhelku. Před 
tím nás totiž zaujalo její využi-
tí jako květináče. Doma jsme 
měli dvě žehličky k nahřívání 
na sporáku a pak ještě starou 
elektrickou žehličku – a to je již 
sbírka. Další sbírání bylo ovšem 
nahodilé. Něco jsem našel, něco 
dostal od kamarádů a známých.

LN: Máte ve své sbírce nějakou 
vyloženě oblíbenou žehličku? 
JŘ: Nelze říci, že bych měl ně-
jakou nejoblíbenější. Každá že-
hlička je něčím zajímavá, třeba 
příběhem, jak se ke mně dosta-
la. Určitě je oblíbenou ta, kterou 
přinesl jako první otec. Vzpomí-
nám také na zisk žehličky, kde  
k určení výrobní firmy přispěla 
kniha o fotoaparátech, následně 
ochotná pracovnice obecního 
úřadu, přes kterou jsem dostal 
potvrzující dopis od dcery ně-
kdejšího majitele firmy. Úsilí 
bylo korunováno ziskem pů-
vodního prospektu, kde dotyčná 
dcera ještě jako slečna prezen-
tuje žehličku. Tyto příběhy jsou 
pro mě mnohem důležitější než 
třeba stáří jednotlivých kusů. 

LN: Kde nové exponáty hledáte? 
„Spálil“ jste se někdy při nákupu 
žehličky?
JŘ: Každý měsíc se v Olomouci 

koná vetešnický trh, který na-
vštěvuji. Dále hledám ve veteš-
nictvích nebo na různých inter-
netových bazarech. A jestli jsem 
se někdy spálil? Musím odpově-
dět, že ne – spolehlivě poznám 
originál žehličky od její repliky. 
Replika např. není čistě odlitá, 
žehlicí plocha má nedostatky 
jako třeba díry, a s tím se oprav-
du žehlit nedalo. 

LN: Obvykle mají k žehlení blíže 
ženy než muži. Vy sám žehlíte?
JŘ:  Nějaký jednoduchý kousek 
oděvu si samořejmě přežehlím. 
Ale jinak nemusím. 

LN: Dnes si při nákupu žehliček 
můžeme vybrat z velkého množ-
ství. Bylo tomu tak i kdysi? 
JŘ: Můžeme s jistotou říci, že 
kdysi bývalo žehliček o dost 
více, než je tomu dnes. Každá 
žehlička se vyráběla ve spoustě 

velikostí. Existovaly také spe-
ciální žehličky – např. na lesk 
(těmi se leštilo silně naškrobené 
prádlo), hrany klobouků, krava-
ty, plátna kulečníkových stolů  

a mnohé jiné.  

LN: Dá se určit, kdy 
vznikla první žehlička 
a jak vypadala? Jaký byl 
další vývoj?
JŘ:  Vznik první žeh-
ličky můžeme podle 
dostupných prame-
nů datovat na přelom  
15. a 16. století. Vznik 
se odvíjel od hladítek, 
která se používala při 
zpracování kůží. Vyrá-
běly se z kosti, kamene 
či skla. K jejich použití 
při práci s textilem ved-
la hlavně snaha upravit 

vnitřní švy – aby nošení oděvů 
bylo příjemné. Poznatek z po-
stupů při výrobě tkanin, že tep-
lota a tlak ovlivní jejich tvarovou 
stálost, vedl ke vzniku žehličky. 
První žehličky se od těch dneš-

ních svým vzhledem moc ne-
lišily. Byla to kovová deska 
vybíhající do špičky s pevným 
držadlem. Vývoj konstrukce byl 
pak ovlivněn pokrokem ve slé-
várenství kovů, snahou 
po zjednodušení ohře-
vu, nástupem nových 
tepelných zdrojů a také 
konkurencí výrobců. 
Žehličky se vyvíjí stále, 
ale myslím si, že k něja-
kým výrazným změnám 
již nedojde.

LN: Jaké byly zásadní 
milníky ve vývoji žehli-
ček?
JŘ: Prvním význam-
ným bodem byl pro 
žehličky jistě rok 1871. 
Tehdy si Američanka  
M. F. Potts nechala pa-

tentovat odnímatelný držák na 
žehličku – hospodyně se tak 
nemusely bát, že se popálí. V té 
době existovaly jen jednoduché 
typy žehliček pro ohřev na kam-
nech. Stále ale přetrvával pro-
blém, že žehličky rychle chládly. 
Dalším posunem ve vývoji žeh-
liček pak byly ty s vkládaným 
želízkem, které se nahřívalo 
přímo v ohni. Další byly tzv. 
uhelky, které tvořilo krabicové 
těleso, v němž na roštu hořelo 
dřevěné uhlí. Nevýhodou při 
žehlení byl kouř a popel. Další 
skupinou byly plynové, lihové 
či benzinové žehličky. V žehlír-
nách se používal ohřev párou. 
Dalším zásadním bodem byl 
patent první elektrické žehličky 
Američana H. W. Seelyho z roku 
1882. Tento nejčistší systém je 
do dnešní doby stále zdokona-
lován (kvalita pracovní plochy, 
bezpečnost, možnosti napařo-
vání ad.).

LN: Děkuji Vám za rozhovor  
a přeji mnoho návštěvníků na 
nové výstavě!
JŘ: Také děkuji. Snad se litovel-
ským občanům bude má sbírka 
historických žehliček líbit.         red.     

Překlopné plynové ohřívadlo Ukázka zdobení na žehličce

Část sbírky historických žehliček

Co je žehlička?
Neexistuje žádná jednoznačná definice toho, co je žehlička. Obecně 
se ale dá říci, že je to nástroj, kterým se upravuje za pomoci teploty a tlaku 
tkanina. Žehlička patří k výrobkům, u kterých neznáme autora, datum, 
ani místo vzniku. Původ slova se odvozuje od „žéci“, tedy žhnouti, nebo 
od obecného výrazu „cihlička“ pro tvarovou podobnost s cihlou. 

Zajímavosti ze světa žehliček
· Na čínském obraze z 8. století žena uhlazuje 
látku pánví se žhavým uhlím. 
· V americkém městě Asheville mají sochu  
žehličky.
· Patronem žehlířek je sv. Vavřinec, který má 
svátek 10. srpna.
· Žehlířky a žehličky můžeme vidět v dílech 
významných malířů jako např. P. Piccassa,  
E. Degase ad. 
· V New Yorku stojí od r. 1902 výšková budova 
Flatiron Building (Žehlička). 
 

Foto: mrakodrapy.com
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V březnu uplyne 60 let od úmrtí stavitele a kreslíře Václava Volného
Václav Volný se narodil 1. ledna 
1882 v Kolíně. V roce 1900 se 
zde vyučil zedníkem. Do Litovle 
se přiženil v roce 1907, získal 
zde koncesi zednického mistra. 
Byl členem Společenstva stolá-
řů, zámečníků, kovářů, sedlářů, 
bednářů ad. pro Litovel a okolí. 
Tuto živnost vykonával až do 
roku 1942. 
O jeho stavitelské činnosti najde-
me řadu dokladů – map, kreseb  
a stavebních plánů, které jsou ulo-
ženy ve Státním okresním archivu 
v Olomouci a archivu stavebního 
úřadu Litovel.
Kromě této koncese obdržel  
v roce 1910 povolení k živ-
nosti výroby a prodeje cihel  
a pálených cihlářských výrobků  
v Chořelicích. Dodejme, že  
v areálu bývalé cihelny, zrušené  
v 50. letech minulého století, se  
každoročně pořádalo mistrovství 
ČR v supercrossu. Nyní se zde ko-
nají dětské závody v motokrosu.

Ze staveb Václava Volného  
v Litovli uveďme např. dvojdo-
mek z roku 1928 postavený za 
městskou střelnicí ve Smyčkově 
ulici č. p. 814 a 815. Je charakte-
ristický dvěma rizality vystupu-
jícími z čela stavby. (Pozn. red. 
rizalit je středová či postranní 
část průčelí stavby. Vystupuje  
z jeho líce po celé výšce, a to až  
o hloubku okenní osy.) 
Dále jmenujme  přestavbu měst-
ské spořitelny na náměstí Pře-
mysla Otakara v roce 1922 na 
dvoupatrovou budovu s dvor-
ním křídlem v pozdně seces-
ním duchu podle plánů stavitele 
Čeňka Chrudimského. 
Václav Volný se podílel i na 
přestavbě sokolského pavilonu 
u Uničovského rybníka v roce 
1923. Citlivě řešená je např.  
i jeho přístavba původního ro-
dinného domu s prvky německé 
architektury z roku 1904 (Pav-
línka č. p. 190), navržená uni-
čovským architektem Zdenkem 
Vodičkou, realizovaná v roce 

1936. V roce 1920 postavil dům 
pro řezníka Nepustila v Palacké-
ho ulici č. p. 64 – roh Palacké-
ho a Vodní ulice. Přízemní vila 
Josefa Banacha s podkrovím, 
připomínající dům ve Smyčkově 
ulici z roku 1928, vznikla v ulici 
Kysucká č. p. 322 (roh Kysucké 
a Dukelské ulice, dnes firma jfp 
Litovel s.r.o.) v roce 1933. 
Jako asistent stavitele Otokara 
Douši byl pověřen technickým  
dozorem při stavbě nové školy 
v Žerotíně v letech 1903–1904. 
Spokojenost s jeho prací vyjádřil 
stavitel Otokar Douša vysvědče-
ním v roce 1905. Dozoroval mj. 
i stavbu strojovny a sklepů v li-
tovelském akciovém pivovaru 
v roce 1905. Díkuvzdání před-
stavenstva obce Nasobůrky za 
jeho solidní, účelné a všem po-

žadavkům moderní školy odpo-
vídající provedení stavby, kolau-
dované 10. září 1913, najdeme 
v litovelských novinách Selská 
stráž ze dne 12. ledna 1914. 
Za stavbu obecné školy v Mys-
lechovicích, slavnostně otevře-
né 24. srpna 1930 pod názvem 
Masarykova obecná škola, k níž 
vypracoval na svou dobu velmi 
moderní projekt, mu obec dne 
28. října 1930 vyjádřila poděko-
vání.
Za přístavbu, nadstavbu, přestav-

bu a celkovou 
renovaci původ-
ní školní budovy  
v Chudobíně dle 
jeho plánů, ko-
laudované dne 
18. října 1932, 
mu správa obec-
né školy poděko-
vala v novinách 
Litovelský, Štern-
berský a Šum-
perský kraj dne  
4. 11. 1932.
Z církevních sta-

veb uveďme 
např. Husit-
ský sbor sva-
tého Cyrila  
a Metoděje  
v Chudobíně, 
který byl po-
staven podle 
jeho projektu 
s výraznými 
prvky srb-
ské sakrální 
architektury 
v roce 1925. 
Řadu návrhů 
jeho staveb je možné vidět na 
dobových pohlednicích.

Václav Volný úzce spolupra-
coval se svým synem Janem 
(1906–1971), majitelem odbor-
ného závodu na výrobu cemen-

tového zboží a umělého kamene 
(Svatoplukova ulice č. p. 127),  
jemuž byl živnostenský list vy-
staven 30. 4. 1927. 
Václav Volný i jeho syn Jan  
byli i zručnými kreslíři. Jejich 
kresby litovelských památek  
a návrhů staveb jsou uloženy jak 
ve sbírkách Státního okresního 
archivu v Olomouci a fondech 
městského muzea v Litovli, tak  
v kolekcích soukromých sběra-
telů. Výběr z  jejich kreseb byl 
zastoupen ve stolním kalendáři 
na rok 2000 s názvem Stará Li-
tovel v grafice, kresbě a malbě.    
Nástupcem Václava Volného 
se stal jeho druhý syn Ladislav  
(25. 6. 1908–16. 12. 1991), je-
muž byla udělena stavitelská 
koncese v roce 1941.
Stavitel Václav Volný zemřel 
v Litovli před 60 lety dne  
21.  března 1959.

První kresby staré Litovle od 
Václava Volného, včetně do-
bových fasád významných lito-
velských domů, často inspiro-

vané kresbami Donáta Ulricha  
z 2. poloviny 19. století, najde-
me v publikaci Viktora Pinkavy 
Litovelský okres, vydané v roce 
2003. V této knize je otiště-
na i jeho kopie veduty Litovle,  
v níž se nad městem po požáru 
v roce 1623 vznáší Panna Ma-
rie s ochranitelským modrým 
pláštěm. Tato rozměrná ano-
nymní olejomalba, vytvořená 
kolem roku 1630, dnes čeká 
na restaurování  v depozitáři 
olomouckého Vlastivědného 
muzea. S kopií tohoto obrazu 
se veřejnost seznámila formou 
barevné litografické pohlednice, 
vydané v roce 1901. Tuto vedu-
tu překreslil Jan Rohm v roce 
1925 pro noviny Litovelský kraj 
a propagační brožuru k jubi-
lejní živnostensko-průmyslové  
a hospodářské výstavě v Litovli. 
Dodejme, že její reprint vydal 
litovelský filokartista Karel Po-
lášek v roce 1999. Kopii původ-
ního obrazu po požáru města 
roku 1623 vytvořil pro litovelské 
městské muzeum loštický malíř 
Josef Herzig v roce 2009.  
Esteticky působivá je romanti-
zující akvarelová kresba Václava 
Volného veduta města Litovle  
o rozměrech 50 x 40 cm, kte-
rou tu prezentujeme. Její inspi-
rací, spíše než předlohou, bylo 
vyobrazení města z roku 1593. 
Tiskem byla vydána v publika-
ci Viktora Pinkavy Uničovský  
a rýmařovský okres v roce 1922.
Dodejme, že obdobná romanti-
zující akvarelová kresba veduta 
Litovle od Karla Siedlera z roku 
1917 zdobí pouzdro dvousvaz-
kových Velkých dějin města Li-
tovle, vydaných v minulém roce. 
Stavbami Václava Volného se 
mj. zabývá Vendula Jurášová ve 
své bakalářské diplomové prá-
ci Architektura města Litovel 
mezi léty 1900 až 1945 a ma- 
gisterské diplomové práci Archi-
tektura města Litovel mezi léty  
1880–2013, které byly publiková-
ny na internetu.           V. Kollmann

Reprofoto pohlednice cihelny Václava Volného v Chořelicích s jeho portrétem z r. 1910

Reprofoto pohlednice návrhu Husitského sboru sv. Cyrila a Metoděje  
v Chudobíně od Václava Volného z roku 1923

Veduta města Litovel, akvarel Václava Volného z roku 1921 – 
reprofoto ze soukromé sbírky
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· 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 pana Jiřího Sedláčka.

· 7. 3.–28. 3.     XXVIII. MIKOLOVSKÉ NÁLADY 
Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15 hod., ST 8–17 hod., PÁ 8–13 hod.,  
SO 10–13 hod. Putovní výstava výtvarníků EU.  Vernisáž se koná ve středu 6. 3. 
v 17 hod. za účasti delegace z Polska.

· sobota 9. 3.     BLANÍK
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné od 150 Kč, na místě +50 Kč.
Divadelní hra v podání Divadla Járy Cimrmana.

· 18. 3.–24. 4.     CESTA ŽEHLIČEK OD PLAMENE K ELEKTŘINĚ
Prostory TIC Litovel (budova Záložny), PO–PÁ 8–17 hod., SO 9–15 hod., vstup-
né dobrovolné. Výstava soukromé sbírky pana Josefa Řimnáče.

· úterý 19. 3.     PYŠNÁ PRINCEZNA
Velký sál Záložny, 10 hod., vstupné 40 Kč. Pro děti MŠ a I. st. ZŠ, včetně veřej-
nosti. Pohádka v podání Divadelní společnosti Julie Jurištové. 

· středa 20. 3.     SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V ZEMI ZRCADEL (kino)
Velký sál Záložny v Litovli, 14 hod., vstupné 40 Kč/žák. Promítání pro školní 
družiny, včetně veřejnosti. 
Animovaná dobrodružná rodinná komedie.
 
· středa 20. 3.     BOHEMIAN RHAPSODY (kino)
Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 90 Kč.
Životopisné hudební drama je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby  
a především Freddieho Mercuryho.

· čtvrtek 21. 3.     PŘÊNDITE SI SPLKNÓT
Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., vstupné dobrovolné. 
Pořad pro přátele hanáckého nářečí na téma „Ôvizem, co na to naši řeknó“. 
Hostem Hanácká mozeka. Pořadatel: Hanácká ambasáda. 

· pondělí 25. 3.     RADŮZA
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej 270 Kč, na místě 320 Kč.
Koncert české zpěvačky, šansoniérky, písničkářky, harmonikářky a hudební 
skladatelky.

· úterý 26. 3.     EUPHONIA CHAMBER ORCHESTRA 
Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné 80 Kč.
David Mimra, Petra Hánová, Lenka Černínová, Štěpánka Davidová – 1. housle, 
Monika Pospíšilová, Jitka Pluháčková, Karel Svačina – 2. housle, Pavel Hána, 
Jitka Svačinová – viola, Karolína Zívalíková, Jiří Fajkus – violoncello, Luděk Za-
kopal – kontrabas, Kateřina Sudoměřická – cemballo, klavír.
Koncert v rámci KPH. 

· pátek 29. 3.     VINNÝ STŘIK A PŘÁTELÉ
Malý sál Záložny v Litovli, 19.30 hod., předprodej 80 Kč, na místě 100 Kč. Pořa-
datel: Vinný střik. Koncert litovelské pop-rockové kapely.

· neděle 31. 3.     LOUPEŽNÍK RUMCAJS
Velký sál Záložny v Litovli, 16 hod., předprodej 60 Kč, na místě 100 Kč, děti do 
3 let zdarma.
Velká divadelní pohádka pro celou rodinu na motivy Václava Čtvrtka v podání 
Docela velkého divadla Litvínov.

PŘIPRAVUJEME: 
12. 4. V RODINĚ VELÍ A VLÁDNE MUŽ (operety)
13. 4. ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY
15. 4. LESNÍ ROHY (koncert v Mladečských jeskyních)
15. 4. VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
18. 4. DÁMA NA KOLEJÍCH (divadelní představení)
27. 4. HANA ZAGOROVÁ (koncert)
   9. 5. JANEK LEDECKÝ (koncert)
14. 5. SVĚTÁCI (divadelní představení)
25. 5. CELESTE BUCKINGHAM (koncert)
  8. 6. 2019 HANÁCKÉ BENÁTKY (THOM ARTWAY & BAND, THE GARDENERS, 
DEBBI, PETR KOLÁŘ, TRAKTOR, DYMYTRY a další. 

Koncert písníčkářky Radůzy
Její umělecká dráha připomíná 
některé „pohádkové" životopisy. 
Na ulici ji v roce 1993 objevila 
Zuzana Navarová a již tři dny 
nato zpívala ve svatyni českých 
zpěváků, v pražské Lucerně.  
O pár týdnů později zde pak 
triumfovala jako „předskokan-
ka“ slavné americké písničkářky 
Susanne Vega, o šest let později 
měla stejnou čest při koncertě 
Mikea Oldfielda. Od té doby 
vydala několik velmi úspěšných 
sólových alb, která bez jaké-
koliv reklamy lámou rekordy 
v prodejnosti, získala několik 
zlatých Andělů a bodovala také 
v anketě Zlatý slavík.  Díky své 
jedinečnosti a originálním pís-
ním, které čerpají především  

z  české tradice, zaujala i publi- 
kum v zahraničí, například Pol- 
sku a ve Francii. 
Tentokrát nám představí se svou 
kapelou průřez dosavadní tvor-
bou. Zazní nejen písně z nového 
alba Muž s bílým psem (říjen 
2018), ale i písničky z prvních 
desek. Radůza se zvládne do-
provodit na několik hudebních 
nástrojů, její zpěv hřmí, ale  
i jemně vypráví dojemné pří-
běhy. Koncertu této jedinečné 
písničkářky se může zúčast-
nit v pondělí 25. března od  
19 hod. ve Velkém sále Záložny 
v Litovli. Vstupné v předprodeji  
270 Kč, na místě 320 Kč. Vstu-
penky zakoupíte v TIC Litovel 
(budova Záložny).                      MK

MASOPUST VE SKANZENU
· sobota 2. března, Příkazy
Přijďte do Hanáckého skanzenu 
zažít tradiční masopustní veselí, za-
zpívat si a ochutnat různé dobroty.

PROBOUZENÍ NETOPÝRŮ
· sobota 23. března, Javoříčské jeskyně 
Tematicky zaměřené 
prohlídky jeskyní za 
účasti dr. J. Šafáře.
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Bohemian Rhapsody
Snímek mapuje raketový vzestup 
nekonvenční skupiny prostřed-
nictvím jejich revolučního zvu-
ku a ikonických písní, jako jsou 
„We Will Rock You“, „We Are the 
Champions“ nebo právě „Bohe-
mian Rhapsody“. Příběh začíná 
bleskovým startem, pokračuje ne-
řízenou životní spirálou a vrcholí 

nezapomenutelným, strhujícím 
vystoupením na koncertu Live 
Aid v r. 1985. Na pódiu Queen 
v čele se rtuťovitým Freddiem 
předvedli jednu z největších show  
v historii rocku. Jejich hudba byla 
a stále je ohromnou inspirací pro 
celý svět. Hudební drama uvidíte 
20. března v 18 hodin.                MK

Blaník – Divadlo Járy Cimrmana
Příčinu silné 
obliby blanické 
pověsti v Če-
chách vidí Ci-
mrman hlavně 
v zeměpisné 
poloze naší 
vlasti. Shodně 
s Palackým byl 
si vědom toho, 
že: „jsme tu  
v Evropě jako 
zrnko mezi dvěma mlýnskými 
kameny. Ze západu na nás na-
léhá imperialismus germánský  
a z východu nás drtí rozpínavost 
kolosu velkoruského. Není divu, 
že takto tísněný malý národ hle-
dá sobě ochrany nadpřirozené,  
a i zázračné, neboť jedině zázra-

kem lze tu přežít.“
Představení z dílny Divadla Járy 
Cimrmana proběhne v sobotu  
9. března v 19 hodin ve Velkém 
sále Záložny v Litovli. Vstupné od 
150 Kč, na místě + 50 Kč, vstupen-
ky zakoupíte v TIC Litovel (budo-
va Záložny).                                           MK

Pohádka o loupežníku Rumcajsovi
Pohádka na moti-
vy slavných knížek 
Václava Čtvrtka 
přivádí na scénu 
oblíbené postavy: 
Rumcajse, Manku, 
Starostu Humpála, 
Vodníka Volšo-
večka, Vílu An-
dulku, Knížepána 
s paní Kněžnou i hubatou Anku 
a Straku zlodějku. Příběh o tom, 
jak se slušný jičínský švec musí 
vydat do lesa, protože ho zlý sta-
rosta vyžene z města, jak v lese 
najde prázdnou loupežnickou 
jeskyni a s pomocí víly a vodní-
ka se stane loupežníkem, protože  
v lese se nedá nic jiného dělat,  
a jak nakonec vytrestá nejen zlé-

ho starostu, ale i Knížete a paní 
Kněžnu. Divadelní pohádku 
pro celou rodinu v podání Do-
cela velkého divadla Litvínov, 
které už v Litovli představilo na-
příklad pohádky Mrazík nebo 
Ferda Mravenec, můžete vidět  
v neděli 31. března od 16 hod. 
ve Velkém sále Záložny v Litovli. 
Vstupné v předprodeji 60 Kč.  MK

Euphonia Chamber Orchestra
Komorní soubor je složen  
z hráčů Moravské filharmonie, 
Moravského divadla a Filhar-
monie Bohuslava Martinů. 
Uměleckým vedoucím je MgA. 
David Mimra, profesor konzer-
vatoře, člen komorních sesku-
pení, který v minulosti působil  
v Komorní filharmonii Pardubi-
ce, v Pražské komorní filharmo-
nii a má zkušenost s vedením 
Macao Orchestra (Čína). Čle-
nové souboru jsou zkušenými 
a nadšenými umělci v oblasti 
komorní hudby, které se věnují 
od dob svých studií. Eupho-
nia Chamber Orchestra hraje 

ve složení čtvery první housle, 
troje druhé housle, dvě violy, 
dvě violoncella a jeden kontra-
bas. Soubor se nevyhraňuje pro 
žádné určité stylové období, 
je schopen obsáhnout širokou  
a bohatou literaturu od starých 
mistrů až po současnost. Cílem 
orchestru je vysoká interpre-
tační kvalita a zprostředkování 
radosti z hudby. A proč zrovna 
Euphonia? Latinský překlad to-
hoto slova je „libozvučný“. Na 
koncert zveme v úterý 26. břez-
na v 19 hodin do Koncertního 
sálu Městského klubu. Vstupné 
je 80 Kč.                                      MK

PŘEDPRODEJ NA HANÁCKÉ BENÁTKY 
SPUŠTĚN!

Až do 15. dubna zakoupíte vstupenky 
za zvýhoděných 150 Kč. Poté již za 200 Kč. 

Vstupenky zakoupíte v TIC Litovel 
nebo v síti Ticketstream. 

Více informací na www.hanackebenatky.eu
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Dívkou roku 2019 základního kola se stala Tereza Spurná z Litovle 
V sobotu 2. února jsme měli 
možnost zhlédnout ve Velkém 
sále Záložny 30. ročník soutěže 
Dívka roku ČR 2019 základního 
kola v Litovli. Soutěž je určena 
dívkám od 13 do 15 let. 
Osm dívek z Litovle, Červenky, 
Savína, Pateřína, Nového Malína 
a Jestřebí soutěžilo o titul Dívka 
roku ČR 2019 základního kola  

v šesti disciplínách. První a dru-
hou disciplínu absolvovaly dív-
ky již v dopoledních hodinách. 
Byl to test všeobecných znalostí 
a disciplína zručnost, kde muse-
ly dívky zhotovit šperk. Důležitý 
byl nápad, fantazie a výtvarné 
provedení. 
Třetí disciplínou byl rozhovor 
s moderátorem. Hodnotila se 

konverzace, reakce na otáz-
ky, schopnost samostat-
ného vyjadřování a čistota 
českého jazyka. 
Dále se děvčata předsta-
vila v aerobiku. Předvedly 
pohybové schopnosti při 
cvičení a pohybové kultu-
ře. Sestavu aerobiku s nimi 
připravila Mgr. Iveta Kop-
ková. 
Při páté disciplíně – „vol-
né“, se dívky předvedly  ve 
sportovním aerobiku, dis-
co dance, zpěvu, recitaci  
a baletu. 
Poslední disciplínou pak 
byla módní přehlídka. Ta je 
vždy vyvrcholením samot-
né soutěže. Dívky předved-
ly promenádu ve společen-

ských šatech. Porota hodnotila 
kulturu pohybu, způsob před-
vedení modelu a celkový vzhled 
dívky.
Dívkou roku ČR 2019 základní-
ho kola v Litovli se stala Tereza 
Spurná z Litovle. Druhé místo 
patřilo Sandře Lánové z Nové-
ho Malína, třetí místo patřilo 
Dominice Churavé z Jestřebí, na 
čtvrtém místě se umístila Karo-
lína Hlaváčková z Litovle. Bě-
hem přestávky byli do soutěže 

zapojeni i diváci, jejich úkolem 
bylo zvolit Dívku publika. Stala 
se jí Kateřina Skopalová ze Saví-
na. Všem čtyřem blahopřejeme 
a těšíme se na úspěch v castingu, 
který se bude konat 30. března 
ve Škvorci u Prahy.
Děkuji touto cestou všem spon-
zorům za finanční a věcné dary, 
bez kterých by nebylo možno 
tuto akci realizovat. 

Hedvika Weberová, DiS.
Dům dětí a mládeže Litovel

Zleva: Sandra Lánová z Nového Malína, Tereza 
Spurná z Litovle, Dominika Churavá z Jestřebí

CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA 
 ul. Vítězná 1129, Litovel 784 01,tel.739 246 016   
 mcrybickalitovel@seznam.cz, www.mcrybicka.cz 

 

 pořádá 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2019 
 pro děti  4 – 6 let 

 

NOEMOVA ARCHA 
Kdy: 19. 8.- 23. 8. 
Kde: MC Rybička Litovel 

 
Program:  denně od 6.30 do 16.00 (pondělí - pátek) 
- hry, sportování, výlety, soutěže, malování a další. 

V ceně: teplé obědy, svačiny, pitný režim po celý den. 
Příprava a realizace programu, nákup materiálu, odměny pro děti. 

Kapacita jednoho týdne: 20 dětí, minimálně 10 dětí, 
nutné přihlásit do 30. 3. a zaplatit 50 % ceny, doplatek do 30. 6. 

Cena: 1200 Kč, platba v hotovosti v MC, 
při přihlášení sourozenců sleva 200 Kč na druhé dítě. 

Storno poplatek: týden a víc před začátkem tábora 50 % ceny, 
 později se již peníze nevrací. 

 
 
 

INZERCE

Jungmanka zve na 

DESKOHRANÍ  
s „kapkou ekologie jako překvapení“

KDY A KDE: 26. března od 16 do 18 hodin, ZŠ Jungmannova
Zveme všechny, kteří mají rádi 

deskové hry od 0 do 99 let. Pomůžeme 
s výběrem, vysvětlíme pravidla, 

zahrajeme si logické a zábavné hry. 
Připraveno i malé občerstvení.

Těšíme se na Vás. 
Členové Klubu deskových her a Ekotým
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Dům dětí a mládeže Litovel
· 8. března     Recitační soutěž 
Místo a čas: DDM Staroměstské náměstí, zahájení  
ve 13 hodin. Termín uzávěrky přihlášek je ve středu 6. břez-
na, možno zasílat i elektronicky na adresu: j.cekelova@ddmlitovel.cz. Bližší 
informace na tel. 775 550 963.
                                                                                                                              
JARNÍ PRÁZDNINY S DDM
· 11. března     Olomoucká dílna a 5D cinema maxim
Akční dobrodružství na jarní prázdniny. 
Místo a čas srazu: v 8.25 hod. na vlakovém nádraží Litovel – město. Kdo je  
z Červenky, tak sraz v 8.40 hod. na vlakovém nádraží Červenka. Děti si vy-
zvednout v 16.17 hod. na vlakovém nádraží Litovel – město, v 15.50 hod. na 
vlakovém nádraží Červenka. 
Cena: 220 Kč – v ceně doprava vlakem a tramvají, dvouhodinový vstup,  
materiál. Přihlášky odevzdejte nejpozději do 7. března. 
Bližší informace na tel. 720 995 102 nebo e-mailu: pospisilova@ddmlitovel.cz. 
                        
· 12. března     Maškarní karneval 
Místo a čas: DDM Litovel, Staroměstské náměstí.
Začátek karnevalu je v 15 hodin. Vstupné je 20 Kč. 
Bližší informace na tel. 585 342 448, mobilu 775 550 962 nebo e-mailu:  
weberova@ddmlitovel.cz.
                                                                                        
· 13. března      Prázdninový den s DDM
Děti si v tento den zahrají bowling, upečou si v kuchyňce DDM vlastní pizzu, 
něco pěkného si vyrobí a zahrají si klasické táborové hry. 
Místo a čas: DDM Komenského ul. Litovel v 8 hod., konec akce v 16 hod. tam-
též. Vstupné je 200 Kč.
Bližší informace na tel. 739 655 803 nebo e-mailu: sara.grunova@ddmlito-
vel.cz.

· 14. března     Výlet o jarních prázdninách – Záchranná stanice Pateřín
Celodenní výlet za zvířátky. Bližší informace k výletu poskytne Ing. Pavel 
Sova. Tel. 775 550 964, e-mail: p.sova@ddmlitovel.cz. 

· 15. března     Krokodýlek Olomouc
Výlet do zábavního centra pro děti Krokodýlek v Olomouci.
Místo a čas: sraz u DDM Litovel, Komenského ul. v 8.30 hod., děti si můžete  
vyzvednout tamtéž v době od 14.30 do 16 hod.
Cena: 400 Kč (v ceně doprava, vstupné, oběd). Přihlášky odevzdejte nejpoz-
ději do 11. března. Bližší informace na tel. 770 181 054 nebo e-mailu laboun-
kova@ddmlitovel.cz.
 
· 23. března     Za jarními tůněmi
Přijďte strávit příjemný den v jarní přírodě s obyvateli periodických tůní  
a s dalšími zvířaty a rostlinami lužního lesa!
Místo a čas srazu: DDM Litovel, Komenského ulice, v 9 hodin. Předpokládané 
ukončení akce bude v odpoledních hodinách. 
Účastnický poplatek činí  20 Kč za osobu. Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek  
21. března. Bližší informace na tel.: 585 342 448, 775 550 964, 725 823 618 
nebo e-mailu: p.sova@ddmlitovel.cz.             

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

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

DISKUZNÍ PÁTEK – ZÁKLADY LOGOPEDIE 
s logopedkou Mgr. J. Šmakalovou
· pátek 8. 3., 9.30–10.30 hodin. 
Přednáška + diskuze. Na co si dát pozor u malých dětí.

SETKÁNÍ MIMINEK
· pátek 22. 3., 9 –11 hodin. 
Zveme maminky s miminky, které by měly zájem o pravidelné setkávání  
s dětmi ve věku 3–12 měsíců. Přijďte, ať o vás víme. Domluvíme si čas, 
který vám nejvíc vyhovuje.

BAZAR – PRODEJ OD MAMINEK 
· středa 27. 3. v čase 8–17 hodin, čtvrtek 28. 3. v čase 8–10 hodin.
Prodej dětského oblečení, těhotenského oblečení, věcí na děti, sportovní-
ho vybavení apod., sezona jaro/léto. Počet prodávajících je omezen.

V době jarních prázdnin 11. 3.–15. 3. je MC zavřeno.
PŘIPRAVUJEME PŘEDNÁŠKU MGR. J. HALDY ve středu 10. 4. 

Mateřské centrum Rybička
PONDĚLÍ
9.30–10.30  DOPOLEDNE S PROGRAMEM
  - cvičení, zpívání, výtvarné tvoření a pohádky pro 
  malé děti. Pro děti od 1 do 2 let. Cena 70 Kč. 
ÚTERÝ
8.30–11.30 MINIŠKOLKA
  - příprava dětí na vstup do školky. Pro děti od 2 let. 
17–19   SPOLEČENSTVÍ MANŽELŮ
  - koná se 1x za měsíc vždy 2. úterý v měsíci.
17.00 nebo 18.30 CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ
  - lichý týden: 17.00, sudý týden: 18.30, cena je 70 Kč. 
STŘEDA
9.30–11.00 DOPOLEDNE S PROGRAMEM
  - cvičení, zpívání, výtvarné tvoření a pohádky pro 
  malé děti. Pro děti od 2 do 4 let. Cena 70 Kč. 
15–16  DĚTI VÍRY
  - společenství dětí, poznávání Bible. Koná se 1x za  
  měsíc vždy 1. středu v měsíci. Pro děti od 4 let.
19–20   CVIČENÍ S DENISOU
  - cena je 70 Kč.
ČTVRTEK
8.30–11.30 MINIŠKOLKA
  - příprava dětí na vstup do školky. Pro děti od 2 let.
ODPOLEDNE PŘEDNÁŠKOVÉ ODPOLEDNE/ WORKSHOP
  - dle aktuálního programu 1x za měsíc.
PÁTEK
9–11, sudý t. DISKUZNÍ RODIČOVSKÁ SKUPINA
  - sdílecí skupina pro rodiče dětí ve věku 1–3 roky  
  u kafíčka a s volnou hernou. Cena 70 Kč. 
9–10, lichý t. DOPOLEDNE PRO MIMINKA
  - rodičovská diskuzní skupinka. Cena 50 Kč.

Prázdninová nabídka pobytových a příměstských
táborů je zveřejněna na webových stránkách 

DDM Litovel. 
Najdete tam přihlášky, podrobné informace o táborech 

včetně ceny.   
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S Erasmem+ do Francie
Koncem ledna 2019 se čtyři stu-
denti Gymnázia Jana Opletala  
v doprovodu tří vyučujících 
zúčastnili studijního poby-
tu ve francouzském městě 
Nort-sur-Erdre. Umožnil jim 
to program Erasmus+, do 
nějž je škola zapojena spo-
lu s partnerskými školami  
z měst Mainz (Německo), Nort-
-sur-Erdre (Francie), Wroclaw 
(Polsko) a Pécs (Maďarsko). 
Program je financován z pro-
středků Evropské unie.

Cílem projektu, který nese ná-
zev „The European Flow – Cities 
at Rivers“, je prostřednictvím 
spolupráce studentů a učitelů  
z různých evropských zemí 
přiblížit kulturní dědictví  
v oblastech, jejichž historii  
i současnost formuje přítom-
nost evropských řek – Rýna, 
Loiry, Odry, Dunaje a Moravy. 
Tématem lednového setkání byl 
vliv řek na ekonomický rozvoj 
přilehlých regionů. Studenti měli 
během tří měsíců sbírat informace 

o historii a sou-
časnosti společ-
ností sídlících  
v Litovli, jež ke 
svému provo-
zu potřebovaly  
a potřebují řeku. 
Výsledky své-
ho bádání pak 
spolu s fotogra-
fiemi zpraco-
vali do podoby 
informativního 
plakátu a před-
stavili v pre-
zentaci ostat-

ním účastníkům setkání. 
Nabyté znalosti využili  
i v následných worksho-
pech, kde svá zjištění 
porovnávali a uváděli do 
širších souvislostí. Smyslem 
bylo přivést studenty k hlubší-
mu pochopení principů eko-
nomického fungování kraje,  
v němž žijí, a jejich provázanosti 
s životním prostředím. 
Program pobytu však nebyl 
omezen pouze na pracovní se-
tkání. Důraz organizátoři kladli 
i na obeznámení se s francouz-
skou kulturou a místními za-
jímavostmi. Ve volném čase 
studenti navštívili továrnu na 
výrobu říčních nákladních lodí, 
prošli se po městech Nantes  
a Guérande, zavítali do výrobny 
mořské soli či se plavili po řece 
Erdre. Studenti i vyučující se 
také účastnili besed s žáky fran-
couzské školy, na nichž prezen-
tovali svou zemi a diskutovali 
o zajímavých aspektech národ-
ních kultur. Velkou kulturní 
zkušeností bylo ubytování ve 
francouzských rodinách, kde se 

studenti přesvědčili, jak podob-
ný je život běžných Francouzů.
Hlavním přínosem projektu 
však byla získaná životní zku-
šenost – studenti byli nuceni 
pohybovat se v prostředí, kde 
se museli spolehnout na svou 
znalost cizích jazyků, a uči-
li se vystupovat na veřejnosti  
a prezentovat výsledky své práce  
v anglickém jazyce.
Erasmus+ je program EU za-
měřený na oblast vzdělávání, 
odborné přípravy, mládeže  
a sportu, jehož cílem je zvýšení 
schopnosti reagovat na socio-
ekonomické změny a podpo-
ra zavádění evropské politické 
strategie v oblasti růstu, zaměst-
nanosti, sociální rovnosti a so-
ciální inkluze. Více informací  
o programu i náplni projek-
tu naleznete na internetových 
stránkách školy www.gjo.cz  
a facebooku.                   

 Jiří Kaňák

Praktická terénní výuka v centru 
ekologických aktivit Sluňákov
Také se s chutí za-
kousnete do čerstvé 
housky? Tuto otáz-
ku položili lektoři 
výukového progra-
mu v centru eko-
logických aktivit ve 
Sluňákově druhá-
kům z Jungmanky. 
Než se mohly děti 
zakousnout do té 
vlastní, prošly ces-
tou plnou úkolů, na 
které se dozvěděly, 
jak a z čeho houska vznikne. Se-
známily se s hospodařením na 
farmě, poznávaly druhy obilí,  
z klásků cepem vymlátily zrnka, 
uhnětly těsto a nakonec si každý 
vyzkoušel své pekařské umění. 
Jejich housky byly skutečně vy-
pečené, ostatně jako název této 
výukové lekce, která obohatila 
žákům program výuky ve třídě 
o ekologický rozměr.
Souběžně s touto aktivitou 
probíhal, střídavě v učebně  
a v okolní přírodě, ještě jeden 
výukový program. Na ten do-
razili prvňáčci s přesvědčením, 
že netopýr je okřídlená myš  

a snadno se nám může zamotat 
do vlasů. Postupně se však do-
zvídali, že netopýři jsou krásná 
tajemná zvířata, mající v pří-
rodě velmi důležitou roli. Na 
vlastní oči viděli, jak tito tvo-
rové vypadají, zjišťovali, čím se 
živí, co stojí za jejich dokonalou 
orientací ve tmě a kde přečkáva-
jí zimní období.  
Na takovýto typ výuky jezdíme 
s žáky naší školy velice rádi. 
Denní výukové programy jsou 
postavené na prožitku a vzbuzu-
jí v dětech radost z objevování 
okolní přírody. 

-ZSJL- Mgr. Ivona Smrčková

INZERCE
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Žáci ze Základní školy Vítězná čtou  
v mateřských školách
Základní škola 
Vítězná Litovel 
navázala v loň-
ském školním 
roce spolupráci  
s Církevní ma-
teřskou školou 
Svatojánek a za-
pojila se tak do 
projektu Celé 
Česko čte dětem. 
Žáci třídy 4. A 
jednou týdně po 
dobu dvou měsí-
ců května a červ-
na navštěvovali děti z CMŠ Sva-
tojánek, aby je před odpoledním 
spánkem zavedli do říše pohá-
dek, kouzel a dobrodružství. 
Děti ve školce, uložené v postýl-

kách, vždy netrpělivě očekávaly, 
jakou pohádku si žáci ze ZŠ Ví-
tězná připravili, natrénovali, ale 
také, jaké rekvizity či kostýmy si 
nachystali, aby byl zážitek z čet-
by ještě o malinko lepší.

Toto vzájemné pro-
pojení předškolního  
a školního vzdělávání  
se osvědčilo. Bylo velmi 
oblíbené a prospěšné 
ze strany žáků ZŠ i dětí  
z CMŠ v oblasti čtenář-
ské gramotnosti. ZŠ Ví-
tězná se proto rozhodla 
nabídnout tuto vzájem-
nou spolupráci i ostat-
ním mateřským školám 
v Litovli.
Již nyní se žáci ZŠ Ví-
tězná těší, že budou od 
března 2019 číst další 
nezapomenutelné příbě-
hy mladším kamarádům 
ve všech mateřských 
školách v Litovli. Těšíme 
se!           Vaše ZŠ Vítězná

Žáci z Jungmanky udržují kontakt 
s cizinou
Spolupráce se zahraničními 
školami je pro žáky přínosná 
a přitažlivá. Již čtvrtým rokem 
probíhá spolupráce Základní 
školy Jungmannova v Litovli se 
Základní školou Shin Pu Ele-
mentary School v Taoyuan City 
na Tchaj-wanu. Vše to začalo 
díky Martinu Molišovi, který 
působil jako učitel angličtiny na 
Tchaj-wanu, předal nám kon-
takty a spolupráce mohla začít. 
Kromě proběhlé videokonfe-
rence a vzácné návštěvy dvou 
skupin učitelů ze spolupracující 
školy, probíhají nepřetržitě do-
pisové akce mezi žáky. Účast-
ní se jich většinou žáci šestých 
ročníků, v minulosti se zapojili 
i čtvrťáci a páťáci. 
Během jednoho školního roku 
se tato výměna uskuteční čty-
řikrát, žáci tedy dva dopisy po-
šlou a dva dostanou. Všichni 

milují překvapení a rádi je taky 
připravují. Proto do svých do-
pisů, ve kterých se představují, 
píší o svých zálibách, o svém 
městě a zemi, vkládají i různé 
malé drobnosti, jako jsou fotky, 
pohlednice, žvýkačky, drobné 
mince, náramky a jiné holčičí 
ozdoby, samolepky apod. S na-
pětím pak čekají, co od svých 
nových kamarádů dostanou na 
oplátku oni. Většinou jsou to 
podobné maličkosti. V dopi-
sech doručených v lednu psali 
tchajwanští žáci o novém čín-
ském roku, který letos začal  
5. února a bude pod nadvládou 
Vepře. Dopisy byly plné barev-
ných obrázků prasátek a pro-

bíhajících oslav, atraktivní jsou 
pro žáky také „klikyháky“, jak 
nazývají žáci znaky čínského 
písma. Právě se chystá k odeslá-
ní druhá vlna dopisů a plánuje 
se natáčení videí našich i tchaj-
wanských žáků, kde se budou 
moci setkat face-to-face s těmi, 
se kterými si píšou. 
Dalšími možnostmi spolupráce 
žáků s žáky jiných států je účast 
v projektu eTwinning, zapojení 
bývají různí žáci druhého stup-
ně. Tento školní rok proběhly již 
tři akce. První u příležitosti Ev-
ropského dne jazyků, kdy jsme 
se spojili s několika evropskými 
zeměmi a navzájem si vyměnili 
pohlednice. Nezbytnou součástí 
zásilky byla drobnost charakte-
rizující naši zemi nebo město  
a kartička s pozdravem v našem 
rodném jazyce. Ani před Váno-
ci jsme nezaháleli a v hodinách 

anglického jazy-
ka jsme se opět 
spojili s našimi 
e v r o p s k ý m i 
přáteli. Úkol 
zněl jasně – vy-
robit vánoční 
přáníčko a po-
přát v rodném 
jazyce. Naše vý-
tvory tentokrát 
putovaly např. 
do Velké Britá-
nie, Španělska, 
Německa nebo 

Řecka. Poslední probíhající akce 
oslavuje Den svatého Valentýna 
a nádherná přáníčka právě letí 
za naše hranice najít své adre-
sáty. 
Na všech těchto projektech je 
přitažlivé hlavně to, že žáci zís-
kají hmatatelný důkaz vzájem-
né spolupráce se zahraničními 
školami. Sami se přesvědčují, 
že získané vědomosti lze využít 
v reálném životě. A právě jazy-
kové znalosti jsou oblastí, kde se 
setkávají s praktickým využitím 
nejčastěji. Ať už je to získávání 
nových kamarádů, nebo doro-
zumívání se v zahraničí. 

-ZSJL- Mgr. Soňa Purová, 
Mgr. Marcela Nevěřilová

ZŠ Jungmannova v Litovli zve rodiče 
a jejich budoucí prvňáčky

        K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU
 Zápis proběhne v pátek 5. dubna od 14 do 18 hod.          
          a v sobotu 6. dubna od 9 do 11 hod.
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Krátké ohlédnutí za školním 
plesem ZŠ Vítězná
V pátek 8. února se na Záložně 
v Litovli konal školní ples ZŠ 
Vítězná. Ples zahájili žáci 9. tříd 
polonézou, kterou nacvičili  pod 
vedením p. Mgr. Dany Spurné.
V průběhu večera se naši žáci 
představili i s baletním vystou-
pením pod vedením paní Lud-
mily Očenáškové.

K tanci a poslechu hrála skupi-
na NO-PROBLEM a nechyběla 
také krásná a bohatá tombola.
Tímto děkujeme všem, kteří při-
spěli svým darem do tomboly,  
a také členům rodičovského 
spolku za organizaci a přípravu 
celého plesu.

Jak jsme trénovali slavnostní 
polonézu...

Někdy v půlce října nám za-
čaly zkoušky. Pamatuji si, jak 
jsme se ještě všichni strašně 
moc těšili, že už jsme koneč-
ně v deváté a budeme tanco-
vat na plese polonézu. Ale už 
asi na třetím tréninku jsme 
chtěli skončit, protože nám 
vůbec nešly kroky, a když 
vám něco nejde, tak vás to 
ani nebaví. Po dlouhém čase 
jsme se to naučili a mysleli 
jsme si, že to nejtěžší je za 
námi. Ale nebylo! Když nám 
paní učitelka řekla, že zařadí-
me i bachatu, a ukázala, jak 
tento tanec vypadá, všichni 

jsme na ni koukali s otevřenou 
pusou, jako že: „Co to je?” Smáli 
jsme se, když nám ukazovala, že 
bachata se tancuje tak, že se má 
hodně kroutit zadkem. A věřte, 
nebyla žádná sranda to nacvi-
čovat. Už při desáté otáčce se 
mi zvedal žaludek. Ale nakonec 
jsme si ty kroky stejně mírně 
upravili podle sebe.
V pátek 18. ledna jsme měli 
první ples. Měli jsme strach, už 
se nám do toho vůbec nechtělo, 
a můžu říct, že se mi tam stal 
taky největší trapas ze všech. Při 
tancování se mi roztrhala pod-
suknička a tahala jsem za sebou 
dlouhý ocas, málem jsem se při 
tanci zabila. Ale byli jsme rádi, 
že jsme si to nějak na městském 
plese zkusili, protože pak na škol-
ním plese nám to šlo zatancovat 
líp. Na školním plese se nám taky 
stalo hodně nepříjemných, ale 
i vtipných věcí. Měla jsem s ka-
marádkou mluvit závěrečnou řeč 
a mně, jakmile jsem vystoupila 
dopředu a podívala se lidem do 

očí, se úplně všechno vymazalo 
z paměti. Ale to nebylo všechno! 
Nejen že jsem musela improvi-
zovat, ale ještě jsme zapomněli 
kytku pro paní učitelku v šatně. 
Každý na nás koukal a čekal, až jí 
to předáme, ale kytka nikde!
Sice jsme udělali spoustu chyb, 
ale i tak jsme si to moc užili.              
                         Dáša Polovko, 9. A

Sportovní úspěch žáků ZŠ Ví-
tězná
V úterý 29. ledna se v hale 
házenkářského klubu Zora 
Olomouc konalo okresní kolo  
v házené žáků základních škol 
a nižších gymnázií. Turnaje 
se zúčastnilo šest škol. Hoši 
ZŠ Vítězná vyhráli svoji velmi 
těžkou skupinu a postoupili 
do finále. Zde po dramatickém 
boji zvítězili o jednu branku  
a stali se přeborníky Olomouc-
kého okresu. Postoupili tak do 
krajského turnaje, kde se utkají  
s ostatními vítěznými družstvy 
okresních kol.       Mgr. Z. Kubín

Zprávičky z Vítězné



Sportovní pozvánky

FOTBAL 
• 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)

HÁZENÁ
· sobota 2. 3., 13 hod., mladší dorost, 

Litovel – Kopřivnice
· sobota 2. 3., 15 hod., starší dorost, 
Litovel – Žeravice
· sobota 2. 3., 17 hod., muži, Lito-
vel – Kopřivnice
· sobota 16. 3., 13 hod., mladší 
dorost, Litovel – Hranice 
· sobota 16. 3., 15 hod., starší do-
rost, Litovel – Hranice  
· sobota 16. 3., 18 hod., muži, Lito-
vel – Frýdek-Místek
Všechna utkání se konají na hale  
ZŠ Vítězná. 
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Kvalifikační kolo Mistrovství  
České republiky mažoretek v Litovli
Mažoretky Linetbells Litovel z.s. 
byly, stejně jako loni, osloveny 
asociací Czech Majorettes, aby 
v Litovli uspořádaly kvalifikační 
postupové kolo na Mistrovství 
České republiky CMA. Soutěž 
se bude konat v sobotu 9. břez-
na ve sportovní hale ZŠ Vítězná 
od 8.30 hodin a zúčastní se jí 
mažoretkové týmy z celé Čes-
ké republiky, včetně domácího 
pořádajícího týmu Mažoretek 
Linetbells Litovel z.s. 
K vidění budou vystoupení  
s náčiním hůlka i pompon, a to 
sólová, skupinová i mix ve všech 

věkových kategoriích. Vítězové 
získají nejen krásnou medai-
li a diplom, ale hlavně postup 
na Mistrovství Moravy, které 
se bude konat v Olomouci ve 
dnech 4. a 5. května.
Tímto vás srdečně zveme a bu-
deme moc rády, když přijdete 
podpořit domácí tým a vytvořit 
skvělou atmosféru. Naše děvča-
ta se na soutěž poctivě připravu-
jí a rády vám předvedou, co vše 
umí. 
Za podporu předem děkují po-
řadatelé. 
Mažoretky Linetbells z.s. Litovel

2. ročník fotbalového plesu 
V sobotu 16. února 
proběhl již druhý roč-
ník plesu litovelských 
fotbalistů. Příznivci 
litovelské kopané měli 
v zaplněném Velkém 
sále Záložny možnost 
zhlédnout několik 
vystoupení. Ples za-
hájila tanečním vy-
stoupením skupina 
TS STYLE DANCE 
Uničov, starší návštěvníky pak 
jistě potěšila břišní tanečnice. 
Zajisté očekávanou a již tradič-
ní částí plesu bylo vystoupení 
samotných hráčů s trenérem, 
kteří předvedli vtipně pojatou 
dámskou spartakiádní sestavu. 
Největší ohlas zaslouženě sklidi-
lo vystoupení Marka Krátkého  
s Danem Jurášem, kteří před-
vedli věrnou kopii známého 
tance z filmu Hříšný tanec. Sa-
mozřejmě se zvedačkou, bejby 
prostě nebude sedět v koutě!
K tanci a poslechu celý večer 
hrála skupina DRAJV, večerem 
s šarmem provázel náš brankář 

Jiří Procházka. Velkým láka-
dlem byla také tombola. Do ru-
kou šťastných výherců putovalo 
celkem 13 hlavních a 160 ved-
lejších cen. V mnoha případech 
to byly velmi pěkné a hodnotné 
ceny. Z vedlejších cen muse-
ly potěšit např. velké dárkové 
koše, rozmanité poukazy nebo 
jiné praktické dárky. Ti úplně 
nejšťastnější výherci pak domů 
odcházeli s televizí, dvěma gra-
mofony nebo bečkou piva.
Litovelští fotbalisté jsou vel-
mi šťastní, že se vám ples líbil,  
a společně jsme si jej užili. Po 
několika ročnících plesu na 
Července jsme rádi, že jej mů-
žeme za podpory Městského 
klubu a města Litovle pořádat  
v sále litovelské Záložny. Za 
celý kolektiv fotbalistů děkuje-
me také sponzorům a firmám, 
které se nás rozhodli obdaro-
vat nějakou cenou do tomboly. 
Budeme se na vás těšit opět za 
rok nebo na našich zápasech 
na fotbalovém hřišti v Litovli, 
o kterých budete informováni 
na našich webových stránkách, 
Facebooku, nástěnce na náměstí 
a v neposlední řadě také v Lito-
velských novinách. Děkujeme.                  
                                  Martin Jindra

Ocenění za rok 2018 se udě-
lovala v pondělí 11. února  
v rámci slavnostního večera  
v prostějovském městském di-
vadle. 
„Olomoucký kraj byl první, který 
začal tato ocenění v Česku udělo-
vat. Je pro nás důležité, aby spor-
tovci věděli, jak moc si region jejich 
výkonů váží a že na ně můžeme být 
pyšní,“ uvedl hejtman Olomouc-
kého kraje Ladislav Okleštěk. 

I letos byli oceněni hned tři 
nejlepší v kategorii juniorů. 
Hodnoticí komise je vybrala  
z 52 nominovaných sportovních 
nadějí. V této kategorii se na  
3. místě umístila litovelská ka-
jakářka Barbora Dimovová. 
Ocenění za ni převzal její otec 
a trenér Keno Dimov, Barbora 
byla v té době na soustředění ve 
španělském Empuriabrava.  

red. kráceno, tisková zpráva
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