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Uctění památky T. G. Masaryka
Ve čtvrtek 7. března ve 12 hodin 
uctili zástupci města památku 
našeho prvního československé-
ho prezidenta T. G. Masaryka. 
U příležitosti výročí jeho naro-
zení položili k jeho památníku 
kytici.  Československý státník 
nebyl jen prezidentem Osvo-
boditelem, jak byl nazýván, ale 
významným filozofem, sociolo-
gem a pedagogem. Odkaz jeho 
práce budoucím generacím je 
tedy velmi rozsáhlý a zaslouží si 
naši pozornost.                          red.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

     dovolte mi, abych Vás in-
formoval o některých význam-
ných akcích, které schválilo 
naše zastupitelstvo v roce 2019. 
Požadavků bylo samozřejmě 
mnoho. Proto se zvážila všech-
na pro a proti jednotlivých akcí  
a nastavily se priority. Co nás tedy  
v tomto roce z nejvýznamněj-
ších akcí čeká?  

Cyklisté budou mít jistě radost  
z nových stezek. První velkou 
akcí je vybudování cyklistic-
ké stezky podél silnice II/449 
od Modré hvězdy ve směru na 
Červenku. Tato cyklostezka 
bude mít návaznost až do Střelic  
a dále na Uničov. Je společným 
dílem Červenky, Litovle a Uni-
čova. Realizace je však podmí-
něna získáním dotace, o kterou 
jsme požádali. Další cyklostez-
ka, která je před vydáním sta-
vebního povolení, je do Třech 
Dvorů. O dotaci budeme žádat 
na podzim letošního roku. 
Další realizovanou akcí bude 
obnova místní komunikace Či-
hadlo (opět v návaznosti na zís-
kání dotace z Ministerstva pro 
místní rozvoj). Předpokládáme 
totiž zvýšený nápor dopravy 
právě na tuto lokalitu (a na uli-
ci Studentů) při opravě průtahu 
ul. Dukelskou. Další investiční 
akcí, která by se měla realizovat, 
je dostavba areálu na Komárově  
v podobě tenisových kurtů a zá-
zemí. Rovněž i zde jsme požáda-
li Olomoucký kraj o dotaci. 
Budeme pokračovat v další eta-
pě revitalizace našich hradeb 
ve Smyčkové ulici (díky dotaci 
Ministerstva kultury). Velkou 
měrou ale opravu financujeme  
z vlastního rozpočtu. Přece jen 
je to historický odkaz dalším ge-
neracím. 
V místní části Myslechovice 
pokračují práce na budování 
kanalizace. Dobrou zprávou je, 
že jsou v souladu s harmonogra-
mem. Děkuji občanům za pevné 
nervy – podobné akce se nikdy 
nevyhnou komplikacím s do-
stupností, prašností apod. 
Cesta z Litovle na Nové Zámky 
bude brzy také krásnější. Poda-

řilo se získat dotaci 962 tis. na 
výsadbu historické aleje.
Také pořád čekáme na verdikt, 
zda dostaneme  dotaci 21 mil. Kč 
z Operačního programu Životní 
prostředí na vybudování nového 
sběrného dvoru v Nasobůrkách.  
Dobrou zprávou je, že se začát-
kem června dočkáme otevření 
nového mostu na Pavlínce. Byly 
zde problémy s opěrnou zdí a do 
toho všeho přišly mrazy a práce 
přes zimu nemohly pokračovat. 
Nyní jsou dokončující práce  
v plném proudu. 
Daří se i oprava Uničovského 
rybníka, kde se opravuje vypou-
štěcí kanál, stavidlo a opěrné 
zdi. Do konce března by mělo 
být dílo předáno. Horší je to 
však v Husově ulici, kde probíhá  
2. etapa revitalizace Nečízu – 
tam se propadl strop nad řekou. 
Tato oprava havarijního stavu se 
v průběhu stavby značně zkom-
plikovala. Musí se zde řešit ještě 
nová stavba v podobě opěrných 
zdí a nyní se vše zadrhlo na 
přeložce ČEZ. Samozřejmě jed-
náme o tom, aby stavba byla co 
nejdříve dokončena. 
Z Vašich častých dotazů bych tím-
to rád odpověděl na revitalizaci 
sídliště K. Sedláka. Tento projekt 
nebude letos realizován. Důvo-
dem je, že jsme předchozí etapy 
financovali z vlastních peněz, nyní 
jsme zažádali o dotaci. Věřím, že 
uspějeme, a příští rok se  v revitali-
zaci bude pokračovat. 
Ani průtah Litovlí se letos opra-
vovat nebude. Minulý týden jsme 
opět jednali s Olomouckým kra-
jem a pokud ten získá z IROP 
(Integrovaný regionální operační 
program) dotaci, tak by se tato 
akce v hodnotě skoro 240 mil. 
měla realizovat na jaře roku 2020. 
Bude rozdělena na tři etapy a tři 
roky. O této akci Vás budeme včas 
informovat. Chápeme, že jak pro 
občany, tak i pro podniky bude 
tato záležitost značně zatěžující 
kvůli  dopravním omezením.
Vaším dalším častým dotazem 
je, co se bude dít s nedobrým sta-
vem autobusového nádraží (není 
majetkem města). Jednali jsme 
s ČSAD, které přislíbilo rekon-
struovat autobusové nádraží do 
dvou let. Tak snad se dočkáme!

Dobrou zprávou je, 
že začala příprava 
nového záchytného 
parkoviště pro osob-
ní automobily v Su-
šilově ulici (na místě, 
kde bývaly dříve ko-
lotoče). 
Dalším velkým téma-
tem je bydlení v Lito-
vli. Developer proje-
vil zájem o výstavbu 
asi 140 bytů v lokalitě 
Severní. Toto se bude 
projednávat na zastu-
pitelstvu města dne 
11. dubna. 
A v čem se Litovli 
dařilo, kde o ní bylo 
v posledních dnech  
slyšet? Byli jsme  
u toho, když Olo- 
moucký kraj vyhla-
šoval nejúspěšnější 
firmu kraje, a to sý-
rárnu Brazzale Mora-
via sídlící ve Třech Dvorech. Dále 
bylo o našem městě slyšet v sou-
vislosti s anketou Sportovec roku, 
kdy se na třetím místě v kategorii 
junior umístila Bára Dimovová 
(rychlostní kanoistika). 
Radost máme i z otevření nové 
polyfunkční učebny informatiky 
na ZŠ Vítězná, která byla hraze-
na velkou měrou z fondu IROP  
a ze stejného fondu pokračujeme  
s rekonstrukcí čtyř tříd na ZŠ 
Jungmannova.
A co nás čeká v dubnu? Již tradič-

ní slavnostní zahájení turistické 
sezóny. Věřím, že nás i tento rok 
navštíví spousta turistů nejen  
z České republiky. Nejen pro ně 
jsme proto požádali Olomoucký 
kraj o dotaci na obnovu naučných 
tabulí v centru, na kterých se již 
podepsal čas. 
Astronomické jaro nám již za-
čalo a myslím si, že nejen já, ale 
my všichni se těšíme na sluníčko, 
kolo, grilování a otravné komáry! 
Přeji Vám krásné jarní dny!

Viktor Kohout, starosta

Betonáž opěrné zdi na Pavlínském mostě
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OBEC

NEBEZPEČNÝ ODPAD, 
ELEKTROZAŘÍZENÍ,
OBJEMNÝ ODPAD

(sběr přímo do vozidla)

OBJEMNÝ ODPAD
(sběr do kontejnerů)

Čas předání Přistavení 
kontejneru

Odvoz 
kontejneru

Březové 13. 4.   7.00–7.20 11. 4. odpol. 
1 x 20 m3

12. 4. 
dopoledne

Unčovice 13. 4.   7.25–7.55 11. 4. odpol. 
1 x 30 m3

12. 4. 
dopoledne

Rozvadovice 13. 4.   8.00–8.30 11. 4. odpol. 
1 x 20 m3

12. 4. 
dopoledne

Chořelice 13. 4.   8.35–8.55 zároveň s nebezp. odpadem

Tři Dvory  13. 4.   9.05–9.25 zároveň s nebezp. odpadem

Víska    13. 4.   9.40–10.00 zároveň s nebezp. odpadem

Nasobůrky      13. 4.   10.05–10.35
křiž. před podjezdem na Haňovice

12. 4. odpol. 
2 x 20 m3

13. 4. 
dopoledne

Savín      13. 4.   10.50–11.10
střed obce

10. 4. odpol. 
1 x 20 m3

11. 4. 
dopoledne

Nová Ves     13. 4.   11.20–11.40 10. 4. odpol. 
1 x 20 m3

11. 4.
dopoledne

Chudobín     13. 4.   11.45–12.05 10. 4. odpol. 
1 x 30 m3

11. 4. 
dopoledne

Myslechovice     13. 4.   12.15–12.45 12. 4. odpol. 
1 x 30 m3

13. 4. 
dopoledne

Proběhne mobilní sběr objemných a nebezpečných odpadů 
Objemný odpad: odpad z domácnos-
tí, který je rozměrný a nelze ho umís-
tit do popelnic. Např. staré koberce, 
lina, nábytek, vyřazené oblečení 
apod.
Nebezpečný odpad: oleje, tuky, zbytky 
barev a rozpouštědel, spotřební che-
mie, ropné látky, léky, agrochemický odpad včetně obalů.
Vyřazené elektrozařízení: elektrozařízení používaná v domácnos-
tech – ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, mikro-
vlnné trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky atd.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Odkládání jakéhokoli odpadu v době mimo provoz mobilní sběr-
ny je považováno za odkládání odpadu mimo vyhrazená místa a je 
protiprávní. 
Nebezpečné odpady a vyřazená elektrozařízení budou předávány 
zaměstnancům FCC Litovel, s.r.o. na místě k tomu určeném ve sta-
novenou dobu. 
Objemný odpad ukládejte pouze do přistavených kontejnerů.  
V sobotu jej můžete předat zaměstnancům společnosti FCC Litovel, 
s.r.o. na místě k tomu určeném ve stanovenou dobu.

NEPŘIJÍMÁ SE:
· stavební odpad – např. suť, cihly, eternitové krytiny apod. 
· pneumatiky

Běžný domovní odpad se likviduje při pravidelných čtrnáctiden-
ních svozech. 
Jen přesným tříděním odpadu lze dosáhnout potřebnou kvalitu ma-

teriálů pro následné využití a také co nej-
příznivějších cen za uložení či jiné zneškod-
nění odpadů, které nelze jinak zužitkovat.  
S odpady se bude nakládat způsobem, 
který vyhovuje současným legislativním  
a ekologickým normám.                          red.

Společnost FCC Litovel, s.r.o. informuje občany o organizaci mobil-
ního sběru dle uvedeného časového harmonogramu: 

Harmonogram přistavení velkých
kontejnerů na bioodpad 
Svoz biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) zajišťuje prostřed-
nictvím velkoobjemových kontejnerů společnost ZKJD-TECH s.r.o.
Kontejner bude přistaven vždy v pátek dopoledne a odvezen vždy  
v pondělí odpoledne.  

Litovel: U laguny, ul. Javoříčská, 
Červenská
Místní části: Březové, Chořelice

29. 3.–1. 4., 26.–29. 4., 24.–27. 5., 
21.–24. 6., 19.–22. 7., 16.–19. 8., 
13.–16. 9., 11.–14. 10., 8.–11. 11.

Litovel: Komárov, ul. Palackého
Místní části: Chudobín, Myslechovi-
ce, Nová Ves

5.–8. 4., 3.–6. 5., 31. 5.–3. 6.,  
28. 6.–1. 7., 26.–29. 7., 23.–26. 8.,  
20.–23. 9., 18.–21. 10., 15.–18. 11.

Litovel: ul. Šargounská, Sochova, 
Žerotínova
Místní části: Nasobůrky 2x, Víska

12.–15. 4., 10–13. 5., 7.–10. 6., 
5.–8. 7., 2.–5. 8., 30. 8.–2. 9.,  
27.–30. 9., 25.–28. 10., 22.–25. 11.  

Litovel: Pavlínka, ul. Dukelská
Místní části: Rozvadovice, Tři Dvory, 
Unčovice

19.–22. 4., 17.–20. 5., 14.–17. 6., 
12.–15. 7., 9.–12. 8., 6.–9. 9.,  
4.–7. 10., 1.–4. 11., 29. 11.–2. 12. 

Hnědé popelnice na bioodpad budou vyváženy: 
Litovel: lichý týden, středa  Místní části: lichý týden, pondělí
Pořád jsou k odběru popelnice na plast, papír a BIO  – k vy-
zvednutí na Městském úřadě nebo Technických službách.

Jarní okénko o třídění – kam  
s věcmi, které už nepotřebujeme? 
Jarní úklid, o kterém jsme psali v březnovém vydání v Okénku pro ženy, 
má jistě spousta z nás už za sebou. Někteří se ale na něj teprve chystají. 
Při něm obvykle spoustu věcí chceme vyhodit, ale víte přesně, kam pa-
tří? Jestli si nejste jisti, tak mrkněte na ilustraci. Foto: www.jaktridit.cz.
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Ordinace MUDr. Maškové informuje

Interní a kardiologická ambu-
lance MUDr. Maškové infor-
muje o možnosti objednání léků 
e-mailem. Ve zprávě je nutné 
uvést: jméno, příjmení pacienta, 
rodné číslo, přesný název užíva-
ného léku a jeho gramáž. Zprá-
vu pak odešlete na tento e-mail: 
sestra@kardiointerna.cz

Recept Vám bude ná-
sledně odeslán na Váš  
e-mail. Heslo pro ote-
vření receptu je rodné 
číslo bez lomítka. Recept 
si můžete buď vytisk-
nout, nebo si stačí opsat 
jen 12místný kód, kte-
rý je uveden dole vedle 
kódu čárového (např. 
PEQUG8...). Tento údaj 
stačí lékárně k vydání  

receptu. 
Recept Vám může být zaslán  
i na mobilní telefon. Stačí do 
e-mailové zprávy kromě výše 
uvedených potřebných údajů 
napsat i Vaše telefonní číslo a re-
cept Vám bude zaslán přímo na 
mobilní zařízení. Lékárna vydá 
recept dle zprávy v mobilu.   red.

Stíny Litovelska

Záchrana na přechodu pro chodce
Ve čtvrtek 28. února v ranních ho-
dinách při kontrolní činnosti u pře-
chodu pro chodce na ulici Kollárově 
strážník Městské policie poskytl prv-
ní pomoc muži, kterému se udělalo 
nevolno. Muži byla přivolána pomoc 
rychlé záchranné služby. Přejeme 
brzké uzdravení!

Vichřice v Litovli
V noci z neděle 10. března na pondě-
lí 11. března zasáhla Litovel vichřice, 
která způsobila škody na majetku. 
Strážníci v noci aktivně pomáhali 
odstranit následky, které způsobila.

Chtěl se projet  
na kole
V úterý 12. března 
odcizil muž jízdní kolo 
na ulici 1. máje. Asi 
se chtěl někdo projet, 
pomyslel si majitel, 
který svoje jízdní kolo 
nenašel na místě, 

kde ho zanechal. Díky městskému 
kamerovému systému a aktivnímu 
přístupu strážníků se podařilo pa-
chatele identifikovat. Již ve čtvrtek 
14. března strážníci při obchůzkové 
činnosti muže zadrželi. 

Pobíhající kůň na dálnici  
V úterý 12. března v místní části Li-
tovel – Myslechovice pobíhal kůň, 
který se vydal směrem na dálnici. 
Nejspíše chtěl poměřit síly s dalšími 
koňmi pod kapotou na nedaleké dál-
nici, pomysleli si kolemjdoucí. Na-
štěstí vše dopadlo dobře – Policie ČR 
koně odchytla a předala majitelce.                 
                               Městská policie Litovel

INzERCE

Ve čtvrtek 28. února cestou k lékaři se mi na křižovatce 
před Sokolovnou udělalo zle, upadl jsem a ztratil vědomí. 
Váš strážník, pan Zdeněk Medek, okamžitě přispěchal, 
pomohl mé ženě přivést mě k vědomí, postavit na nohy  
a zavolat rychlou záchrannou službu. Až do jejího příjezdu 
mně pomáhal fyzicky i psychicky udržovat při vědomí. 
Podle pozdější diagnózy z nemocnice mi s největší prav-
děpodobností zachránil život.
Děkuji mu jménem svým i jménem mé manželky.

S pozdravem Svatopluk Reichl

Po
dě

ko
vá

ní

Litovel se potýkala s vichřicí
V noci z neděle 10. března na 
pondělí 11. března zasáhla Li-
tovel vichřice. Ničila stromy, 
chodníky i střechy, lámala znač-
ky. Ke škodě došlo i na výmění-
kové stanici Čističky odpadních 
vod. Domácnosti se ocitly bez 
elektřiny. Vichřice také způsobi-

la závadu na hnací převodovce  
věžních hodin radnice.
Naštěstí nedošlo k žádným zra-
něním osob. Kalamitní stav byl 
odvolán k 22. hodině. Technické 
služby začaly ihned na veřejném 
prostranství postupně odstraňo-
vat škody.                                             red.

Další jednání s cukrovarnou
Ve čtvrtek 7. března proběh-
lo další jednání s Litovelskou 
cukrovarnou, a.s. Na jednání 
byli přítomni zástupci města  
a zástupci Litovelské cukrovar-
ny Ing. Leopold Klabal, předse-
da představenstva a Ing. Václav 
Řehák, ředitel.
V současné době je předložena 
žádost o dotaci na vybudování 
čistírny odpadních vod. V blíz-
ké době by zástupci Litovelské 
cukrovarny měli obdržet sta-
novisko, zda bude tato žádost 
schválena. Dle dostupných in-
formací je velká pravděpodob-

nost, že žádosti bude vyhověno. 
Nyní je již podepsaná smlouva 
s firmou KONEKO, spol. s.r.o., 
která se mimo jiné zabývá pro-
jektovou a inženýrskou činností 
v oblasti čištění odpadních vod. 
Zástupci Litovelské cukrovarny 
informují, že i kdyby podané žá-
dosti o dotaci nebylo vyhověno, 
bude se pokračovat v budování 
ČOVky z vlastních peněžních 
prostředků. 
Dále se hovořilo o možnosti 
odkupu hlíny z Litovelské cuk-
rovarny, a.s. O dalším jednání 
budete informováni.               red.
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Byl oceněn nejlepší litovelský čtenář

Březen je měsícem, kdy české 
veřejné knihovny zdůrazňují 
důležitost čtení a pořádají akce 
na podporu české gramotnosti. 
V knihovnách má tento měsíc 
podtitul Březen – měsíc čtenářů. 
Z četných průzkumů posledních 
let vyplývá, že mladá genera-
ce má problémy se čtením jako 
takovým, s pochopením textu, 
jeho reprodukcí a s kritickým 
hodnocením jeho obsahu. Čte-
ní začíná příkladem v rodinách, 

ale dále je také úkolem škol  
a knihoven pomocí různých 
projektů napomáhat zlepšení  
v této oblasti. Příkladem těchto 
projektů v knihovnách je volba 
Čtenáře roku.
Dle loňského průzkumu čtou 
více ženy než muži. Rozdílná 
je i skladba jejich četby: u žen 
má výraznější podíl beletrie, za-
tímco muži čtou více literaturu 
faktu. Ženy dávají přednost ze-
jména příběhové beletrii, která 
během dlouhých večerů pobaví, 
potěší nebo prostě jen přeruší 
podzimně-zimní zamlženou šeď 
vyvolávající chmurné nálady.
Svaz knihovníků a informač-
ních pracovníků České republi-
ky se proto letos rozhodl vybrat  
a ocenit nejlepšího muže čtenáře.  
K propagaci akce byl použit pla-
kát s Gustavem Frištenským, naší 
slavnou litovelskou osobností.
Čtenářem roku se mohl stát ten, 
kdo si pravidelně (nejméně 1x 
měsíčně) knihy půjčuje, dále si 
půjčil v uplynulém roce nejvíce 
knih a účastní se různých akcí, 
které knihovna pořádá.
V pondělí 4. března proběhlo 
slavnostní ocenění nejlepšího Čte-

náře roku. Stal se jím pan 
Zdeněk Soukup z Litovle. 
Přivítání se ujala vedoucí 
knihovny paní Mgr. Lenka 
Fišrová, nejlepšího čtená-
ře krátce představila paní 
Lenka Nedopilová. Dále 
byli přítomni starosta měs-
ta Viktor Kohout, místosta-
rosta města Mgr. Lubomír 
Broza, tajemník městského 
úřadu Ing. Radovan Va-
šíček a vedoucí Odboru 
školství, kultury a sportu  
Ing. Vlastimil Habermann.
Litovelský nejlepší čtenář 
si za uplynulý rok půjčil 
131 knih. „Čtu zejména  
v noci tak dvě hodiny  
a přes den to pak dospá-
vám. Mám rád zejména 
anglické detektivky,“ řekl 
pan Soukup. Svůj vztah ke 
knize charakterizoval tě-
mito slovy: „Kniha je pří-
telem člověka a nedílnou součástí 
lidského života.“ Pan Soukup je 
knihám věrný celý život, nejdří-
ve mu knihy přinášely radost  
a zábavu, nyní v nich nachází 
ponaučení a životní moudra. 
Přejeme panu Soukupovi, ať je 

pro něj kniha pořád základním 
kamenem života! 
Protože jak řekl Jan Amos Ko-
menský: Nemilovat knihy zna-
mená nemilovat moudrost. Ne-
milovat moudrost však znamená 
stávat se hlupákem.                 red.

Pan Soukup s vedoucí knihovny paní Fišrovou

INzERCE

Městská televize

Premiéra: středa 3. 4. a 17. 4.   
On-line: infokanal.litovel.eu
 www.youtube.com 
 (kanál Litovel.eu)

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

Tube po zadání kanálu „Litovel.eu“, který je 
přístupný i na všech SMART televizorech či 
jakémkoliv zařízení umožňujícím prohlížení 
obsahu YouTube. Připomínky, názory, nápady, 
náměty, ale i věcnou kritiku týkající se vysílá-
ní 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.

V Infocentru vystavují historické žehličky

Na otázky, co je žehlička, jaká 
byla historie jejího vývoje nebo 
co to je např. uhelka, odpovídá 
nová výstava Cesta žehliček od 
plamene k elektřině. Svou sbír-

ku historických žehliček nám na 
ní představuje pan Josef Řimnáč 
z Olomouce. Ten je již 30 let sbírá 
a renovuje. Jeho sbírka čítá na 350 
kusů žehliček různých typů, veli-
kostí i hmotností. Některé z nich, 
obrazovou dokumentaci nebo 
žehlicí příslušenství (na fotografii 
je tzv. němý sluha vybavený elek-
trickou sušičkou kalhot – mokré 
nohavice kalhot se tak usušily 

jedna dvě) máte mož-
nost vidět právě na této 
výstavě až do 24. dubna  
v době: pondělí–pátek 
od 8 do 17 hodin, sobo-
ta od 9 do 15 hodin.  
Rozhovor s panem 
Řimnáčem jste si moh-
li přečíst v březnových 
novinách na straně 10.                              
                                                                         red. 



6 / DĚJINY KOLEM NÁS

INzERCE

Lípy jako symbol svobody

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  

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.

Dnes se zastavíme v obci, jejíž zvláštností je 
škola. Ne že by nebyly školy i v jiných ob-
cích, ale jen ta zdejší stále slouží svému úče-
lu – vzdělávání.

Nasobůrky
Lidé vysazovali památné stromy v upomín-
ku na vážné události do míst, která byla pro 
ně něčím zvláštní či důležitá: ke kapličkám, 
na rozcestí i návsi, u škol. Pro zdejší obyva-
tele byla oním místem právě škola a důvo-
dem vznik republiky.
O zřízení školy usilovali mnoho let, svole-
ní dostali v r. 1912. Plány dodal známý sta-
vitel Václav Volný z Litovle a stavět se začalo 
na jaře r. 1913. Ruce k dílu přiložili všichni,  
a tak již 10. září zasedli do lavic první školáci.
Přišel rok 1918, všeobecná radost z míru  
i nabyté svobody; vážný důvod k vysazení 
památného stromu. Škola byla pro obec tak 
důležitá a její zahrada tak velká, že zastupi-
telé měli lehké rozhodování, kam strom za-
sadit, aby se mu dařilo.
Jak asi vše probíhalo? Byla nějaká slavnost? 
Zápis v obecní kronice z r. 1919 je velmi 
stručný, moc informací nesděluje. 8. 5. za-
sazena před menší školní zahrádkou ,,Lípa 
svobody“. Při příležitosti sjezdu rodáků  
r. 1973 byl vydán almanach, v němž je prav-
děpodobně citace ze školní kroniky. Podle 
ní se dá předpokládat, že se občané dostavili  

v hojném počtu a důstojně onen den oslavi-
li. 8. 5. 1919 byla zasazena u školní budovy 
před menší školní zahrádkou ,,Lípa svobo-
dy“ řídícím učitelem Františkem Sontágem 
a žáky školy, za přítomnosti mnoha občanů. 
Řídící učitel pronesl projev a občané zazpívali 
hymnu.
Lípě se dařilo, vyrostl z ní krásný strom. Pře-
čkala i mimořádnou vichřici v srpnu r. 1925, 
kdy v její blízkosti padly dvě, již vzrostlé, 
lípy.
Ovšem tak jako život lidský není vždy jed-
noduchý, tak není bez problémů ani život 
stromů. Lípu napadla dřevokazná houba, za-
čala chřadnout. V r. 2012 byl učiněn pokus 
o její záchranu. Lípa byla prořezána, ale… 
Buď byla ořezána hodně, o čemž jsou mno-
zí občané přesvědčeni, nebo její poškození 
bylo již velké – ze zásahu se nevzpamatova-
la. Obrazila sice, ale listy byly malé a brzy 

Poděkování

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří 
se přišli rozloučit v sobotu 2. března 2019 
s naší zesnulou maminkou Marií Boháčo-
vou. Děkujeme za jejich projevy soustrasti 
a květinové dary. 
Za rodinu Jan Boháč a Marie Gottwaldová

zasychaly. Už neměla sílu, jen živořila. Bylo 
nebezpečí, že by ji mohl vítr vyvrátit, proto 
byla v r. 2015 pokácena. Jen málo chybělo, 
aby příští měsíc oslavila 100leté narozeniny.
Snad bude mít větší štěstí její nástupkyně.  
V loňském roce byla ke 100. výročí vzniku 
republiky vysazena ,,Lípa svobody“ – opět 
ve školní zahradě. Doufejme, že potomci 
současných sadařů budou za sto let vzpomí-
nat u krásného košatého stromu na ty, kdo 
ho sázeli.
Děkuji paní ředitelce Mgr. J. Nakládalové  
a pánům J. Grézlovi a Mgr. R. Najmanovi za 
pomoc a zapůjčení fotografií.    Marie Hrubá
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Motookno pro muže

V březnovém motookně jsme 
se zabývali povinnou výba-
vou jízdního kola. Na většinu 
z těchto prvků myslí již sa-

motní výrobci kol, některé si ale musíme 
dokoupit a doplnit na kolo sami. V tomto 
díle si shrneme tzv. cyklistické desatero  
a používání cyklistické přilby.

Pro začátek je důležité říci, že cyklista je řidičem 
nemotorového vozidla. Je tedy účastníkem sil-
ničního provozu a měl by tedy znát jeho pravi-
dla. I když pro jízdu na kole není potřeba žádný 
průkaz, měl by se cyklista chovat při své jízdě 
opatrně a ohleduplně. Jízda pod vlivem alkoho-
lu je nepřípustná. 

Cyklistické desatero
1. Dbejte na stav kola a jeho výbavu.
2. Snažte se vidět a být viděni. Používejte 
reflexní prvky a řádné přední a zadní osvětlení. 
3. Vyhněte se alkoholu a omamným látkám. 
4. Vydávejte se jen na cesty, které zvládne-
te. Rozhodně se nepřetěžujte, plánujte si trasy 
dle svých fyzických možností. 
5. Buďte ohleduplní a předvídaví. 
6. Komunikujte s okolím. V případě změny 
Vašeho směru o tom informujte ostatní účast-
níky provozu svou paží (zejména si dávejte po-
zor při odbočování vlevo). Určitě netelefonujte  
a nepište SMS zprávy za jízdy. 
7. Jezděte při pravém okraji a s rozestupy. 
Jestliže jedete ve skupině, není dobré jezdit na-
máčklí na sebe. 
8. Dávejte pozor na mrtvé úhly. Především 
řidič např. autobusu nebo kamionu, který odbo-
čuje nebo vyjíždí ze zastávky, nemůže cyklistu 
kvůli mrtvému úhlu ve zpětném zrcátku vidět. 
Rozhodně tak vozidlo, které signalizuje, že se 
rozjede, neobjíždějte zleva. 
9. Kolo zamykejte s rozmyslem. zamykejte 
za rám a alespoň přední kolo. 
10. Kolizi se zraněním nahlaste na příslušná 
tel. čísla.    

Používání cyklistické přilby je povinné 
pro děti do 18 let. Přilba by měla být odolná, 
lehká, jasně viditelná pro ostatní. Má mít sil-
ný řemínek, který ji udrží na hlavě při nárazu.  
V příštím čísle Vás čeká malý testík z autoškoly. 
zdroj: ibesip.cz                                                             red.

Nová výstava Kraslice – jarní krása
Tradiční slámovou techniku zdobení veli-
konočních kraslic na Hané si budete moci 
prohlédnout v Muzeu Litovel v průběhu 
nové výstavy, která ukazuje tvorbu paní Marie 
Záhorové ze Senice na Hané. Výroba překrás-

ných vzorů ze slá-
my na barvených 
vejcích představuje 
jeden z nejnároč-
nějších pracovních 
postupů. 
Paní Záhorová si 
ornamenty vymýšlí 
sama, nepoužívá žádné předlohy ani nákre-
sy. O to více je výsledek její tvorby dechbe-
roucí. Přijďte se k nám velikonočně naladit, 
pokochat se pohledem na křehkou krásu  
a dozvědět se, jak taková jedinečná slámová 
kraslice vzniká. 

Srdečně zvou litovelští muzejníci

Velikonoční jarmark v Muzeu Litovel
Během zahájení turistické sezóny v Litovli 
bude možné při prohlídce muzea navštívit 
také Velikonoční jarmark v prvním patře, 
v sále s expozicí řemesel. Vstupné na akci  
i do muzea je zdarma. K vidění bude něko-
lik různých technik zdobení vajec, například 
voskem či hanácké slámové kraslice, výroba 
jarních dekorací, pletení pomlázek, veliko-
noční klapače, dobová řemesla v podání 
členů Historického spolku Kirri a jiné. Svoji 
dovednost zde představí také autorka probí-
hající výstavy, paní Marie Záhorová. Ruko-
dělné výrobky si budou moci návštěvníci za-
koupit a některé z činností i sami vyzkoušet. 
Čtvrtý ročník prezentace jarních zvyklostí 
doprovodí vystoupením děti z Národopis-
ného souboru Pantla. Zajištěno bude také 
menší občerstvení. Neváhejte nás navštívit.

Litovelští muzejníci

Muzejní společnost Litovelska, z.s. 
 

pořádá 
 

komentovanou prohlídku 
 

   Muzea Bouzovska         
v Bouzově 

 
 

Průvodce 
 

Jiří Ženožička 
 iniciátor muzea, člen Muzejní společnosti Litovelska, z. s. 

 
Sraz účastníků v sobotu 6. dubna 2019 

ve 14 hodin na náměstí v Bouzově. 
                                                  

Dle zájmu účastníků a počasí je možné uskutečnit  
 krátkou poznávací vycházku po okolí muzea. 

 
 

K dopravě je možno využít linkový autobus 
z Litovle, aut. stanoviště, nást. 4, odjezd ve 13.25 hodin.  
 
 
Zpět jede autobus v 17.12 hodin z místa Bouzov, náměstí      
s příjezdem do Litovle, aut. stanoviště v 17.50 hodin. 
 

 
Srdečně zve Výbor MSL 
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 Muzejní společnost Litovelska, z.s.

pořádá komentovanou prohlídku
   

Muzea Bouzovska v Bouzově

Průvodce: Jiří Ženožička 
Iniciátor muzea a člen Muzejní společnosti Litovelska, z. s.

Sraz účastníků:
 v sobotu 6. dubna ve 14 hodin na náměstí v Bouzově

                                                 
Dle zájmu účastníků a počasí je možné uskutečnit 

 krátkou poznávací vycházku po okolí muzea.

K dopravě je možno využít linkový autobus z Litovle 
aut. stanoviště, nástupiště 4, odjezd ve 13.25 hodin.

 
Zpět jede autobus v 17.12 hodin z místa Bouzov náměstí,  

s příjezdem do Litovle, aut. stanoviště v 17.50 hodin.

Srdečně zve Výbor MSL



Stalo se v Litovli

· Před sto lety, k 1. dubnu 1919, bylo provedeno 
sčítání lidu. V prvním roce samostatné repub-
liky měla Litovel 557 domů a 4 554 obyvatel,  
z toho 4 126 Čechů a 416 Němců. Během váleč-
ných let počet obyvatel o něco poklesl, v roce 
1910 měla Litovel 4 600 obyvatel.
· Sokolovna (dnes Husův sbor), která byla za 
války proměněna v lazaret, byla zdevastována. 
Sokolská jednota ji prodala městu a to Sokolu 
náhradou darovalo pozemek vedle gymnázia 
na stavbu nové sokolovny. Ta zde byla postave-
na až mnohem později, roku 1935. Do bývalé 
sokolovny město zatím umístilo archiv, čítárnu 
a knihovnu.

· Dne 14. 4. 1919 se za velké účasti obecenstva 
konal pohřeb Otakara Douši. Narodil se roku 
1855 v Kolíně, po příchodu do Litovle se uplatnil 
jako podnikavý stavitel. K jeho prvním význam-
ným pracem patřila původní sokolovna (dnes 
Husův sbor). Roku 1899 se stal členem prvního 
českého zastupitelstva. Byl předsedou Sokola,  
z jeho iniciativy byl zakoupen krásný dřevěný 
pavilónek u rybníka. Dalším jeho zájmem byly 
Mladečské jeskyně – zasloužil se o jejich zpří-
stupnění. Roku 1911 vyhrál konkurz na přestav-
bu záložny v dodnes známé secesní podobě. 
Doušova firma postavila další z významných lito-
velských staveb, nádhernou Kolářovu vilu.
· Před deseti lety, 5. 4. 2009, zemřela spiso-
vatelka Herma Svozilová Johnová, vnučka 
litovelského poslance Svozila. Narodila se 29. 8. 
1914 v Prostějově, již roku 1935 jí vyšla první 
knížka Oxford z jara. Gymnázium studovala ve 
Francii. Se znalostí pěti jazyků pokračovala ve 
studiu žurnalistiky, práv a filosofie. Před válkou 
se vrátila domů a roku 1937 se vdala za vlastního 
bratrance Oldřicha Johna. Ten se stal předním 
politikem sociální demokracie a po roce 1948 
předsedou Národního shromáždění. Herma 
Svozilová Johnová vydala úspěšné romány Šič-
ka Božena, Prostřený stůl, Vysoké napětí, Křížek  
z ametystů aj. Roku 2001 vydala historii Svozilo-
va rodu pod názvem Hanácká sága.
· Před deseti lety, 22. 4. 2009, byl otevřen nový 
most na Dukelské ulici a napojen na kruhový 
objezd u hostince Modrá hvězda. Most je 31 me-
trů dlouhý se sedmimetrovou vozovkou. Celková 
rekonstrukce přišla na 30 milionů korun a most 
by měl vydržet nejméně sto let.

Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel

8 / ROZMANITOSTI

Co přinese duben? Aprí-
lové počasí, jarní úklid, 
práce na zahrádce, veli-
konoční pomlázku nebo 
procházky rozkvétající 
přírodou!
Ve čtvrtek 28. února se 
ve 13 hodin sešlo dvacet 
zájemců o exkurzi v pod-
niku HEAD v Litovli. Sle-
dovali jsme celý výrobní 
proces, lisovnu, montáž-
ní linku až po závěrečnou 
expedici výrobků. Pod-
nik patří mezi pět firem,  
které vyrábějí lyžařské 
vybavení. Expedují ročně do celého světa 
650 tisíc párů lyžařské obuvi ve všech veli-
kostech. Zaujala nás automatizace provozu 
a činnost robotů při potisku loga podniku 
na obuv. Ve dvousměnném provozu pracuje 
asi 250 zaměstnanců. Provázel nás pan Petr 
Měrka. Jeho srozumitelný výklad se všem lí-
bil. Patří mu naše poděkování.
Ve čtvrtek 7. března MUDr. Olga Vojan-
cová připravila besedu o Petrohradu, který 
navštívili s manželem v roce 2014. Zážitky 
z poznávacího zájezdu doplnilo promítání.
Petrohrad leží na březích Něvy na ostrovech, 
které spojuje s pevninou řada průplavů a ka-
nálů. V roce 1703 je založil Petr I. Veliký. Až 
do roku 1918 bylo hlavním městem Ruska. 
Od roku 1924 neslo název Leningrad a dnes 
opět Petrohrad. Turisté viděli Zimní palác  
s Aurorou, Petropavlovskou pevnost, ka-

tedrálu, obrazárnu Ermitáž s malířskými 
skvosty, skanzeny, upravené parky plné 
vodotrysků, chrličů, soch a nádherných 
rostlin. Všechny památky jsou upravené 
do původního stavu. Zájezd byl v době bí-
lých nocí. Město je střediskem vědy, kultury  
a průmyslu. Má přístav, letiště a metro. Za 
2. světové války zahynulo při téměř tříleté 
německé blokádě kolem 800 000 tisíc lidí. 
Všude je pamatováno na padlé hrdiny. Be-
sedu sledovalo 51 seniorů.     
Wellness v Sezimově Ústí od 10. do 17. břez-

na si vybralo 61 seniorů. Výlety do Tábora, 
Klokot, Čapího hnízda, Jemniště a na Sva-
tou Horu ukázaly historii a krásu přírody 
jižních Čech. Solné termály v rakouském 
Gmündu potěšily vodomily. Procedury, ná-
ročný program, celý pobyt v hotelu MAS, 
všichni zaměstnanci a hlavně delegátka paní 
Navrátilová si zaslouží naši pochvalu. Zájezd 
pořádala Krajská rada seniorů, s organizací 
pomáhala místopředsedkyně Seniorklubu  
Jaroslava Köhlerová. Za to jí patří velký dík.
O cestopisné besedě o Jihoafrické republice, 
kterou uvede 28. března fotograf Lukáš Na-
vara, budeme informovat v příštím čísle.
Připravte se na dubnové akce:
Ve čtvrtek 4. dubna zveme v 15 hodin do 
Městského klubu na Vítání jara s progra-

mem, občerstvením 
a hudbou se vstup-
ným 30 kč. Ve středu  
10. dubna odjíždíme 
z autobusového ná-
draží v 8.30 hodin do 
termálů ve Velkých 
Losinách. Ve čtvrtek 
18. dubna se koná 
exkurze v Aliboně. 
Sraz je ve 12.15 ho-
din před vchodem 
do podniku. Další 
čtvrtek 25. dubna nás  
Ing. David Číhal se-
známí s novinkami 
a změnami v silniční 
dopravě v 15 hodin  
v klubovně DPS. 

Podle počasí začnou cyklovýlety a výšlapy. 
Data včas oznámíme. 
Těšíme se na další společná setkávání, která 
jsou největší odměnou pro členy Samosprá-
vy.                                                                 mf

Rozum je sice lékař lásky, ale za rádce 
ho láska neuznává. W. Shakespeare

Opravdová láska je umění najít ve světě něko-
ho, s kým si rozumíš lépe než se sebou samým.

H. F. Amiel

Exkurze v litovelském podniku HEAD

Wellness pobyt  – fotografie u zámku Jemniště



Okénko pro ženy

A máme tady opět po roce Velikonoce 
– nejdůležitější křesťanský svátek úzce 
spojený s umučením a vzkříšením Ježíše 
Krista. Přichystali jsme si pro Vás malý ve-
likonoční kvíz.

· Velikonoce jsou pohyblivým svátkem. To 
ustanovil koncil r. 325. Jak se nazýval?
a) Nikajský           b) Tourský        c) Jeruzalémský

· Ve který den odlétají zvony do Říma? 
a) na Škaredou středu 
b) na zelený čtvrtek
c) na Velký pátek

· Který den je dnem postním?
a) Velký pátek
b) Bílá sobota
c) Boží hod velikonoční

· V kolik hodin zemřel dle evangelií Ježíš 
Kristus?
a) v 10 hodin       b) v 15 hodin     c) v 18 hodin

· Ve kterém roce byl u nás Velký pátek vy-
hlášen státním svátkem?
a) 2014                  b) 2015                c) 2016

· Kdy došlo ke zmrtvýchvstání Ježíše Krista?
a) v noci z pátku na sobotu
b) v noci ze soboty na neděli
c) v neděli odpoledne

· K symbolům Velikonoc nepatří:
a) kříž                     b) beránek                 c) věnec

· Ve který den by se měly vymetat saze  
z komínů?
a) na Květnou neděli
b) na Šedivé úterý
c) na Škaredou středu
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Jonas Jonasson: Stojednaletý stařík, který se vrátil, aby zachránil svět

Bernard Minier: Sestry                                            Neil Patrick Harris: Kouzelnická parta

Chvilka poezie... Daleké útěky

Když trápí mne chmury všedních dnů, 
s nadějí vzhlížím do mysli, snů.

Zavřu oči, oproštěna od reality,
navštívím v Irsku starobylé megality. 

Pak žasnu, údivem oči přechází, 
když slunce v Číně zas jak poprvé vychází.

Ale to už v mžiku, na Zélandu právě
posnídám s ovcemi na zeleňoučké trávě.

Pak poslouchám chorály papoušků v pralese, 
jejich hlas mne až do Paříže zanese. 

Tam kávu a croissant u Seiny vychutnám, 
s odbitím poledne vydám se zas dál.

A v Rusku s medvědy, vlky, hraju si jak dítě, 
v Egyptě písmo kněžské luštím svědomitě. 

Tulipány v Amsterdamu z pole kradu drze, 
ve Skotsku hrdě shlížím na krajinu z tvrze.

Snad tam někde v Peru osedlám i hbitou lamu, 
na Maledivách v blankytu potápím se, plavu.

 Zas rázem se ocitnu na troskách Tróje starobylé
a v Praze navštívím přátele dávné, milé.

 
Na Arktidě s tučňáky ve fraku vesele skotačím, 
večer pak u ohně v Keni s domorodci zatančím. 

Jak kočár sluneční za obzor zapadá, 
zmocní se mne náhle tesklivá nálada. 

S elegancí páva a rychlostí světla, 
octnu se tam, kde konvalinka kvetla. 

Ke spánku už šum lesa mne tiše kolébá
a místo peřiny přikryje mne řeka Morava.

 
Tak s láskou se vracím zase nazpět domů,  
kde voní pšeničné pole a ševelí tisíc stromů. 

I když v hlavě procestuji svět širý, 
má hlava, srdce se nikdy nemýlí.

Navždy jí zůstanu s hrdostí oddaná, 
domovem navěky, má milovaná Haná. 

Báseň napsala Zuzana Mírová,  
studentka FF UP Olomouc, obor Archeologie. Správné odpovědi: a, b, a, b, c, b, c, c

Jonas Jonasson: Stojednaletý stařík, který se 
vrátil, aby zachránil svět
Přesně před rokem utekl sto-
letý Alan Karlsson z domova 
důchodců v Malmköpingu. 
Teď si se svým přítelem Juli-
em užívá života na Bali. Tedy 
až do chvíle, než se Julius roz-
hodne připravit Alanovi osla-
vu narozenin. Horkovzdušný 
balon, kterým si chtějí vyrazit, totiž odletí bez 
pilota a Alan s Juliem se ocitnou na širém moři. 
A když je zachrání severokorejská loď, pašující 
uran, je jasné, že několik významných politiků 
bude mít znovu plné ruce práce.
Stoletý stařík se vrátil. V předchozím vyprávění 
vzpomínal, jak otáčel kola dějin při setkání s již 
nežijícími politiky a diktátory, ve sto a jednom 
roce napravuje chyby současných světových 
vůdců. Se stejnou dávkou humoru a absurdity.

Neil Patrick Harris: Kouzelnická parta
Malý pouliční kouzelník Carter je na útěku. 
Rozhodně nečeká, že v ospale vyhlížejícím 
městečku Minerální studny najde nové přá-
tele a kouzla. Ale jak už to v případě dob-
rých triků bývá, vše se změní, zrovna když 
to nejmíň čekáte. Do města totiž přijede 
chamtivý B. B. Bosso se svou bandou nepo-

ctivých kejklířů. Plánuje vy-
užít své kouzelnické schop-
nosti, ošálit místní a ukrást 
jim všechno, co se dostane do 
blízkosti jeho nenechavých 
prstů. Carter se však ve správ-
ný čas seznámí s místním ilu-
zionistou Dantem Vemonem  
a jeho pěti přáteli. Tato kouzelnická parta se 
brzy skamarádí a všem ukáže, že triky a iluze 
neslouží jen k ošálení a klamu, ale že mohou 
pomáhat a sloužit dobré věci!
První díl série pro malé kouzelníky, nazvané 
Iluzionisti, z pera amerického herce a scéná-
risty.

Bernard Minier: Sestry
Inspektor Servaz popáté.
Květen 1993. Začínající policista Martin 
Servaz se účastní neúspěšného vyšetřová-
ní dvojnásobné vraždy sester oblečených  
v šatech k prvnímu svatému přijímání. Mís-
to činu nápadně připomíná scénu z knihy 
Erika Langa, známého autora thrillerů, 
kterého se však nepodaří usvědčit. O pět-
advacet let později je Servaz povolán k vy-
šetřování záhadného úmrtí v domě stejného 
spisovatele. Podaří se najít souvislost mezi 
oběma případy a dopadnout vraha?                lf
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4
· 18. 3.–24. 4.      CESTA ŽEHLIČEK OD PLAMENE K ELEKTŘINĚ
Prostory TIC Litovel (budova záložny), PO–PÁ 8–17 hod., SO  9–15 hod., 
vstupné dobrovolné.
Výstava historických žehliček ze soukromé sbírky pana Josefa Řimnáče.

· středa 3. 4.     VELIKONOČNÍ KRÁLOVSTVÍ
Velký sál záložny v Litovli, 10 hod., vstupné 40 Kč/žák. Pro děti MŠ a I. stupeň 
zŠ, včetně veřejnosti.
Výpravná divadelní pohádka o velikonočních zvycích.

· středa 10. 4.     KINO: TROLLOVÉ
Velký sál záložny v Litovli, 14 hod., vstupné 40 Kč/žák. Promítání pro školní 
družiny, včetně veřejnosti.
Animovaný dobrodružný rodinný fantasy muzikál. 

· středa 10. 4.     KINO: MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Velký sál záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 90 Kč.
Druhý díl muzikálové romantické komedie založené na písních úspěšné švéd-
ské skupiny ABBA.

· pátek 12. 4.     V RODINĚ VELÍ A VLÁDNE MUŽ – OPERETY
Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., předprodej 60 Kč, na místě 100 Kč.
Koncert nejkrásnějších operetních melodií, pokračování příběhu „Když dva 
se rádi mají“. Účinkují přední sólisté Národního divadla moravskoslezského  
v Ostravě Eva zbrožková a Peter Svetlík.

· sobota 13. 4.     ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY V LITOVLI 
Náměstí Př. Otakara v Litovli, 9.30–15 hod., vstup volný.
zDARMA: otevření památek a výstav veřejnosti (budova radnice + věž, kaple 
sv. Jiří, muzeum, knihovna, muzeum harmonik a Dům přírody na Šargouně), 
doprovodný program: „Skotačení se skřítkem Lesánkem“, cyklovýlet po Le-
sánkově cyklostezce (na trase soutěže pro děti), procházky po Litovli a okolí, 
stánek KČT Litovel, plavba po Nečízu. 

· pondělí 15. 4.    KONCERT V MLADEČSKÝCH JESKYNÍCH: LESNÍ ROHY
Mladečské jeskyně, 18 hod., vstupné 120 Kč.

Vystoupí: Ondřej Vrabec, Kanako Mori a Hana Sapáková – lesní rohy
Odjezd autobusu z nám. Př. Otakara v 17.15 hod. se zastávkami Palackého, 
Nasobůrky, Sobáčov – restaurace STOP (a zpět).

· 15. 4.–21. 4.     PRODEJNÍ VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Výstavní síň Městského klubu, PO–ČT 8–17 hod., SO, NE A SVÁTKY 10–15 hod., 
vstupné dobrovolné. 
Tradiční prodejní výstava velikonočních ozdob, kraslic a dekorací, doplněná 
výstavou dětských prací (ve spolupráci s DDM Litovel).

· středa 17. 4.    PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ – ROSA & DARA (KINO)
Velký sál záložny v Litovli, 10 hod., vstupné 40 Kč/žák. Promítání pro MŠ, včet-
ně veřejnosti.
Prázdninové příběhy dvou holčiček, které hledají odpovědi na spoustu zajíma-
vých otázek.

· čtvrtek 18. 4.     DÁMA NA KOLEJÍCH
Velký sál záložny v Litovli, 19 hod., předprodej od 280 Kč, na místě +50 Kč.
Hudební divadelní komedie v podání herců divadla A. Dvořáka Příbram.

· sobota 27. 4.     HANA ZAGOROVÁ A BOOM!BAND JIŘÍHO DVOŘÁKA –  
                                      VYPRODÁNO!
Velký sál záložny v Litovli, předprodej od 490 Kč, na místě +50 Kč.
Koncert české zpěvačky, jako host vystoupí Petr Rezek.

PŘIPRAVUJEME: 
  9. 5. JANEK LEDECKÝ (koncert)
14. 5. SVĚTÁCI (divadelní představení)
15. 5. CELOŽIVOTNÍ ZÁPAS GUSTAVA FRIŠTENSKÉHO (dokumentární film)
20. 5. HOĎ SE DO PO(G)HODY (zábavný pořad Sandry a Richarda Pogodových)
25. 5. CELESTE BUCKINGHAM (koncert)
  8. 6. HANÁCKÉ BENÁTKY (THOM ARTWAY & BAND, THE GARDENERS, DEBBI, 
PETR KOLÁŘ, TRAKTOR, DYMYTRY a další)
20. 6. PŘENDITE SI SPLKNÓT
28. 6. FOLKOVÉ POMORAVÍ

změna programu vyhrazena.

Druhý díl MAMMA MIA! na Záložně
Idylický řecký ostrov, holka na 
vdávání, jedna potrhlá matka, 
tři potenciální otcové a nesmr-
telná ABBA. Je to přesně deset 
let, co muzikál Mamma Mia! 
plnil kina po celém světě. Po 
úspěchu prvního dílu přichá-
zí pokračování Mamma Mia! 
Here We Go Again a dostane-
te hned dva příběhy v jednom!  
S tím prvním se vrátíme do časů, 
kdy byla Donna (Meryl Streep  
a Lily James) čerstvou absolvent-
kou univerzity, chtěla poznávat 
svět a netušila, že brzy narazí 
na tři civilizované mladíky a je-
den necivilizovaný řecký ostrov  
a totálně se jí změní život. Dru-

hý příběh se odehrává přesně 
deset let po událostech prvního 
dílu, kdy zcestovalejší a moud-
řejší Sophie (Amanda Seyfried) 
plánuje velkolepé znovuotevře-
ní rodinného hotelu 
na Kalokairi, na které 
se samozřejmě sjedou 
všichni „obvyklí po-
dezřelí“, včetně trojice 
jejích charismatic-
kých tatínků (Pierce 
Brosnan, Colin Firth 
a Stellan Skarsgård). 
Oba příběhy se ra-
finovaně proplétají  
a propojují písničkami 
švédského hudebního 

zázraku jménem ABBA, ať už 
novými aranžemi kousků, které 
zazněly už v minulém díle, nebo 
hity, na něž se předtím nedosta-
lo.                                                  MK

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
· pátek 26. 4., od 16 hod., Litovel
Akce se koná v areálu Sokolovny. 
Táborová vatra, volba MISS čaroděj-
nice, soutěže, dětská diskotéka aj.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
· sobota 27. 4., od 16. hod., Cholina
Tombola, občerstvení, soutěže, nej 
ježibaba. Hraje kapela za 3 Kačky.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
· úterý 30. 4., Tři Dvory
Čarodějnický spolek Tři Dvory srdeč-
ně zve na tradiční pálení čarodějnic, 
které se koná na hřišti.
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Komedie Dáma na kolejích
Herce a režiséra 
Lumíra Olšov-
ského můžete 
znát nejen z tele-
vizní obrazovky, 
ale hlavně z di-
vadelních jevišť, 
například coby 
vynikajícího mu-
zikálového her-
ce. Byl dvakrát 
nominován na 
Cenu Thálie za 
mimořádný je-
vištní výkon v oblasti opereta 
– muzikál. Poprvé za Jerryho/
Dafné v Někdo to rád horké 
(1997) a podruhé za Cosma 
Browna ve Zpívání v dešti 
(2001), kdy Cenu Thálie získal. 
Stejnému oboru se nejraději  
a velmi úspěšně věnuje i jako re-
žisér (inscenoval například titu-
ly Jeptišky, Světáci, Divotvorný 
hrnec, Funny Girl, Kabaret aj.).  
A právě on připravil vlastní adap-
taci slavné filmové muzikálové 
předlohy Dáma na kolejích. Jde  
o retromuzikál, úsměvný příběh 
trochu ušlápnuté tramvajač-
ky Marie, která jednou na uli-

ci spatří svého manžela, jak se 
líbá s atraktivní slečnou. V šoku 
vybere všechny úspory z vklad-
ních knížek a začne od základu 
měnit nejen svůj vzhled, ale  
i celý život. Na nadčasové téma 
zrady, emancipace, prozření  
a hlavně lásky budeme nahlížet 
optikou nadsázky a laskavého 
humoru. Nebudou chybět velká 
taneční čísla a o hudební strán-
ku se postará domácí kapela di-
vadla A. Dvořáka Příbram Los 
Trumberos. 
Hru můžete vidět ve čtvrtek  
18. dubna od 19 hod. ve Velkém 
sále Záložny.                           MK

Opereta V rodině velí a vládne muž
Umělecká agentura Aleny Bast-
lové přichází s operetním kon-
certem V rodině velí a vládne 
muž, pokračováním příběhu 
Když dva se rádi mají. Účinkují 
přední sólisté Národního diva-
dla moravskoslezského v Ostra-
vě Peter Svetlík a Eva Zbožková. 
Eva Zbožková po studiích na-
stoupila do souboru operety 
jako členka, dnes již působí 
jako sólistka souboru opereta/
muzikál. Během svého angaž-
má ztvárnila mnoho operetních  
i muzikálových rolí – např. 
Helena – Polská krev, Denisa – 
Mam´zelle Nitouche z operet,  
z muzikálů potom např. Sugar – 
Sugar aneb Někdo to rád horké,   
a mnoho dalších. 
Peter Svetlík své první angaž-
má získal ve Státní opeře Ban-
ská Bystrica, později odešel do 
Slovenského národního divadla  
v Bratislavě. V roce 2000 se stal 

laureátem mezinárodní pěvec-
ké soutěže Franze Lehára. Na 
základě tohoto ocenění získal 
nabídku z Národního divadla 
moravskoslezského, kde půso-
bí dodnes. V tenorovém oboru 
je jako doma v opeře, opere-
tě i muzikálu. Spolupracuje  
s významnými orchestry: ŠKO 
Žilina, Štátna filharmónia Ko-
šice, Moravská filharmonie 
Olomouc a Symfonický decho-
vý orchestr Májovák. V oper-
ním souboru NDM nastudoval 
např. Alfréda ve Verdiho ope-
ře La traviata nebo Peppeho  
v Leoncavallových Komedi-
antech a mnoho dalších rolí 
ztvárnil v souboru opereta/
muzikál. Pořad provází slovem 
Alena Bastlová, Petr Miller, kla-
vírní doprovod Nenko Slavov  
a Petr Miller. Operety uslyšíte 
v pátek 12. dubna od 18 hodin.                    
                                                  MK

Koncert v Mladečských jeskyních
V pondělí 15. dubna proběhne 
v krásných prostorách Mladeč-
ských jeskyní koncert lesních 
rohů. Hrát budou Hana Sapá-
ková, Kanako Mori a Ondřej 
Vrabec.
Hana Sapáková má na svém 
kontě řadu úspěchů, je laureát-
kou národních i mezinárodních 
soutěží (Soutěž konzervatoří  
v Pardubicích, Mezinárodní in-
terpretační soutěž dechových 
nástrojů v Brně, Mezinárodní 
soutěž Pro Bohemia Ostravan 
ad.) a na Mezinárodní hudební 
soutěži Pražské jaro 2018 se sta-
la nejúspěšnější českou účastni-
cí v oboru lesní roh. Představila 

se také jako sólistka s Filharmo-
nií Brno, Mladými brněnskými 
symfoniky a Helfertovým ko-
morním sdružením. 
Kanako Mori je absolventkou 
prestižní Doshisha Women’s 
College of Liberal Arts v japon-
ském Kjótu. V současné době 
působí v České filharmonii jako 
členka hornové skupiny v rámci 
akademického studijního pro-
gramu České filharmonie.
Ondřej Vrabec je dirigent  
a hornista, který patří přes svůj 
věk mezi nejostřílenější české 
umělce. Jakkoli dnes dirigová-
ní představuje majoritní podíl 
jeho umělecké činnosti, staví na 

základech mimořádných 
profesionálních zkušenos-
tí získaných díky bohaté 
kariéře sólového, komor-
ního a orchestrálního hrá-
če. V pouhých 17 letech 
poprvé usedl na první židli 
skupiny lesních rohů Čes-
ké filharmonie a pozici só-
lohornisty zastává v tom-
to tělese dosud. Na svém 
kontě má také spoustu 
nahrávek a vydaných CD.

MK

INFORMACE PRO DIVADELNÍ ABONENTY

PŘEDNOSTNÍ PRODLOUŽENÍ 
DIVADELNÍHO PŘEDPLATNÉHO NA ROK 2019/2020

Chcete-li mít v nové divadelní sezóně i nadále stávající sedadlo, 
nahlaste se v Turistickém informačním centru (předprodej 

vstupenek) u paní Němečkové (tel. 585 150 499, 775 339 098, 
e-mail: vstupenky@mklitovel.cz) nebo na divadelním předsta-

vení Dáma na kolejích, které se uskuteční 18. dubna.

Prodej stávajících abonentek bude zahájen 6. května.
Divadelní předplatné je nutno zaplatit do 31. května, 

jinak rezervace propadá. 
Děkujeme. 

AŽ DO 15. DUBNA ZAKOUPÍTE VSTUPENKY 

NA HANÁCKÉ BENÁTKY ZA ZVÝHODNĚNÝCH 150 KČ!
Vstupenky zakoupíte v TIC Litovel nebo v síti Ticketstream.
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Turnaj žáků ve vybíjené družstev na hale ZŠ Vítězná
V pátek 1. března se na hale 
Základní školy Vítězná usku-
tečnil 1. ročník turnaje ve vy-
bíjené družstev žáků 4.–5. roč-
níků. Poměřit síly přijeli žáci 
ze základních škol Červenka, 
Pňovice, Náklo, přišli také žáci  
z Jungmannovy školy a samozřej-
mě nechyběli žáci ZŠ Vítězná. 
Každé družstvo školy se utkalo 
se všemi ostatními družstvy. Na 
začátku turnaje byli všichni žáci 
velmi nervózní, ale museli tuto 
překážku překonat. Poté zača-
ly opravdu boje o každý míč  
a o každého hráče v poli. Na-
konec se nejlépe zadařilo druž-
stvu ZŠ Vítězná, které porazilo 

všechny školy, a naši žáci se 
stali vítězi 1. ročníku turnaje. 
Na druhém místě se umísti-
la Základní škola Náklo, která 
byla obávaným soupeřem. Třetí 
místo obsadili žáci ze Základní 
školy Červenka.
Děkujeme všem žákům za 
účast, za hru fair play a za po-
hodový průběh turnaje. Děku-
jeme také učitelům, kteří pod-
pořili sportovního ducha svých 
žáků. Velmi dobře je připra-
vili, během turnaje jim fandili  
a dávali užitečné rady, jak pora-
zit soupeře. 
Těšíme se zase za rok. 

Učitelé ZŠ Vítězná

Promítání filmu o Janu PalachoviPředškoláci na Vítězné
Jaké to v té škole asi bude? Co mě 
tam čeká? A spoustu dalších otá-
zek má určitě každý předškolák 
před nástupem do opravdické 
školy. Je dobře, že si mohou děti 
předškolního věku školu prohléd-
nout a trošku si vyzkoušet roli 
školáka. 
V úterý 5. března jsme na naší ško-
le ZŠ Vítězná přivítali předškoláky  
z mateřských škol: Číhadlo,  Friš-
tenského, Gemerská, Kollárova,  
a Svatojánek. Žáci a paní učitelky 
prvního stupně si pro budoucí 
školáčky připravili mnoho růz-
ných aktivit. Předškoláci si mohli 
sednout do lavic ke svým kama-
rádům či budoucím spolužákům.  

Ti jim ochotně pomáhali s vypl-
něním pracovních listů,  počítali  
a kreslili. Děti si společně zazpívaly  
a naučily se nový taneček. Na roz-
loučenou si  předškoláčci odnesli 
nejen spoustu nových zážitků, ale 
také připravené dárečky.  

Učitelé 1. stupně

Přípravná třída
na ZŠ Vítězná
Od 1. září 2019 plánujeme ote-
vřít na naší škole přípravnou 
třídu pro děti, kterým bude letos 
udělen odklad povinné školní 
docházky, případně i pro děti  
v posledním roce před zaháje-
ním nástupu do první třídy. Bliž-
ší informace o této třídě nalez-
nete na www.zsviteznalitovel.cz

Mgr. Zuzana Absolonová

V úterý 26. úno-
ra se v 10 hodin 
konalo promítání 
filmu o životě Jana 
Palacha režiséra 
Roberta Sedláčka. 
Této akce se zú-

častnili všichni studenti kvarty  
a vyššího gymnázia Jana Ople-
tala v Litovli. Před desátou ho-
dinou se žáci shromáždili před 
školou a společně šli do sálu Zá-
ložny v Litovli. Většina sledova-
la film s obdivem a se zájmem. 
Snímek poukazoval na Palacho-
vo myšlení a na to, jak se mla-
dí lidé v té době cítili. Dnešní 
studenti v demokratické době si 

nedokáží představit, co prožívali 
jejich vrstevníci v době okupace 
roku 1968. Jan Palach byl pří-
kladem boje proti pasivitě oby-
vatel a proti potlačování svobod. 
Po skončení filmu studenti oče-
kávali besedu a diskuzi o daném 
tématu. Bohužel diskuze z časo-
vých důvodů neproběhla a stu-
denti se vrátili zpátky do školy. 
Tento film by se měl promítat na 
všech středních školách i v tele-
vizích, aby si studenti a ostatní 
lidé připomněli nelehkou dobu 
a vážili si toho, co máme dnes. 
Neměli bychom zapomínat na 
naši historii a její oběti.

Nikola Koutná, 3. A

Poslední volná místa 
na příměstském táboře 

Noemova archa 
pro děti od 4 do 6 let. 

KDY: 19.–23. 8. 
KDE: MC Rybička

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

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

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

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

Termín
Termín pro podání návrhů 
je do 20. května. Nominace 
můžete zasílat na OŠKS MěÚ 
Litovel. Slavnostní ocenění 
proběhne v litovelské obřadní 
síni během měsíce června za 
účasti starosty města, oceně-
ných, jejich patronů a rodičů. 
Patron představí oceněného 
a důvody, jež vedly k návrhu 
na udělení ceny. S oceněním 
je spojeno předání pamětního 
listu.                                 OŠKS

Navrhněte Litovelské naděje 2019Projekt CENTRUM NATURA
Základní škola Jung- 
mannova v Litovli se po-
čátkem roku 2019 zapo-
jila do projektu CENT-
RUM NATURA. Cílem 
projektu je zvýšení kva-
lity vzdělávání a odbor-
né přípravy včetně po-
sílení jejich důležitosti 
pro trh práce. Projekt se 
věnuje podpoře vzájem-
ného učení škol a pedagogů, a to 
formou síťování (online webiná-
řů). Naše škola je součástí Cen-
tra kolegiální podpory (CKP)  
v Olomouckém kraji a spolu re-
alizujeme síť v tématu přírodo-
vědná gramotnost a badatelsky 
orientovaná výuka. 
Online webináře s odlišnými 
tématy se konají každý měsíc, 
představuje je vždy jiná škola. 
Ukazuje v nich senzory, které 
lze využít v pokusech ve výu-
ce či badatelských kroužcích. 
Webináře jsou uložené na webu 
www.cenat.cz a jsou dostupné 
kdykoli. Někdy je téma zajíma-
vé, jindy nemusí zaujmout, zá-
leží na specializaci učitele, který 
předmět jej zajímá. Jelikož jsme 
do projektu vstoupili v lednu, 
jsme zatím plni očekávání, s čím 
vším se seznámíme a jaké zají-
mavé pokusy se senzory nám 
školy představí.

Zaměřujeme se především na 
znalosti a dovednosti učitelů 
pracovat s moderními pomůc-
kami. Teprve pak je totiž mohou 
předávat žákům. Při pokusech 
využíváme sady měřících sen-
zorů značky Pasco, které své vý-
sledky zaznamenávají přímo do 
tabletů. Žáci si mohou vyzkou-
šet měřit teplotu, tlak, rychlost, 
elektrické napětí, pH a řadu dal-
ších veličin, mohou i měsíc sbí-
rat data a poté je vyhodnocovat. 
Možností je opravdu spousta. 
Za přínosné považuji nejen 
snadnou manipulaci se senzo-
ry a tablety, ale také to, že žáci 
okamžitě vidí výsledek svého 
zkoumání, což, jak doufáme, po-
vede ke zvýšení zájmu o předmět  
a případné hlubší zapojení do 
témat. Věříme, že to atraktivnost 
naší výuky pozvedne a žáci se 
naučí pracovat s novějšími tech-
nologiemi.  Mgr. Lenka Filipová,  
            Mgr. Tomáš Dědek, -ZSJL- 

Budoucí prvňáci na Jungmance
Již několikátý rok v období před 
zápisem dětí do prvních tříd po-
řádá naše škola čtyři edukační 
odpoledne pro budoucí prvňáč-
ky a jejich rodiče. Letošní čtyři 
setkání se uskutečnila v průběhu 
měsíce února a března. 

Co je cílem těchto odpoledních 
setkání? Děti se seznámí s pro-
středím naší školy, učitelkami 
prvního stupně a stávají se se-
bejistější u zápisu. Procvičí si 
hrubou motoriku na stanoviš-
tích v tělocvičně. Trénují házení 

míčem a jeho chytání, 
skákání, prolézání 
a překonávání pře-
kážek. Rozvíjí svoje 
sluchové a zrakové 
vnímání, jemnou 
motoriku a grafomo-
toriku při zábavných 
úkolech v kolektivu 
dětí stejného věku. 

Poznají i nové kama-
rády, budoucí spolu-
žáky. 
Rodiče mají možnost 
získat odpovědi na 
své otázky ohledně 
výuky na naší škole 
od ředitelky školy, 
výchovných poradců 
i učitelů speciální pe-
dagogiky, seznámit 
se navzájem a sledo-
vat svoje dítě v kolek-
tivu ostatních dětí. Domů si od-
nesou i letáčky s informacemi, 
jak s dětmi pracovat a umožnit 
jim co nejlepší start do nové 

etapy života. My osobně věříme, 
že edukační odpoledne tomuto 
startu výrazně pomáhají. 

-ZSJL- Mgr. Kamila Bendová

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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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 2. 4., 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 přihlášení. Dopoledne 120 Kč.

DISKUZNÍ PÁTEK – VÝLETY S DĚTMI
· pátek 5. 4., 9.30–10.30 hodin.
Přijďte se podělit o své zkušenosti, kde se vám líbilo, kam se rádi vracíte 
nebo kde to s dětmi prostě nejde...

DĚTSKÝ VZDOR, VZTEK, AGRESE, CO S TÍM?
· středa 10. 4., začátek v 16.00 hodin.
Přednáška Mgr. J. Haldy s diskuzí pro rodiče, ve které budou zodpovězeny 
vaše otázky na konkrétní situace.
Hlídání dětí zajištěno, nutné přihlášení předem. Cena jednotlivci 150 Kč, 
manželský pár 200 Kč. 

Šachový oddíl TJ Tatran Litovel, za podpory města Litovel a České unie sportu, pořádá v sobotu 13. dubna turnaj v rapid  
šachu. Již 4. ročník pod názvem O Stříbrnou věž města Litovle se hraje jako 6. turnaj otevřeného krajského přeboru 
mládeže. V loňském ročníku jsme se přesvědčili, že organizaci zvládneme, a proto letos ponecháme opět kategorii 
Open pro všechny uchazeče bez rozdílu věku a výkonnosti.
Turnaj se koná v budově Záložny na náměstí Přemysla Otakara v Litovli. Parkování bude opět možné na náměstí před 
budovou, jak tomu bylo loni.
Hraje se švýcarským systémem na 7 kol, a to rapid tempem 2x 20 minut na partii pro mládež, pro 

Open turnaj je tempo 2x 12 min. + 3 s/tah na 9 kol. Prezentace byla stanovena v rozmezí 8.15–9.15 hodin, začátek 
turnaje na 9.30 hodin a předpokládané vyhlášení výsledků je plánováno na 15.30 hodin. Hlavním rozhodčím tur-
naje bude Kateřina Šmajzrová. Turnaj bude započten na rapid LOK. Startovné v hlavních kategoriích pro mládež 
je 70 Kč a v doprovodném Open turnaji 100 Kč. Přihlášky je nutné zaslat do 11. 4., po tomto dni bude připočtena 
přirážka 30 Kč.
Na místě bude k dispozici možnost nákupu nealka nápojů a drobných pochutin. Pro nejlepší účastníky v katego- 
riích mládeže budou připraveny medaile, stříbrné věže a diplomy, včetně věcných cen. V kategorii Open jsou vypsány 
finanční odměny pro 1.–3. místo, a to v částkách 1 500, 1 000 a 500 Kč. Pro všechny ostatní účastníky budou připraveny taktéž věcné ceny.
Termín turnaje je volen záměrně na druhou dubnovou sobotu kvůli probíhajícímu zahájení turistické sezóny na náměstí v Litovli, 
které může navštívit doprovod hráčů. V průběhu akce budou zpřístupněny památky v Litovli, budete moci vystoupat na radniční věž  

             a užít si tak nádherné panorama Hané.

Za oddíl TJ Tatran Litovel všechny zve Martin Hampl.

Pozvánka na 4. ročník turnaje O Stříbrnou věž města Litovle

Ředitelství ZŠ a MŠ Nasobůrky zve děti a jejich rodiče k

ZÁPISU  do 1. třídy
KDY: dne 16. dubna 2019 v době od 12.30 do 17.30 hod.

 
KDE: v budově ZŠ Nasobůrky (třída v podkroví)

Doklady s sebou: rodný list dítěte, 
občanský průkaz zákonného zástupce

Telefon: 585 341 369
E-mail: zs.nasoburky@tiscali.cz

Ředitelky MŠ Gemerská a 
MŠ G. Frištenského vyhlašují 

ZÁPISY DĚTÍ 

(i do odloučených pracovišť)    

ve dnech 6.–7. května 2019. 

Žádosti se přijímají na 
obou ředitelstvích MŠ 

(vždy v 8.30–11, 13–16 hodin)

Drazí spoluobčané,

přijměte pozvání ke společné modlitbě křížové cesty, 
kterou můžeme prožít na Velký pátek v 15 hodin 

v zátiší klášterní zahrady Domova pro seniory na Července. 
Minulý rok zde byla Jiřím Petrášem instalována kopie křížové 

cesty Františka Flasara, známého umělce našeho kraje.

Při společné modlitbě si můžeme uvědomit nejenže
 náš život je těžký, někdy plný různých zvratů a bolestných 
zkušeností, ale především skutečnost, že nelehký život měl  

i Ježíš, když se rozhodl nést těžký kříž, ale vytrval až do konce. 
Proto je na tom všem nejvzácnější vědomí, že z každého 

životního kříže je cesta ven, cesta ke vzkříšení. 
Vždyť nám Ježíš svým slovem znovu a znovu vlévá naději  

a ukazuje východisko. 
Jako by říkal: „Neoplácej 
zlo zlem, které tě zranilo. 

Uchovej si i nadále  
v srdci úctu a dobro, 

které ti nikdo nevezme.“

Na setkání s Vámi se těší 
římskokatolická farnost 

i váš farář 
Miroslav Bambuch
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Dům dětí a mládeže Litovel
· 7. dubna     Jarní karneval
zábavné taneční odpoledne pro děti i dospělé, ukázky  
tanečních vystoupení a hry pro všechny děti. V rámci akce 
proběhne také soutěž Miss Květinka – soutěžní přehlídka děvčat a dívčích 
modelů na téma. Hodnotí se nápaditost modelu, využití květin i předvedení. 
Přihlášky soutěžících dívek (od 3 do 15 let): na místě ve 14–15 hodin.
Datum a čas: neděle 7. 4., začátek pro diváky v 15 hodin.
Místo konání: kulturní dům Náměšť na Hané, nám. T. G. Masaryka 100. 
Vstupné, startovné je pro děti i dospělé 30 Kč za osobu. 
Bližší informace na tel. 775 550 961 nebo e-mailu: grulichova@ddmlitovel.cz. 

· 15.–21. dubna     Velikonoční výstava 
Místo a čas: Výstavní síň Městského klubu Litovel. Otevírací doba: po–čt  
8–17 hodin, Pá, So, Ne 10–15 hodin. Bližší informace na tel. 775 550 963.

· 8.–17. dubna     Ukliďme Litovel a Pomoraví
Místa a čas srazů: po předchozí domluvě s konkrétními litovelskými školami. 
Tradiční jarní úklidová akce pro litovelské gymnázium a základní školy.
Bližší informace na tel. 585 342 448, 775 550 964, 725 823 618 nebo e-mailu 
p.sova@ddmlitovel.cz.

· 18. dubna     Výlet do Zoo Olomouc – Svatý Kopeček
Přijďte strávit příjemný den se zvířátky v jarní zoo!
Místo a čas srazu:  7.40 hodin na autobusovém nádraží Litovel. Předpokláda-
né ukončení akce bude do 16 hodin. 
Účastnický poplatek činí 170 Kč za osobu. Přihlášku je třeba odevzdat nej-
později do čtvrtka 11. dubna!
Bližší informace na tel. 585 342 448, 775 550 964, 725 823 618 nebo e-mailu 
p.sova@ddmlitovel.cz.

· 20. dubna     Krajské kolo soutěže v radioelektronice dětí a mládeže
Soutěží se podle platných propozic soutěží vydaných Českým radioklubem.
Místo a čas: DDM Komenského ul., 8.30–15 hodin. 
Bližší informace na tel. 603 370 437 nebo e-mailu chmelarova@ddmlitovel.cz. 

· 27. dubna     Taneční soutěž „O erb města Litovel“ 
Místo a čas: sportovní hala při zŠ Vítězná v 10 hodin. Uzávěrka přihlášek je  
do 12. dubna. Bližší informace na tel. 775 550 963.

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN:
· 1. května     Prvomájový dětský den aneb Pojďte s námi do pohádky  
Místo a čas: litovelské dopravní hřiště v parku Míru, začátek v 9 hodin.
Bližší informace na tel. 585 342 448, 775 550 962 nebo e-mailu weberova@
ddmlitovel.cz. 

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

Kde: ZŠ Vítězná Litovel 
Kdy: 8.7.-12.7. 2019
Cena: 1 950 Kč

INzERCE

Nové Zámky – poskytovatel 
sociálních služeb, p.o. pořádá

od 1. do 4. dubna  

TÝDEN TVOŘIVÝCH DÍLEN

Pod vedením našich pracovníků si 
vyrobíte velikonoční ozdoby, svíč-

ku, naučíte se pracovat s papírem či 
hlínou. Z důvodu kapacity dílen je 

potřeba se předem objednat. 
Více info na www.novezamky.cz.
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Historický spolek Kirri o tom, jak se točí pohádky... 
Za devatero horami, za devate-
ro řekami ležela malá vesnička... 
Těmito slovy obvykle začínají 
pohádky, ale tohle není pohád-
ka. Nedaleko města Litovle leží 
obec Pňovice, ve které roku 2007 
vznikl Historický spolek Kirri.  
V tomto spolku se sdružila par-
tička nadšenců z Pňovic a okolí, 
aby společně studovala historii 
a posléze své „objevy“ naživo 

posílala formou experimentální 
archeologie (to znamená osobně 
si vyzkoušej) dále mezi návštěv-
níky hradů a zámků nejen na 
Moravě.
Jenže slovy klasika „nejen šer-
mem živ je člověk“; spolek začal 
koketovat s filmem. Začalo to 
nenápadně s hudebním video-
klipem na středověké téma kla-
sického díla Markéta Lazarová.
Občas si členové spolku odskočí 
do seriálu – ať už historického 
(Mušketýři) či krimi (Laby-
rint anebo Živé terče natáčené 
v Olomouci). Občas se objeví  
v nějaké reklamě třeba na histo-
rické téma či se samotným Pol-
reichem na stůl plný jitrnic.
Ale to hlavní téma, kterého 
se snaží držet, jsou pohádky  
a historie. Z historických filmů 
jmenujme Jan Hus – cesta bez 
návratu, Jeroným Pražský – Po-
slední útěk anebo Marie Terezie, 
která (ale nikomu to neříkejte) 
bude mít možná pokračování.
Silnou stránkou a velkou obli-
bou členů je pohádkový svět.
Na zámku v Lednici na Mo-
ravě natočili hned dvě po-
hádky. První Zázračný nos  
o voňavkářích, v nichž se ně-
kteří členové objevili dokonce 

v epizodních rolích (tele-
vizní pohádka natáčená  
v koprodukci s Českou te-
levizí, u nás měla premiéru  
26. prosince 2016). A po-
slední, která bude co nevidět  
v kině, Hodinářův učeň 
(mimo jiné s Viktorem  
Preissem v jedné z rolí).
Mezitím to členové proloži-
li jednou z nejúspěšnějších 
pohádek minulého roku,  
a to Čertím brkem. Natáče-
ní proběhlo v jednom let-
ním víkendu na hradě Le-
deč nad Sázavou, kde měli  
herci možnost vyzkoušet si 
několik různých kostýmů.
Ale vraťme se zpět k ná-
zvu našeho článku – Jak se 
točí pohádky... Odpověď 
je jednoduchá – pokaždé 
jinak. Jednou jste červená 
šmouha na celou jednu vteřinu, 
podruhé máte epizodní roli na 
několik minut a jindy jste na 
nádvoří jedna z hlav uprostřed 
hemžení zvaném kompars.
Už to slyším až tady – kolik si 
vyděláme? Pokaždé jinak. Jed-
nou je to pár stovek a jednou 
pár tisícovek. Někdy Vás napíší 
do titulků, někdy to zůstane ve 
Vašich vzpomínkách, ale po-

každé je to jedno velké dobro-
družství, po kterém máte pocit, 
že po Vás něco zůstalo.
Máte-li zájem se k nám přidat  
a společně se podílet na pohád-
kovo-historicko-dobrodruž-
ných akcích, máte možnost. 
Napište nám zprávu na e-mail 
kirri@email.cz a společně uvi-
díme, co se dá udělat. Těšíme se 
na budoucí spolupráci!                             

Kirri

Natáčení pohádky Zázračný nos. Zleva:  
Iva Janžurová, David Křížan a Miroslav Noga.

Natáčení pohádky Čertí brko. Zleva:  
David Křížan a Václav Kopta. 

Nadační fond Mosty-Puentes vyzývá k úklidu u pramene Kamenice
Na sobotu 6. dubna svoláváme 
dobrovolníky k vyčištění staré 
skládky u pramene Kameni-
ce. Říká se, že vyčištění vody  
v přírodě ovlivňuje to, jak se lidi  
v okolí cítí. Obrazně to souvisí  
s očištěním historie, života a srd-
ce v krajině i v nás lidech. Zveme 
vás i s rodinami, kdo máte chuť  
a čas se přidat. 

V letošním roce začal poutat 
pozornost místních lidí pramen 
Kamenice, který byl dlouhá de-
setiletí doslova pohřben pod 
odpadky. Pramen Kamenice 
byl v minulosti zdrojem pitné 
vody pro Střemeníčko a Javoříč-
ko. Pak, po zavedení vodovodů 
ztratil svůj význam. Rokle, která 
je pod pramenem, se stala mís-

tem pro skládku odpadků  
v době, kdy ještě v minulém 
století nebyl zajištěn odvoz 
odpadu ve vesnicích. Kata-
strofou se však pro toto místo 
stal svoz technického odpadu 
z Tesly Litovel. 
Nápad odstranit povrcho-
vý odpad a proměnit starou 
skládku v místo odpočinku 
a užitku inicioval Nadační 
fond Mosty-Puentes, kte-
rý od letošního roku sídlí  
v Luké. Je to skupina lidí, kte-
ří se zabývají propojováním 
přírodního učení domoro-
dých kmenů s našimi lidmi 
a tradicemi. Domorodci už 
řadu let vyzývají civilizované 

národy, aby nahlédly přes zdi 
svého domu, a opět se začaly 
chovat jako dobří hospodáři  
v krajině. 
Na místě bývalé skládky při-
pravujeme vysazení rumištních 
a půdu čisticích rostlin. Zatím 
hledáme spojence a podporu 
místních firem a podnikate-
lů, abychom spolu s místními 
bylináři, zahradníky a tesaři 
vytvořili přírodní záhonky, po-
hádková zákoutí, stezky a místa 
k posezení a odpočinku. Tento 
krok dále vede k myšlence ob-
novení staré cesty mezi Javoříč-
kem a Střemeníčkem pro pěší 
a vysázení stromové aleje. Toto 
celé není podnikatelský záměr, 
ale akt, ke kterému nás vede 
touha obnovit původní význam 
pramene jako přírodní a kultur-
ní památky našeho kraje.
Na sobotu 6. dubna svoláváme 
dobrovolníky k vyčištění prame-
niště, vedoucího od zasypaného 
pramene Kamenice až do středu 
rokle. Odpadky jsou směsí plas-
tů, kovu, skla a průmyslového 

odpadu z bývalé Tesly Litovel. 
Nadační fond Mosty-Puentes se 
spolkem Bouzovská vrchovina 
připravuje pro všechny dobro-
volníky a sponzory večerní po-
sezení s koncertem kapel Vida  
a Střemkoš v Javoříčku. Večer 
plánujeme zažehnutí velkého 
ohně a opékání klobásek. 

Obec Luká zajišťuje svoz se-
braných odpadků. Finišujeme 
se zajištěním sponzorství od 
místních firem, drobných dárců  
i města Litovel na pracovní vy-
bavení dobrovolníků, kultivaci 
místa a oživení bývalého pra-
mene. Obracíme se tedy i na 
vás, kdo máte možnost a chuť 
přispět.
Kontakt pro zapojení se a prak-
tické informace: nadacnifond@
mosty-puentes.cz
Naši práci můžete podpořit 
finančním darem – pouká-
záním jednorázového nebo 
trvalého příkazu na účet  
č. 2801403810/2010.

Monika Michaelová



INZERCE / 17

Společnost FCC Litovel, s.r.o. hledá
vhodného kandidáta na pozici

ZÁVOZNÍK POPELÁŘSKÉHO VOZIDLA (popelář)
BRIGÁDA

Jste fyzicky zdatný a nebojíte se manuální práce? 
Máte čas a chuť si příležitostně přivydělat?
Pojďte pracovat k nám jako závozník na popelářské vozidlo.

 

Požadujeme:
• vstřícnost a chuť k práci, samostatnost, spolehlivost a časovou 
   flexibilitu
Nabízíme: 
• dlouhodobou spolupráci na dohodu (DPP, DPČ)
• nástup duben 2019 nebo dle dohody
• zaučíme Vás, aby práce mohla být vykonávaná v požadované 
   kvalitě
• práci v jednosměnném provozu – pracovní doba od 6.00 hod. – 
   volné odpoledne a víkendy
• odpovídající finanční ohodnocení a pravidelné výplatní termíny

Zájemci se mohou hlásit (pouze osobně) v kanceláři společnos-
ti FCC Litovel, s.r.o. na adrese: Cholinská 1008, Litovel (areál 
Technických služeb) v pracovní dny v době od 8 do 11 hod. 

 

Každý  čtvrtek  novou  starou  knihu!
Antikvariát Litovel pořádá pravidelné AKČNÍ ČTVRTKY. 

Konají se vždy ve čtvrtek v naší prodejně na ulici 1. máje 
a pokaždé je vyhlášena akce na jiný druh zboží. 

Sledujte vysílání městského rozhlasu 
a také upoutávky na našem obchodě.

Kromě beletrie budou akční slevy také na dětské, technické, 
historické, dobrodružné a jiné knihy. Přijďte si vybrat tu svoji. 

Prodáváme také gramofonové desky, pohlednice, hračky 
a různé drobnosti za bezkonkurenční ceny.

Věříme, že vás naše zboží i ceny osloví. 

Pracovníci Antikvariátu Litovel s.r.o.

         výuka angličtiny, doučování, příprava
  k maturitě   všechny úrovně pokročilosti

 výuka dospělí: 325 Kč / 60 min  ind. lekce

 výuka děti: 275 Kč / 45 min   ind. lekce   

 Tel: 608 80 80 94    www.anglictinalitovel.cz   

         E-MAIL: 

  ALAJ@VOLNY.CZ  
           

                                                

      

  

     

 
  

                                             



Pozvánky na házenou

· sobota 6. 4., 9 hodin, mladší žáci,          
Tatran Litovel – Sokol Centrum Haná A  
· sobota 6. 4., 11 hodin, starší žáci,            
Tatran Litovel – Cement Hranice               
· sobota 6. 4., 13 hodin, mladší do-
rost,    Tatran Litovel – Sokol Ostrava    
· sobota 6. 4., 15 hodin, starší do-

rost, Tatran Litovel – Sokol Ostrava    
· pátek 19. 4., 17 hodin, muži 
Extraliga, Tatran Litovel – HC ROBE 
zubří (4. kolo play-out) 
· sobota 27. 4., 9 hodin, mladší žáci, 
Tatran Litovel – HBC Olomouc 1966  
Utkání 27. 4. – Sokolovna, ostatní – hala zŠ Vítězná
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Mažoretky slaví velké úspěchy
V sobotu 9. března proběhlo 
v Litovli ve sportovní hale ZŠ 
Vítězná kvalifikační kolo mažo-
retek CMA s postupem na Mis-
trovství Moravy, které se bude 
konat začátkem května v Olo-
mouci. Této soutěže se zúčastni-
lo zhruba 700 mažoretek z celé 

České republiky a náš domácí 
tým Linetbells Litovel si v této 
velké konkurenci vedl skvěle. 
Vybojoval spoustu medailí  
a postupů (viz tabulka).
Dětem moc blahopřejeme  
k úspěchům a držíme palce do 
dalšího boje o postup na Mis-

trovství ČR. Děkujeme všem, 
kteří přišli mažoretky podpořit 
a vytvořit skvělou atmosféru, 
která děti motivuje k výkonům. 
Poděkování patří našim spon-
zorům včetně města Litovel. 
Poslední velké poděkování pat-
ří pořadatelům, členům spolku 

Mažoretky Linetbells Litovel 
a všem rodičům, kteří zajistili 
náročnou organizaci této akce. 
Doufáme, že se mažoretkám, 
porotě, rodičům i divákům  
v Litovli líbilo, a že se tady u nás 
sejdeme za rok všichni znovu. 
   Mažoretky Linetbells z.s. Litovel

Mini kadetky baton pódiová skladba 
(děti 5–7 let)                  

  2. místo

Kadetky baton pódiová skladba 
(děti 7–11 let)

  2. místo

Juniorky baton pódiová skladba 
(děti 11–14 let)

  1. místo

Seniorky mini formace baton 
(slečny 14–20 let)             

  3. místo

Sofie Jergonová         sólo baton kadet hobby       2. místo

Johana Štaffová         sólo baton junior profi   3. místo

Natálie Elgnerová      sólo baton senior profi   5. místo

Barbora Zlámalová    sólo baton senior profi   8. místo

Daniela Slouková       sólo baton senior profi 10. místo

Aneta Poledníková 
a Ester Holadová    

duo kadet baton hobby   3. místo

Ema Crhónková            sólo pompon hobby   2. místo

Johana Štaffová            sólo pompon profi   2. místo

Krátce z házené
· Strabag Rail Extraliga mužů 
– Složitou a náročnou sezónu 
letos zažívají házenkáři Tatra-
nu Litovel v nejvyšší tuzemské 
soutěži. Hned zkraje ročníku 
zdecimovala kádr staronové-
ho účastníka extraligy série 
zranění a nemoci hráčů, kteří 
měli celkově mladý tým, který 
potřeboval získávat zkušenosti, 
táhnout. Přišla tak řada porá-
žek a tým poprvé bodoval až po 
Novém roce v lednovém utkání 
doma proti Lovosicím, kdy klub 
využil přestupové okno a tým 

posílili zkušený slovenský pivot 
Marek Páleš a odchovanec Josef 
Pohlmann, který poslední roky 
působil v nižších soutěžích. Jen-
že tým ve zbytku základní části 
Strabag Rail Extraligy bodoval 
již jen jednou, a to v posled-
ním domácím  utkání proti SKP 
Frýdek-Místek. Mrzí především 
jednobranková prohra s Hrani-
cemi. Litoveláci tak skončili se 
4 body a sedmibodovou ztrátou 
na předposlední Brno na chvos-
tu extraligové tabulky. 
· Nadstavbová část extraligy – 
boj o záchranu. Hned po kon-
ci základní části se 23. března 
rozběhla nadstavbová část, tzv. 
play-out, kde se systémem kaž-
dý s každým dvoukolově střet-
nou celky, které v základní čás-
ti Extraligy skončily na 9.–12. 
místě. Náš celek se tak dvakrát 
střetne s týmy Zubří, Hranic  
a Brna. Domácí utkání v dubnu 
a květnu odehrajeme na Vel-
ký pátek 19. dubna proti Zubří  
a v sobotu 4. května proti Hra-
nicím. Smazat sedmibodovou 
ztrátu a posunout se ze sestupo-
vé pozice tak bude velmi těžké. 
O tom, zda litovelský tým opět 
sestoupí do první ligy, se roz-
hodne až podle zájmu vítěze 

prvoligové soutěže v polovině 
května.
· Na začátku ledna natočila Čes-
ká televize mimo jiných také 
videovizitku oddílu házené Tat-
ranu Litovel. Videovizitky řady 
klubů z celé republiky se pak 
vysílaly během přenosů z led-
nového mistrovství světa mužů  
v Německu a Dánsku. Na video 
o našem oddíle se můžete podí-
vat např. zde: https://youtu.be/
MCb7jlZQ61E 
· Úspěšní dorostenci – Aktuálně 
nejúspěšnějším týmem oddí-

lu házené Tatran Litovel jsou 
starší dorostenci. Nadále úspěš-
ně bojují o postup do nejvyšší 
dorostenecké soutěže. Dosud  
v soutěži neprohráli, body ztra-
tili jen ve dvou remízách. Shod-
ně je na tom také celek Rožnova 
pod Radhoštěm, se kterým tak 
naši hráči budou soupeřit o je-
diné postupové místo. Držíme 
palce! Celek mladšího dorostu si 
vede také nad očekávání, ačkoliv 
jej tvoří především mladší hráči 
dané věkové kategorie. Ve 2. lize 
Moravy drží klidné 5. místo.
· Zima pro házenkáře, to jsou 
především přípravné mládežnic-
ké turnaje. Žákovská a minihá-
zenkářská družstva absolvovala 
celkem 11 přípravných turnajů 
včetně dvou domácích. Nej-
úspěšnější byli mladší žáci na 
domácím AutoFIT Cupu a star-
ší žáci na turnaji v Kopřivnici, 
shodně obsadili druhá místa.  
O výsledky však v těchto kategori-
ích jde až na posledním místě, da-
leko důležitější je poctivý trénink  
a obětavá práce trenérů.
· O víkendu 31. května až  
2. června uspořádá oddíl házené 
již tradiční turnaj miniházené 
Litovel Mini Cup 2019 za účasti 
24 družstev z celé republiky.     rš

Slovenský pivot Marek Páleš při utkání. Foto: Pavel Štěpánek
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Půjčovna kol Litovel
Kde a kdy si kola půjčit?
Čtyři poho-
dlná jízdní 
kola si může-
te v letní se-
zóně půjčit ve 
firmě RAKOLA Litovel. Najdete 
ji na náměstí Přemysla Otakara 
– dvůr Městského klubu, vchod 
z Husovy ulice. Službu turistům 
zajistil Mikroregion Litovelsko. 
Kola si můžete půjčit v době 
9–17 hodin. Telefon: 731 112 
455 nebo 731 730 103.
  
Cena půjčení kola
· 1 hodina: 80 Kč
· 2 hodiny: 160 Kč
· 12 hodin: 200 Kč
· celý den: 300 Kč
Vratná kauce je 2 000 Kč. 
Vrácené kolo musí být čisté. 
Poškození kola je strháváno  
z vratné zálohy. Nevztahuje se 
na běžné opotřebení. 

Co je potřeba k půjčení kola?
· předložit dva své osobní prů-
kazy (např. občanský průkaz, 

řidičský průkaz, pas,...)
· podepsat nájemní smlouvu
· složit zálohu na vypůjčené kolo 
(nutno zaplatit v hotovosti)
· zaplatit půjčovné

Přijeli jste do Litovle na návštěvu 
a nevíte, co se zavazadly, popř.  
s koly?
Tu r i s t i c k é 
i n f o r m a č n í 
centrum na 
náměstí Pře-
mysla Otakara 
nabízí službu 
úschovy kol a úschovy zavaza-
del. Úschovna kol a zavazadel je  
k dispozici v pracovní době TIC: 
pondělí–pátek: 8–17 hodin, so-
bota: 9–15 hodin, sobota–ne-
děle (červen–září): 9–17 hodin.
Kolo musí být vyzvednuto do 
skončení pracovní doby. 
Úschova kol je zdarma. Jed-
nodenní úschova za zavazadlo 
stojí 30 Kč. Zavazadlo musí být 
vyzvednuto v den uložení a je 
vydáno na základě úschovního 
lístku.                                             red. 

Soutěžte o volné vstupenky na Siláckou Litovel

TŘI z Vás získají 
volnou vstupenku na 

Siláckou Litovel 

1. Gustav Frištenský se narodil  
11. května 1879. Víte ale kde?
a) Křečhoř u Kolína, osada 
Kamhajek
b) Kutná Hora 
c) Kouřim

2. Frištenský se vyučil:
a) kovářem
b) řezníkem
c) zedníkem

3. V únoru 1899 se Frištenský stá-
vá členem atletického klubu. 
Jak se jmenoval? 
a) Antika Brno
b) Hellas Brno
c) Atlet Brno

4. Manželkou Frištenského 
byla dcera prvního sládka 
rolnického akciového pivo-
varu v Litovli. Jak se jmeno-
vala?
a) Bohumila Ellederová
b) Jaroslava Ellederová
c) Miroslava Ellederová

5. V jakém druhu zápasu 
Frištenský bojoval?
a) řecko-římský
b) egyptský
c) čínský

6. Ve kterém roce získal Friš-

tenský medaili amatérského mis-
tra Evropy?
a) 1902
b) 1903
c) 1904

7. Které rčení je s Frištenským 
spojováno?
a) Silný jako Frištenský
b) Moudrý jako Frištenský
c) Svalnatý jako Frištenský

8. Frištenský se objevil i v něko-
lika filmech. Hlavní roli si zahrál 
ve filmu: 
a) Silák Gustav
b) Boží mlýny
c) Pražský kat

9. Frištenský umírá 4. dubna 
1957. Kde je pohřben?
a) v Lužici
b) v Litovli
c) v Olomouci

10. Kde v Litovli najdeme Friš-
tenského sochu?
a) před Muzeem Litovel

b) před gymnáziem
c) před budovou Sokolovny

11. Kdo je autorem této sochy?
a) Jiří Finger z Olomouce
b) Zdeněk Finger z Mohelnice
c) Alois Finger z Prostějova

12. Letos se Silácká Litovel usku-
teční v sobotu 25. května. Víte, 
který je to ročník? 
a) 11.
b) 12.
c) 13.

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 22. dubna. Výherci budou oznámeni v květnovém vydání Litovelských novin. Vstupenky (jedna 
vstupenka je pro dvě osoby) budou k vyzvednutí po uveřejnění jmen v redakci Litovelských novin na MěÚ Litovel. 

Jak se daří litovelským fotbalistům?
Vstup do přípravy na jarní část 
sezóny se nám výsledkově pří-
liš nepovedl a prohráli jsme 3:6  
s Medlovem. Bylo to první utká-
ní po zimní pauze a do utkání 
zasáhlo také několik dorosten-
ců. Branky vstřelili Juráš, Kvapil 
z penalty a Navrátil. 
Druhé utkání jsme odehrá-
li o týden později proti celku 
Maletína, se kterým jsme před 
rokem bojovali v 1. A třídě.  
I přesto, že jsme celé utkání byli 
nuceni odehrát v deseti lidech  
a posledních dvacet minut do-
konce v devíti lidech na hřišti, 

jsme s Maletínem dokázali re-
mizovat 3:3. Střelecky se blýs-
kl Bohanos, který vstřelil dvě 
branky a třetí zásah přidal Ku-
čera. Utkání s Rapotínem hrané  
v Mohelnici skončilo nerozhod-
ným výsledkem 1:1. O jedinou 
naši branku se postaral hlavou 
Bohanos. 
V dalším přátelském zápase 
jsme se utkali na umělé trávě  
v Konici s místním týmem, kte-
rému jsme podlehli. Několik 
hráčů však nemohlo nastoupit  
z pracovních důvodů a další lé-
čili svá zranění.       Martin Jindra

Pozvánky na fotbal

· sobota 6. 4., 15. 30 hodin, Tatran  
Litovel – SK Sulko zábřeh   
· sobota 13. 4., 15.30 hodin, FC Žela-
tovice – Tatran Litovel 
· neděle 21. 4., 16.00 hodin, FK Med-
lov – Tatran Litovel

· sobota 27. 4., 16.00 hodin, Tat-
ran Litovel – Slovan Černovír  
· sobota 4. 5., 16.30 hodin, FK Mo-
helnice – Tatran Litovel 
· středa 8. 5., 16.30 hodin, Tatran 
Litovel – TJ Sokol Opatovice 

První je uveden tým, na jehož hřišti se hraje.




