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Zima předává žezlo
 jaru... 

Foto: Marie Vykydalová, redakce
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Vážení a milí čtenáři,

    dá se říci, že zima je skoro za námi. Vzpomínám 
na dobu mého dětství, kdy zima znamenala snad 
tuny sněhu, jeho odklízení, že už ho ani skoro 
nebylo kam dávat, nejezdící autobusy, které nám 
umožnily nedopravit se do školy, sáňkování na na-
šem velkém dlouhém kopci u domu... Mívali jsme 
ještě zeleného žigulíka a vyjet kopec až k domu, 
byl někdy nadlidský výkon – to jsme všichni sedli 
na zadní sedadla (pásy žádné), abychom pořádně 
zatížili zadek, táta zařadil za jedna, za dva a my lítali ze strany na 
stranu.☺ Ale vyjeli jsme! Jen párkrát se stalo, že ne – zákon schvál-
nosti byl, že když jsme nevyjeli, tak to většinou rodiče dělali velký 
nákup, tudíž jsme museli všechny ty věci – balík 12 ks mléka, vody, 
masa a další – nosit v rukách. V té době mě to určitě děsně nebavilo, 
ale teď na to ráda vzpomínám a vždy s úsměvem na tváři. Bylo by 
fajn takovou zimu ještě zažít... Snad příště. Nyní se už ale začínáme 
těšit na jaro, protože i příroda se pomalu ale jistě probouzí – sněžen-
ky, dokonce i jarní cibuloviny už byly koncem teplého února venku 
nad zemí. Tak snad je nic neohrozí a vykvetou do krásy!
    Můžu říci, že březnové číslo je velmi rozmanité. Možná si někdo 
řekne, že v Litovli se nic neděje, že tady „chcípl“ pes, ale není tomu 
tak. Mrkněte jen na plakát hned vedle na množství plánovaných 
schůzí v místních částech, již třetí otevřenou radnici, dále vznik 
nového discgolfového hřiště, plánované stěhování Muzea harmonik  
a spoustu dalších aktivit. V tomto čísle uzavíráme Výpravy za lito-
velskou archeologií, které naše stránky obohacovaly od podzimních 
čísel minulého roku. Naopak pokračujeme spanilou fichtlovou jíz-
dou, tentokrát po Rakousku. Pro rodiče budoucích prvňáčků při-
nášíme informace o blížících se zápisech a kdo chce, tak si může 
zasoutěžit – vzpomínáte na hodiny zeměpisu a slepou mapu? Máme 
ji pro Vás! Mějte se hezky!                     Eva Kratochvílová, redaktorka

V Litovli 1. března 2020. Uzávěrka příštího vydání je 19. března.
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➢ Aplikace Litovel v mobilu
Jelikož má v současné době sko-
ro každý mobilní telefon, tak se 
díky této aplikaci můžete snad-
no a rychle dozvědět o všech no-
vinkách, které se v Litovli dějí. 
Budete mít přístup k aktualitám 
z města, informacím z Městské-
ho klubu o pořádaných akcích 
nebo veškerým kontaktům na 
vedení města či jednotlivé od-
bory úřadu. 
Jdete po městě a vidíte např. 
nefunkční veřejné osvětlení? 
Pomocí této aplikace – hlášení 
závad, můžete poruchu snadno 
nahlásit. Jak? Stačí dané místo 
vyfotit, určit, kde se porucha 
nachází, vyplnit své kontaktní 
údaje a požadavek na odstraně-
ní odeslat. Na webu města pak 
můžete sledovat průběh zpraco-

vání až po konečné vyřešení. 
Mobilní aplikaci si můžete do 
svého zařízení stáhnout pomocí 
QR kódu, který je umístěn na 
této straně dole. 
➢ Zasílání novinek na e-mail
Jestli chcete novinky dostávat na 
Váš e-mail, není nic jednoduš-
šího, než si zvolit jejich zasílání. 
Na hlavní straně webu města je 
ve spodní části stránky odkaz 
Novinky na e-mail, nastavení 
zasílání. Tam si zvolíte, z které 
oblasti chcete novinky nechat 
zasílat – např. jestli z celého 
webu nebo jen určité sekce (za-
stupitelstvo města, městská poli-
cie, Litovel v médiích ad.), dále 
si můžete zvolit i zdroj nebo typ 
oznámení. Pak už jen napíšete 
svůj e-mailový kontakt, potvr-
díte a je hotovo. Vše nastaveno.

➢ Facebook  
Již rok můžete město Litovel na-
jít na Facebooku. Město se teh-
dy rozhodlo využít tento další,  
v dnešní době napříč generace-
mi velmi oblíbený, informační 
kanál. Opět zdůrazňujeme, že 
tyto stránky nejsou žádným dis-
kusním fórem, slouží jako jed-
nosměrný informační kanál.
➢ Videa na YouTube
V lednovém čísle novin jsme Vás 
informovali o nové koncepci 
INFOkanálu. Po více než 25 le-
tech skončila minulý rok 14den-

ní frekvence vysílání premiér. 
Na YouTube kanále Litovel.eu se 
nyní zveřejňují jednotlivá krátká 
videa. Ta jsou současně promí-
tána ve smyčce i na monitorech 
v budově 2 Městského úřadu. 
Videa najdete také na úvodní 
straně webu města.                  red.

Buďte v obraze! Možností je hodně...

Anketa: Necháváte se o novin-
kách z města informovat? Jak? 

Své odpovědi pište na e-mail:  
litovelskenoviny@mestolitovel.cz 
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Město Litovel plánuje v rámci 
oživení parků na jaře letošního 
roku rozšířit možnost volno-
časového vyžití pro své obča-
ny. Jakým způsobem, ptáte se?  
V parku u Gymnázia Jana Opleta-
la vyroste discgolfové hřiště. Tato 
nová, rychle se rozšiřující aktivi-
ta je vhodná pro všechny věkové 
skupiny. V parku vznikne menší 
varianta hřiště o šesti jamkách 
(koších). V našem Turistickém in-

formačním centru plánujeme vy-
budovat půjčovnu disků a komu se 
tato sportovní aktivita zalíbí, bude 
si zde moct v rozjezdovém období 
zakoupit i svůj vlastní disk. Ná-
klady na realizaci jsou cca 200 tis. 
Kč. Věříme, že si tato nová aktivita 
najde své příznivce a stane se ob-
líbenou a vyhledávanou činností, 
jak aktivně trávit svůj volný čas!  
(foto: Martin Jaroš, proDiscgolf.cz)                                                
                                                               red.

V městském parku vznikne na jaře nové discgolfové hřiště

Co je to DiscGolf a jak se hraje? 

DiscGolf se stává stále více oblíbenější volnočasovou aktivitou. Je to vlastně 
obdoba klasického golfu. Místo holí ale používáte létající talíře, místo jamek 
jsou speciální koše. 
Tento nenáročný sport je vhodný pro všechny generace. Hrát ho zvládne jak 
malé dítě, tak i senioři. Perfektně se při něm odreagujete a zároveň uděláte 
něco pro své zdraví!
Cílem hry je, stejně jako v golfu, dokončit hřiště co nejmenším počtem hodů. 
Disk se hází z určeného výhoziště na cíl – jamku, která je zpravidla tvořena 
discgolfovým košem. Obvyklá délka jedné jamky bývá 50–150 metrů a prů-
měrný hráč by ji měl běžně dokončit třemi hody. Po prvním výhozu hráč po-
kračuje z místa, kam disk dopadl a takto hází, dokud se netrefí do koše.
Hřiště bývají navržena tak, aby se hráči museli potýkat s přírodními překáž-
kami, jako jsou stromy, keře či vodní plochy, a ukázali svoje schopnosti házet 
různé hody. Vítězem se stává hráč, který dokončí celé hřiště nejmenším po-
čtem hodů.
Kdo by si myslel, že existuje jen jeden typ disku, je na omylu. Zde malé dělení:
➢ Putter je disk, který se používá na dohazování do koše (puttování), nebo na 
kratší příhozy (approach). Jsou jednoduše ovladatelné, létají zpravidla rovně 
a ne moc daleko.
➢ Midrange je disk určený na střední vzdálenosti. Je rychlejší než putter a do-
létne tedy dále. Stále se však lehce ovládá a letí rovněji než driver.
➢ Drivery jsou disky určené k hodům na ty nejdelší vzdálenosti. Driver je často 
první disk, který hráč hází z výhoziště, tedy na začátku jamky. 
(zdroj: www.ultimo.cz)                                       Takže hodu disku zdar!

Město Litovel chce vysadit ve svém okolí vinice
Na podzim roku 2018 přišel 
na Městský úřad Litovel, Od-
bor životního prostředí (OŽP), 
pan Palička z Odrlic, se žádostí  
o změnu kultury pozemku  
z pole na vinice. Dal se do řeči  
s vedoucím OŽP, Ing. Kurfür- 
stem. Z jejich komunikace vzešel 
nápad – město Litovel by mělo 
udělat nějaké protierozní opat-
ření v Myslechovicích na Ram-
pachu, kde z důvodu masivní 
těžby dřeva, způsobené kůrov-
covou kalamitou, je vykácený 
lesní porost a hrozí splavování 
zeminy. Vhodným protierozním 
opatřením je výsadba vinic. Na 
ni by bylo možné získat dotaci  
z Ministerstva životního prostře-
dí, pokud by se jednalo o obnovu 
tzv. viniční tratě, která ale musí 
být schválena. Ing. Kurfürst tuto 
myšlenku sdělil tehdejšímu sta-

rostovi Ing. Potužákovi, které-
ho záměr nadchl, ale vzhledem  
k tomu, že to bylo měsíc před 
volbami, nebyly podniknuty 
žádné další kroky. 
Tuto myšlenku zdědil  součas-
ný pan starosta Viktor Kohout. 
„Společně s panem Paličkou 
a Ing. Kurfürstem jsme začali 
podnikat další kroky. V lednu 
se uskutečnila schůzka s poslan-
cem za KDU-ČSL Marianem 
Jurečkou, kde jsme jej sezná-
mili se zamýšleným projektem.  
Myšlenka se mu zamlouvala, ale 
upozornil, že má dojít ke změ-
ně viničního zákona a po jeho 
přijetí se situace změní. Je nutné 
si ale uvědomit, že okolí města 
Litovel, z pohledu vinařského 
zákona, nepatří do žádné vinař-
ské oblasti. Z tohoto důvodu i na 
nátlak „Svazu vinařů ČR“, kteří 

lobují za to, aby nové výsadby vi-
nic mimo vinařské oblasti nebyly 
povolovány, bude získání povolení 
značně problematické. 
V únoru 2019 byla podána žádost 
o obnovu viniční tratě na Ústřední 
kontrolní a zkušební ústav země-
dělský s odůvodněním, že výsad-
bou vinice chce Litovel přispět  
k rozmanitosti krajiny, k rozvoji 
vinohradnictví a vinařství v na-
šem regionu Haná a v neposlední 
řadě podpořit stále rostoucí zájem 
o pěstování a zpracování vinné 
révy, zejména u „malovinařů“. 
Žádost nebyla podpořena. Další 
žádost jsme podali v letošním roce 
a v současné době čekáme na vy-
jádření.
Záměrem města je obnovit histo-
rickou viniční trať „Na vinici“ na 

pozemku v katastrálním území 
Myslechovice. Do budoucna by 
mohlo město Litovel vysadit cca 
4,5 ha vinic. Máme k dispozici 
příznivé klimatické podmín-
ky, vhodné rezistentní odrůdy 
a dostatek odborné literatury. 
Dovednosti zemědělců z úrod-
né Hané jsou tradičně na vysoké 
úrovni. Historicky se vinná réva 
pěstovala od Litovle po Přerov, 
což dokazují dodnes dochované 
názvy honů v katastrálních ma-
pách (např. „Vinice“ nebo „Na 
vinici“). V našem kraji vznikají 
nově založené vinice v Přerově, 
v Olomouci – Droždíně, v Odr-
licích. Menší vinice založily okol-
ní obce Příkazy, Střeň a Senička.
Snad tedy i my budeme mít toto 
štěstí!“                                          red.   

Katastrální území Myslechovice, kde by jednou mohla být vinice (modře vyznačené). 
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Stíny Litovelska

Hlídáte si své věci při nakupování? 
Tohle je otázka, kterou velmi často 
pokládají jak Policie České repub-
liky tak i městské policie na svých 
webových stránkách! Bohužel se 
stále najdou lidé, kteří jsou ke svým 
osobním věcem neopatrní zejména 
při nakupování a tím pak dávají pří-
ležitost zlodějům k odcizení buď jen 
peněženky nebo celé kabelky. 
Přesně tyto případy musela řešit 
hlídka Městské policie Litovel, a to 
hned dvakrát – v sobotu 4. ledna  
a v pátek 17. ledna. Jeden případ se 
stal v prodejně Billa a druhý v prodej-
ně Albert. Oba případy byly jak podle 
příručky! Paní si dala kabelku s peně-
ženkou do vozíku a věnuje se nákupu. 
Když byla zabrána výběrem zboží  
v regálu a k vozíku byla otočena zády, 

tak neznámý pachatel využil situace 
a z odložené kabelky sebral peněženku  
s hotovostí a všemi osobními doklady. 
Na krádež obě poškozené osoby přišly až 
při placení u pokladny.
I když je to stále dokola omílané téma, 
nezbývá než to zde napsat znovu! Pro-
síme občany nakupující v obchodech 
(týká se mužů i žen), aby si své kabelky, 
tašky s doklady a peněženkami nedávali 
do košíku, kde je nemají pod stálým 
dohledem. Zlodějům stačí jen nepatrný 
okamžik a vy budete bez peněz a do-
kladů. Odhalit pak takového pachatele 
krádeže bývá velmi složité a v mnoha 
případech nepomůže ani záznam z bez-
pečnostních kamer. Nedávejte zlodějům 
šanci vás okrást! 

Ujet se nevyplácí...
V pátek 10. ledna byla hlídka městské 
policie požádána policisty České re-
publiky – oddělení dopravních nehod 
o součinnost a poskytnutí záznamu  
z kamerového systému našeho města. 
Strážníci pomáhali při odhalování pa-
chatele dopravní nehody na ulici Vítězná 
v Litovli, která se tam stala téhož dne  

v dopoledních hodinách. Pachatel totiž 
od nehody ujel, aniž by zastavil a neho-
du na místě vyřešil. Pachatel naboural 
do zaparkovaného vozidla a domníval 
se, že jej nikdo nevidí, ale naštěstí jej 
vidělo bdělé oko městské kamery.
Záznam z kamer nejen že odhalil typ 
vozidla, které nehodu způsobilo, ale také 
jeho registrační značku. Pro policisty tak 
nebude problém pachatele nehody do-
hledat. Viník nehody tak zaplatí nejen 
způsobenou škodu na vozidle, ale také 
pokutu a v krajním případě také může 
na nějakou dobu přijít o řidičský průkaz.
Vážení řidiči! Není lepší vyřešit věc na 
místě a nechat zaplatit škodu pojišťovně, 
než pak platit zbytečné pokuty? Vždyť 
každé vozidlo v provozu má povinně 
sjednané pojištění škod způsobených 
provozem vozidla.

Zatopený podjezd
Ve dnech 4.–5. února musela měst-
ská policie uzavřít průjezd pod že-
lezničním mostem na ulici Zahradní. 
V daném místě se často stává, že při 
zvýšené hladině řeky Moravy je silni-
ce pod zmíněným mostem zatopena 

a hrozilo by zde uvíznutí vozidla. Po 
celou dobu, co byl podjezd zatopen, 
hlídka monitorovala stav hladiny 
řeky Moravy – hladina totiž dosáhla 
téměř prvního povodňového stupně 
(stav bdělosti).
Ve středu 5. února v odpoledních ho-
dinách již hladina řeky klesla natolik, 
že uzávěra mohla být odstraněna. 
Občanům děkujeme za pochopení.

Vandalismus na škole
Ve středu 5. února v dopoledních 
hodinách kontaktoval telefonicky 
hlídku městské policie školník ze ZŠ 
Vítězná a oznámil, že nějaký  vandal 
rozbil dvě okna na škole u lanové 
prolézačky. Hlídka vyjela na místo, 
zadokumentovala škodu a pokusila 
se zajistit co nejvíce stop k odhalení 
pachatele tohoto vandalského činu. 
Že se jedná o vandalismus bylo na 
první pohled zřejmé, neboť pacha-
tel se žádným způsobem nepokusil 
dostat do vnitřních prostor školy  
a kromě škody na oknech žádná další 
škoda nevznikla.

Městská policie Litovel

VÝZVA – DOPLNĚNÍ JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

Vážení občané, žádáme Vás tímto o Vaše připomínky týkající se do-
plnění jízdních řádů. Chtěli byste nějaký příjezd či odjezd stávajícího 
autobusového či vlakového spoje uspíšit či naopak posunout tak, aby 

Vám navazoval na jiný spoj a nemuseli jste dlouho čekat? 
Sdělte nám to nejpozději do 20. března na e-mailovou adresu:      

dohnalova@mestolitovel.cz. 
Město se tak bude prostřednictvím Vašich podnětů snažit ovlivnit  
návaznost spojů u KIDSOKu (Koordinátor integrovaného dopravního 
systému Olomouckého kraje).  

Děkujeme za všechny Vaše podněty. 
 

Jednání s cukrovarnou
Ve čtvrtek 30. ledna proběhlo 
další jednání s Litovelskou cuk-
rovarnou, a.s. Jednání se zúčast-
nil Ing. Václav Řehák, ředitel. 
Ing. Řehák informuje o kampa-
ni, která skončila 29. prosince 
2019. Kampaň nebyla dle před-
stav vedení cukrovaru. Suché 
období způsobilo napadení 
řepy plísní, a proto řepa přestala 
částečně růst a vytvářet potřeb-
ný cukr. Litovelská cukrovar-
na vyprodukovala o cca 15 % 
méně cukru než v předchozích 
letech. Pan ředitel dále hovoří 
o projektu čistírny odpadních 

vod (ČOV). Během prosince se 
průběh projektu nepatrně zpoz-
dil. Důvodem bylo onemocnění 
projektanta. Subjekty, které jsou 
do stavby ČOV určitým způso-
bem zainteresované, se již čás-
tečně vyjádřily. Vedení cukro-
varu předpokládá, že do konce 
března by mohl být vyhotoven 
projekt pro stavební a výběrové 
řízení. Pokud se nevyskytnou 
nějaké zásadní chyby, v průbě-
hu druhého pololetí r. 2020 by 
mohly začít stavební práce. Vý-
stavba ČOV by měla být poměr-
ně rychlá.                                 red.

Město Litovel 
Nám. Př. Otakara 778/1b · 784 01 Litovel 
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o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 54/2005 Sb., 
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
 

 

 

 

 

 

 

Termín podání přihlášek: do středy 1. 4. 2020 do 12.00 hod. 

Předpokládaný nástup: 1. 8. 2020 
Písemnou přihlášku včetně požadovaných náležitostí zašlete na adresu 
zřizovatele:   
Město Litovel – odbor školství, kultury a sportu, nám. Přemysla Otakara 778, 
784 01 Litovel 

Obálku označte podle řízení, do kterého se přihlašujete: 
1. „NEOTVÍRAT – konkurs MŠ GEMERSKÁ“  
2. „NEOTVÍRAT – konkurs MŠ G. FRIŠTENSKÉHO“ 
 
 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ 

VYHLAŠUJE DVĚ KONKURSNÍ ŘÍZENÍ 
na obsazení vedoucích pracovních míst  

ŘEDITELE/ŘEDITELKY 
1. Mateřské školy Gemerská, příspěvkové organizace 

2. Mateřské školy G. Frištenského, příspěvkové organizace 
 

Bližší informace na úřední desce  

https://www.litovel.eu/cs/urad/uredni-deska/aktualni-oznameni.html 
Případné dotazy na tel. 585 153 154 
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SONS informuje o změně poradny
Několik let jsme 
poskytovali pro ob-
čany se zrakovým 
postižením z Lito-
vle a okolí zdarma 
poradenské a akti-
vizační služby, které se konaly 
každé první pondělí v měsíci  
v zasedací místnosti Městského 
úřadu Litovel.
Sdělujeme litovelským obča-
nům, že od ledna 2020 poza-
stavujeme a zatím nebudeme,  
z důvodu malého zájmu, nadále 
tyto služby poskytovat. 
Pokud máte vážné zrakové pro-
blémy a potřebujete poradit  
v této životní situaci, je možno 
se obrátit na níže uvedené kon-
takty.
I telefonicky se se zájemcem po-
radíme a navrhneme buď mož-
nost konzultace přímo v naší 
organizaci, nebo můžeme na-
vštívit imobilního klienta v jeho 
domácnosti.

Jaké poradenské a další služby 
poskytujeme?
➢ Základní poradenství – po-

skytujeme informace, rady nebo 
podporu při výběru vhodného 
druhu sociální služby. Pomáhá-
me i členům rodiny. Zprostřed-
kováváme navazující služby. 
➢ Odborné sociální poradenství 
v systému sociálního zabezpe-
čení, v oblasti vzdělávání, kom-
penzačních pomůcek aj.
➢ Podporujeme setkávání lidí  
s vážným zrakovým postižením 
v Olomouci, Uničově a ve Štern-
berku (do r. 2020 i v Litovli)  
s možností výměny zkušeností 
se zvládáním náročných situací.

Kontakt:
Sjednocená organizace nevido-
mých a slabozrakých ČR, z. s. Ob-
lastní odbočka Olomouc, 
I. P. Pavlova 69, 779 00 Olomouc
E-mail: olomouc-odbocka@sons.
cz, tel: 608 321 399, 585 427 750.
Web: www.sons.cz/olomouc     red.

V pondělí 10. února v ranních 
hodinách byla hlídka Městské 
policie Litovel požádána místním 
hasičským sborem o poskytnutí 
součinnosti při čištění zabloko-
vaného Svatojánského mostu. 
Všechny tři mostní oblouky uve-
deného mostu blokovaly napla-
vené stromy a větve, které se tam 
dostaly v souvislosti s vichřicí, 
která se prohnala naším krajem.
Hlídka na místě dohlížela, aby se 
přihlížející lidé nedostali do míst, 
kde by jim hrozilo nebezpečí zra-
nění. Dále také uvolnila průjezd 
k místu, kde byly vytažené klády 
nakládány na nákladní automo-
bil a odváženy Technickými služ-
bami města Litovel.
Děkujeme všem za spolupráci!

Městská policie Litovel

V pátek 20. prosince 2019 byla 
podepsána smlouva o budoucí 
darovací smlouvě s panem Jiřím 
Sedláčkem, majitelem unikátní 
sbírky harmonik. 
Panu Jiřímu Sedláčkovi, uči-
teli hry na akordeon a zá-
roveň opraváři těchto ná-
strojů, se za svůj život díky 
sběratelskému nadšení podařilo 
získat přes 300 harmonik sta-
rých až 150 let. Jsou to klávesové  
a knoflíkové akordeony, heligon-
ky od 55 českých výrobců i atypic-
ké harmoniky. Jeho pílí tak vznik-
lo „První muzeum harmonik  
v ČR“. Jednotlivé hudební ná-
stroje jsou evidovány ve fondu 
Ministerstva kultury.
Přáním pana Sedláčka, maji-
tele muzea, bylo, aby tato jedi-
nečná sbírka byla zachovaná ve 
své celistvosti pro další genera-
ce. Proto se ji rozhodl darovat 
městu Litovel s tím, že se město 
zaváže sbírku v její celistvosti 
uchovat a dále že umožní veřej-

nosti stálou přístupnost. Zastu-
pitelstvo města schválilo záměr 
zrekonstruovat 1. patro budovy 
Záložny na náměstí Př. Otakara  
a vybudovat zde reprezentativní 
prostory, do nichž bude sbírka 
po dokončení stavebních prací  
v roce 2020 přemístěna. 
Muzeum harmonik bylo poprvé 
otevřeno 1. července 2011. Mu-
zeum harmonik obdrželo v roce 
2012  zvláštní ocenění od  MK ČR 
a AMG ČR v soutěži o cenu Glo-
ria musealis v kategorii Muzejní 
počin roku 2011 za první a jedi-
né soukromé muzeum harmonik  

v ČR. Agentura Dobrý 
den Pelhřimov udělila  
v r. 2012 majiteli mu-
zea certifikát o vytvo-
ření českého rekordu 
za největší sbírku har-
monik a zapsala muze-
um do Knihy rekordů.
Městský úřad Litovel 
vyslovil v r. 2012 maji-
teli muzea poděkování 
za propagaci města Li-
tovel v oblasti kultury  
a turismu.                    red.  

Muzeum harmonik se bude letos 
stěhovat 

Čištění Svatojánského mostu
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V Litovelském muzeu právě probíhá výstava  
o obci mikroregionu Litovelsko – Července. 
Připomeňme si, co v minulosti dávné i nedávné 
jsme měli společného a co nadále spojuje naši 
obec a město Litovel.

V pramenech o historii obce je Červen-
ka uváděna jako starobylá slovanská osada.  
V období pozdního středověku a novověku je 
poddanskou vsí královského města Litovle, do 
poddanství Litovle však přecházela postupně. 
Nejstarší dochovaná listina města Litovle je 
současně i listinou, ve které je poprvé písemně 
zmíněna naše obec. Je to listina krále Václava 
II. z roku 1287 a je zde také psáno: Král daro-
val 2 lány ve Schwarzbachu rychtáři královské-
ho města Litovel Jindřichovi. (Schwarzbach je 
německý název naší obce.) Na základě této 
listiny z r. 1287 jsme si v roce 2017 připomínali  
730 let obce celodenní slavností s bohatým 
programem. 
V dobách příznivých se dařilo jak městu, tak 
vesnicím, v časech válek a bojů o moc nad 
zeměmi trpěly společně. Třicetiletá válka zna-
menala zpustošení vesnice, v urbáři je v r. 1658 
uváděna Červenka jako zcela pustá. Litovel se 
z třicetileté války vzpamatovala do 10 let, Čer-
vence to trvalo déle.
Z poddanských vsí, kterými dále byly Tři Dvo-
ry, Chořelice, Nasobůrky a Víska, byla Červen-
ka největší a tedy i nejvýznamnější (srovnání  
z konce 18. stol.). Červenští občané dováželi na 
trhy v Litovli svoje zboží – potraviny, výpěst-
ky, a naopak z města vozili vše potřebné pro 
hospodářství – hrnce, plátno, sukno, kovářské 
výrobky a další. Možná ani celý svůj výdělek 
z trhu domů nedonesli, protože se zastavili 
v některém z řady právovárečných domů či  
šenků ve městě. V Litovli se dařilo hrnčířské-
mu řemeslu. V červenských dolech se pro ně 
těžila kvalitní hrnčířská hlína, těžba hlíny po-
kračovala až do 30. let minulého století. Doly 
byly značně hluboké, čím více šly do hloubky, 
tím byla hlína kvalitnější. Těžba a dovoz hlíny 
do Litovle byl pro naše občany vítaným přivý-
dělkem.
Červenka byla zbožím litovelským a spadala 
pod panskou správu až do r. 1848, do zrušení 
vrchnostenských úřadů; i potom spadala obec 
pod hejtmanství litovelské, později litovelský 
okres.
V srpnu roku 1845 byl zahájen provoz na želez-
niční trati, stanice v Července však nesla název 
LITTAU – Litovel. Podnikatel Geisler postavil 
v r. 1872 v blízkosti železniční tratě pilu, další 

majitel Oskar Suchomel zavádí výro-
bu parket. Po úpadku firmu kupuje 
Leopold Gretzer a začíná zde vyrábět 
dehtovou lepenku. Byli to litovelští 
podnikatelé. Na oplátku jedním ze 
zakládajících členů Rolnického cuk-
rovaru v Litovli byl i červenský občan 
Šimon Pospíšil.  
V r. 1887 se započalo se stavbou lo-
kální tratě k rolnickému cukrovaru, 
tady končila stanicí s názvem Litovel. 
Po jejím uvedení do provozu byla sta-
nice v Července přejmenována, už to 
nebyla LITTAU, ale Červenka.
S Litovlí nás spojovala silnice vedou-
cí do Uničova. Ovšem na nádraží do 
Červenky docházeli Litovelští, jak se 
tehdy říkalo, lávkami. Luka mezi Litovlí a Čer-
venkou bývala pravidelně na jaře zaplavována, 
a proto zde byla vybudována hrázka s chodní-
kem a postaveny lávky, aby byl zajištěn odtok 
záplavových vod. Dnes mají hrázka zcela no-
vou podobu a jsou stále frekventovanou spoj-
nicí mezi městem a obcí.
Od r. 1896 sídlilo v klášteře Redemptoristů  
v Července soukromé české gymnázium, 
juvenát pro výuku kněží. Nejprve 5třídní, 
později 7třídní. Do doby zahájení výuky v li-
tovelském gymnáziu mohli studenti získat stře-
doškolské vzdělání právě tady, v klášterní škole  
v Července. Červenka spadala pod litovelskou 
římskokatolickou farnost, občané chodili na 
bohoslužby do kostela sv. Filipa a Jakuba na 
Starém městě. V obci byla jen kaple sv. Pavlíny 
(z r. 1798), kde se bohoslužby konaly 3x roč-
ně. Po výstavbě kostela sv. Alfonse v r. 1862 – 
postavili ho Redemptoristé – mohli Červenští 
navštěvovat bohoslužby v obci. Na hřbitově  
v Litovli byli pohřbíváni také červenští občané. 
Hřbitov u kostela sv. Filipa a Jakuba byl zrušen 
a Červenka má od r. 1927 vlastní hřbitov.

O slavných rodácích
Červenskému rodákovi výtvarníku Františ-
ku Flasarovi věnuje Muzeum v Litovli trva-
lou pozornost, byl tady vzpomenut na výsta-
vách během let již několikrát. 
Pozornost si zasluhuje další významný čer-
venský rodák, historik umění, autor řady 
publikací, a to prof. Dr. František Dvořák.  
V letech 1969–1985 působil v Olomouci 
na Filozofické fakultě UP, přednášel dějiny 
umění. V Litovli studoval gymnázium, ke 
svému rodišti i k Litovli se stále hlásil, na-
vštěvoval jak naši obec, tak akce k výročím 

gymnázia v Litovli.
Významným rodákem 
Červenky je také Vla-
dimír Karger, který se 
zasloužil o prosperitu 
Jednotného zeměděl-
ského družstva v Čer-
vence. Za připomenutí 
stojí, že dnešní potravi-
nářské podniky Adriana  
a Orerro jsou jeho pod-
nikatelskými projekty, 
díky jemu byly založeny, 
leží v katastru Tří Dvorů 
a tedy Litovle.

V r. 1960 bylo v Července otevřeno kino 
se širokoúhlou projekcí. Do doby, než bylo  
i v Litovli zavedeno širokoúhlé promítání, na-
vštěvovali Litoveláci také kino v Července.
V letech 1975–1991 byla správa obce Červen-
ky přičleněna k městu Litovel, v obci byly uliční 
výbory. Od r. 1991 je Červenka opět samostat-
nou obcí, je také součástí svazku obcí Mikro-
regionu Litovelsko. Obec se úspěšně rozvíjí, 
má 1 450 obyvatel, jejich průměrný věk je  
45,5 roku. Do Litovle chodí červenské děti na 
2. stupeň základní školy, do učiliště nebo na 
gymnázium.
Litovel je sídlem úřadů, lékařské péče, jezdíme 
sem na nákupy, za kulturou, řada našich obča-
nů do zaměstnání. Jedu do města – to pro nás 
znamená – jedu do Litovle. Ať už motorákem 
nebo autobusem, po vlastní ose na kole či au-
tem. Prostě do Litovle to máme kousek. 
Výstava v litovelském muzeu je přístupná až do 
12. dubna. Obec Červenka se na ní podílela 
shromážděním a dodáním výstavního mate-
riálu. Dodali jsme ho tolik, že ani nemohl být 
muzejníky všechen na výstavu zařazen. Jako 
například historické pohlednice obce, srovná-
vací fotografie – Červenka dříve a nyní nebo 
řadu informací k historii Červenky. Koncepce 
výstavy a její instalace byly v rukou muzejních 
pracovníků. Tak snad někdy příště.
Pokud jste tak ještě neučinili, přijďte ji navštívit 
a seznámit se s bohatou současností obce Čer-
venky. Jana Motlová, kronikářka obce Červenka

Obec Červenka se představuje v litovelském muzeu

Výstava o obci Červenka byla slavnostně zahá-
jena vernisáží v úterý 4. února. Tím ale nekončí 
práce muzejníka v souvislosti s touto výstavou.  
Z předmětů, které byly zapůjčeny na vý-
stavu, nás mj. zaujaly zajímavé recesistické 
noviny z Červenky. Možná právě Vy nám 
budete schopni a ochotni pomoci zkom-
pletovat na Silvestra vycházející (od roku 
1928 do roku 1940) speciální tiskoviny  
o 12–16 stranách s názvem Šotek z Červenky. 
Vycházely nákladem Tělocvičné jednoty Sokol  
v Července. Cenné jsou nejen dobovou inzercí  
z Litovle a Červenky, ale především dobovým 
vtipem. Možná se v některé z domácností, Vás 
čtenářů, ještě najde některé z čísel 1 (1928),  
2 (1929), 3 (1930), 5 (1932), 6 (1933) a 7 (1934), 
které nám nejsou v muzeu známy. Pokud na ně 
narazíte, rádi si z nich v muzeu pořídíme kopie. 
Určitě za ně bude ráda i kronikářka obce Čer-
venky. Předem děkujeme za spolupráci.
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Motookno pro muže

Opět jsme pro Vás po roce nachystali malý 
test z autoškoly, ve kterém si můžete pro-
věřit své znalosti... Pojďme na to! 

1. Předjedete se svým vozidlem jiné auto 
a máte v úmyslu se před něj zařadit. Mu-
síte dávat znamení o změně směru jízdy?
a) ano
b) ne

2. Tato dopravní značka označuje:
a) místo nebezpečí pádu vozidla 
     z nezpevněné krajnice
b) místo dopravní nehody
c) úsek častých dopravních nehod

3. Zjistí-li se při pravidelné technické 
prohlídce jedna „vážná závada“ (stupně 
„B“), je vozidlo: 
a) nezpůsobilé k provozu
b) způsobilé k provozu na dobu 3 měsíců
c) způsobilé k provozu na dobu 30 dní ode dne 
vyznačení zápisu výsledku technické prohlídky 
silničního vozidla v technickém průkazu vozidla

4. Jakou rychlostí je možno přejíždět 
přes železniční přejezd, který je opatřen 
výstražným křížem a dále signalizačním 
zařízením, na kterém bliká bílé světlo? 
a) 30 km/hod.
b) 50 km/hod.
c) 60 km/hod.

5. Tato dopravní značka: 
a) upozorňuje na umělou nerov-
nost na vozovce, jejímž účelem je 
zejména snížení rychlosti jedoucích 
vozidel
b) bezprostředně označuje umělou nerovnost 
na vozovce, jejímž účelem je snížení rychlosti 
jedoucích vozidel a je zpravidla označena žlu-
točernými pruhy
c) upozorňuje na hrboly, výtluky, díry a jiné ne-
rovnosti ve vozovce nebo na úsek s nerovným 
povrchem vozovky, vyžadující zvýšenou opatr-
nost nebo výrazné snížení rychlosti jízdy

6. Řidič vozidla z výhledu: 

a) projede křižovatkou jako první
b) projede křižovatkou jako poslední
c) dává přednost v jízdě oběma tramvajím

Správné odpovědi: 1a, 2b, 3c, 4b, 5a, 6a
Výpravy za litovelskou archeologií – 7. část
Němečtí archeologové na Litovelsku

Přestože v Litovli žila až do let 1945–1946 
početná německá komunita a až do kon-
ce 19. století ovládali správu města Němci, 
zdejší archeologie byla takřka výhradně 
národnostně česká. Národnostní spory  
a vášně v ní přesto nikdy nehrály žád-
nou roli. Ostatně od konce dvacátých let  
20. století litovelští muzejníci v čele s Karlem 
Sedlákem udržovali velmi korektní a přá-
telské vztahy se svými německými sousedy  
z Uničova, kteří v tamějším regionu prováděli 
od roku 1928 terénní výzkumy a věnovali se 
archeologii – kustodem uničovského muzea  
(a penzionovaným plukovníkem) Vinzen-
zem Reimerem, jeho věrnou pomocnicí 
Mizzi Manethovou i brněnským prehis-
torikem Karlem Schirmeisenem, který se 
ujal jejich odborného vedení. A když v led-
nu 1938 zakladatel uničovské archeologie 
Vinzenz Reimer zemřel, na jeho pohřbu 
nescházeli ani muzejníci z Litovle – správ-
ce muzea Karel Sedlák a František Kršek  
s Josefem Novotným, dva 
z funkcionářů Krajinské 
muzejní společnosti v Li-
tovli. Ostatně litovelské 
noviny tehdy přinesly ob-
sáhlý Reimerův nekrolog, 
v němž nechyběla ani tato 
slova: „V plukovníkovi  
Reimrovi odchází nejen 
dobrý vlastivědný a mu-
sejní pracovník, ale i dobrý 
člověk, který byl oblíben 
pro své chování a vystupo-
vání i v českých kruzích.“  
Snad nejvýraznější ně-
meckou stopu v litovel-
ské archeologii zanechal 
již zmíněný Karl Schir-
meisen, jedna z nej-
významnějších postav 
meziválečné německé 
archeologie na Mora-
vě. V roce 1933 se totiž 
obrátil na správce lito-
velského muzea Karla Sedláka  
s nabídkou odborného vyhodnocení nových 
archeologických přírůstků tamější muzejní 
sbírky. Sedlák to přijal s povděkem a Schir-
meisenovi nezištně poskytl některé z čers-
tvých objevů – z Odrlic, Sobáčova, Mladče, 
Seničky a Unčovic. Z kvinteta nalezišť bylo 
patrně nejzajímavější to, které se nacháze-
lo poblíž Seničky, na poli statkáře Dostála  
v poloze Na Dílech, jižně od cesty směřu-
jící do Senice; s největší pravděpodobností 
však zasahovalo rovněž na sever od ní. Zde 
se rozprostíralo žárové pohřebiště z mladší  
a pozdní doby bronzové (zhruba 13.–9. stol. 
př. Kr.) – v jednotlivých hrobech byl popel 
zesnulých vsypán v keramické nádobě, jež 
sloužila jako urna. První z hrobů byl obje-
ven náhodou v roce 1932, o rok později bylo 
nalezeno dalších pět hrobů. Některé z nich 
byly velmi bohaté – dva z hrobů obsahovaly 
více než deset keramických nádob, nechybě-
ly ani bronzové jehlice, keramické přesleny, 

bronzová sekera či skleněný korálek.
Schirmeisenův článek o nálezech z Litovel-
ska vyšel na jaře 1934 v německém časopise 
Zeitschrift des deutschen Vereines für die 
Geschichte Mährens und Schlesiens a jeho 
autor neopomenul zaslat jeden separátní 
výtisk do Litovle. Karel Sedlák mu vzápě-
tí jménem celého muzea zdvořile děkoval.  
A nezůstalo pouze u toho, neboť dne  
26. září 1933 Karl Schirmeisen dokonce ko-
pal na třesínském Plavatisku spolu se správ-
cem Mladečských jeskyní Josefem Novot-
ným – spolu nalezli tři hroby, ovšem kromě 
koster nebožtíků neobsahovaly vůbec nic. 
Snad pocházely ze slovanského pohřebiště, 
objeveného zde v roce 1926. 
Karl Schirmeisen nebyl jediným německým 
prehistorikem, s nímž měli Litovelští zkuše-
nost. V roce 1933 se na Karla Sedláka obrátil 
Hans Freising, další z německých prehisto-
riků působících na Moravě, a žádal o údaje  
o germánských nálezech z regionu do připra-
vované knihy. Sedlák mu informace vskutku 
poskytl a dodával: „Kdybyste snad ještě ně-

čeho potřeboval, račte 
mi jen napsati, milerád 
vyhovím Vaší žádosti.“ 
Rozhodně nešlo o pou-
hou zdvořilostní frázi. 
Freising se totiž záhy na 
Sedláka obrátil znovu  
s upřesňujícími dotazy 
a správce litovelského 
muzea ani v tomto pří-
padě nenechal jeho do-
pis bez odpovědi.  
Příležitostná spolupráce 
s německými archeolo-
gy z Moravy měla však 
přece jen své meze. 
Když se ve třicátých 
letech 20. století ujal 
zpracování nálezů z vě-
hlasných Mladečských 
jeskyní Josef Skutil  
z Moravského zem-
ského muzea v Brně, 
psal mu Josef Sedlák 

naprosto otevřeně: „Naší Krajinské musejní 
společnosti jako majitelce jeskyň i naší Mu-
sejní radě je vskutku líto, že nové nálezy mla-
dečské nebyly dosud publikovány. Nabízelo 
se již několik odborníků, hlavně německých 
(Schirmeisen, Freising aj.) a žádalo o po-
volení k publikování. Odmítl jsem všechny  
s poukazem, že jsem již slíbil Vám dáti nálezy 
k zpracování.“ Exkluzivní nálezy z litovelské 
muzejní sbírky byly prostě vyhrazeny české-
mu prehistorikovi…

Miloš Hlava

Vážení čtenáři, 
tímto dílem končí naše výpravy za litovel-
skou archeologií. Děkuji touto cestou panu 
Mgr. Miloši Hlavovi, Ph.D., z Univerzity Pa-
lackého v Olomouci, který pro Vás poutavé 
články o místní archeologii psal již od září 
minulého roku. Snad se Vám články nejen 
líbily, ale také Vás obohatily o zajímavé in-
formace.  

Kresby nálezů ze Seničky, zhotovené 
Karlem Schirmeisenem. 



Stalo se v Litovli

• 220 let
Purkrabí a kronikář Do-
nat Ulrich se narodil  
1. března 1800 v Langově 
domě na náměstí jako 
syn kupce Františka Ul-
richa a Františky, rozené 
Pelikánové z Uničova. 
Jeho manželka Eleonora 
byla dcerou zámožného 
obchodníka a purkmistra 
Antonína Schneidera. Ulrich byl dobrým malířem, 
duší divadelních ochotníků. V letech 1860–1873 na-
psal první dějiny Litovle, Geschichte der Stadt Littau  
s mnoha vlastními ilustracemi a dále dějiny Střelec-
kého spolku. Zemřel jako poslední městský purkrabí 
3. června 1874 v domě na ulici 1. máje č. 626.

• 130 let 
Továrník Petr Hlaváček se narodil 10. března 
1890 z devíti dětí. Kolem roku 1916 koupil v Na-
sobůrkách Rolnickou mlékárnu, začal zde sušit 
zeleninu, pražit sladovou kávu, vyrábět cikorku  
a různé marmelády. Dne 1. května 1917 oznámil 
sňatek s Máničkou Navrátilovou a v polovině  
roku přestavěl mlékárnu na továrnu na poživati-
ny značky Alibona. Firma byla i po válce úspěš-
ná, když začala exportovat sušenou zeleninu do 
Anglie a Švýcarska. Dne 8. května 1945 Hlaváček 
nešťastně zahynul, když byl zachycen ruským vo-
jenským autem cestou na kole z Alibony domů. 

• 30 let 
Pomník T. G. Marysaryka je dílo sochaře Kar-
la Lenharta. Litovelští komunisté po nástupu  
k moci dostali nepříjemný úkol: odstranit sochu 
postavenou teprve nedávno, 9. května 1948  
a pořízenou z peněz občanů. Pokusili se získat 
podporu dělníků v závodech, ale neuspěli. Po-
mník byl odstraněn teprve v normalizační době, 
v časných ranních hodinách 6. července 1978. 
Snad si tehdy ani neuvědomili symbolické datum 
– památka Mistra Jana Husa. Socha se uchovala 
ve sklepě archivu. Hned na prvních shromáždě-
ních Občanského fóra bylo požadováno obnovení 
pomníku na původním místě. Po očistění sochy 
od koroze a zhotovení nového podstavce byl po-
mník znovu odhalen při 140. výročí prezidentova 
narození, 7. března 1990. Důstojný průběh oslav 
doplnil vzpomínkový večer a výstava.

Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
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Z Hanácké ambasádê Dobři lêdi s nama 

Přendete si splknót? No ani neváhéte mili 
naši! To be belo, abeste na to zapomněle  
a venechale to přiležitosť, jak začénáme, 
Hanácká ambasáda s Hanáckó mozekó, ten 
letošni rok. 
Miluška Flášarová, Jarek Hlavinku a Peťa 
Lindušku se mnó, v tém našem sóčasnym 
složeni, chestáme se e letos znovo potvrzo-
vat jak je dobře si chvilko posedět, poveklá-
dat, pře pohodě a poslecho nás, učinkujicich 
a s tém e oddechnót pře cimbálovce litovel-
ské Hanácké mozeke ze zpěvákama, jak to  
s nama vespolek bévá. 
Přeznám se Vám, že v to chvilo, co to zahá-
jim, převitám fšecke a divám se po Vás, ne-
stačim jistěže najednó obhlidnót te známy, 
jak ož po letech sedáváte každé „na svym 
mistě“ a přece jenom to pohlazeni opako-

vanyho zetkáni bévá né jenom pro mě tém 
nélepšim pohlazenim v doše, jak sme zasé po-
hromadě.  
Pravda, potkáváme se e jednotlevě, náhodně  
e pravidelně v inéch přiležitostich, nále pro ten 
poslech hanáckyho povidáni če mozeke je to 
meslim e dosť mimořádná přiležitosť, deť mě 
řeknite, kde inde be ste takovó eště našle. 
A to nésme sami a mužo take za ten čas pře-
pomenót nám fšeckém, učinkujicim e ná-
vštěvnikum, kdo nám o teho pomáhá a slóži!  
Od redakce Litovelskéch novin, městskyho 
rozhlaso až po kolektiv Městskyho klubo 
e tech ostatnich, co vebirajó doprovodny 
chvilke pro občanstvo v televize po drátě. 
Jak sem se tak chestal co Vám napišo v tém-
to mym pozváni, napadlo mě, jaká že je to 
krásná zvláštnosť s nama a okolo nás a tak 

si řikám, navrhno tentokrát to naše 
programovy téma v rámco tradi-
ce, že to bode o tém, co bévá sko-
vany „pod třešinkó če třešinkama 
na dortě!“ Znáte to! Neco jak ten 
krásné trumf, překvapeni navrch, 
no ovizem a oslešime, co s tém do-
hromade oděláme, abe to belo ke 
spokojeni a radosti nás fšeckéch 
vespolek. 
Nezapomeňte, ve štvrtek šestadvacá-
tyho března od 18. hodine na Měst-
skym klubo. 
                                     Váš Zdenek Brané 

Jaro vysílá lákavé přísliby a my začínáme 
spřádat velkolepé plány. Nejdříve si připo-
meňme ty splněné. 
Ve čtvrtek 30. ledna se 42 seniorů sešlo na 
besedě Svatby doma a venku. Fotograf Lukáš 
Navara provázel slovem i obrazem zajímavé 
svatební zážitky a odpovídal na dotazy.

Na Jiřího Hroz-
ka, který kame-
rou zazname-
nával zajímavé 
akce, jsme vzpo-
mínali ve čtvr-
tek 6. února. 
Znovu ožila po-
vodeň v Litovli 
v roce 1997, od-
střel telekomu-
nikačních vysí-
lačů, zájezd na 
hrad Helfštýn, 
prohlídka lázní 
Luhačovic nebo 
taneční odpole-
dne s vystoupe-
ním Šťabajzen  

z Nové Vsi. Kamarád odešel před třemi lety, 
ale jeho tvorba nás těší dál. Manželka, paní 

Marie Hrozková, poděkovala všem za účast. 
Povzdechli jsme si, jak ten čas letí!
V úterý 11. února se šest turistů vydalo na vý-
šlap Litovelským Pomoravím. Trasa dlouhá  
11 km vedla přes Šargoun, Tři Dvory a Červen-
ku. Výšlap připravila paní Věra Spurná.
A na co se těšíme, co nás čeká? Wellness 
pobyt v Sezimově Ústí prožije 50 účastníků 
od 7. do 13. března. Ve čtvrtek 19. března se 
sejdeme v 15 hod. v klubovně DPS na ces-
topisné besedě Jiřího Škurka. Bude vyprávět  
o Altaji a Mongolsku. Ve čtvrtek 2. dub-
na  od 15 hod. zveme do Koncertního sálu 
Městského klubu na taneční odpoledne – 
Vítání jara, vstupné je 50 Kč (program, ob-
čerstvení, k tanci a poslechu zahrají manželé 
Hesovi).
Ve čtvrtek 16. dubna nás seznámí v 15 hod. 
v klubovně DPS Ing. David Číhal se změna-
mi a novinkami v dopravě. 
Městský klub připravuje na 28. dubna ve 
Velkém sále Záložny koncert skupiny DUO 
ARAMIS. Vstupenky si můžete zakoupit  
v TIC Litovel.
Další akce sledujte v naší vývěsce a hlášení 
městského rozhlasu. Věříme, že můžeme na 
zajímavých akcích počítat s velkou účastí.    
                                                                                                                      mf

Kameraman Jiří Hrozek



Okénko pro ženy

Máme tady březen. Většina z nás si od něj 
slibuje více teplých slunečních paprsků, 
více světla, rozkvetlou přírodu... Ti z nás, 
kteří mají nějakou alergii, ho ale vítají  
z jistou obavou.  S probouzející se příro-
dou se totiž bohužel probouzí i alergie... 

Hlavní pohotovost pro alergiky nastává právě  
v březnu. Rozkvétá totiž velké množství dřevin, 
bylin i trav, které mohou způsobovat alergické 
potíže. V ovzduší se výrazně rozšíří paleta pylů 
– alergenů. Které to jsou?
• březen – bříza, dub, jilm, líska, olše, tis, topol, 
vrba
• duben – borovice, bříza, buk, cypřiše, dub, 
habr, jasan, javor, jilm, jírovec, líska, olše, ořešák, 
platan, tis, topol, vrba, pampeliška, řepka
• květen – borovice, bříza, buk, černý bez, dub, 
habr, jasan, javor, jilm, jírovec, lípa, ořešák, pla-
tan, vrba, pampeliška, řepka, šťovík ad.

Pyly se do kontaktu s organismem dostávají 
buď skrze dýchací systém anebo spojivkový vak. 
Alergie se pak projevuje např. tím, že nám teče 
z nosu, slzí nám oči, kýcháme, kašleme, svědí 
nás oči a nos, můžeme mít i tmavé kruhy pod 
očima. Alergii nemusíme mít nutně odmala, 
různé druhy přecitlivělostí se mohou objevit 
kdykoli v průběhu života. 
A jak proti pylové alergii „bojovat“? Vyhýbejte 
se rizikovým místům – lesům, parkům, omez-
te procházky ve volné přírodě. Omezte první 
sekání trávy. Když je koncentrace pylu příliš 
vysoká, raději zůstaňte doma. Zavírejte okna – 
především když je teplota nejvyšší. Neotvírejte 
ani okna u auta a větrejte jen krátce po dešti. 
Pomoci může i čistička vzduchu. Pravidelně si 
myjte vlasy. Pylová zrnka spláchnete dřív, než 
začnou působit jako alergen.
(zdroj: www.bez-alergie.cz)                                   red.
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Meredith Appleyard: Naděje v oblacích                           Alan Gratz: Uprchlík

Lepší život bez plastů          Hana Whitton: Sága rodu Reissových

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

Ze společnosti – odešli

24. 1.  Jiří Procházka z Červenky (65 let)
26. 1.  Vlastimil Grézl z Litovle (66 let)
27. 1.  Antonín Vinš z Březového (86 let)
30. 1.  Karel Kunovský z Myslechovic (78 let)
  7. 2.  Jan cholinský ze Slavětína (72 let)
  8. 2.  Věra Deskopová z Litovle (92 let)
  8. 2.  Milan Ptáček z Litovle (60 let)
  9. 2.  Eva Voglová z Litovle (83 let)
11. 2.  Milada Helekalová z Litovle (64 let)
11. 2.  Alois Jureček ze Třech Dvorů (82 let)
17. 2.  Josef Konejl z Litovle (94 let)
18. 2.  Vladimír Bartoš z Litovle (92 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami 
Hrandop a Misericordia.

Ve čtvrtek 13. února se konalo Shromáždění 
členů MSL, výroční členská schůze. Byl zde 
představen i plán činnosti na tento rok včet-
ně pozvánek na nejbližší akce. 
Tou první bude doprovodný program k ak-
tuální výstavě o obci Červenka. V něm se 
představí žáci z tamní mateřské a základní 
školy, vystoupí Dětský pěvecký sbor Červe-
ňáček, děti z kroužku Badatel v tajemném 
muzeu působícím při DDM Litovel a souro-
zenci Osičkovi. Den Červenky bude v neděli 

22. března od 15 do 17 hodin ve výstavních 
prostorech muzea v 1. patře. 
Poznávání Červenky zakončíme vycházkou 
po obci, kterou povede kronikářka obce Jana 
Motlová o týden později. V sobotu 28. břez-
na se sejdeme u vestibulu vlakového nádraží 
ve 13.30 hodin a navštívíme kostel sv. Alfon-
se, areál bývalého kláštera s křížovou cestou 
Františka Flasara, sítotisk, kapli sv. Pavlíny, 
obecní úřad, sokolovnu a další zajímavosti. 

Litovelští muzejníci 

Litovelské muzeum informuje

Meredith Appleyard: Naděje v oblacích
Romantický příběh pro ženy z prostředí 
australských leteckých záchranářů.

Lepší život bez plastů
Miliony tun plastového odpadu, hromadící 
se v přírodě, patří k největším výzvám sou-
časnosti. Příručka se snaží přinést řešení  
v použití alternativních, přírodu nezatěžují-
cích materiálů.

Hana Whitton: Sága rodu Reissových
Historický román zasazený do českých 
zemí konce 18. a první poloviny 19. století 

je ságou pozoruhodného rodu Reissových. 
Přibližuje prostředí české obrozenecké spo-
lečnosti i reálných historických osobností, 
které tvořily naše dějiny.

Alan Gratz: Uprchlík
Tři mladí lidé, jedna touha: utéct. Josef je ži-
dovský chlapec v nacistickém Německu tři-
cátých let. Jeho rodina před hrozícím nebez-
pečím prchá na lodi mířící na druhý konec 
světa. Isabel je kubánská dívka. Píše se rok 1994  
a její zemi pustoší vzpoury a nepokoje, a tak 
se s rodinou vydává na člunu hledat bezpečí 
a svobodu v Americe. Mahmúd je mladý Sy-

řan. Jeho vlast v roce 
2015 ničí válka a on 
s celou rodinou pu-
tuje pěšky po Evropě. 
Všichni hledají úkryt  
a všichni musí překo-
nat nepředstavitelná 
nebezpečí. Kniha je 
určena mladším čte-
nářům.                         lf

Pozvánky

LiStOVáNí S LUKÁŠEM HEJLÍKEM
• čtvrtek 5. 3., od 20 hod., Litovelská kavárna 

VELKÁ RETRO DISKOTÉKA 
• sobota 7. 3., od 20 hod., Haňovice

Haňovští zvou do kulturního domu na retro 
diskotéku (70. a 90. léta).

JARNÍ KONCERT
• úterý 10. 3., od 17 hod., ZUŠ Litovel – sál

MOTORKÁŘSKÝ PLES 
• sobota 14. 3., Sokolovna Unčovice

Srdečně všechny zvou Motorkáři Wild Hogs.
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Vážení čtenáři, 
parta kamarádů startuje své stro-
je a vydává se na svou další cestu.  
Jede, stojí, jede, stojí, opravuje, 
jede... A tak pořád dokola. Proto-
že jsem jim dle mého názoru ne-
dostatečně vyjádřila svůj obdiv, 
tak to chci napravit teď: Chlapi, 
jste výborní, ať Vám to jezdí stej-
ně dobře i dál!!! 

LN: Před deseti lety jste si pro 
svou další cestu zvolili opět sou-
sední stát, tentokrát Rakousko. 
Proč padla volba právě na tuto 
hornatou zemi?
PD: Na Slovensku každý z nás 
byl. Další sousední stát je Ra-
kousko. Rakouské hory jsme 
si ale ještě netroufali navštívit. 
Bylo to jen takové nakouknutí. 
Dá se říct, kolem hranic. Ale  
i tak, bylo hned poznat, že ne-
jsme doma. Všude pořádek, 
všechno uklizené, čisté, nád-
herné silnice. Vzorní řidiči, 
co raději pojedou čtyřicítkou 
za námi, než by nás jen trochu 
omezili. Pokud teda zrovna ne-
jede kolem český autobus. To 
jsme hned zase zpátky v realitě. 

LN: Jakou jste si naplánovali tra-
su? Kolik dní? Kolik km jste chtě-
li zvládnout?
PD: Tenhle výlet byl na čty-
ři dny. Většinou vyrážíme  
v pravé poledne z naší základ-
ny Vápenky Vitoul, odkud nás 
vyprovází naši spolupracovníci 
v čele s naším panem ředitelem  
Ing. Ladislavem Vitoulem. Ten 
nám mimo popřání šťastné cesty 
také nikdy nezapomene přidat 
obálku s měnou státu, kam se 
zrovna chystáme na cestu. Velice 
mu tímto děkujeme. První noc 
byla v nám již dobře známém 
kempu v Jedovnici. Druhý den 
jsme se vydali na Vranovskou 
přehradu. Cestou jsme navštívili 
rozsáhlý komplex hradu Veve-
ří u Brněnské přehrady. Stavili 
jsme se na Masarykově okru-
hu v Brně a prohlédli si první 
bleskosvod katolického faráře 
Kryštofa Prokopa v Příměticích. 
Třetí den jsme se zajeli podívat 
na zříceninu hradu Cornštejn  
a po přejetí hranice na hrad Har- 
degg, který leží na rakouské 
straně řeky Dyje. Dál jsme po-
kračovali zvlněnou krajinou 
Dolního Rakouska do Valtic  
a Lednice. Tady jsme okoukli Ja-

nův hrad. Třetí 
den jsme za-
končili v kem-
pu Merkur,  
P a s o h l á v k y. 

Čtvrtý den jsme už jenom se za-
stávkou na Slavkovském bojišti 
dorazili domů. 

LN: Kdo během Vaší cesty stál  
a opravoval nejvíce? Jaké byly zá-
vady?
PD: První ruce od oleje měl 
Vraťa, kterého na křižovatce  
v Myslechovicích čekala celá 
rodina a přímo u nich mu vy-
pověděla službu svíčka. Další na 
řadě byl náš nový člen Martin, 
kterému cestou do Jedovnice 
došlo, že nasadil opačně píst. 
Naštěstí kroužky vydržely, tak 
ho stačilo jen otočit. Nejhůř na 
tom byl Peťa, který začal ladit 
už v Rakousku a vydrželo mu to  
s kratšími či delšími pauzami až 
domů. Až tam se po rozborce 
motoru ukázal problém. Špat-
né gufero na klice. Ostatní měli 
jen lehké závady, jako je prázd-
ná nádrž, svíčka, ucpaná tryska 
nebo seřízení předstihu. 

LN: Na svých mašinách jezdíte 
i během roku nebo to využíváte 
jiné stroje?
PD: Občas se někteří z nás zú-
častní nějaké fichtl akce. Taky 
pravidelně na závěr sezóny jez-
díme na takzvanou VKV (vel-
mi krátká vyjížďka), která se 
vzdáleností rovná zhruba naší 
první cestě. Jinak si stroje, až na 
nějaké nedělní vyjížďky šetříme. 
Během roku pak používáme 
jednostopé vozidlo jen tři. Peťa 
jezdí na kole, Vraťa na skútru 
Yamaha 150, já používám v zimě 
Babetu, v létě Simsona a BMW 
F800 GS. 

LN: Jakou údržbu fichtly během 
roku vyžadují? Šperkujete nějak 
své stroje, aby byly čím dál tím 
lepší a výkonnější?
PD: Samozřejmě si musíme 
stroje upravovat. Už jen pro to, 
abychom na ně naložili všechnu 
bagáž, která se s přibývajícími 
kilometry neustále zvětšuje. Při-
dávají se nádrže nebo se dávají 
větší, abychom nemuseli pořád 
hledat pumpy. Vylepšují se sedla 
pro zpříjemnění 8 až 12hodino-
vého sezení na nich. O zvýšení 
výkonu se taky pokoušíme, ale 
ne vždy je to ku prospěchu věci. 
Důležitější je hlavně spolehli-
vost. Další velké téma je chlaze-
ní a různé pokusy vyřešit tenhle 
problém velkých a dlouhých 

kopců. Jinak jsme přišli na to, 
že pokud stroj jede, je lepší na 
něho nešahat a chodit kolem něj 
po špičkách. 

LN: Po návratu hodnotíte nějak 
svou cestu? Měli jsme jet jinudy, 
vzít si více náhradních dílů…
PD: Na naše cesty vzpomí-
náme celý rok. Ať už v práci  
u svačiny nebo na akcích, kde 
se sejdeme všichni. Mluví se  
o zážitcích, jestli jsme si cestou 
všimli stejných věcí, kdo měl 
jaký problém, co kdo kde udělal 
za trapas, kde bylo jaké pivo či 
jídlo, nebo co příště ještě přiba-
lit. Rozebírají se krizové situace, 
bloudění nebo kde se nám kdo 

ztratil. Taky koho jsme cestou 
potkali a kdo nám jak pomohl. 
Hlavně na tyhle lidi vzpomíná-
me s velkou vděčností. 

LN: Máte spočítáno, kolik km jste 
nakonec ujeli? A kolik hodin jste 
na mašinách strávili?
PD: Celkem jsme ujeli 521 km. 
Z toho cca 180 km Rakouskem. 
Naše pozadí strávilo na sedlech 
14.52 hod. čistého času jízdy.

LN: V dubnu zamíříme trochu 
dál… Prozraďte čtenářům, kam 
je vezmete.
PD: V dubnu se podíváme k jed-
né velké louži. Tou je maďarský 
Balaton.                                      red.

Na fichtlech tam a zase zpátky...
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Fotoohlédnutí za plesovou sezónou 2020
Plesová sezóna je skoro za námi, 
pojďme si pár plesů připome-
nout. A na jakém plese jste pro-
tančili střevíce Vy? 
V pátek 17. ledna byla Městským 
plesem zahájena plesová sezóna 
2020. Během večera vystoupili  
s polonézou žáci ZŠ Jungmann-
ova, dále se předvedla litovel-
ská taneční skupina Caramba 
pod vedením Pavly Vydrželové 
a tanečnice z Tanečního studia 
Latifah s kankánem a show s led 
křídly. Celým večerem prováze-
la skupina Galaxy z Olomouce.
První únorovou sobotu přivítal 
duet houslistky s baskytaris-
tou mladé talentované skupiny 
ReadHeads první návštěvníky 
již třetího ročníku Fotbalové-
ho plesu v Litovli. Kompletní 
šestičlenná skupina pak v sále 
Záložny doprovázela večerem 
plným zábavy a soutěží, včetně 
vystoupení, ve kterých se před-
stavili ať už tradičně samotní 
hráči či pozvaní hosté, tak nově 
i funkcionáři. Návštěvníci ple-
su se po celý večer skvěle bavili  
a o to šlo pořadatelům přede-

vším. Fotbalisté tak potvrdili 
dobrou a pohodovou sezónu, 
v níž se nacházejí na sedmé 
příčce krajského přeboru a pro-
kázali, že dokáží pobavit lidi  
i mimo fotbalový trávník.  
34. Hanácký bál se konal  
8. února a byl více krojový  
a folklorní než v minulých le-
tech. K tanci, poslechu a dobré 
zábavě hrála Hanácká mozeka 
Litovel a Cimbálová mozeka 
Primáš z Přerova. 
Při slavnostním zahájení na-
stoupilo na sál téměř 60 krojo-
vaných účastníků (dospělých  
i dětí). Během večera vystoupi-
la litovelská Hanačka a její dět-
ský soubor Hanáčci. Hostem 
byl Folklorní soubor HANÁ  
z Přerova, který kromě svého 
vystoupení také zapojil přítom-
né do tanečních her, při nichž se 
návštěvníci bálu dobře pobavili. 
Srdečně děkujeme všem, kteří 
náš Hanácký bál podpořili. 
Za litovelské fotbalisty Martin Jin-

dra, za Hanačku Stanislava Kulatá
Foto Městský ples: Vojtěch Skácelík, 
foto Hanácký ples: Míša Horáková

V tomto roce si Základní umě-
lecká škola v Litovli připomí-
ná 120 let hudebního školství.  
V průběhu svého působení pro-
šla škola mnohými změnami, 
od změn v názvu přes změnu ve 
skladbě oborů (dnes má škola 
vedle hudebního oboru i obor 
výtvarný), až po změny týkající 
se budovy, ve které škola sídlí. 

Výrazné změny nastaly v prů-
běhu posledních dvou let, kdy 
se budova školy rekonstruovala. 
Z půdních prostor bylo vytvoře-
no pět hudebních tříd, výtvarný 
ateliér, sklad hudebních nástro-
jů a sociální zázemí. V přízemí 
byly zrekonstruovány tři hudeb-
ní třídy, sociální zázemí a byl 
vybudován koncertní sál, který 

škole dosud chyběl. 
Třídy jsou moder-
ně vybaveny novým 
nábytkem, splňují 
akusticky náročné 
parametry, mají dob-
ré technické vyba-
vení. Tato rozsáhlá 
rekonstrukce probí-
hala ve dvou etapách 
a škola za ni vděčí 

svému zřizovateli, Olomoucké-
mu kraji, který přišla na více než 
16 mil. Kč.
V úterý 18. února byly výše zmí-
něné nové a zrekonstruované 
prostory za přítomnosti hejtma-
na Olomouckého kraje Ladisla-
va Oklešťka slavnostně otevřeny. 
Slavnostní akce se dále zúčastni-
li náměstci hejtmana Olomouc-
kého kraje pánové Mgr. Dalibor 
Horák a Ladislav Hynek, dále 
zástupci města Litovel, staros-
ta města Viktor Kohout a mís-
tostarosta města Mgr. Lubomír 
Broza, sponzoři a další hosté. 
Prohlídka opravených prostor 
začala přestřihnutím pásky  
a minikoncertem v koncertním 
sále školy, kde je umístěno nové 
klavírní křídlo značky Petrof. 

Toto křídlo bylo pořízeno za fi-
nanční podpory Olomouckého 
kraje, města Litovel, místních 
firem, rodičů a přátel školy. 
Přejeme škole, ať se jí daří stejně 
dobře dalších 120 let!                 red.

Oslavy 120 let hudebního školství v Litovli
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3
• 25. 1.–20. 3.     KOLO – DESET STUPŇŮ K DOKONALOSTI 
Prostory TIc Litovel, PO–PÁ 8–17 hod., SO 9–15 hod., vstupné dobrovolné. 
Výstava historických kol ze sbírky pana Karla Poláška. 

• úterý 3. 3.    DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU – VYPRODÁNO!!!
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: od 250 Kč, na místě +50 Kč.
Divadelní hra v podání Divadla Járy cimrmana.

• 5.–27. 3.    XXIX. 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 za účasti delegace z Polska se koná ve 
středu 4. 3. v 17 hod.

• čtvrtek 12. 3.    OBUŠKU Z PYTLE VEN
Velký sál Záložny, 10 hod., vstupné 40 Kč.
Pohádka v podání Divadelní společnosti Julie Jurištové, pro děti MŠ a I. st. ZŠ 
včetně veřejnosti.

• úterý 17. 3.    4TET
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej od 550 Kč, na místě +50 Kč.
Již téměř 16 let udivují diváky svými neuvěřitelnými pěveckými, ale i herecký-
mi výkony a nápady Jiří Korn, Jiří Škorpík, Dušan Kollár a David Uličník. 

• pátek 20. 3.    MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej 150 Kč, na místě 200 Kč.

III. ročník úspěšné módní show. Přijďte, chcete-li být šik a trendy. Módní pře-
hlídky společenské a svatební módy, hand made, doplňky, kosmetika a brýle. 

• úterý 24. 3.     DUO DU RÊVE A MARKÉTA JANOUŠKOVÁ
Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné 80 Kč. Koncert v rámci KPH.
Vystoupí: Jana Jarkovská (flétna), Bohumír Stehlík (klavír) a Markéta Janouš-
ková (housle).

• čtvrtek 26. 3.    PŘÊNDITE SI SPLKNÓT
Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., vstupné dobrovolné. 
Téma: Bôde to o tém, co bévá skovany pod třešničkó čê třešinkama na dortě.
Pořad pro přátele hanáckého nářečí, host: Hanácká mozeka, pořadatel: Hanác-
ká ambasáda.

PŘIPRAVUJEME: 
1. 4. POSLEDNÍ ARISTOKRATKA (kino)
7. 4. TITANIC (divadelní představení)
18. 4. ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY
6.–12. 4. VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
20. 4. KYBERSVĚT NAŠICH DĚTÍ ANEB DĚTI V ZAJETÍ INTERNETU (beseda) 
24. 4. DOGA (koncert)
4. 5. KONCERT V MLADEČSKÝCH JESKYNÍCH: ELIŠKA WEISSOVÁ
13. 6. HANÁCKÉ BENÁTKY (Marta Jandová, Argema, Hudba Praha, Ready 
Kirken, Monkey Business a další). Zvýhodněný předprodej na Hanácké Benát-
ky do 22. dubna!

Změna programu vyhrazena.

Již téměř 16 let udivuje diváky 
svými neuvěřitelnými pěvec-
kými, ale i hereckými výkony  
a nápady vokální seskupení 
4TET ve složení David Uličník, 
Jiří Korn, Jiří Škorpík a Dušan 
Kollár. Gentlemani v cylindrech 
opět připravili originální podí-
vanou. Zbrusu novou koncertní 
verzi s názvem Verze V., kterou 
připravil se 4TETem stejný tým 
jako verze předešlé, je scénicky 
a obsahově úplně jiná. Co ale 
zůstalo, je umělecky plnohod-

notný, precizní a přitom osobi-
tý projev vokálního seskupení, 
který se snoubí s již pověstnou 
dokonalostí a profesionalitou Ji-
řího Korna.
Úžasné vokální výkony, nepře-
hlédnutelný design kostýmů 
Marie Markové a Jana Boušky, 
překvapivě originální pojetí 
aranžmá a neotřelé harmonie 
Jiřího Škorpíka i temperament-
ní herecké až „taneční“ výkony 
některých aktérů na jevišti. To 
vše rozhodně nenechá nikoho 

chladným a od-
měnou jsou jim 
vždy vyprodané 
koncerty s neo-
pakovatelnou at-
mosférou. 
Koncert si mů-
žete užít v úterý 
17. března od 19 
hodin ve Velkém 
sále Záložny v Li-
tovli. Vstupenky 
můžete zakoupit 
v Turistickém in-
formačním cent-
ru v Litovli.    MK

Gentlemani v cylindrech... 4TET Záložna ožije módou!
Reklamní a modelingová agen-
tura Studio 365 ve spolupráci  
s Městským klubem Litovel 
pořádá třetí ročník módní pře-
hlídky. V pátek 20. března od 
19 hodin ožije Velký sál Zálož-
ny módou! Přijďte se inspirovat 
kolekcemi jaro–léto EaL Móda, 
elegantními společenskými  
a svatebními šaty Svatebního sa-
lonu Elsa. Originální brýlové ob-
ruby představí Optika ALEXA 
Olomouc, hand made výrobu 
klobouků Marie Mazánková, 
originální kabelky a tašky Marie 
Vlčková. Líčení modelek bude 
mít na starosti Zuzana Hrdlič-
ková, vlasový styling modelek 

Tereza Opluštilová. Generální 
partner akce – Opel Morava. 
Předprodej vstupenek v Turi-
stickém informačním centru 
Litovel. Vstupné v předprodeji  
150 Kč, na místě 200 Kč. Těšíme 
se na vás!                                        MK
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Již tradičně se můžete i v letoš-
ním roce těšit na celoměstskou 
akci, která přináší zábavu pro 
děti i dospělé, pořádanou Měst-
ským klubem Litovel, a to na-
Hanácké Benátky, které se usku-
teční v sobotu 13. června. Pro 
děti bude v parku Míru od 10 
do 17 hodin připraven program 
zdarma. Na náměstí Př. Otakara 
zahájíme program ve 12 hodin. 
Vidět budete moci vystoupení 
rockové zpěvačky Marty Jando-

vé s kapelou. V České republice 
je Marta Jandová známá pře-
devším díky své sólové kariéře,  
v Německu působí v kapele Die 
Happy. Další vystoupí Argema, 
česká rocková hudební skupina  
z Uherského Hradiště, kterou 
založili v roce 1982 Josef Pavka, 
Slávek Borovička, Olda Gistr, 
Zbyněk Horák, Karel Holomáč  
a Jarda Pavelka. Sestava skupiny 
se během své existence několi-
krát změnila, ale v současnosti 

ji tvoří Josef 
Pavka – bicí, 
Jaromír Hnilica 
– zpěv, Ivoš Le-
dabyl – kytara,  
Kamil Hanáček 
– basová kytara. 
Třetí vystupující 
kapelou bude 
Ready Kirken. 
Česká hudební 
skupina, zalo-
žená roku 1996. 

Její současní členové jsou Michal 
Mráz – kytara, zpěv, Jiří Dračín-
ský – baskytara, Mika Ronos – bicí  
a zakládající člen Zdeněk Ceral 
– kytara. Největší úspěch zazna-
menali Ready Kirken s hity Zejt-
ra mám, Černý brejle a 1+1. 
Ready Kirken vystřídá Hud-
ba Praha existující od roku 
1984. Pestrá směsice pub- 
rocku, punku okořeněného 
prvky nové vlny skloubená se 
starým rhythm & blues a neo-
třelým, syrovým písničkářstvím 
ji od samého počátku předur-
čovaly do přední pozice české 
nové vlny. Celodenní program 
ukončí skupina hrající pop  
a funk Monkey Business.
Zvýhodněný předprodej již nyní 
až do 22. dubna za 150 Kč, potom 
za 200 Kč. Vstupenky zakoupíte  
v Turistickém informačním cen-
tru Litovel nebo v síti Ticket- 
stream. Více informací na www.
hanackebenatky.eu.                  MK

Předprodej na Hanácké Benátky zahájen!

Duo du Rêve ve složení Jana Jar-
kovská (flétna) a Bohumír Stehlík 
(klavír) bylo založeno v roce 2011. 
Vedle společných koncertů se 
účastní také mistrovských kurzů, 
například Forum International 
pour Flute et Piano v Lucembur-
sku či Sandviken Master Classes 
ve Švédsku. Interpretace dua byla 
oceněna vítězstvími v mezinárod-
ních soutěžích (např. Pro Musi-
cis International Award v Paříži,  
1. cenou ve Val Tidone Internatio-
nal Chamber Music Competition 
v Itálii nebo v soutěžích ISA Open 
Awards v Rakousku, …). Svými 
koncerty se snaží přinášet poslu-
chačům klasickou hudbu na té 
nejvyšší interpretační úrovni.

JANA JARKOVSKÁ
Po maturitě na Biskupském gym-
náziu Bohuslava Balbína v Hrad-

ci Králové absolvovala Pražskou 
konzervatoř a Akademii múzic-
kých umění v Praze. V roce 2010 
studovala v rámci programu Eras-
mus také na Conservatorio di Mu-
sica „G. Verdi“ v italském Miláně  
a v roce 2012 působila na téže kon-
zervatoři jako odborná asistentka. 
V letech 2013–2015 absolvovala 
postgraduální interpretační pro-
gram na Royal College of Music 
ve Stockholmu. Od roku 2014 je 
doktorandkou na HAMU v Praze. 
Vedle Dua du Rêve je Jana členkou 
souborů Bellatrix-Trio (flétna- 
violoncello-klavír) a Morgenstern 
Ensemble (soprán-flétna-klavír), 
s nímž se věnuje především sou-
dobé hudbě. Od září 2016 je Jana 
Jarkovská profesorkou flétny na 
Konzervatoři Teplice.

BOHUMÍR STEHLÍK
Vystudoval pražské 
Gymnázium Jana Ne-
rudy s hudebním za-
měřením. Po roce na 
Akademii múzických 
umění v Praze zamířil 
r. 2011 do Švédska, kde 
studoval až do roku 
2016 na jedné z nejpres-
tižnějších skandináv-
ských hudebních škol 
– Hudebním institutu 
Edsberg pod Royal Co-
llege of Music ve Stock-
holmu, je laureátem 
řady klavírních soutěží 

(např. Ljunggrenska tävlingen – 
1. cena, Stockholm International 
Music Competition – 2. cena, 
Concertino Praga – 1. cena, Vir-
tuosi per Musica di Pianoforte –  
1. cena). Byl oceněn rovněž mnoha 
stipendii, naposledy stipendiem 
švédské Královské hudební aka-
demie 2015. Vedle Dua du Rêve 
je členem mezinárodního soubo-
ru Ensemble D’Accord, který se 
věnuje repertoáru od klavírního 
tria až po kvintet. Kromě koncert-
ní činnosti působil Bohumír jako 
vyučující na hudební akademii 
Ingesund při universitě Karlstad 
ve Švédsku a od října 2016 pů-
sobí také na Janáčkově akademii 
múzických umění v Brně.

MARKÉTA JANOUŠKOVÁ
Je českou houslistkou působí-
cí především v zahraničí. Díky 
mnoha oceněním na soutěžích  
a úspěšným sólovým vystoupe-
ním na českých a mezinárodních 
festivalech je vyhledávanou sólist-
kou a komorní hráčkou. Působí 
jako členka Páleníčkova klavír-
ního tria, komorního uskupení 
La Rêverie, komorního projektu 
Goldbergovských variací pod 
záštitou Maltské filharmonie, ve-
doucí členka Hulacourt Cham-
ber Soloist, dále jako rezidenční 
umělec D’Accord Klassikfestival či 
sólistka vlastního projektu Folklo-
reClassic, v jehož rámci spolu-
pracuje s cimbálovou muzikou 

Jiřího Janouška. Momentálně žije 
v Berlíně. Za sebou má přes šest 
set koncertů a recitálů v České 
republice, ale i po zemích Evro-
py či v Rusku, Ekvádoru a USA. 
Sólově vystoupila v předních čes-
kých sálech např. ve Smetanově 
síni Obecního domu či Dvořá-
kově síni pražského Rudolfina  
a s významnými tělesy, jako jsou 
Symfonický orchestr Českého roz-
hlasu, Komorní filharmonie Par-
dubice, Severočeská filharmonie 
Teplice, Karlovarský symfonický 
orchestr či Barocco sempre giova-
ne. Na koncertech spolupracovala  
s významnými umělci. Na housle 
začala hrát v šesti letech. Po ně-
kolikaletém studiu na Hudebním 
gymnáziu Jana Nerudy a Pražské 
konzervatoři získala stipendium 
na prestižní Chicago College of 
Performing Arts of Roosevelt Uni-
versity. Úspěšně absolvovala na 
Pražské konzervatoři, na Akade-
mii múzických umění v Praze byla 
první studentkou Pavla Šporcla  
a prof. Ivana Štrause. V současné 
době ukončuje studium v magis-
terském programu na Hochschu-
le für Musik Hanns Eisler Berlin  
a pravidelně se zúčastňuje mis-
trovských kurzů.
Koncert můžete navštívit v úterý 
24. března od 19 hodin v Kon-
certním sále MK Litovel. Vstu-
penky zakoupíte v Turistickém 
informačním centru v Litovli. 
Vstupné 80 Kč.                          MK

Duo du Rêve se představí koncem března v Litovli

Co svět světem stojí, někteří lidé 
touží jen po bezpracném živo-
tě, bohatství a moci. Napravit 
všechny špatnosti je velká prá-
ce i pro kouzelné bytosti. Buď-
me proto rozvážní a opatrní. 
Když chudý švec Matěj dostane 
zázračný ubrousek a beránka 
snášejícího zlaťáky, v krčmě už 
na něj čeká vykutálená dvojička 
hostinských, která ho nestydatě 
okrade. Tentokrát ji však stih-
ne zasloužený výprask. Teprve 
když je po starostech, mohou si 
všichni oddechnout... Klasická 
pohádka v muzikálovém pojetí.

Pohádka pro děti
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INZERcE Úspěch v národním testování na  
ZŠ Vítězná
Na podzim 2019 se již tradičně 
ZŠ Vítězná zúčastnila Národní-
ho testování, které realizovala 
společnost SCIO. Jde o celore-
publikové srovnávací testování 
pro žáky devátých tříd a stejně 
staré studenty víceletých gym-
názií, ve kterém si prověří své 
znalosti z matematiky, českého 
a anglického jazyka a tzv. obec-

ně studijní předpoklady (OSP). 
Náš žák Patrik Gallas ze třídy 
9. B získal ocenění za třetí nej-
lepší výsledek v Olomouckém 
kraji v testování OSP pro de-
váté třídy a kvarty. Dosáhl tak 
velkého úspěchu a moc mu bla-
hopřejeme. 

Mgr. Jaroslava Janowiaková
tř. učitelka

Základní škola se snaží pod-
porovat a rozvíjet sociální cí-
tění, solidárnost a ochotu žáků 
pomoct, proto se u nás rádi 
zapojujeme do různých chari-
tativních projektů. Již několik 
let spolupracujeme s Fondem 
Sidus a společností Život dě-
tem, které se zaměřují na pomoc 
nemocným, handicapovaným  
a opuštěným dětem. Prostřed-
nictvím zakoupení malé drob-
nosti můžou i žáci nějak přispět 
ke zlepšení jejich životní situace. 
Každoročně si vybíráme také 
vánoční projekty a podporuje-
me různé zvířecí útulky. Mezi 
charitativními akcemi se letos 
objevily tři, které vám chceme 
představit konkrétněji.

Spolupráce s Centrem Amelie 
V letošním školním roce se ZŠ 
Jungmannova rozhodla spo-
lupracovat s Centrem Amelie, 

které v Olomouci poskytuje bez-
platné sociální a psychologické 
poradenství pro onkologicky 
nemocné a jejich blízké. Každo-
ročně probíhá v březnu tzv. Tu-
lipánový měsíc, kdy se prostory 
onkologického oddělení Fakult-
ní nemocnice zkrášlují množ-
stvím výtvarných děl s motivy 
tulipánů a jarní tematikou. Na 
výzdobě se podílejí mateřské 
školy, základní školy, spolky  
i jednotlivci. 
A protože jsme byli osloveni 
paní Helenou Kaštilovou, která 
v organizaci pracuje, a témata  
i význam prací nás velice za-
ujaly, zapojili jsme se do tvor-
by také. Zúčastnila se většina 
tříd naší školy a vznikla velká 
spousta výtvarných prací, které 
poputují do Fakultní nemocni-
ce Olomouc. Snad našimi díly 
přispějeme k veselejší náladě 
pacientů i jejich blízkých a pře-
dáme jim všem něco z pozitivní 
energie, kterou jsme do vytváře-
ní vložili. Přikládáme na ukázku 
několik obrázků. 

-ZSJL- Mgr. Svatava Remsová

Ježíškova vnou-
čata a sbírka 
kalendářů pro 
Adámka
Ani letos jsme 
na Jungman-
ce nezaháleli  
a rozhodli jsme 
se někomu zpří-
jemnit Štědrý 
den. Tentokrát 
jsme se promě-
nili v Ježíškova 
vnoučata a spl-
nili přání osa-
mělým babičkám a dědečkům  
z Domova seniorů v Litovli. Děti 
a jejich rodiče společně s kolek-
tivem učitelů splnili přání cel-
kem 50 seniorům, kteří napsali 
dopis Ježíškovi.  Radost jim tak 
udělaly například kosmetické  
a potravinové balíčky, kalendá-
ře, ale i obyčejná vánoční přá-
níčka. Děti se z tohoto projektu 
poučily, že nesmíme zapomínat 
na starší generaci, která už nemá 
rodinu a krásné svátky vánoční 
tráví sama, bez dárků.
O Adámkovi jsme se dozvědě-

li prostřednictvím webu www.
splnene-prani.cz. Adam je au- 
tista, který miluje kalendáře, čísla  
a hasiče. Jeho maminka mu 
musí každý den kupovat nový 
stolní kalendář, což je velice 
finančně náročné, a proto po-
žádala veřejnost o sbírku. My 
jsme se toho ihned chytli a pro 
Adámka jsme vybrali téměř  
400 stolních kalendářů. Jako 
bonus jsme mu od dobrovol-
ných hasičů ještě zaslali dáreček  
v podobě hasičské helmy, me- 
daile a modelu hasičského auta.  
  -ZSJL- Mgr. Marcela Nevěřilová

Tři „oříšky“ od Jungmanky
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Erasmus+ na Gymnáziu Jana Opletala

Poslední lednový týden navští-
vilo Gymnázium Jana Ople-
tala 16 zahraničních studentů  
v doprovodu 12 vyučujících. 
Zavítali k nám v rámci progra-
mu Erasmus+ z partnerských 
škol ve městech Mainz (Němec-
ko), Nort-sur-Erdre (Francie), 
Wroclaw (Polsko) a Pécs (Ma-
ďarsko). Program je financován 
z prostředků 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 kultur-
ní, historické i pří-
rodní dědictví v ob-
lastech, jejichž historii 

formovala a formuje přítomnost 
evropských řek – Rýna, Loiry, 
Odry, Dunaje a Moravy. 
Lednové setkání se tematicky 
zaměřilo na umělecké zpodo-
bení života kolem těchto řek.  
V průběhu celého roku studenti 
pořizovali fotografie proměňu-
jící se krajiny kolem řek v růz-
ných ročních obdobích. Součas-
ně všichni účastníci nacvičovali 
lidové písně jiných národů za-
pojených do projektu. 
Vrcholem pracovní části setkání 

pak byla výstava zmíněných fo-
tografií v aule gymnázia, spojená 
s vyhlášením nejlepšího sním-
ku, a společné hudební a pěvec-
ké vystoupení, které zahraniční 
studenti předvedli za podpory 
pěveckého sboru Palora. Vysta-
vené fotografie a záznam celého 
vystoupení je možné zhlédnout 
na stránkách www.gjo.cz.
V další části programu se za-
hraniční studenti seznamova-
li s dějinami České republiky  
a reáliemi života v naší zemi.  
V kapli sv. Jiří v Litovli je přiví-
tal starosta Litovle pan Viktor 
Kohout, následně si prohlédli 
nejvýznamnější památky Litovle  
a Olomouce, v dalších dnech 

pak navštívili papírnu ve Vel-
kých Losinách, Javoříčské jes-
kyně, výrobní prostory litovel-
ského pivovaru nebo fort XIII  
v Olomouci na Nové ulici.
Setkání v Litovli opět ukázalo, 
že tato forma mezinárodní spo-
lupráce je velmi významným 
doplňkem tradičního způsobu 
vzdělávání. Čeští studenti muse-
li nejen intenzivně komunikovat 
v anglickém jazyce, ale rozvíjeli 
i další kompetence, které patří  
k základní výbavě středoškol-
ského studenta. Na celý týden se 
z nich stali hostitelé, průvodci, 
tlumočníci a partneři v komuni-
kaci. Ze zkušeností, které touto 
cestou získali, mohou čerpat bě-
hem dalšího studia i v běžném 
životě. 
Erasmus+ je program EU zaměře-
ný na oblast vzdělávání, odborné 
přípravy, mládeže a sportu, jehož 
cílem je zvýšení schopnosti rea-
govat na socioekonomické změ-
ny a podpora zavádění evropské 
politické strategie v oblasti růstu, 
zaměstnanosti, sociální rovnosti  
a sociální inkluze. Více informací 
o programu i náplni projektu na-
leznete na Facebooku školy a jejích 
internetových stránkách www.gjo.
cz. Internetové stránky projek-
tu se nacházejí na adrese www. 
european-flow.eu.        Jiří Kaňák

Školy a školky na Litovelsku si užijí další zábavné vzdělávání  
s olomouckým Sdružením D

Název projektu: Místní akč-
ní plán (MAP) vzdělávání pro 
ORP Litovle II. 
Registrační číslo projektu: CZ.02. 
3.68/0.0/0.0/17_047/0008576.

Ve školách a škol-
kách na území 
MAS Moravská 

cesta se od letošního února do 
příštího ledna uskuteční dalších 
50 programů, které pro ně uspo-
řádá olomoucké Sdružení D.  
V regionu oblíbené aktivity po-
máhají dětem ve školkách roz-
víjet například čtenářskou pre-
gramotnost. Ve školách se zase 
zaměřují více na prevenci.
 
Programy se konají v rámci 
Místního akčního plánu (MAP) 

vzdělávání pro 
ORP Litovel 
II, který na 
území realizu-

je MAS Moravská cesta a finan-
cuje Evropská unie přes operač-
ní program OP VVV MŠMT 
ČR. Se Sdružením D spolu-
pracuje MAS už od roku 2016. 
„Je nám blízké, že se Sdružení 
orientuje na interaktivní prožit-
kové programy, eliminuje ruši-
vé faktory školského prostředí, 
díky čemuž jsou jejich programy 
efektivní,“ vysvětlila manažerka 
Barbora Koutná, které se líbí, že 
organizace sestavuje programy 
pro školy skutečně „na míru“  
a podle toho, co samy chtějí. 
„Lektoři pak jezdí do škol a pro-
gramy se třídami realizují přímo 
na místě,“ řekla.  
Aktivity Sdružení D podle Bar-
bory Koutné vítají pedagogové, 
děti i žáci. „Školky mají největší 

zájem o programy za-
měřené na rozvoj čte-
nářské pregramotnosti, 
které jsou vždy spojené 
s příběhem nějaké knihy. 
Základní školy si oblíbily 
roční preventivní pro-
gramy, které probíhají 
na školách s určitou tří-
dou a kolektivem po celý 
školní rok,“ upřesnila 
s tím, že preventivní 
programy se týkají tře-
ba kyberšikany i po-
ruch příjmu potravy. 
Nechybí ani prožitkové 
programy orientované 
u tříd prvního stupně na zvlá-
dání neúspěchu a u tříd druhé-
ho stupně na rozvíjení kompe-
tence k demokratické kultuře  
a občanství. 
Na území MAS Moravská cesta 
je celkem 22 obcí, které se roz-
kládají od Bouzova po Horku 

nad Moravou. V nich se nachází 
29 mateřských a základních škol, 
jež navštěvuje zhruba 3 800 dětí. 
Projekt MAP II se realizuje od 
září 2018 a navázal na MAP I, jenž 
probíhal od roku 2016 do roku 
2017. Do letošního ledna se usku-
tečnilo ve školách celkem 64 pro-
gramů.                Marie Šuláková
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Za měsíc jsou tady zápisy dětí do prvních tříd

ZŠ Jungmannova
Základní škola v Jung-
mannově ulici zve bu-
doucí prvňáčky a jejich 
rodiče k zápisu do prv-
ních tříd, který proběh-
ne 3. dubna od 14 do  
18 hodin a 4. dubna od 
9 do 11 hodin. K zápi-
su jdou děti, které do  
31. srpna 2020 dovrší věk 
6 let včetně dětí po od-
kladu. Rodič potřebuje  
s sebou rodný list dítěte 
a svůj občanský prů-
kaz. Naše škola bude 
tentokrát připomínat 
pirátskou loď, rovněž 
úkoly doprovodného 
programu budou ladě-
ny do tohoto tématu. 
Děti z mateřských škol 
v Litovli si mohou ces-

tu za pirátským pokladem vyzkoušet již 24. března, kdy je zveme  
s jejich učitelkami na návštěvu k nám do školy. Budou si moci vy-
zkoušet, jak zdolat nástrahy pirátů na cestě za pokladem, potkají 
se se svými staršími spolužáky – dnes již prvňáčky. 
Řadu užitečných informací mohou rodiče dětí získat na edukač-
ních odpoledních, která pořádáme pro budoucí prvňáčky a jejich 
rodiče během března (více na www.zsjl.cz).

ZŠ Vítězná
Pro školní rok 2020–2021 proběhne zápis v pátek 3. dubna od 14.00 do 
18.00 hodin a v sobotu 4. dubna od 9.00 do 11.00 hodin.
Zapsány budou všechny děti, které do 31. srpna 2020 dovrší věk 6 let,  
a děti, kterým byl v loňském školním roce udělen odklad povinné 
školní docházky. Rodiče s sebou přinesou rodný list dítěte.

ZŠ Nasobůrky
Ředitelství Základní školy a mateřské školy Nasobůrky zve děti  
a jejich rodiče k zápisu do 1. třídy. Zápis proběhne v úterý 7. dub-
na v době od 12.30 do 17.30 hodin v budově školy. S sebou si vez-
měte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

DVA z Vás získají
 

turistické dárky

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 20. března. Výherci budou oznámeni v dubnovém vydání Litovelských novin. Výhra bude k vyzved-
nutí po uveřejnění jmen v redakci Litovelských novin na MěÚ Litovel. 

Znáte Českou republiku? Ověřte si své znalosti v soutěži!
Slepá mapa - znáte české hory a pohoří?



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

MINIŠKOLKA NA ZKOUŠKU
• úterý 3. 3., 8.30–11.30 hodin
Pro děti od 2 let. S sebou svačinu, pití, přezůvky.
Tato lekce je zdarma pro nové uchazeče, dále již platba předem, dle přihlá-
šení. cena za dopoledne: 150–200 Kč.

BAZAR – PRODEJ OD MAMINEK 
• středa 18. 3., 8.00–17.00 hodin, čtvrtek 19. 3., 8.00–10.00 hodin
Prodej dětského oblečení, těhotenského oblečení, věcí na děti, sportovní-
ho vybavení apod., sezona jaro/léto. 
Počet prodávajících omezen. Bližší informace v Mateřském centru.
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Dům dětí a mládeže Litovel
• 14. března    Okresní kolo soutěže v radioelektronice 
dětí a mládeže
Soutěží se podle platných propozic soutěží vydaných Čes-
kým radioklubem.
Místo a čas: DDM Komenského ul., 8.30–15.00 hod. 
Bližší informace: tel. 603 370 437, e-mail: chmelarova@ddmlitovel.cz. 

• 16. března    Recitační soutěž 
Tradiční recitační soutěž pro základní školy z Litovle a okolí. Akce se uskuteční 
na Staroměstském náměstí v budově DDM Litovel ve 13 hodin.  
Kontakt: tel. 770 181 054, e-mail: mariankova@ddmlitovel.cz.

• 21. března    Za jarními tůněmi
Přírodovědná vycházka jarním Litovelským Pomoravím za (nejen) vodními 
obyvateli lužního lesa.
Místo a čas srazu: DDM Litovel, Komenského ulice v 9 hodin. Předpokládané 
ukončení bude ve 14 hodin. cena za osobu je 50 Kč.
Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 19. března! 
S sebou: průkazku ZP, oblečení a obuv dle aktuálního počasí, vydatnou sva-
činu, dalekohled, lupu.   
Bližší informace: tel. 585 342 448, 775 550 964, 725 823 618, e-mail:  
p.sova@ddmlitovel.cz.

• 29. března    Jarní karneval
Taneční odpoledne pro děti i dospělé, ukázky tanečních vystoupení, hry pro 
všechny děti.
Místo konání: kulturní dům Náměšť na Hané.
Datum a čas akce: neděle 29. března, prostorové zkoušky od 14 hodin, začá-
tek akce pro diváky v 15 hodin. 
Vstupné děti i dospělí: 30 Kč za osobu. 
Startovné: 30 Kč +10 Kč za každý start v přehlídce, přihlášky je nutné do-
mluvit předem.
Bližší informace: mob. 775 550 961, e-mail: grulichova@ddmlitovel.cz.

PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC DUBEN
• 9.–12. dubna     Velikonoční pobyt s integrací 
Oživíme si nejen velikonoční tradice, ale užijeme si spoustu zábavy, her  
a legrace. 
Místo konání: Táborová základna cakov u Senice na Hané. cena: 1 450 Kč.
Bližší informace: tel. 739 65 803, e-mail: sara.grunova@ddmlitovel.cz.

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

Hádej, kde jsme byli?
Naši badatelé z kroužku Badate-
lé v tajemném muzeu navštívili 
ve středu 15. ledna jeden lito-
velský objekt. Název záměrně 
neuvádíme – Vaším úkolem je 
uhodnout, o který objekt šlo. 
Poradíme, že stavba pochá-
zí z roku 1888 a je to částečně 
funkční mlýn nacházející se té-
měř v centru města Litovle.
Soutěžit mohou děti do 15 
let. Vyhraje ten, kdo jako prv-
ní pošle svou správnou od-
pověď na e-mailovou adresu: 
mariankova@ddmlitovel.cz. 

Odpovědi spolu s kontakt-
ními údaji zasílejte do pátku  
20. března. Poté bude výherce 
kontaktován.
                       Bc. Eva Mariánková

Po vydařeném plese (informa-
ce na str. 19) se vracíme zpět 
na travnatá hřiště. Příprava na 
jarní část sezóny začala oficiál-
ně prvním tréninkem v pátek 
24. ledna. V rámci přípravy se 
zúčastníme turnaje v Mohelni-
ci za účasti 6 mužstev. Soupe-
řem nám v herním stylu každý 

s každým budou během turnaje 
mužstva Mohelnice, Zábřehu, 
Rapotína, Moravské Třebové 
a Maletína. První mistrovské 
utkání odehrajeme na domácím 
hřišti v sobotu 21. března od  
15 hodin proti Medlovu. Další 
zápasy najdete v tabulce. 

Martin Jindra

Fotbalisté se vrací na trávník

Fotbalové pozvánky

• sobota 7. 3., 11 hod., Litovel – 
Zábřeh (hraje se v Mohelnici)
• sobota 14. 3., 11 hod., Litovel – 
Maletín (hraje se v Mohelnici)
• sobota 21. 3., 15 hod., Litovel – 
Medlov (1. mistrovské utkání jarní 
části soutěže v Litovli)

Mateřské centrum Rybička 
připravuje

letní příměstské tábory

➢ 13. 7.–17. 7.  LOVCI ZÁHAD 
Pro děti 6–9 let, denně 6.30–17.00 hod., cena 1 400 Kč

➢ 20. 7.–24. 7.   KRTEČEK NA PRÁZDNINÁCH
Pro děti 4–6 let, denně 6.30–17.00 hod., cena 1 200 Kč

➢ 3. 8.–7. 8.   KNIHA DŽUNGLÍ
Pro děti 5–9 let, denně 6.30–17.00 hod., cena 1 400 Kč

➢ 10. 8.–14. 8.   POPLETENÉ POHÁDKY
Pro děti 4–6 let, denně 6.30–17.00 hod., cena 1 200 Kč

Nutné zaplatit zálohu 50 % částky do konce března.
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Kajakářka Barbora Dimovová vede aktuální světový žebříček ICF

Barbora Dimovová, závodnice TJVS 
Litovel, je v čele aktuálního světové-
ho žebříčku Mezinárodní kanoistic-
ké federace ICF ve sjezdu na divoké 
vodě v kategorii kajak ženy. 
Do žebříčku se započítávají nejlep-
ší výsledky individuálních závodů 
za poslední dva roky. Nejvíce bodů 
získala Barbora za skvělá umístě-
ní na mistrovství světa a světových 
pohárech. Vidět na prvním místě 
světového rankingu ICF litovelskou 
kajakářku jenom potvrzuje fakt, 
že dokázala navázat na své junior-
ské úspěchy i v kategorii dospělých  
a zařadila se tak k absolutní světo-
vé špičce. K úspěchu Báře gratulu-
jeme! (zdroj: ICF planet canoe, foto:  
Aleš Berka)                                       red.

Přehled TOP výsledků
2019 Umístění Datum
Aktuální světový ranking IcF – K1 ženy 1. místo XII. 2019
Mistrovství světa sprint La Seu de Urgell, Španělsko – K1 ženy 3. místo IX. 2019
Mistrovství světa sprint La Seu de Urgell, Španělsko – K1 ženy team 1. místo IX. 2019
Mistrovství Evropy dospělých Bovec, Slovinsko – K1 ženy team 1. místo V. 2019
2018
WORLD PADDLE AWARDS, vítězka kategorie Sport junior 1. místo II. 2018
Mistrovství světa dospělých Muota, Švýcarsko – K1 ženy team sprint 1. místo V. 2018
Mistrovství světa dospělých Muota, Švýcarsko – K1 ženy team klasik 1. místo V. 2018
Světový pohár Banja Luka, Bosna – K1 ženy – sprint 1. místo VI. 2018
Mistrovství Evropy juniorů Skopje, Makedonie – K1 juniorky – sprint 1. místo VIII. 2018
Mistrovství světa juniorů Skopje, Makedonie – K1 juniorky – team klasik 1. místo VIII. 2018
Mistrovství světa juniorů Skopje, Makedonie – K1 juniorky – klasik 1. místo VIII. 2018
Mistrovství světa juniorů Skopje, Makedonie – K1 juniorky – team sprint 1. místo VIII. 2018
2017
Mistrovství světa sprint Pau, Francie – K1 ženy 4. místo IX. 2017
Mistrovství světa Juniorů Mur, Rakousko – K1 sprint 1. místo VIII. 2017
Mistrovství světa Juniorů Mur, Rakousko – K1 klasik 2. místo VIII. 2017
Světový pohár dospělých Muota – K1 ženy 3. místo VI. 2017
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Házenkáři po zimní přípravě zahajují jarní část sezóny
Všechna družstva oddílu házené 
Tatranu Litovel po celou zimní 
přestávku mistrovských soutě-
ží pilně trénovala a absolvovala 
řadu přípravných utkání a tur-
najů. Družstva mladší i starší mi-
niházené startovala především  
v Kostelci na Hané na Hanáckym 
poháro, kde se mohla konfronto-
vat s řadou velmi kvalitních druž-
stev z celé republiky, Slovenska  
i Chorvatska. Velmi úspěšní byli 
mladší žáci ještě v prosinci – zví-
tězili v mezinárodním turnaji Do- 
biáš Cup v Rožnově pod Radhoš-
těm (informovali jsme v ledno-

vém čísle), v lednu pak vybojovali 
třetí místa na turnajích v Kuřimi 
a Velkém Meziříčí. V únoru pak 
zvítězili před celky Horky nad 
Moravou a HBC Olomouc v kraj-
ské kvalifikaci tzv. Házenkářského 
desetiboje, kde se kromě běžných 
utkání do výsledků počítají také 
individuální výkony v dalších 
disciplínách jako je rychlý běh, 
překážková dráha, přesná střelba 
nebo hod do dálky. Vybojovali si 
tak postup do regionální kvalifi-
kace, která se uskuteční 14. března 
opět v Litovli. Starší žáci zvládli na 
konci listopadu úspěšně kvalifika-

ci do tzv. Žákovské ligy a probojo-
vali se tak mezi 25 nejlepších celků 
celé republiky. Zimní období tak 
mají jednou za měsíc vyplněno 
turnajem, kde se utkají vždy se 
čtyřmi soupeři z této soutěže. Ak-
tuálně mají za sebou tři turnaje, 
tedy 12 utkání, a na kontě zatím 
jen tři body. Ale věříme, že získají 
cenné zkušenosti a bodové skóre 
ve zbývajících utkáních řádně vy-
lepší. Mladší dorostenci mj. starto-
vali na domácím Zimním poháru, 
kde v konkurenci pěti týmů získali 
3. místo. Muži a junioři absolvují 
tréninky společně a o průběhu 

zimní přípravy podrobně vypráví 
v rozhovoru hrající trenér Marek 
Šuba (viz níže). Mistrovská utkání 
začala všem družstvům na konci 
února, respektive v těchto dnech 
v březnu a potrvají až do května. 
Muži zahájili jarní část první ligy 
dvěma utkáními na půdě sou-
peřů – nejprve 23. února v Jičíně  
a pak 1. března ve Vsetíně (hráno 
po uzávěrce novin). Před domá-
cím publikem se v první lize před-
staví po téměř čtyřech měsících  
v sobotu 7. března v 17 hodin proti 
tradičnímu soupeři TJ JM Praha-
Chodov.                                                 rš

Pozvánky na házenou

• sobota 7. 3., 15 hod., Tatran Litovel 
– cement Hranice, mladší dorost
• sobota 7. 3., 17 hod., Tatran Litovel 
– TJ JM chodov, muži
• sobota 14. 3., 9 hod., Regionální 
kvalifikace Házenkářského desetibo-
je, mladší žáci

• neděle 15. 3., 16 hod., Tatran Litovel 
– MHK Karviná, junioři
• sobota 21. 3., 15 hod., Tatran Litovel 
– SKH Polanka n. O., ml. dorost
• sobota 21. 3., 17 hod., Tatran Litovel 
– Sokol Vršovice, muži

Všechna utkání na hale ZŠ Vítězná. 

Nestor litovelské házené slavil

„Máme za sebou poctivé tréninky a dobré výsledky v přípravě. Vše ale 
ukáží ostré zápasy,“ říká trenér házenkářů Marek Šuba
RŠ: Jak jste spokojen s výsledky 
a výkony týmu v podzimní části 
sezóny?
MŠ: Spokojenost s předvedenou 
hrou i dosaženými body veskrze 

je. Je ale opravdu škoda, že se ně-
která utkání nepodařilo dotáh-
nout k bodovému zisku, protože 
jsme na to herně měli. Pozitivem 
jednoznačně je, že jsme do hry 

zapojili i hráče, kteří 
v minulosti neměli 
tolik důvěry, nebo 
mladé hráče, kteří 
se hodně zlepšují. 
Výsledkem potom 
je celkem vyrovna-
ný kádr asi 16 hrá-
čů. Za slabinu týmu 
považuji malou psy-
chickou odolnost ve 
chvílích, kdy se příliš 
nedaří. Potom útlum 
padá na celý tým, ale 
přisuzuji to nízkému 
věku hráčů na klíčo-
vých postech.

RŠ: Udály se v týmu 
během zimní pře-
stávky nějaké změny 
– příchody posil, od-
chody?
MŠ: V zimní pře-
stávce se podařilo 
přeměnit jedno hos-

tování na přestup, což uvolnilo 
místo v kádru pro větší variabi-
litu a konkurenci do utkání, pro-
tože legislativně je možné nomi-
novat pouze tři hostující hráče na 
každé utkání. Bohužel v přípravě 
došlo ke zranění dvou hráčů na 
důležitých postech, tak doufá-
me, že se brzy dají do pořádku. 
Ještě musím zmínit obměnu  
v realizačním týmu, kdy od týmu 
na vlastní žádost odešel jeden ze 
dvou trenérů Aleš Kořínek a jeho 
místo i kompetence převzal zku-
šený Lubomír Krejčíř.

RŠ: Jak probíhala příprava v zim-
ní části sezóny? Na co jste se za-
měřili? Jaká přípravná utkání jste 
odehráli a jak jste se zimní přípra-
vou spokojeni?
MŠ: Příprava v zimní pauze od-
povídala pracovnímu vytížení  
a zdravotnímu stavu hráčů. Tré-
novali jsme poctivě, za což pa-
tří hráčům obrovská pochvala. 
Zaměření v trénincích mimo 
kondice bylo na zlepšení indi-
viduálních i týmových herních 
činností a dovedností, na dru-
hou vlnu přechodu do útoku  

a jeden z agresivnějších obran-
ných systémů. Absolvovali jsme 
dva turnaje a dvě přátelská 
utkání s pozitivními výsledky. 
Výhra s prvoligovou Bystři-
cí pod Hostýnem o 19 branek, 
výhra s extraligovým Brnem  
o tři branky, 2x výhra s druholi-
govou Olomoucí cca o 17 branek  
v každém ze dvou utkání, dvou-
ciferné výhry nad druholigovými 
Napajedly a Holešovem. Pro-
hráli jsme pouze s extraligovými 
Hranicemi, a to až druhý polo-
čas, kdy první skončil remízou.  
S přípravou jsem tudíž spokojen, 
ale příprava je jedna věc a ostrá 
mistrovská utkání je věc druhá.

RŠ: S jakými ambicemi vstoupíte 
do jarní části sezóny? Jaký je váš cíl 
v letošním ročníku soutěže?
MŠ: Ambice do jarní části sezóny 
jsou odehrát kvalitně, v tempu  
a s co nejmenším počtem chyb 
většinu utkání. Sezónní předpo-
klady se od jarních příliš neliší. Je 
to postavení v tabulce co nejvýše 
při vytížení, a tedy herním růstu 
maximálního počtu domácích 
hráčů.                                                    ršHrající trenér družstva mužů Marek Šuba, foto: Pavel Štěpánek

Dlouholetý 
organizační 
pracovník 
a kronikář 
oddílu há-
zené a za-
kladatel tur-

naje O pohár města Litovle, pan 
Milan Beňa, oslavil 6. února deva-

desáté narozeniny. K řadě gratu-
lantů se připojují všichni litovelští 
házenkáři, kterým věnoval znač-
nou část svého života. Přejí hodně 
štěstí, zdraví a životního elánu! 
Více se dočtete na www.hazena.
tatranlitovel.cz.

Převzato z ofic. webu házené, 
foto: Petr Komárek



sobota 7.3.2020
ve 14 hodin

Záložna Litovel
vstupné: dìti 10 Kè

dospìlí 30 Kè

Obèerstvení a drobné dáreèky pro dìti zajištìny!

poøádají

BAVI
CESTOVNÍ KANCELÁØ

Show šaška Vikyho - èeká Vás spousta
animaèních taneèkù, soutìže, putování

raketou do vesmíru, kde navštívíme
spousty fantastických planet.

Nebude chybìt legrace, soutìže,
dìtská diskotéka, svìtelné efekty

a bubliny z maxi bublifuku.

MÍSTNÍ SDRUŽENÍ

VELKÝ DÌTSKÝ

ve spolupráci s

 
Klub deskových her a Ekotým při ZŠ Jungmannova v Litovli

pořádá 2. ročník

DESKOHRANÍ
S KAPKOU EKOLOGIE JAKO PŘEKVAPENÍ

aneb zábavné odpoledne pro školáky i
dospěláky

naučíme Vás hrát nejrůznější deskové a karetní hry

KDY: 24.3.2020       KDE: ZŠ Jungmannova
Jídelna vchod dvorem školy

Začátek: 15.30 - 18.00h
pomůžeme s výběrem
vysvětlíme pravidla
připravíme drobné občerstvení
po přestávce krátký vstup Ekotýmu

Přijďte si vyzkoušet svůj postřeh a
protáhnout mozkové závity!!


