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Začíná turistická sezóna, 
pojďme si ji pořádně užít – ať už s rouškou či bez!
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Jak onemocnění COVID-19 změnilo život lidem v Litovli… Přehled  
významných okamžiků.
Pojďme si společně připome-
nout, jak onemocnění COVID-19 
ochromilo ze dne na den život li-
dem v Litovli a místních částech. 

➢ 11. březen 2020 – Zasedání 
Bezpečnostní rady města Litovel
Bezpečnostní rada zasedala od 
7.30 hodin a přijala následující 
opatření (neuvádíme všechna): 
• v souvislosti s přerušením 
výuky ve školách zřizovaných 
městem byly uzavřeny tělocvič-
ny, klubovny, hřiště, sportoviště, 
které jsou součástí těchto škol,
• město přestalo organizovat ve-
řejné akce po dobu trvání opat-
ření Ministerstva zdravotnictví 
ČR,
• sportovní a kulturní zařízení, 
zřizovaná městem, byla uzavře-
na, 
• bezpečnostní rada pozastavila 
činnost a aktivity Seniorklubu.

➢ 13. březen 2020 – koordinační 
schůzka Bezpečnostní rady měs-
ta Litovel
V ranních hodinách proběhla 
koordinační schůzka Bezpeč-
nostní rady města Litovel za 
účasti všech ředitelek mateř-
ských škol v Litovli a místních 
částech, na které bylo dohod-
nuto uzavření mateřských škol  

v Litovli a místních částech. 
Uzavření MŠ, jejichž zřizovate-
lem je město Litovel, bylo schvá-
leno také na mimořádné schůzi 
Rady města Litovel. 
• od pátku 13. 3. 2020 byly do 
odvolání pro veřejnost uzavřeny 
muzeum a knihovna Litovel, 
• supermarkety a hlavní pro-
dejny potravin ve městě byly 
obeslány písemnou výzvou  
o součinnost při přijímání pre-
ventivních hygienických opatře-
ní, zejména k provádění desin-
fekce držadel nákupních košíků 
a vozíků, k zajištění dostateč-
ného množství jednorázových 
rukavic u nebalených potravin 
apod. Distribuci zajišťovala bě-
hem pátečního dopoledne do  
vlastních rukou vedoucím pro-
dejen městská policie, 
• na poliklinice v Litovli došlo  
k instalaci držáků s desinfekč-
ním roztokem.

16. březen 2020 – Krajská hygie-
nická stanice Olomouckého kraje 
vydala veřejnou vyhlášku
S účinností od 3.00 hodin  
16. března 2020 začala platit ve-
řejná vyhláška KHS Olomouc-
kého kraje. Ta na 14 dní změnila 
ze dne na den, z hodiny na hodi-
nu život skoro desetitisícovému 

městu. Vyhláš-
ka zakazovala 
opustit naše 
území, zakazo-
vala pohyb osob 
mimo místo 
jejich trvalého 
pobytu s něko-
lika výjimkami 
(mohli jsme jít 
např. nakoupit 
potraviny, léky 
či drogerii, atd.).

➢ 16. březen – 
nová verze vyhlášky KHS Olo-
mouckého kraje
Od tohoto dne od 16 hod. začala 
platit nová verze veřejné vyhláš-
ky Krajské hygienické stanice 
Olomouckého kraje Opatření 
obecné povahy – Nařízení mi-
mořádného opatření při epide-
mii. Tato novější verze upřesnila 
podmínky pohybu osob uvnitř 
uzavřené oblasti z důvodu za-
mezení dalšího šíření epidemie 
onemocnění COVID-19.  
Základní pravidla pohybu  
v uzavřeném území byla: ces-
ta k zajištění nezbytně nutných 
životních potřeb do zdravotnic-
kých zařízení pro sebe samého 
či pro blízkou osobu, totéž k za-
jištění neodkladných úředních 
záležitostí anebo k výkonu po-
volání nebo činností sloužících 
k zajištění bezpečnosti vnitřní-
ho pořádku. Pořád byl ale ome-
zen volný pohyb osob po veřej-
ných prostranstvích, procházky 
po lesích apod. Doporučení hy-
gieniků bylo chodit jednotlivě  
a s odstupem minimálně dva 
metry od jiné osoby. 

➢ 19. březen 2020 – povinné no-
šení roušek
Byl vydán zákaz pohybu bez 
roušky! Od půlnoci  na 19. břez-
na 2020 začal v Česku platit zá-
kaz vycházení na veřejnost bez 
zakrytí úst a nosu. 
Ve středu 18. března 2020 o tom 
rozhodla vláda. Bylo a je v pod-

statě jedno, jestli si lidé zakryjí 
obličej rouškou, šálou či šátkem.

➢ 20. březen 2020 – zřízení polní 
ambulance na Nových Zámcích
Dne 20. 3. 2020 byla v Nových 
Zámcích u Litovle otevřena pol-
ní ambulance nepřetržité lékař-
ské pohotovostní služby pro do-
spělé. Ambulanci mohli využít 
obyvatelé z uzavřených oblastí 
Litovelska a Uničovska, u kte-
rých došlo k náhlé změně zdra-
votního stavu nebo ke zhoršení 
průběhu stávajícího onemocně-
ní, nesouvisejícího s onemocně-
ním koronavirem COVID-19.

➢ 25. březen 2020 – aktualizova-
ná vyhláška KHS Olomouckého 
kraje
Nové znění vyhlášky o mimo-
řádném opatření při epidemii 
obsahoval bod umožňující cesty 
do zaměstnání a do místa výko-
nu podnikatelské nebo jiné čin-
nosti, ovšem pouze uvnitř izo-
lovaného území, a pouze lidem 
bez jakýchkoliv zdravotních 
potíží vybaveným osobními 
ochrannými prostředky. 

➢ 29. březen 2020 – veřejná vy-
hláška ukončující izolaci
Litovel a místní části jsou opět 
otevřeny. Zdá se, že se život vra-
cí do starých kolejí, ale není to 
100% pravda... návrat bude trvat 
dlouho... Společně to ale zvlád-
neme!!!                                       red. Skautské krizové centrum Zlín darovalo městu Litovel 520 kusů roušek.

Charita Litovel pomáhá s distribucí textilních roušek.
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LN: Kdy jste se dozvěděl o tom, že 
bude Litovel v izolaci? Kdo Vás in-
formoval?  
VK: Ve večerních hodinách na te-
lekonferenci nebyla o takovém ra-
zantním opatření řeč. Ve 23 hod. 
přišla sms, že ve 24 hod. bude mi-
mořádná telekonference. Byl jsem 
v pozoru. Začal jsem tušit, že se 
něco děje, ale toto by snad nečekal 
nikdo! Teprve kolem 3. hod. ráno 
volal hejtman s Krizovým štábem 
Olomouckého kraje a... vyhláška 
byla na stole... Bylo jasno. 

LN: Informaci jste musel přijmout 
jako fakt, se kterým nic neuděláte. 
Jaké byly Vaše první pocity?  
VK: Připadal jsem si jako ve zlém 
snu nebo sci-fi. Ptal jsem se, zda 
nespím a tohle není jen zlý sen. 
Nebyl... Nevím proč, ale vzbudil 
jsem syna, a ten byl první z obča-
nů, kdo to věděl. Emoce. Pak jsem 
se nadechl a začali jsme jednat. Na 
5 hod. byl svolán krizový štáb. To 
už jsem na Facebook dal osudnou 
vyhlášku a od 3.30 již byly telefony 
hlavně od zaměstnavatelů. 
Ještě den dopředu bych netušil, 
že budu hlásit osobně v rozhlase  
a poté dělat rozhovory přes telefon 
a skype do všech médií nejen čes-
kých, ale i slovenských a polských. 
Prakticky naše město a Uničov  
znala ten a další dny i díky ČTK 
půlka Evropy. Raději bych dělal 
rozhovory a prezentace o našich 
zajímavostech a turistických mož-
nostech a pěkných věcech a ne  
v této situaci... 

LN: V takové situaci se Litovel ještě 
nikdy neocitla… Co bylo nutné nej-
dříve zařídit?  
VK: V první fázi jsme si rozdělili 
veškeré úkoly a úlohy. Starosta je 
sice hlava, ale bez těla neudělá nic. 
Místostarosta, tajemník, šéf kri-
zového štábu a jeho další členové 
měli na bedrech to samé, co já. 
Následovalo seznámení se se situ-
ací, analýza, stanovení důležitých  
i interních kontaktů na integrova-
né složky a další instituce včetně 
lékařů, vedoucích prodejen... 

LN: Co všechno měl na starosti 
krizový štáb města? Jak fungoval, 
kolik v něm bylo lidí? 
VK: Stálá pracovní skupina štábu 
fungovala nepřetržitě, stanovena 
byla i noční hlídka a 2x denně za-
sedal krizový štáb včetně vedou-
cích odborných skupin (technické 
služby, městská policie, šéf hasičů, 
vedoucí a zaměstnanci některých 
odborů úřadu). Tedy asi nakonec 

14 osob včetně akčních asistentek, 
které řešily zápisy a odpovědi na 
dotazy. 
A co měl vše štáb na starosti? Za-
jištění základních potřeb obyvatel, 
zásobování, likvidace odpadů, 
výjimky od KHS, lékaři si zalo-
žili koordinační zástupce, dále se 
řešily funkce praktických lékařů  
a lékáren, problémy s bankomaty, 
problémy strachu od dodavatelů 
k nám jezdit, pomoc při řešení 
chybějících zaměstnanců v pro-
dejnách potravin díky karanténě  
a další. Zajištění koordinace služeb 
a distribuce ochranných pomůcek 
pro starší a imobilní občany spo-
lečně s charitou a dobrovolníky. 
Do toho stovky telefonátů ze všech 
sfér. Problémy se postupně řešily 
a většina i vyřešila. Bylo to něco 
úplně nového, připravit se nebyl 
úplně čas, ale naštěstí se zachovala 
chladná hlava. 

LN: S kým vším krizový štáb spolu-
pracoval? 
VK: S Krizovým štábem Ol. kraje, 
ve kterém byla zastoupena PČR, 
hasiči, zdravotníci, hygiena, dále 
s panem hejtmanem, vojenskou 
policií, charitou, dobrovolníky, 
psychology HZS, s předsedy osad-
ních výborů, s médii, dobrovolný-
mi hasiči, ale i s našimi velkými či 
malými firmami a podniky. Dále 
jsme byli v kontaktu se staros-
ty obcí a hlavně i s občany. Také  
s dárci z celé republiky, kterých 
bylo opravdu hodně. Až bude po 
všem, tak zveřejníme každého, 
kdo nám pomohl. Snad při tom  
počtu na nikoho nezapomeneme. 

LN: Chod celého města se na 14 dní 
uzavřel… Dalo by se říci, že Litovel 
byla městem duchů – auta, kamio-
ny nejezdily, dokonce ani cyklisté 
pro Litovel tak typičtí nebyli vi-
dět… Jak jste vnímal toto? 
VK: Jako čínské město Wu- 
chan a přiznám se, že jsem měl 
mnohokrát slzy v očích. Žádný 
starosta na světě si toto nemůže 
přát, ale zároveň to ticho a tichý 
strach z nejistoty dávaly podně-
ty vymýšlet i nejrůznější počiny  
k pozitivním náladám, a o to se 
postarala i řada našich spoluobča-
nů. Začal jsem využívat tzv. video-
reporty, kde jsem shrnul hlavní 
informace tzv. spatra a myslím, 
že to mělo smysl. Lidé neradi čtou 
nařízení v písemné podobě a takto 
si myslím, že to lépe přijali. 

LN: Čí to byl nápad uspořádávat ve-
černí konvoje a tleskat si společně  

s lidmi na balkonech 
na sídlištích? Proč 
jste ale třeba nejeli 
i jinam – do jiných 
ulic či místních  
částí?  
VK: Nápad byl 
spontánní a v Uni-
čově nás dokonce 
předběhli. I u mě 
se z nedostatku 
spánku, pod tla-
kem médií a per-
manetního tlaku ze 
všech stran začaly 
projevovat emoce, 
které jsem potřebo-
val předat. Nelituji 
toho, i když po boji 
budou i noví gene-
rálové. Denně byly 
zoufalé telefonáty občanů  
i v nočních hodinách. Někteří  
i kašlali do telefonu, nebo byl 
slyšet v pozadí, abych uspíšil od-
běr, ale to nebylo v našich silách. 
Přesto byla snaha lidi uklidnit.  
I proto jsem jezdil se svou rybář-
skou čelovkou jako hromosvod 
pro lidi do sídlišť. Navzájem jsme 
se chtěli na chvíli podpořit po-
tleskem – ne pro mě, ale pro nás 
navzájem. Ne každý to dával. Ná-
zev konvoje se mi líbil a de facto 
vystihuje celou situaci ve světě. 
Zorganizoval se 2x a byla to otáz-
ka příprav 15 minut. Konvoj Na-
děje byl takový symbol, abychom 
si uvědomili navzájem, že nic není 
samozřejmostí. Bylo to i poděko-
vání všem našim občanům, dětem 
i starším, kteří tu ztrátu svobody 
ve velké míře zvládli s odkazem  
i na naše místní části a zbytek ulic, 
kde technicky nebylo možné ob-
jíždět. Při živém přenosu na soci-
álních sítích to vidělo přes 20 tis. 
lidí a dostalo se to až do Kanady. 
Bylo cítit, že jsou lidé stmelení  
a tak by to mělo být pořád!!!

LN: Nyní po otevření Litovle se dá 
říci, že se vrací život do normálu? 
Jak myslíte dlouho, že to bude tr-
vat? 
VK: Jsem optimista a snad během 
června bude život už hodně ve sta-
rých kolejích. Přesto však tato rána 
bude mít své velké dopady dál,  
a to nejen na psychiku některých 
lidí, ale i na podnikání, zaměstná-
ní a vlastně i na rozpočet města.  
S touto nemocí se budeme muset 
zřejmě i naučit žít, jako s chřipkou 
a podobně. Nyní jsme vystrašení  
a hlavně starší generace, což je 
velmi nepříjemné. Hodně nás 
ovlivňují média a bohužel i strach 

podněcuje negativní emoce. Už ať 
to skončí si přejeme všichni.

LN: Jak se stavíte k otevření škol  
a školek u nás? 
VK: Během května na základě zjiš-
těných podnětů od rodičů se uva-
žuje o otevření třeba jedné školky 
a pak postupně dalších. Ne každý, 
kdo chodí do práce, má možnos-
ti hlídání a také žít z ošetřovného 
není úplně jednoduché. ZŠ se 
budou řešit s ohledem na vládní 
nařízení.

LN: Chcete lidem něco vzkázat? 
VK: Přiznám se, že mě tato doba 
naučila být i trochu romantikem. 
Na začátku jsem řekl na rádiu Im-
puls, že nyní musíme chodit da-
leko od sebe, abychom se jednou 
zase mohli obejmout. To „jednou“ 
se už blíží. Tuto těžkou zkoušku 
jste zvládli na jedničku a nesku-
tečná solidarita mezi většinou  
z nás se ukázala v praxi. Přehod-
notili jsme si opravdové hodnoty  
a doufám, že to nezapomeneme 
a i z této zkušenosti si vezmeme 
určité ponaučení. Hlavně neza-
pomeňte i na humor v této době  
a občas ty zprávy v TV vypně-
te. To nejhlavnější ale je, že přeji 
všem zdraví a posílám jedno velké 
DĚKUJI. Druhé velké DĚKUJI 
patří mým nejbližším kolegům 
místostarostovi Lubovi Brozovi, 
tajemníkovi Radku Vašíčkovi, ve-
doucímu krizového štábu Petru 
Greplovi, také Pavlu Ženožičko-
vi, který se zasloužil o informo-
vanost občanů prostřednictvím 
webu a Facebooku ve dne v noci,  
a všem ostatním členům krizové-
ho štábu a třetí velké DĚKUJI pa-
tří všem, kteří jakoukoliv formou 
pomáhali a pomáhají dál.

„Nyní musíme chodit daleko od sebe, abychom se jednou zase mohli 
obejmout.“ O nelehké době jsme si povídali se starostou města. 
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Stíny Litovelska
Vandalové opět řádili
Jak dlouho zůstaneme neteční k řá-
dění vandalů? Jak je možné, že hluč-
ného hloučku mladých lidí u arboreta 
na sídlišti Vítězná si lidé všimnou  
a vandalů, kteří o kousek dál ko-
pou do odpadkového koše dokud 
jej nezničí a poté jej ještě zahodí do 
rybníka, si nikdo nevšimne? Ano, 
vaše první otázka bude znít: a kde 
byla městská policie, když dohled nad 
veřejným pořádkem je její práce? Ov-
šem hlídka (dvoučlenná), má toto na 
starosti v celém městě a v jedenácti 
přidružených obcích. Proto jsme vás, 
občany, již několikrát žádali o spo-
lupráci – pokud uvidíte, že někdo 
poškozuje městský majetek, zavolej-
te hlídku, aby mohla zastavit řádění 

těchto vandalů!
V noci ze dne 22. na 23. února opět 
řádila pravděpodobně skupina van-
dalů u Uničovského rybníku naproti 
dětskému hřišti. Zde neznámý pa-
chatel zničil litinový odpadkový koš 
a aby toho nebylo málo, tak jeho 
zbytky hodil do rybníku. Poté pokra-
čovala skupinka v cestě a u základní 
školy Vítězná ještě vyvrátila betonové 
sloupky s řetězem, které zde slouží 
jako zábrana proti pádu dětí do rame-
ne řeky Moravy. Tyto sloupky naštěstí 
neutrpěly žádnou újmu. 
Tato situace se neustále opakuje  
a vždy jde o poškození majetku města 
v okolí sídliště Vítězná. My, strážníci 
městské policie, si myslíme, že to 
má na svědomí stále stejná skupina 

nebo jednotlivec, a proto nás 
zaráží, že je ještě nikdo ne-
spatřil. Vzniklá škoda byla cca  
4 000 Kč a budeme ji platit všichni  
z městského rozpočtu.
Jak dlouho si tohle ještě ne-
cháme líbit? I my strážníci by-
chom rádi tyto vandaly zastavili  
a potrestali. Budeme vděční za 
každé upozornění od občanů. 
Pomozte nám, prosím!

Požár v Chudobíně
V úterý 10. března v odpoledních ho-
dinách, byla hlídka městské policie 
prostřednictvím SMS informována, 
že litovelští hasiči vyjíždějí k požá-
ru, který měl vypuknout u hřbitova  
v Chudobíně. Hlídka vyjela na mís-
to, kde již občané prováděli pokusy  
o uhašení odpadkového kontejneru. 
Jelikož nešlo o rozsáhlý požár (hořel 
plechový odpadkový kontejner), bylo 
dílem okamžiku uhašení od profesio-
nálů.
Městská policie touto cestou děkuje 
všímavým občanům za včasné přivo-
lání hasičů a pomoc při hašení. Díky 
tomu nevznikly žádné škody.

Záchrana Jana Ámose Komenského
Městská policie Litovel se občas se-
tkává s netradičními požadavky obča-
nů. Strážníci jsou již na takové prosby 
zvyklí, a tak nás nezaskočil požada-
vek paní, která ve středu 11. března  
v odpoledních hodinách přišla na 
naši služebnu s prosbou, zda bychom 
jí pomohli dostat se do odpadkového 
koše na náměstí Př. Otakara.
Při dotazu hlídky, proč se potřebuje 
paní dostat do odpadkového koše, 

sdělila strážníkům následující úsměv-
nou příhodu: „...šla jsem do banko-
matu ČSOB na náměstí v Litovli a po 
výběru jsem si chtěla uklidit v kabelce. 
Tak jsem vyhazovala staré účtenky  
a jízdenky z autobusu, ale pozdě 
jsem si uvědomila, že mezi starými 
jízdenkami mám také 200Kč bankov-
ku.“ Takže zmíněná dvousetkoruna 
zmizela spolu se starými jízdenkami  
v útrobách odpadkového koše. Jenže 
problém byl ten, že koš byl prázdný  
a dosáhnout na jeho dno nejde, 
protože koš je zakrytý poklopem 
uzamčeným speciálním klíčem. Proto 
paní požádala hlídku o pomoc.
Jak už jsem psal na začátku, tak jsou 
strážníci zvyklí na ledacos a i v tom-
to případě si dokázali poradit; za 
cca 20 minut měla paní bankovku  
s Janem Ámosem Komenským opět 
u sebe. 
Tímto policejní hlídka děkuje dispe-
čerovi Technických služeb města Lito-
vel za ochotu a pomoc.

Městská policie Litovel
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Od 20. dubna platí běžná provozní 
doba sběrného dvora:

 Pondělí: zavřeno  
 Úterý: 9–12 a 12.45–16.30 hodin 

 Středa: 10.30–12 a 12.45–18 hodin
       Čtvrtek: 9–12 a 12.45–16.30 hodin 

     Pátek: 9–12 a 12.45–16.30 hodin
       Sobota: 8–12 a 12.45–14 hodin 

    Neděle: zavřeno 

Oznámení
Již několik dní mohou občané 
na některých místech spatřit  
nové červené kontejnery (viz 

foto), které slouží pro uložení 
drobného elektroodpadu (např. 
žehličky, fény, mixéry, apod.). 

Kontejnery jsou 
nově rozmístěny  
v místních částech 
Unčovice, Chořelice, 
Chudobín, Mysle-
chovice a Nasobůrky, 
na sídlišti K. Sedláka 
a v ulicích Dukelská 
a Studentů.

Nové kontejnery na elektroodpad

Městský úřad Litovel, odbor  ži-
votního prostředí koncem minu-
lého roku zaznamenal zhoršující 
se stav buku lesního u Gymnázia 
Jana Opletala a navazující buko-
vé aleje mezi gymnáziem a bu-
dovou školní jídelny ve Smeta-
nových sadech. Je to místo, kde je 
poměrně velká koncentrace lidí 
(budova gymnázia, školní jídel-
na a samotný park),  na druhou 
stranu především buk u gymná-
zia patří k ikonickým stromům 
našeho města. To byl důvod, 
proč nechalo město zpracovat  
od Agentury ochrany přírody  
a krajiny dendrologické posou-
zení těchto dřevin. 
Závěry tohoto posouzení nejsou 
bohužel radostné. Většina stro-
mů je v havarijním stavu a jejich 
provozní bezpečnost je nízká. 
Navrhuje se skácení 7 z 9 těchto 
stromů s tím, že  budou vysaze-
ny nové stromy (opět buk lesní). 
V případě buku u gymnázia by 
měla být radikálně snížena ko-
runa  stromu s tím, že bude po-
nechán jako tzv. živé torzo.  
Uvádíme část ze zpracovaného 
dendrologického posouzení:
Buk u gymnázia (u Masarykova 
pomníku)
Zdravotní stav buku je silně 
narušený, byla zjištěna rozsáh-
lá infekce kořenů parazitickou 
dřevní houbou vějířovcem 
obrovským (Meripilus gigan-
teus), plodnice se objevují již 

několik sezón mezi ko-
řenovými náběhy na  
70 % obvodu paty kme-
ne. Plodnice vyrůstají  
z podhoubí, které roz-
kládá dřevo kořenů a tím 
narušuje jejich vyživova-
cí a stabilizační funkci.
Ve vegetačním období 
2019 byl pozorovaný sil-
ný propad fyziologické 
vitality cca v ½ objemu 
koruny, která korespon-
duje s částí kořenového 
systému infikovaného 
vějířovcem.   Ztráta vyži-
vovací funkce značného 
objemu kořenů indikuje 
narušení stability a riziko 
vylomení stromu v bázi.
Provozní bezpečnost stromu je 
nevyhovující, předvídatelné je 
vylamování suchých větví a roz-
pad koruny zejména při větší 
klimatické zátěži. V krátkodo-
bém výhledu je předvídatelné 
vylomení celého stromu v bázi. 
Závěr a doporučení:
Strom lze na přechodnou dobu 
stabilizovat jako živé nižší torzo 
kmene, výhledově je nutné po-
čítat s jeho výměnou. Vzhledem  
k tomu, že jde o významný so-
litér ve veřejnosti oblíbený, je 
třeba vysvětlit důvody k radikál-
nímu zásahu do koruny stromu, 
případně jeho kácení. 

Buková alej u parku v prodlouže-
ní Husovy ulice
Jedná se o pravi-
delnou alej zalo-
ženou po obou 
stranách zpevně-
né komunikace 
pro pěší. Alej je 
tvořená bukem 
lesním ve dvou 
věkových katego-
riích. 
Po silném poško-
zení tornádem 
v r. 2004 byla 

většina původních buků v aleji 
nahrazená novými stromy, které 
jsou v současné době již adapto-
vané na stanovišti a mají výško-
vé přírůstky. 
Stav zbývajících 9 ks původních 
buků je v různé míře zhoršený. 
U všech byl zaznamenán propad 
fyziologické vitality s vysokým 
podílem suchých, nalomených, 
poškozených a zavěšených větví 
v korunách.
Téměř všechny původní buky 
mají poškození v oblasti kme-
ne a kořenů a symptomy pří-
tomnosti dřevních hub. Kromě 
saprofytické klanolístky obecné 
byly zjištěny také plodnice pa-
razitujících dřevních hub troud-
natce kopytovitého (Fomes fo-
mentarius) a choroše šupinatého 
(Polyporus squamosus). 
Závěr a doporučení:
Alej není v současném stavu 
provozně bezpečná, vzhledem  
k výraznému prosychání ko-
run je předvídatelné ulamování 
větví a postupný rozpad korun. 
S ohledem na výrazný propad 
fyziologické vitality během 
posledních dvou vegetačních 
období je pravděpodobná také 
infekce kořenů buků a snížení je-
jich stability v podloží. Ověření by 

bylo možné s použitím přístrojové 
metody. 
Perspektiva dalšího vývoje 7 ks pů-
vodních buků je výrazně zkrácená 
v prostoru i v kvalitě. Stav buku 
infikovaného chorošem šupina-
tým (blízko budovy gymnázia) 
je nutné hodnotit jako havarijní 
s vysokým rizikem ulomení celé 
koruny.  Strom je nutné odstranit 
bez zbytečného odkladu.
S ohledem na zjištěné skutečnos-
ti se další udržování původních 
buků jeví jako neefektivní. Na 
přechodnou dobu je možné za-
chovat ve funkčním stavu bez 
podstatného snížení estetické 
hodnoty 2 ks buků, které byly 
označeny při místním šetření se 
správcem městské zeleně. Ostatní 
hodnocené stromy je vhodné vy-
měnit za nové dřeviny.
Současně je žádoucí provést na 
zatravněné části vegetační plochy 
opatření na zlepšení stanovištních 
podmínek, resp. využití srážkové 
vody svedené ze střech přilehlých 
budov a ponechávání zpracované 
organické hmoty vyprodukované 
dřevinami (listí, dřevní štěpka)  
v kořenovém prostoru dřevin. 

Pavel Kurfürst, vedoucí odboru 
životního prostředí

Špatný zdravotní stav buků ve Smetanových sadech
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OSOBNOST ROKU 2020

Rada města Litovel letos opět vyhlašuje anketu Osobnost roku 2020. 

Pravidla soutěže:

 Nominovaný je občanem města Litovel.

 Nominace zasílejte do 31. května na e-mailovou adresu: litovelskenoviny@mestolitovel.cz. 

 Prosíme, uveďte následující informace: jméno a příjmení nominované osobnosti, činnost, 

úspěchy,...

Slavnostní vyhlášení osobností roku 2020 se bude konat 27. října v 17 hodin. 

Nyní máte jedinečnou příležitost, aby se o ní dozvěděli i ostatní!

Máte ve svém okolí osobu, která vyniká v oblasti sportu, kultury, 

školství či podnikání?

V minulých letech byly oceněny tyto osobnosti města:
• r. 2012: MVDr. Vojtěch Grézl, Jarmila Cholinská, Libuše Kreuzziegero-
vá, Mirko Spurník st.
• r. 2013: Lubomír Šik, Miroslav Pinkava, PhDr. Josef Hubáček, Milan 
Beňa, Božena Halvová
• r. 2014: Vlasta Machalová, Vlastimil Nedoma, Jiří Hrozek, František Na-
vrátil, Vratislav Spurný, Jaromír Hlavinka st.
• r. 2015: Jiří Sedláček, Petr Linduška, Ing. Helena Najmanová, Ph.D., Ka-
rel Daševský, Ing. David Dostál, Miroslav Koutek
• r. 2016: Jaroslav Čamek, Jiří Zapletal, Viktor Korduljak, Stanislava Kula-
tá, Lubomír Faltus, Ladislav Vitoul
• r. 2018: Mgr. Zdeňka Frištenská, Marie Hrubá, Jiří Tomanec (in memo-
riam), Jaroslav Winiarský, Ing. Karel Zmund, SPS Kantika

➢ 9. 4. 1945 Kritická noc v Javoříčku, partyzán-
ský komisař Litviško pro podezření ze zrady 
zavraždil manželku hajného Viktora a její děti, 
myslivnu podpálili.
➢ 5. 5. 1945 Němci vypálili Javoříčko a zastřelili 
38 mužů od 15 do 76 let. Předpokládalo se, že 
jde o pomstu za partyzánskou akci před měsí-
cem. Souvislost se však nepotvrdila.
➢ 5. 5. evakuovala četnická stanice a Litovel ob-
sadilo frontové vojsko, velitelství  skupiny ar-
mád generála Schörnera se usadilo v gymnáziu. 
Komisař Mekiska prchal s ustupujícími  vojáky,  
u Čáslavi  jim však došel  benzin a 26. 5. byl vrá-
cen do Litovle, kde se nevyhnul ponižujícímu 
divadlu při potupném vození městem. 
Ve městě od počátku května život ustal, dílny 
zastavily práci, zabedňovaly se  výklady obcho-
dů a okna domů, lidé si kopali  v zahradách 
kryty, spávali ve sklepích. V noci městem stále 
ustupovaly německé jednotky. Silnice byly pře-
plněny, paniku stupňovaly útoky hloubkových 
letců. Toho dne (5. 5.) zemřel, nedočkav se již 
osvobození, náměstek starosty Rudolf Daněk. 

Narodil se 7. 11. 1885 v Napajedlech, pracoval 
jako bednář litovelského pivovaru. Od r. 1919 
byl za sociální demokracii trvale členem obec-
ní rady,  ale působil i v jiných organizacích, 
jako knihovní rada aj. Po volbách r. 1938 se stal 
náměstkem starosty. Již 1. září 1939 byl zatčen 
jako rukojmí, vězněn ve Štěpánově, Brně a po-
sléze v Dachau do 16. října 1940. 
➢ 7. 5. bylo nad Litovlí sestřeleno sovětské le-
tadlo, jeden z letců vyskočil s padákem a jeho 
osud  není známý. Pilot zahynul v troskách  le-
tadla u Komárova. V letech 1955 a 1975 psalo 
město do jeho údajného bydliště Kremenčug 
na Ukrajině, v odpovědi se však uvádí, že ob-
čan Isaj Iljič Tabačnikov tam není znám. Po-
hřben byl později na hřbitově sovětské armády 
v Olomouci ve zvláštním hrobě. V místech, 
kde se letadlo zřítilo, vybudoval MNV roku 
1948 památník.
Stejného dne (7. 5.) Němci po ústupu podmi-
novali litovelské mosty a chystali se je vyhodit 
do vzduchu. Po prosbě delegace zástupců měs-
ta, vedené starostou Horákem, byla zachráněna 

hydrocentrála a historický Svatojánský most. 
Vyhodili ale v pondělí 7. 5. dva mosty želez-
niční a 8. 5. pak dva silniční mosty na  Du-
kelské ul. a dřevěný most při vjezdu do města 
na ul. Palackého u Nábřeží. Výbuchem bylo 
poškozeno mnoho domů, nejvíce v přímém 
okolí. 
Ustupující Němci obsadili cukrovar, postavili 
zde těžká děla a ostřelovali postupující Rudou 
armádu. Ta palbu opětovala a několikrát za-
sáhla skladiště cukrovaru.
➢ 9. 5. bylo město plné lidí s trikolórami, 
na domech se objevily československé vlaj-
ky. Četníci a důstojníci oblékli schované 
české uniformy. Rychle se uklízely stře-
py, odbedňovaly výlohy, odstraňovaly ně-
mecké nápisy. Radost z osvobození byla 
provázena i  projevy pomsty vůči litovel-
ským Němcům a kolaborantům, kteří ne-
stačili utéct. Byli internováni ve sladovně  
a Papcelu, většina odsunuta ve druhém polo-
letí roku 1946. Na seznamu Němců ze 14. 8. 
1945 bylo 225 osob.                         Lubomír Šik

Uplynulo 75 let od konce druhé světové války
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Motookno pro muže

V tomto díle se 
budeme věno-
vat asistenčním 
systémům v na-
šich automobi-
lech – prvkům 
aktivní bezpečnosti. K těm základním  
a nejdůležitějším patří účinné brzdy, dále 
dobrý výhled z auta, spolehlivé řízení, 
osvětlení vozidla a dobré pneumatiky.  
K dalším prvkům aktivní bezpečnosti pak 
patří různé elektronické systémy, jako 
např. ABS, ESP, ACC a další. 
 
ABS
Anti-lock Braking System zabraňuje zabloková-
ní kol během brzdění a tím výrazně přispívá ke 
zvýšení ovladatelnosti automobilu. Oproti vozi-
dlům bez ABS je při prudkém brzdění na kluzké 
vozovce udržena nejlepší možná ovladatelnost, 
neboť se kola neblokují. 

ESP (ESC) ESP (Electronic Stability Pro-
gram) nebo také ESC (Electronic Stability 
Control) zvyšuje kontrolu nad vozidlem v kraj-
ních jízdních situacích, např. při rychlé jízdě do 
zatáčky nebo na kluzkém povrchu. V závislosti 
na jízdních podmínkách se snižuje nebezpečí 
smyku a zlepšuje jízdní stabilita. Systém pracu-
je při jakékoli rychlosti vozidla. 

HHC (Hill Hold Control) usnadňuje rozjezd 
ve stoupání. Usnadnění spočívá v tom, že 
systém udrží brzdný tlak, který byl vytvořen 
sešlápnutím brzdového pedálu, asi ještě dvě 
sekundy po jeho uvolnění. Řidič tak může pře-
sunout nohu z brzdového pedálu na plynový 
pedál a rozjet se do kopce, aniž by musel po-
užít ruční brzdu. Brzdný tlak klesá postupně  
s přidáváním plynu. Pokud by se vozidlo do 
dvou sekund nerozjelo, začne couvat. Asistent 
rozjezdu do kopce je aktivní od stoupání 5 %, 
pokud jsou zavřené dveře řidiče. Je funkční 
vždy jen při rozjezdu do kopce, a to jak při jíz-
dě vpřed, tak i při couvání. Při jízdě z kopce je 
neaktivní. 
Zdroj: www.bezpecnecesty.cz

Současná situace nám 
všem změnila krátko-
dobé představy a plány. 
Většina z nás musela své 
pracovní aktivity ome-
zit či změnit, někteří na 
nějakou dobu museli 
opustit svá pracoviště. 
Muzeum v Litovli však 
svou činnost nepřeruši-
lo. Adaptovali jsme se na 
novou situaci. Návštěv-
níci nemohli do výstav-
ních sálů dojít osobně, 
na vlastní oči poodhalit 
kouzlo minulosti a po-
kochat se historickými 
skvosty. Díky současným 
technologiím jsme však 
nepřerušili odpovědi na badatelské dotazy 
a snad jsme uspokojili všechny historiky, 
badatele, studenty i vlastivědné nadšence 
vyčerpávajícími informacemi. 
Nepřítomnost návštěvníků nám umožňuje 
opustit výstavní sály a kanceláře, pracovat 
v dílně nebo depozitáři. Přeinstalovali jsme 
část depozitáře a pořídili nové regály, aby 
bylo kde vhodně uložit získané předměty  
i z pozůstalosti litovelského kamnáře Josefa 
Lamra. Zde se jedná o mimořádně ucelený  
a početný fond, jehož základní ošetření, 
konzervace, dokumentace a evidence probí-
hají už od měsíce února a budou pokračovat 
až do léta. Přišel také čas na evidenci docho-
vaných listinných materiálů, jako jsou rodné 
a křestní listy, oddací i úmrtní listy, vysvěd-
čení, tovaryšské i výuční listy, domovské 
listy, smlouvy, diplomy, pozvánky, pracovní  
a vojenské knížky, průkazy apod.
Vzpomínáte si na zkratky typu BSP, ČOS, 
ČSBS, ČSČK, ČSM, ČSPO, DSO, KNV, KSČ, 
LM, MNV (MěNV), OAV, ONV, OÚNZ, 

PO, ROH, SČSP, SOPVP, SSM, SVAZARM 
a víte, co znamenají? 
Muzeum Litovel je od 13. března 2020 uza-
vřeno pro veřejnost. Z toho důvodu byly od-
volány plánované akce v muzeu – březnový 
Den Červenky, dubnový Velikonoční jar-
mark i přednáška Psí řeč s Alicí Pekařovou. 
Z médií už slyšíme optimističtější výhledy, 
a tak na červen chystáme novou výstavu.  
Z důvodu mimořádné situace ve společnos-
ti jsme v muzeu zrušili plánovanou putovní 
výstavu s názvem „Když jsem já sloužil to 
první léto…“, která měla být k vidění v ter-
mínu od 22. dubna do 7. června 2020. O vý-
stavu nepřijdete, náhradní termín je rezer-
vován na jaro příštího roku. Těžko se v tento 
čas cokoliv plánuje a organizuje. Pevně dou-
fáme, že akce a výstavy chystané na druhou 
polovinu roku se uskuteční bez omezení.   
O aktuálním dění v muzeu a pozvánkách na 
akce Vás budeme průběžně informovat na 
www.muzeumlitovel.cz. 

Litovelští muzejníci

Co se děje v muzeu za zavřenými dveřmi? 

Muzeum Litovel si v květnu 2020 připome-
ne 100. výročí působení v budově bývalé 
střelnice. K tomuto jubileu vydává muzeum 
medaile v limitovaném počtu 10 stříbrných 
(o ryzosti 925/1000), 90 staroměděných a 90 
staromosazných, všechny o průměru 40 mm 
a tloušťce 3 mm. Podle návrhu muzea je vy-
hotovil rytec Petr 
Budina z Jablonce 
nad Nisou.
V případě zájmu 
o tuto pamětní 
medaili kontak-
tujte co nejdříve 
pracovníky Mu-
zea Litovel, aby 
se na Vás dostalo. 
Medaile máme 
v muzeu a věří-
me, že hned po 
otevření pro ve-

řejnost si najdou své nové majitele. Cena 
včetně obalu a certifikátu je 280 Kč u staro-
měděného a 350 Kč staromosazného pro-
vedení, stříbrné medaile v krabičce budou 
k dispozici za 1 900 Kč (jsou již zamluveny 
sběrateli, volné máme poslední 2 kusy). 

Litovelští muzejníci

100. výročí otevření muzea v budově bývalé  
střelnice

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



Stalo se v Litovli
• 600 let
Od března do května roku 1420 připravoval císař 
Zikmund na Moravě křižácké tažení proti husi-
tům a při té příležitosti navštívil Olomouc. Chtěl 
získat královská města na svoji stranu, ustanovil 
proto třemi listinami Litovli osvobození od mýta, 
potvrdil také stará privilegia Václava II. a rychtáři  
Janu z Huzové dědičné rychtářství. 

• 135 let 
Roku 1885 majitel mlýna a pily František Knapp 
nechal postavit veřejné parní a vanové lázně (ul. 
Čihadlo). Roku 1898 je od něj koupil a udržoval 
takřka dvacet let lékař Tužil. Ke konci první svě-
tové války je byl nucen pro nedostatek uhlí zavřít. 
Tužilovu ordinaci r. 1925 převzal MUDr. František 
Šamšula.

• 110 let 
největší rozruch v roce 1910 vyvolala Halleyova 
kometa, která podle teorie hvězdáře Flammario-
na měla způsobit konec světa. 
V roce 1910 byl založen tenisový klub, 7. 5. po-
volila Městská rada zřízení kurtu vedle reálky. Již  
v první sezóně se prý odehrálo 226 hodin a vy-
střídalo se na něm 900 hráčů. Iniciátorem tenisu 
a moderních sportů vůbec byl profesor gymnázia 
Klement Urban, jednatel Sokola.
Roku 1910 lito-
velský stavitel Jo-
sef Kučera posta-
vil v Husově ul. č. 
805 (donedávna 
Policie) vilu pro 
prvního českého 
starostu, Vácslava 
Sochu. V říjnu 1913 se do přízemí přestěhovalo 
ze školy v Jungmannově ulici muzeum, připomí-
nají je dosud u vchodu náhrobní kameny a pů-
vodní renesanční portál litovelské radnice (z roku 
1572). Muzeum zde zůstalo do roku 1919.

• 100 let 
Rok 1920 byl 12. ledna zahájen velkou povodní, 
domy na Komárově, Olomouckém předměstí 
a v Chořelicích byly tři dny pod vodou. Každá  
z takových opakujících se povodní byla podně-
tem k požadavkům na regulaci Moravy.
Po loňských obecních volbách se 18. 4. 1920 ko-
naly první volby do poslanecké sněmovny a 25. 4. 
do senátu. Volební právo měli občané od 26 let. 
V levicové poválečné atmosféře zvítězila v ČSR  
i v Litovli strana sociální demokracie před lido-
vou, živnostníky, národními demokraty a němci, 
dalších osm stran získalo menší počet hlasů.
V zimních měsících 1919/20 byly sbírky muzea 
přemístěny ze Sochovy vily do sálu v 1. patře 
Střelnice, kde bylo 16. května 1920 otevřeno 
nové litovelské muzeum. Jeho duší byl stále 
MUDr. Jan Smyčka.

Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
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Inzerce

Koupím staré FILMOVÉ PLAKÁTY (ale  
i další: hudební, divadelní, reklamní...). 
Můžete volat, prozvonit (zavolám zpět), 
případně napsat sms nebo e-mail. 
Kontakty: 704 404 825, strapec1@email.cz.

Jarní těšení a plánování narušila pandemie. 
Koronavirus Covid-19 se objevil i v Litovli. 
V pondělí 16. března 2020 vyhlásila Bezpeč-
nostní rada města Litovel karanténu. Byly 
zrušeny kulturní i společenské akce. Priori-
tou jsou roušky a respirátory. Omezení za-
sáhlo i do plánu Seniorklubu. Byly zrušeny  
i páteční úřední hodiny až do odvolání.
Zatím rušíme všechny plánované akce, zá-
jezdy, besedy v klubovně i taneční odpo-
ledne Vítání jara. S přednášejícími besed 
domluvíme náhradní termíny a včas je ohlá-
síme. Výšlapy a cyklovýlety naplánujeme až 
po zrušení karantény.
Naší poslední akcí byl pro 50 seniorů pobyt 
v Sezimově Ústí. Wellness pobyt pořádala 
Krajská rada seniorů Olomouckého kraje 
od 7. do 13. března. Pohodlné ubytování  
v hotelu Mas, výběr stravování, bazén, různé 

služby, procedury, masáže, kulturní večery  
s tancem, utkání v bowlingu a výběr zájez-
dů. Program oslovil každého.
Navštívili jsme historický Tábor, baziliku  
v Klokotech, Čapí hnízdo s ekocentrem, go-
tický zámek Hluboká, vesničku Holašovice 
ve stylu selského baroka, zámky Jemniště 
a Jindřichúv Hradec. Viděli jsme kraj plný 
historie, památek a nádherných rybníků.
Prostě jsme si užívali programu a zatím jsme 
pouze v televizi sledovali zprávy o koronavi-
ru v cizině.
O dalších akcích budeme informovat ve vý-
věsní skříňce a hlášení městského rozhlasu. 
Věříme, že už brzy budeme pokračovat v ak-
cích podle plánu.
Všem přejeme zvládnutí mimořádných 
opatření v klidu, pohodě s humorem  
a hlavně ve zdraví.                                                mf

Ze společnosti – odešli

20. 2. Jan Žváček z Litovle (69 let)
24. 2. Oldřich Šperlík ze Savína (71 let)
26. 2.  Františka Kvapilová z Litovle (88 let)
29. 2. Jan nevím ze Slavětína (75 let)
  5. 3.  Marie Huličná z Vísky (83 let)
  5. 3.  Miloslav Šišma z Haňovic (71 let)
11. 3.  Jan Kratochvíl z Červenky (74 let)
17. 3.  Marie Jiříková z Haňovic (85 let)
18. 3.  Věra Kozáková z Litovle (88 let)
22. 3.  Ing. Stanislav Bartoň z Litovle (70 let)
25. 3.  Jaromír Zapletal  z Červenky (83 let)
24. 3.  František Petržela z Litovle (76 let)
  2. 4.  Štefan Lučivňák z Litovle (78 let)
11. 4.  Jan Spurný z Myslechovic (81 let)
12. 4.  Zdeněk Zapletal z Červenky (78 let)
14. 4.  Olga Kuchařová z Litovle (83 let)
19. 4.  Věra Sedlářová z Litovle (82 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami 
Hrandop a Misericordia.



Okénko pro ženy

Doba karanténní mě naučila, že když je 
mouka a droždí, tak je vlastně všechno. Tak 
jsem doma vyzkoušela zdravý domácí chle-
ba a poprvé i rohlíky, dále dlouho odklá-
dané, ale již méně zdravé ovocné košíčky. 
Takže rodina mohla začít vesele kynout :) 

Rohlíky
Budeme potřebovat: 
500 g hladké mouky, 2 lžičky soli, lžičku cukru do 
mléka, 300 ml mléka, 60 g oleje, 1 čerstvé nebo 
sušené droždí

Zaděláme si kvásek (teplé mléko, lžička cukru  
a do toho rozdrobit droždí). V míse si smícháme 
zbytek surovin, po vzejití kvásku ho přilejeme 
do mísy. Asi 4 minuty necháme zadělat těsto 
v robotu. Pak 
mísu přikryjeme 
potravinářskou 
fólií, do které 
uděláme pár dí-
rek, a umístíme 
ji poblíž topení 
na 45 minut. na 
jeden rohlík si 
odvážíme 60 g těsta. Z bochánků vyválíme troj-
úhelníky, které zavineme a vznikne nám rohlík.  
Z této dávky je cca 15 rohlíků. 
Tipy: s těstem 
pracujeme na-
sucho, nemáme 
p o m o u č e n o u 
plochu, rohlíky 
ničím před ani 
po pečení nepo-
tíráme.

Ovocné košíčky s koňakovým krémem
na těsto: 
180 g polohrubé mouky, 65 g másla, 75 g mletého 
cukru, 1 vejce, 7 g vanilkového cukru, špetka soli
na krém: 
2 hrníčky mléka, 2 balíčky vanilkového pudingu, tro-
chu cukru, 1 kostka másla, 2 dcl vaječného koňaku

Těsto vypracuje-
me a necháme 
nejméně dvě 
hodiny v ledni-
ci odpočinout. 
Vyválíme plát, 
vykrájíme kolečka, která položíme do otvoru 
pro muffin, vytvarujeme košíček. Před vložením 
do trouby jej propíchneme na několika místech 
vidličkou. Pečeme 10–15 min. při 165 stupních.
Dále uvaříme hustý puding. necháme vychlad-
nout a poté do něj zašleháme vaječný koňak  
a změklé máslo. Krémem naplníme košíčky, oz-
dobíme sezónním ovocem dle chuti.
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Čtení pro ženy, něco pro milovníky napětí, leporela pro děti

Karin Lednická: Šikmý 
kostel
Současný bestseller české 
autorky, příběh založený 
na skutečných událostech. 
Románová kronika začíná 
důlním neštěstím na kon-
ci 19. století a pokračuje 
třemi odlišnými dějovými 
liniemi, sledujícími osudy 
lidí, spjatých s hornickým 
krajem.

Marie Lambale: Hluboká 
modř moře
Čtení pro ženy. Na pozadí 
přírodních krás Bretaně 
se odehrává příběh plný 
romantiky a tajemství  
z minulosti.

Andreas Gruber: Vražedný rozsudek
Thriller pro milovníky napětí. Ve Vídni 
zmizela desetiletá Klára. Když se o rok poz-
ději znovu objeví zcela zmatená na okraji 

nedalekého lesa, má celá 
záda potetovaná motivy 
z Dantova Pekla – a ni-
kdo z ní nedostane ani 
slovo…

Renata Červenková, Rad-
kin Honzák: Všichni ži-
jem‘ v blázinci
Kniha rozhovorů, v níž 
se známý psychiatr za-
mýšlí nad současným 
stavem společnosti a nad 
tím, jak žijeme.

Leporela pro malé vy-
pravěče: Velká knížka 
Slovíčka, Velká knížka 
Hasiči
Leporela pro nejmenší 
děti nabízí interakci ro-

dičů s dětmi, kdy děti komentují obrázky, 
poznávají předměty, činnosti, mohou být 
podkladem pro první čtení a samostatné 
vyprávění.                                                            lf

Kdo nezažil, neuvěří, co se 
děje ve světě kvůli čínské 
speciální netopýří dietě.  

 
Nový virus má se k světu,  

hladový je velice,  
žere hlavně těstoviny,  

mouku, rýži, kvasnice. 
 

Lidé začli panikařit: 
„Z čeho já teď budu vařit? 
Vyhladovím vir a basta.“ 

A tak národ začal chlastat.  
 

„Zavřít školy!“, velí vláda. 
Pro rodiče krutá zrada. 
Mnozí trpce zhodnotili, 

že génia nezplodili. 
 

Vláda dále nařídila  pozavírat 
obchody, co je ale katastrofa 

– zavřely i hospody.  
 

Co teď dělat s volným časem, 
co si jenom počneme? „Táto, 

já mám dobrý nápad,  
roušky si šít začneme.“

 
Roušky tam a roušky tady,  

všichni šijí roušky,  
některé jsou se šňůrkami, 

některé jsou s oušky. 
 

Všichni tváře zahalují, 

vyzývají virus na boj.  Já si 
doma hlavu lámu, komu 

jsem to řekla ahoj. 
 

Celostátní karanténu  
vyhlásila vláda,  je to sice 

dobrý psycho,  zatím to však 
zvládám.  

 
Mezitím už koronavir zapla-

vil nám celou zem, 
i Litovel začíná se zamořovat 

Covidem. 
 

Krizový štáb málem kleplo, 
teď začne to pravé peklo.  
Hygienik vyškolený byl 

nějaký popleta, rozhodl se, 
že Litovel odřízne dnes od 

světa.  
 

Nápad za sto milionů,  
uzavřít nás v regionu. 

Policajti na hranicích  bedlivě 
nás střežili, asi měli velké 

strachy, abychom to přežili.  
 

Hned přiběhli novináři, ptali 
se nás, jak se daří.  Každý 
večer Rey i Lucka řeší, kdo 

tu kýchá, kucká. 
 

Ze starosty je teď hvězda,  to 
se hned tak nevidí, rozhlas, 

fejsbúk, televize... 
Herci jenom závidí. Večer 
v 8 na značkách stojí celé 

sídliště, balkóny a okna změ-
nily se v provizorní jeviště.  
Tleskáme a děkujeme všem 
IZS složkám, je to pro nás 

rozptýlení a kulturní vložka. 
 

Povzbudivá různá hesla  
Viktor na nás haleká, 

s čelovkou ho nepřehlédnem, 
je vidět už zdaleka.  

 
Po sídlišti běhá, mává,  
že jsme skvělí, děkuje,  

že to všichni spolu zvlád-
nem, hlasitě nám slibuje. 

 
Tak nám tu teď život plyne, 
postupně nás testují, někdo 

sedí v karanténě, 
jiní venku bojují.  

 
Doktoři a prodavačky, 

popeláři, hasiči,  pošťáci, 
štáb, lékárníci... 

Nás tenhle vir nezničí. 
 

Zatleskejte sami sobě, my to 
zvládnem v téhle době.  
My ten virus porazíme, 

a společně zvítězíme!
Dita Bednářová

Chvilka poezie – vítězná báseň víkendové soutěže
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Blízké státy došly. Kam poje-
deme čtvrtý rok? ptali jsme 

se každý z nás sami sebe... Už by 
to chtělo někam dál. Vzpomí-
nám, jak jsem jako šolda ve tři 
ráno vyrážel s bráchou a našima 
v přeloženým žigulu na maďarský 
Balaton. Tenkrát to bylo strašně 
daleko. Tak proč si neoživit vzpo-
mínky...

Start 15. června 2011 již tradičně 
v poledne z váhy naší Vápenky. 
Opět dostáváme sponzoring od 
našeho pana ředitele s podmín-
kou, že obálku můžeme otevřít 
až na hranicích. V klidu a bez 
problémů dojíždíme přes Pro-
stějov a Uherské Hradiště do 
kempu Apollo u Břeclavi. Tady 
zabíráme chatky a jdeme si dát 
něco na zub. 
Ráno vstáváme brzo. Protože 
nemusíme sušit a balit stany, 
vyrážíme už v 6.45 směr Ra-
kousko. Po pár kilometrech jsme 
na hranicích, kde se vyfotíme 

u cedule Österreich a otvíráme 
obálku od pana ředitele. Vtom 
slyšíme z dálky zvuk nějakých 
jiných dvoutaktů. Přijíždí dva 
kluci na jawkách 175. Po krát-
kém rozhovoru zjišťujeme, že 
máme stejný cíl. Kluci nám do-
poručují kemp Akalli, kde se prý 
domluvíme slovensky. Rychle si 
název zapisuju, protože z komu-
nikace v Maďarsku mám hrůzu. 
Chlapi jedou chvíli za náma, 
ale pak je naše hlemýždí tempo 
přestává bavit. Otočí plynem  
a mizí v dáli. Cesta Rakouskem 
je víceméně rovina. Všude ko-
lem jsou rozesety „větráky“. Je 
to asi hodně ekologické, ale že 
by na ně byl hezký pohled, to 
zas teda ne. Projíždíme kolem  
Neziderského jezera. To přes 
všudypřítomné rákosí ze silnice 
vlastně ani nevidíme. Blízkost 
vody dávají tušit jenom divoké 
husy s housaty ťapající kolem 
cesty. Mají tady i svou značku. 
Zastávku na oběd si dáváme  

v nádherném městečku Poder-
sdorf am See. Snažíme se najít 
uličku k vodě. Dojíždíme ale  
k nějakému jacht klubu, kam nás 
nepustí. Hladinu vidíme jen přes 
plot. Ve třímetrovém rákosí všu-
de kolem jsou ukotveny plovoucí 
domečky. Taková zahrádkářská 
kolonie bez zahrádky. Pojídáme 
konzervy na obrubníku, když  
u nás zastavuje párek cyklistů. 
Kluk s holkou jedou na kole za 
známýma do Slovinska. To jsou 
aspoň blázni. Jižní cíp jezera leží 
už v Maďarsku. Tady musíme 
část cesty jet po hlavní silnici. 
K našemu zděšení potkáváme 
plno polských kamionů. Jezdí 
tady úplně stejně bezohledně 
jako doma. Přežili jsme. Už na 
vedlejší upadává Markovi výfuk. 
Opraví to kusem drátu. Na jedi-
ném pořádném kopci těsně před 
Balatonem musíme chladit. Čas 
využíváme ke svačině. Sletíme  
z kopce k vodě. Snažíme  se na-
jít v mapě nebo navigaci kemp 
Akalli. Nikde nic. Mirek se na-
bízí, že se zeptá místních. Jsme 
moc zvědaví, jak se hanácke do-
mlovi s Maďarem. Vzal mapu, 
papírek s názvem kempu a vy-
razil. Po třech marných poku-
sech jednomu stánkaři došlo, že 
se kemp nejmenuje Akalli, ale 
Balatonakalli jako všechno ko-
lem jezera. To už navigace zná.  
V 18.15 jsme na recepci. Je před 
sezónou. Až na pár německých 
důchodců jsme tady sami. Kaš-
lem na stany a pronajímáme 
si mobilehomy. Po dnešních  
300 km si zasloužíme postýlku. 
Ještě se ptáme po jawkách, ale 
kluky tady nikdo neviděl. 
Ti přijíždí až druhý den odpo-
ledne. Protože jsme celou tra-
su z Břeclavi ujeli za den, tak 

máme dnes volno. Flákáme se 
po dlouhém kempu a pláži. Pů-
vodně jsme chtěli Balaton objet, 
ale když z GPS vypadlo 220 km, 
volíme oddech. Zkoušíme pivo 
co tady točí. Nedá se však pít. 
Chyba je ale asi v obsluze. Jídlo 
je dobré až na langoše, které taky 
nestojí za nic. Radši se vracíme 
do našeho luxusního domečku 
na slivovičku. Když už jsme tady, 
musíme se aspoň namočit, do té 
velké kaluže. Moc se nám však 
nechce. Voda není zrovna teplá 
ani čistá. Vůbec se to nepodo-
bá mým dětským vzpomínkám. 
Nejhorší ale bylo bahno až po 
kotníky. 
Ráno se ochladilo a pořádně 
fučí. Balaton připomíná moře. 
Hnědý je jak Morava po bouř-
ce. Pořídíme odjezdové foto, 
koupíme pár českých konzerv 
v místním Coopu a vyrážíme 
směr Piešťany. Teď už jsou kop-
ce, která nás trhají. Na každém 
větším na sebe čekáme. Svačí-
me na místě odkud máme krás-
ný výhled na hrad Czesznak. 
Pak už v poklidu přejíždíme 
přes Dunaj na Slovensko. Cesta  
z hranic do Velkého Mederu je 
jak jízda po schodech. Máme 
strach, že se nám stroje rozloží 
na součástky. Všechny názvy 
jsou tady dvojjazyčné. Bratři 
Slováci naše stroje znají. Lidi 
mávají a auta troubí. V téhle 
příjemné atmosféře projíždíme 
kolem věznice Leopoldov až 
do kempu v Piešťanech. Tady 
máme už zamluvené chatky. 
Rychlá sprcha a letíme na jídlo  
a konečně dobré pivo do hos-
půdky na hrázi. Tady nás uvěz-
ňuje silná bouřka až zhruba do 
půlnoci. 

Pokračování na vedlejší straně

Na fichtlech tam a zase zpátky...
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Pokračování z vedlejší strany
Ráno se můj Stadionek válí na 
zemi. Stojan se zabořil do roz-
močené hlíny. Je zima, lehce 
prší. Někteří nasazujeme menší 
kolečka. Čeká nás velký hra-
niční kopec Strání. Na něm se 
přetahujem s jedním cyklis-
tou. Jsme jen o fous rychlejší 

a hrozí, že nás pokoří. Kousek 
před Kroměříží se Petrovi ně-
jak podivně vlní zadní kolo. 
Má tam špic jak not na bu-
ben. Náhradní nemáme. Peťo-
vi nezbývá, než zavolat domů 
pro odvoz. Pomalu dojíždíme  
do nejbližší hospody. U oběda 
čekáme na mou manželku Ivu 

s vozíkem. Po naložení Pionýra 
jedeme k domovu. Za Prostějo-
vem mi projde hlavou myšlen-
ka. Už jsme doma, už se nemůže 
nic stát. Po pár metrech vyletí 
otáčky motoru. Utrhla se mně 
spojka z tisícihranu klikovky. 
Tuhle část spojky zrovna neve-
zu. Právě nás dojíždí Petr s Ivou. 

Přikládáme Staďáka na vozík  
a dojíždíme těch posledních  
20 km. 
Celkem jsme ujeli 876 km, čis-
tý čas jízdy 23 hodin. Stadionek 
spotřeboval 15 l benzínu.
Příště se podíváme na nejvyšší 
horu Rakouska.

Pavel Dostál

Zlatou pivní pečeť získal Pivovar 
Litovel za ležák i nealko pivo
Litovel 25. února – Dvě zla-
té medaile putují do Pivovaru 
Litovel z uznávané degustační 
soutěže Zlatá pivní pečeť. Zví-
tězil v ní světlý ležák Litovel 
Premium a nealkoholické světlé 
pivo Litovel Free. Na jubilejním 
třicátém ročníku, který se konal 
minulý týden v Českých Budějo-
vicích, se o přízeň odborné po-
roty utkalo přes 1 400 piv.

Pivo Litovel Premium zvítězi-
lo v kategorii světlých ležáků. 
„Třicetiletá historie soutěže 
není málo a konkurence mezi 
pivy s postupem let narůs-
tá. Proto toto ocenění pro náš 
hanácký pivovar vnímám jako 
prestižní záležitost, a to dokon-
ce i z mezinárodního pohledu, 
protože se Zlaté pivní peče-
ti účastní rovněž zahraniční 
výrobky,“ komentuje ocenění 
sládek Pivovaru Litovel Petr 
Kostelecký a dodává: „Světlý le-
žák Litovel Premium patří mezi 

nejúspěšnější piva v našem port-
foliu. Navázal na úspěchy z loň-
ska, kdy se na pivních soutěžích 
umístil celkem třikrát, stejně 
jako rok předtím.“
Na jednom z nejnavštěvovaněj-
ších degustačních klání u nás 
získalo zlatou medaili nealko-
holické pivo Litovel Free. Stejně 
jako ostatní piva ho ocenili ex-
pertní porotci z řad sládků, pi-
vovarníků a odborníků, kteří se 
v pivovarnické branži pohybují 
a mají certifikované degustační 
zkoušky. „Na Zlaté pivní pečeti 
se nedělají rozdíly a šanci uspět 
má opravdu každý výrobek. 
Soutěží tam jak velké pivovary, 
tak méně známé minipivovary. 
Nám se díky dvojitému zlatu 
potvrdilo, že dbát na kvalitu  
a tradiční výrobní postupy nese 
své ovoce, a v tomto přístupu vy-
trváme i nadále,“ doplňuje Petr 
Kostelecký.
Soutěž Zlatou pivní pečeť pořá-
dá už od roku 1990 Výstaviště 
České Budějovice jako součást 
Mezinárodního pivního festi-
valu. Vzorky jednotlivých piv 
posuzovalo kolem stovky de-
gustátorů z České republiky 
a zahraničí. Porotci hodnotili 
piva v několika kolech, z kaž-
dého postoupila jen ta nejlepší. 
Na přihlášených vzorcích piv se 
hodnotí chuť, vůně, barva a říz.
Tisková zpráva Pivovaru Litovel

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

27. 3.–30. 3., 24.–27. 4., 22.–25. 5., 
19.–22. 6., 17.–20. 7., 14.–17. 8., 11.–
14. 9., 9.–12. 10., 6.–9. 11., 4.–7. 12.

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

3.–6. 4., 30. 4.–4. 5., 29. 5.–1. 6., 26.– 
29. 6., 24.–27. 7., 21.–24. 8., 18.– 
21. 9., 16.–19. 10., 13.–16. 11.

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

9.–14. 4., 7–11. 5., 5.–8. 6., 3.–7. 7., 
31. 7.–3. 8., 30. 8.–2. 9., 25.–29. 9., 
23.–26. 10., 20.–23. 11.  

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

17.–20. 4., 15.–18. 5., 12.–15. 6., 
10.–13. 7., 7.–10. 8., 4.–7. 9.,  
2.–5. 10., 30. 10.–2. 11., 27.–30. 11. 

Harmonogram svozu najdete ke stažení i na hlavní webové stránce 
města v sekci Vše o odpadech.  

Chcete zaplatit místní poplatky převodem z účtu a neznáte 
variabilní symbol? Nevadí.

Pošlete danou částku na účet č. 19-3620811/0100  
a současně zašlete na e-mail poplatky@mestolitovel.cz 
informaci, z jakého účtu jste peníze odeslali, jaký typ  

poplatku hradíte a za které osoby (jméno, bydliště, 
datum narození). 

Bezhotovostní platbou chráníte v době pandemie sebe  
i ostatní. Děkujeme, že využíváte bezhotovostní platby!

Jak zaplatit poplatek za popelnice a psy?
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Pár slov příznivcům Městského klubu Litovel
Vážení příznivci kultury v Li-
tovli!
Nám všem se v posledních 
dnech změnil styl života a byli 
jsme nuceni vzdát se některých 
radostí, kterými jsme si zpří- 
jemňovali běžné dny. Když vlá-
da zakázala ze dne na den kul-
turní akce, mysleli jsme si, že to 
bude otázka pouhých několika 
dnů, možná pár týdnů, v sou-
časné době je to již ale otázka 
měsíců. Proto musíme na násle-
dující vývoj reagovat a prozatím 
zrušit všechny pořady i do kon-
ce května. Doufáme, že alespoň  
v červnu, nejpozději v červenci, 

už se snad při některých akcích 
potkáme. Bohužel nás okolnosti 
donutily zrušit i celoměstskou 
akci Hanácké Benátky, snažíme 
se přesunout celý program na 
příští rok, abychom vás nepři-
pravili o žádného z již avizova-
ných interpretů. Snad se nám to 
podaří. 
V maximální míře se snažíme, 
abychom pro zrušené pořady 
našli náhradní termíny koná-
ní, což ale bohužel u všech akcí 
není možné. Z toho důvodu 
prosíme sledujte webové strán-
ky Městského klubu na adrese 
www.mklitovel.cz. Zde jsou 
nebo postupně budou uvede-
ny náhradní termíny pořadů,  
u kterých je to možné. 
Vstupenky zůstávají i nadále  
v platnosti u pořadů, které mají 
nebo budou mít určený náhrad-
ní termín. Doposud zakoupené 
vstupenky na koncert Dogy, 
Dua Aramis a Hanácké Benát-
ky můžete vrátit v Turistickém 
informačním centru Litovel po 
jeho znovuotevření, o kterém 
vás budeme taktéž informovat 

na webových strán-
kách a našem faceboo-
kovém profilu. Peníze 
za vstupenky na kon-
cert Dogy zakoupené 
v síti Ticketstream 
vám budou navrá-
ceny pouze v místě 
jejich koupě, nikoli  
v našem Turistickém 
informačním cent-
ru. Více informací se 
dozvíte na webových 
stránkách Ticketstream. Děku-
jeme za pochopení. 
U divadelních představení Ti-
tanic a Rodina je základ stá-
tu (náhradní představení za 
Africkou královnu) zůstávají  
v platnosti zakoupené vstupen-
ky i abonentní předplatné. Tato 
představení budou odehrána na 
podzim letošního roku, náhrad-
ní termíny jsou již v jednání. 
Nová divadelní sezóna bude po-
tom zahájena až od ledna roku 
2021. Všichni předplatitelé bu-
dou včas informováni o dalším 
postupu. 
Stejný systém bude i v přípa-

dě předplatného KPH. Koncert 
Elišky Weissové a Ladislavy 
Vondráčkové v Mladečských jes-
kyních i koncert Pavel Bořkovec 
Quartet se uskuteční taktéž na 
podzim letošního roku a nová se-
zóna KPH bude zahájena v lednu 
roku 2021.
Doufáme, že alespoň naše Lito-
velské kulturní léto bude pro-
bíhat již bez větších omezení  
a budeme se moci potkat u hu-
debních podvečerů v zahrád-
ce restaurace Amazonka nebo  
u tradičního letního kina na ná-
městí. Děkujeme za vaši přízeň. 
Na brzké shledání se těší kolektiv 
zaměstnanců Městského klubu.  

InZERCE

Pamětník litovelských kuželek oslavil 90 let
Pan Antonín Karger oslavil 21. 4. 

devadesáté narozeniny.
V mládí cvičil gymnastiku v Sokole Litovel  
a kuželky aktivně hrál v letech 1954–2012.  
V oddíle pracoval jako člen výboru a před-
sedou byl v r. 1975–1980. Aktivně se také 

podílel na rekonstrukci dvoudráhy  
v r. 1983.

K blahopřání pevného zdraví a životního 
štěstí se připojují všichni kamarádi kuželkáři.
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Pár slov příznivcům Městského klubu Litovel
LN: Jaké byly Vaše první pocity 
bezprostředně poté, co jste se do-
zvěděl, že bude Litovel uzavřena?
LK: Jelikož jsem dostal den před 
uzavřením výpověď, věděl jsem, 
že buď zůstanu na horách anebo 
se vrátím domů. Dostal jsem  ná-
pad, který by mohl změnit aspoň 
trošku situaci, a okamžitě jsem 
tak věděl, že na horách nezůsta-
nu. Spojil jsem se s Františkem 
Nabenkogelem, který měl k dis-
pozici 100 roušek a hned jsme 
věděli, jak je použít, protože se 
očekávalo uzavření.

LN: Kdy a proč jste se rozhodl, že 
se stanete tím, kdo bude ostatním 
pomáhat? Je to těžké rozhodnutí?
LK: Těžké? Vůbec ne. V naší si-
tuaci to rozhodnutí byla vlastně 
povinnost. Rozhodli jsme se 
hned první den od uzavření. Zá-
roveň jsem už v tu noc plánoval 
systém nákupů, který jsem ná-
sledně podal na radnici v prvním 
dnu uzavření a společně s Cha-
ritou Litovel a městem se to vše 
odsouhlasilo. Potom se vše ale, 
jak šlo vidět, ukázalo jít jiným 
směrem.

LN: Dobrovolničil jste sám nebo 
s partou kamarádů? Jaký byl Váš 
plán pomoci ostatním?
LK: Upřímně jsme moc plán 
neměli. Obstarávat nákupy byl 
nápad pana Borovky, který mě 
poprosil o jeho dokončení. Jinak 
jsme ale věděli jen to, že chceme 
roznášet roušky do prodejen po-
travin. 
Jakmile jsme ale náš nápad dali 
na sociální sítě, tak jsme se spo-
jili s panem Alešem Berkou  
a Šárkou a domluvili se s nimi, že 
nás budou zásobovat materiálem  
a prvními rouškami a zkusí-
me pomoc takto urychlit. Tím 
pádem vše šlo jiným směrem  
a fungovalo to skvěle! Akorát 
toho bylo opravdu moc. 
Spojil se s námi i pan Martin 
Kryl, který nám domluvil a rozjel 
mnoho dobrovolných švadlenek, 
které jsme zásobovali materiálem 

a následně od nich brali výsledky 
a rozváželi tam, kde jsme věděli, 
že jsou potřeba jako první. Po-
tom už švadlenek postupem času 
přibylo. 
Nezastavili jsme se 14 dnů, od  
7 ráno do 11 večer se jelo v kuse. 
Chtěli jsme přibrat další dobro-
volníky, ale nebylo nám to umož-
něno – měli jsme cca 600 hovo-
rů denně a to nešlo organizovat 
ostatním. Museli jsme si  poradit 
ve dvou.

LN: Jak vypadaly dny, kdy jste po-
máhal? Popište nám je, prosím.
LK: Jestli to mám brát z pohledu 
nás (mě a Franty Nabenkőgela), 
tak vážně nebezpečně a mož-
ná bych řekl, že mi to uškodilo  
i na zdraví. Díky médiím a stresu  
z toho, co máme 
vše vyřešit, jsme 
omezili naši 
stravu na jedno 
jídlo denně. 
Museli jsme de-
nodenně řešit 
různé kompli-
kace na hrani-
cích s policií  
a různá po-
volení. Vše se 
muselo skoro 
vybojovat. To 
byla práce do 
ranních hodin. 
Ráno vstáváte  
a vidíte 100 sms 
nebo vás budí 
někdo důležitým hovorem. Do-
poledne musíte okamžitě všech-
no systematicky naplánovat, aby 
se stihlo vše do nočních hodin. 
Kdyby ne, tak další úkoly by-
chom již nezvládli. Od organi-
zování respirátorů nemocným 
lidem až po dopravu roušek  
a plánování a domluvy humani-
tárních pomocí, které by nebyly 
díky našim sociálním sítím vů-
bec reálné. 
V nočních hodinách se na nás 
lidé obraceli i s akutními problé-
my. Např. jak se dostat na Nové 
Zámky s nějakým záchvatem 

atd., jeli-
kož sanitky  
a lékaři ne-
f ungova l i 
úplně kvůli 
vytíženosti, 
museli jsme 
pomoci my. 

LN: Máte 
spočítáno, 
kolik rou-
šek jste roz-
dali? Kolik 

nákupů rozvezli?
LK: Téměř. Nechci 
lhát, ale odhadem  
s Františkem jsme za 
dobu izolace předali 
cca 6 500 roušek. 
Najeli jsme asi 3–4 
tisíce km.
Co se týče materiá-
lu? To jsme rozvezli 
a snažili se postupně 
zásobit i v okolních 
vesnicích. Hodně 
lidi šili i v panelácích 
a tím pokryli své okolí. Za tohle 
jsem všem vděčný, že se k tomu 
takhle většina postavila! Patří jim 
poklona. 
Nákupy řešila a doteď řeší lito-
velská charita. Dobrovolníci v ní 
jsou trpěliví a pracují také téměř 

pořád. Nákup 
se předává bez 
kontaktu s lidmi. 
Kolik jich bylo 
to neodhadnu, 
ale určitě mno-
ho za tu dobu. 
Cca kolem 800 
nákupů určitě.  
A nemyslím si, 
že tohle skončí.

LN: Napadlo Vás 
někdy během 
toho, že se mů-
žete sám nakazit, 
nebo na tohle 
člověk přestane 
myslet? Propadl 

jste někdy skepsi?
LK: Za tu dobu jsme zažili mno-
ho krizí. Ale rozhodně nemůže 
člověk myslet na daný vir. Osob-
ně jsem si říkal: jsem vybavený  
a měním a dezinfikuji vše po-
třebné. Člověk si musí říct, že se 
na něho někdo kouká a dává mu 
imunitu! S parťákem jsme si pak 
řekli, že musíme v sobě mít urči-
tý antivir.  

LN: Během pomoci ostatním jste 
se setkal se slovy díků, je ale něco, 
co Vás potěšilo – tzv. dostalo úpl-
ně nejvíc? 
LK: Ano. Dostala mě solidarita 
lidí i mimo karanténu. Moc nám 
to pomohlo ulehčit situaci. Do-
stalo mě i to, že nám krizový štáb 
a město svěřilo mnoho respiráto-
rů a všichni věřili, že padnou těm 
správným lidem. Na závěr mě 
dostalo všechno obyvatelstvo, 
až na pár výjimek, jak se zacho-
valo a spolupracovalo a hlavně  
i pomáhalo a podporovalo uvnitř  
v karanténě. Tím jsme si vzájem-
ně také poděkovali při konvoji 
naděje. Měl jsem slzy v očích...

LN: Když jste navštěvoval staré 
lidi, kteří žijí mnohdy sami, jak to 
na Vás působilo? Určitě se chtěli 
vypovídat…
LK: Chtěli. I přes vytížený čas 
jsem věděl, že jim ho musím dát 
a i sám jsem vlastně chtěl. Lidé 
sami, zavření, bez rodin, které 
se k nim nemohou dostat. To je 
nouze! Proto jsem řešil i hovory 
až např. z Chorvatska, kde jsem se  
s paní domluvil na zajištění osoby  
v izolaci. Lidé, co jim bylo pře-
dáno vše potřebné, měli radost. 
Dostali i různé maličkosti na 
ulehčení. Hodně mě překvapilo, 
kolik lidí má v této oblasti on-
kologické a vůbec jiné závažné 
zdravotní potíže, a respirátory 
potřebuje...

LN: Poté, co se Litovel opět ote-
vřela, tak jste s dobrovolnictvím 
skončil, nebo v něm pokračujete 
nadále?
LK: Když se Litovel otevřela, tak 
pro nás to žádná změna neby-
la. Krom toho, že odjeli vojáci  
a hranice nejsou. Stále rozvážíme 
roušky a staráme se o lidi v po-
vinné karanténě. Také se snažíme 
ulehčit situaci dětem, a to tak, že 
vymýšlíme se sponzory různé 
hry, aby zapomněly na to špatné. 

LN: Poslední otázka nebude. Ale je 
zde prostor pro Váš vzkaz ostatním 
nebo třeba i dalším generacím...  
LK: Vážím si pomoci mladých lidí, 
kteří se nabízeli. Bylo potřeba uká-
zat nejen nám, lidem v izolaci, ale 
i lidem po celé ČR a vůbec možná 
i na světě, jak to může fungovat, 
když komunita lidí neprotestuje  
a spolupracuje! Hodně to pomoh-
lo a zapůsobilo i v jiných městech 
dokonce i mimo ČR. Poradili jsme 
si s mnoha situacemi od povodní 
po tornáda. Tohle je sice jiné, ale 
jde vidět, že to opět zvládáme a že 
nás vlastně nic nezaskočí. 
Děkuji vám všem, co izolaci 
zvládli a karanténu dodržují. Jsme  
v tom spolu a tak to bude i nadále! 

S pozdravem Kohout Lukáš  
a Franta Nabenkőgel!

O pomoci ostatním s dobrovolníkem Lukášem Kohoutem
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Da Vinci navštívil Vítěznou
Ve středu 19. února se žáci naší 
školy zúčastnili vzdělávacího 
pořadu o životě a díle italského 
renesančního myslitele, malíře, 

sochaře, architekta, přírodo-
vědce, hudebníka, spisovatele  
a vynálezce Leonarda da Vin-
ciho. Historický program si 

pro nás připravila agentura 
Pernštejni z Pardubic. Připo-
mněli jsme si tak, že v květ-
nu minulého roku uběhlo 
už 500 let od jeho úmrtí. Na 
velké ploše školní tělocvičny 
se nejprve odehrály scénky  
z důležitých mezníků da Vin-
ciho života. Mistr působil 
ve Florencii, Miláně, Římě  
a později ve Francii, kde pra-
coval pro významné šlech-
tické rody. Detailně jsme si 
mohli prohlédnout kopie 
jeho nejznámějších obrazů, 
například Poslední večeře, 
Dámy s hranostajem, ale pře-

devším nás zaujal 
nejslavnější obraz 
všech dob, tajem-
ná Mona Lisa. 
Zajímavé byly 
také ukázky da 
Vinciho zápisků  
a anatomické stu-
die lidského těla. 
Po skončení hra-
né části na nás če-
kala interaktivní 
výstava modelů 
jeho vynálezů. 
Žáci si mohli vy-
zkoušet jejich funkčnost – me-
chanického kladiva, pracovních 
strojů, skládacího mostu bez 
použití spojovacího materiálu, 
bicyklu a dalších. Nejen žáci, 
ale i učitelé se dozvěděli spous-

tu nových zajímavostí o tomto 
géniovi, který svými vynálezy 
předběhl dobu o několik století. 
Oživlá historie a interaktivní vý-
uka naše žáky moc baví! Arrive-
derci, Leonardo!                     

Mgr. Halka Verna

Školy v MAS Moravská cesta začínají zkoušet angličtinu s rodilým mluvčím

Projekt Místní akční plán vzdě-
lávání pro ORP Litovel II
Registrační číslo projektu: CZ.0
2.3.68/0.0/0.0/17_047/0008576

Rodilí mluvčí 
angličtiny na 
našich školách 

stále chybí. Je jich málo. Hlavně 
těch, kterým zároveň neschá-
zí schopnost učit a pro výuku 
dětí se hodí. Zvlášť na venkově či  
v malých městech jsou vzácní. Jsou 
přitom pro školy velkým přínosem. 
Aby se děti naučily anglicky, potře-
bují anglicky hlavně mluvit. 

Na výuku angličtiny rodilým 
mluvčím se zaměřila v polovi-
ně února ve vesnických školách 
a v Litovli i Místní akční sku-
pina (MAS) Moravská cesta. 
Nová aktivita vychází z projek-
tu nazvaného Místní akční plán 

vzdělávání pro 
ORP Litovel 
II. Jednodu-
še a konkrét-
ně to funguje 

tak, že MAS zaplatí školám na 
svém území z 80 procent výu-
ku rodilého mluvčího a učitele 
Navota Laufera, který pochá-
zí z Izraele, z rodiny, kde se 
mluvilo anglicky. Angličtinu 
pak studoval na univerzitě  
v Izraeli i na Masarykově uni-
verzitě v Brně. Od roku 2001 
žije se svou ženou a dětmi ve 
Střemeníčku. „Zajímají mě jazyky  
a způsob, jakým se učíme.  
V mých hodinách děláme spoustu 
různých věcí a je to zábava,“ řekl.
Zástupci škol z území MAS 
Moravská cesta se v úterý  
25. února zašli do ZŠ Jungma-
nnova podívat na ukázkovou 
hodinu, která představila Navo-
tovu práci s dětmi. Poté se moh-
li hlásit ti zájemci, kteří o novou 
aktivitu ve svých školách stojí. 
„Podle ohlasů a e-mailů, které 

nám vzápětí do-
razily, to vypadá 
na velký zájem,“ 
uvedla projektová 
manažerka Bar-
bora Koutná, kte-
rá se v kanceláři 
MAS Moravská 
cesta orientuje 
právě na školství. 
Některé školy se 
podle jejích slov 
přihlásily ihned 
po oznámení nové 
aktivity, takže 
už mají termíny rezervované. 
Ostatní si dá Navot do diáře až 
od září 2020. V nejbližší době se 
na lektora mohou těšit na Cír-
kevní mateřské škole Svatojánek  
v Litovli, poté na školách v Nákle  
a Horce nad Moravou. „Pro-
jekt MAP bude pokračovat až 
do konce roku 2021 a angličtina  
s Navotem určitě chybět nebude,“ 
uzavřela manažerka.
Navot Laufer se v litovelské ško-
le po 14 dnech výuky cítil dobře. 
V hodinách mluví zásadně a jen 
anglicky. „Za dveřmi sborov-
ny už nepromluvím česky. Děti 
neví, že to umím,“ říká. „Příle-
žitostí pozvat si rodilého mluv-
čího moc nemáme. Po každé 
takové možnosti proto vždycky 
hned sáhneme,“ potvrdila uči-
telka angličtiny Soňa Purová. 
Společná výuka s Navotem je 
pro ni novou zkušeností, jakou 
dřív neměla. „Spolupracujeme, 
improvizujeme, a to i proto, že  
v tomto projektu nebylo moc 
času na speciální přípravu,“ říká  

a chválí, že Navot má letité zku-
šenosti. Oceňuje také, že díky 
společným hodinám vidí, jak 
na tom její žáci jsou, jak rozumí  
a co vlastně umí. 
Kontakt pro další informace:
Julie Zendulková, předsedkyně 
MAS Moravská cesta, z. s., julie.
zendulkova@moravska-cesta.cz, 
724 111 510.
Marie Šuláková, PR manažerka

MAS Moravská cesta pomáhá 
starostům, spolkům, školám, 
podnikatelům nebo zeměděl-
cům na území 22 obcí v ORP 
Litovel, Olomouc a Šternberk, 
v západní části Olomouckého 
kraje. Ve spolupráci s nimi usi-
luje o trvale udržitelný rozvoj 
regionu zaměřeného především 
na nové formy zlepšování kvali-
ty života, posílení ekonomické-
ho prostředí a zhodnocení pří-
rodního a kulturního dědictví. 
Spolek vznikl v roce 2005 jako 
místní partnerství podnikatelů, 
obcí a neziskových organizací.
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Maškarní karneval školních družin
I letošní rok jsme uspořádali pro 
děti navštěvující školní družinu 
Maškarní  karneval. Připravovali 
jsme se na něj několik dní dopře-
du. Vyráběli jsme pohádkovou 
výzdobu, malovali škrabošky, 
postavy klaunů, princezen a ča-
rodějů. Jídelna na Vítězné se pro-
měnila v kouzelnou komnatu.
Karneval vypukl ve středu  
19. února  ve 14 hodin. Dora-
zila velká spousta různorodých 
masek z obou základních škol. 
Divocí piráti, odvážní vojáci, 
hodné čarodějnice, indiáni, 
kouzelné víly, nechyběli ani zví-
daví pejsci, berušky a roztomilé 
kočičky.

Program pro nás připravil a ce-
lým odpolednem děti provázel 
pan Viktor Kohout st.  Nechy-
běly  soutěže, hry, třídění od-
padků, výlet do vesmíru… Vel-
kým úspěchem byly písničky, 
na které děti nejen tančily, ale  
s chutí si je i zazpívaly. Karneval 
se velmi vydařil, odměnou všem 
byla radost dětí a dobrá nálada 
při odchodu domů. 
Nutno dodat, že celá akce byla 
pro děti uspořádána zcela ne-
zištně, za což touto cestou moc 
děkujeme panu Viktoru Kohou-
tovi  st.

Kolektiv vychovatelek ŠD 
Vítězná a Jungmannova

V pátek 6. března se na hale ZŠ 
Vítězná uskutečnil 2. ročník tur-
naje ve vybíjené družstev žáků 
4.–5. ročníků. Poměřit síly při-
šli žáci ze ZŠ Červenky, Náklo,  
z Jungmannovy školy a žáci ze 
ZŠ Vítězná.
Po zahájení turnaje hráli všich-
ni velmi opatrně, po překonání 
nervozity začaly opravdu boje  
o každý míč a o každého hráče 
v poli. Nakonec se nejlépe za-
dařilo družstvu ZŠ Náklo, které 
porazilo všechny školy a stalo se 

vítězem 2. ročníku turnaje. Dru-
hé místo obsadila ZŠ Vítězná, na 
třetím místě se umístili žáci ze 
ZŠ Jungmannovy a čtvrté místo 
patřilo žákům ze ZŠ Červenka.
Děkujeme všem žákům za účast, 
za hru fair play, za pohodový 
průběh turnaje. Děkujeme také 
učitelům, kteří podpořili spor-
tovního ducha svých žáků, při-
pravili je na turnaj a během tur-
naje jim fandili. Těšíme se zase 
za rok.          
                        Učitelé Tv ZŠ Vítězná

Turnaj žáků ve vybíjené

InZERCE
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Internet, sociální sítě jsou láka-
vé zejména pro dospívající děti. 
Rodiče často neví, jaká úskalí 
internet a sociální sítě přinášejí. 
Myslí si, že když je dítě celý den 
doma, tak se nic závažného ne-
může stát, ale jsou v tomto smě-
ru na velkém omylu. Velmi malé 
procento rodičů je schopné své 
děti důsledně kontrolovat a mít 
přehled o jejich činnosti během 
dne. Také velká část rodičů ne-
ovládá tyto moderní techniky 
a chytrá zařízení. Na školách 
jsou k těmto úskalím prováděny 
přednášky, ale jak je známo, co 
je zakázané, tak mladé lidi při-
tahuje. Osvěta je v tomto směru 
velice malá a nedostačující! 
Děti se narodily do moderní  
a přetechnizované doby, všech-
na chytrá zařízení, počítačové 
hry a sociální sítě je lákají, čas-
to bohužel až do té míry, že se 
jimi nechají naprosto strhnout  
a ovládnout. 

Prvním skutečně alarmujícím 
signálem může pro rodiče být 
zásadní změna chování dítěte. 
Rodiče toto chování mohou při-
suzovat dospívání, ale nemusí to 
tak být. Pokud dítě v minulosti 
milovalo sport a pohyb venku  
a najednou sedí doma u počíta-
če, je to první signál, že se něco 
děje. Tyto děti bývají zlé, vztek-
lé, za svoji „drogu“ dají coko-
liv, dokáží lhát a klamat rodiče. 
Chytrá elektronika může vyvo-
lat závislost, která je srovnatelná 
se závislostí na drogách a alko-
holu. 
Kontrolujte svoje děti! 

Mgr. Pavel Procházka, vedoucí 
odboru sociálního a správního 

Víte, co vaše dítě na internetu  
skutečně dělá?

Podrobné informace můžete 
získat na stránkách: 

www.e-bezpeci.cz

+420

www.re-max.cz/komfort

Ing. Adéla Vaňková
Realitní makléřka

adela.vankova@re-max.cz
731 305 955

Komfort

InZERCE

BETONY A LITÉ PODLAHY
Anhydritové a cementové potěry

Aplikační tloušťka od 2 cm

Podlahy garáží  - leštěné betony

Vyrovnání podkladů - pěnobeton

605 350 556
Valašské Meziříčí, tel.:

www.podlahy-bares.cz

Kde: ZŠ Vítězná Litovel

Kdy: 10. - 14. 8. 2020

Cena: 1 950 Kč
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Dům dětí a mládeže Litovel 
Komenského 719/6 
784 01 LITOVEL 
IČ 61989738 

 
 

 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - PEDAGOG VOLNÉHO ČASU 
 
Dům dětí a mládeže Litovel hledá do svého týmu nového 
pedagoga volného času 
 
Hlavní zaměření činnosti: 
 
 přímá pedagogická práce: vedení zájmových útvarů (sportovní, jazykové, technické); 
 příprava a realizace akcí pro veřejnost; 
 příprava a realizace soutěží, výukových programů; 
 příprava a realizace táborů (příměstských nebo pobytových). 

 
Předpoklady pro podání přihlášky: 
 
 pedagogické vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících; 
 praxe v oboru výhodou; 
 plná způsobilost k právním úkonům; 
 bezúhonnost a zdravotní způsobilost. 

 
Očekávané schopnosti a dovednosti: 
 
 sportovní dovednosti v základních sportech (pohybové hry pro děti, týmové hry); 
 technické IT dovednosti;  
 chuť pracovat s dětmi, žáky, studenty i dospělými; 
 komunikační a prezentační dovednosti, schopnost týmové spolupráce; 
 samostatnost, flexibilita, zodpovědnost, spolehlivost, aktivita a vlastní iniciativa; 
 orientace v oblasti zájmového vzdělávání. 

 
Nabízíme: 
 
 práci na celý úvazek; 
 plat podle platných platových tabulek ve školství; 
 zajímavou, kreativní práci v přátelském kolektivu; 
 možnost seberealizace; 
 flexibilní pracovní dobu; 
 zaměstnanecké benefity. 

 
Nástup do zaměstnání: léto 2020 
 

Dům dětí a mládeže Litovel

Ze začátku „prázdnin“…. Když 
se naše děti dne 10. 3. dozvěděly, 
že od dalšího dne jsou uzavřené 
všechny školy a zůstanou tak na 
dětském domově, měly pocho-
pitelně radost. Že nemusí dělat 
úkoly, že nemusí vstávat do ško-
ly… Ale jak už to tak v životě 
bývá, to pozitivní jde většinou 
ruku v ruce s negativním. A tím 
negativem bylo omezení pohy-
bu venku, tudíž zákaz vycházek! 
Všech 23 dětí bylo samozřejmě 
hodně smutných a naštvaných. 
A to se ještě nevědělo, co bude 
následovat dál :-(.  Dne 16. 3. 
vešlo v platnost nařízení KHS 
Olomouc o uzavření hranic Li-
tovle a okolních obcí. V očích 
některých dětí z našeho domo-
va vyvolala tato informace úpl-
ný děs a samozřejmě nechyběly 
slzy. „Teto, jak dlouho to bude 
trvat?“ či „Teto, to už jako nikdy 
nepojedu domů?“ se stalo čas-
tou otázkou některých z nich…
Abychom všechny ty smutky  
a splíny zahnali, tak se snažíme 
děti co nejvíce rozptýlit a zabavit 
různými činnostmi. Dopoledne 

se většinou učíme, sledujeme na 
internetu různá výuková videa, 
píšeme úkoly. Velkým pozitivem 
je to, že velké holky pomáhají 
malým dětem s domácími úkoly 
(např. čtou s nimi ve Slabiká-
ři, počítají v pracovním sešitě 
příklady do matematiky nebo 
píšou v Písance). Odpoledne, 
když je venku hezky, tak jdeme 
na dvůr, který je součástí domo-
va. Hrajeme různé míčové hry, 
kreslíme křídami na chodník. 
Malé děti také mají možnost se 
sklouznout na skluzavce nebo se 
houpat na houpačce. S panem 
vychovatelem relaxují při hu-
dební chvilce s kytarou. Ve vol-
ných chvílích děti také vybarvují 
mandaly, plní úkoly v pracov-
ních listech, trénují jemnou 
motoriku, hodně u nás „frčí“  
i Monopoly. Prostě každý si na-
jde to své, co ho baví. Nás, paní 
vychovatelky, těší i zájem  dívek 
o domácí práce, jako je žehlení, 
vyšívání, úklid domova. Dobrá 
průprava do budoucího života.
V úterý 24. 3. jsme oslavili 15. 
narozeniny naší slečny Nikoly 

Zídkové. Děti se velmi ochotně 
zapojily do přípravy pohoštění. 
Moc je chválím!
Ze situace současné doby je pa-
trné (a u nás na domově zvlášť), 
že není důležité, jestli děti umí 
„odhrkat“ násobilku osmi nebo 
na povel říct vyjmenovaná slova 
po „B“, ale mnohem důležitější 
je vzájemně si pomáhat, naučit 
se spolu žít, respektovat se, tole-
rovat odlišnosti a pěstovat kva-

litní mezilidské vztahy. To jsou 
úkoly nejtěžší, avšak do života 
nesmírně důležité. My vychova-
telé pevně věříme, že taková po-
moc a soudržnost kolektivu jaká 
u nás panuje, bude pokračovat 
dál a těch 23 paprsků na sluníč-
ku bude „svítit“ pořád stejnou 
intenzitou, ať už budou pokra-
čovat prázdniny „koronavirové“ 
nebo začnou prázdniny letní…
    Renata Doubravová, vychovatelka

Koronavirové „prázdniny“ na děcáku v Litovli
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Zábavná i poučná dvoustrana pro všechny věkové kategorie 
Doplň přirovnání:

Silný jako ......................................

Pyšný jako ....................................

Slizký jako ....................................

Pomalý jako .................................

Zvědavý jako ................................

Opakuje jako ................................

Skáče jako .....................................

Má krk dlouhý jako .....................

Vymysli zdrobněliny těchto slov:

lžíce   …………………………

ořech …………………………..

pták …………………………….

matka …………………………..

otec ……………………………..

kytka .............................................

Vymysli protiklady:

veselý   ...........................................

ostrý ..............................................

hodný ............................................

vysoký ...........................................

tlustý .............................................

rychlý ............................................

Hádej, hádej, hadači aneb hádán-
ky pro děti i dospělé

Na louce vždy na podzim, 
táta ti ho pouští. 
Dobrý k nebi vyletí, 
špatný skončí v houští. 

Lidé si ji podávají,
když se spolu potkají.
A když vlakem odjíždějí, 
z okénka jí mávají.

Do schránky ti každé ráno poš-
ťák jedny donese. 
Černým tiskem je v nich psáno, 
co ve světě děje se. 

Daleko, až v Austrálii, 
poskakuje v buši. 
V kapse nosí mláďátka svá, 
čouhají z ní uši.

Průsvitná na okně visí,   
pro ozdobu pokoje.
Utkaly jí ruce čísi 
a ty už víš, co to je. 

Malé gumové váčky
nafoukneš jako sáčky.
Vyzdobíš jimi sál,
ve kterém bude bál. 

Mají je některá zvířata,  
krávy, kozy i prasata. 
Koňská kovář obuje, 
podkovy jim přikuje. 

Každý večer každé ráno 
vytlačíš ji z tuby. 
Pečlivě si potom čistíš
svoje bílé zuby. 

Pejsek ho na krku mívá,  
skrytý v huňatém kožíšku. 
Kožený zpravidla bývá
s adresou pána na plíšku. 

Přišli jste na všechno?

Vyznáte se ve zkratkách?

Co znamená zkratka BTW?
a) mimochodem
b) na shledanou
c) chci ještě něco říct

Zkratka OMG znamená:
a) běž někam...
b) ach můj Bože!
c) to si děláš srandu

Anglickou zkratku PLS přeloží-
me jako:
a) nerozumím
b) prosím
c) děkuji

A věděli byste význam i dalších 
zkratek jako MMNT, NZ, USB?  

Muzeum Litovel u příležitosti 
100. výročí otevření muzea v bu-
dově bývalé střelnice připravilo 
vědomostní kvíz. Odpovědi zasí-
lejte na e-mail: muzeum@muze-
umlitovel.cz nebo SMS zprávou 
na tel. 725 074 918 do 16. 5. 2020 
(výroční den). Tři vylosovaní vý-
herci obdrží pamětní medaili. 

1. Dr. Jan Smyčka, po kterém je 
pojmenována ulice, kde najdete 
muzeum, byl doktorem:
a) práv
b) medicíny
c) teologie

2. V které budově nebylo před 
100 lety městské muzeum? 
a) Sochova vila
b) ZŠ Jungmannova
c) Husův sbor

3. Jméno a příjmení dlouhole-
tého správce muzea a učitele na 
místním gymnáziu je: 
a) Karel Homola
b) Karel Sedlák
c) Karel Kvapil 

4. Na jaké téma nebyla realizova-
ná samostatná výstava v Muzeu 
Litovel v posledních 15 letech:
a) cukr
b) káva
c) pivo

5. Kterou polytechnickou staveb-
nici Muzeum Litovel dosud nevy-
stavovalo?
a) Seva 
b) Lego 
c) Merkur  

6. Jak se jmenoval předchůdce 
dnešní Muzejní společnosti Lito-
velska v letech 1906–1942?
a) Přátelé litovelského muzea 
b) Krajinská musejní společnost 
v Litovli 
c) Vlastivědný spolek pro Lito-
vel a okolí 

7. Co je to depozitář?
a) sklep muzea, kde zrovna není 
voda
b) prostor, kde jsou ve vhodných 
podmínkách uloženy sbírkové 
předměty

c) přípravek na čištění špina-
vých předmětů

8. Který z těchto německých lito-
velských střelců dosáhl výrazné-
ho úspěchu na IX. moravských 
zemských střelbách v Olomouci? 
a) Ferdinand Sanetrnik
b) Franz Fiala
c) Vincenz Hrdina

9. Kde sídlí Historický spolek  
Kirri, který více než 10 let spolu-

pracuje s Muzeem Litovel?
a) Hnojice
b) Litovel
c) Pňovice

10. Co je zazděno v 1. patře budo-
vy muzea?
a) koule z třicetileté války
b) deska připomínající sloučení 
střeleckých spolků
c) socha sv. Floriána
Na Vaše správné odpovědi se 
těší Litovelští muzejníci!

Soutěžte s litovelským muzeem o pamětní medaile
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Mandala pro dospělé a děti domalují druhou polovinu zvířátka

Výherkyněmi soutěže Znáte Českou republiku
 

se staly paní

Renata Doubravová a Kateřina Fritscherová.

Gratulujeme!



Prázdné ulice bez aut, cyklistů, chodců...
 

Litovel v březnové izolaci.


