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Slovo starosty bilancuje rok 2020
Vážení občané,  
    rok 2020 je rokem těžkých zkou-
šek nejen pro naše město. Život 
nás všech se během pár březno-
vých hodin změnil od základů  
a otočil o několik stupňů. Skonči-
la první vlna koronaviru a začala 
invaze komárů, která nám zne-
příjemňovala léto. Denně se také 
potýkáme se ztíženou  dopravní 
situací v centru města způsobenou 
pracemi na průtahu a opravách 
plynu. Třešničkou na hořkém 
dortu byl 3. povodňový stupeň  
a ne zcela dobré povodňové vy-
hlídky v říjnu. Možná si někteří  
z Vás kladou přání tento rok radě-
ji přeskočit. Věřím však, že každý 
jsme zažili i dny radosti a štěstí. 
Přece jen zdraví je na 1. místě. 
Celý rok se nese v duchu korona-
viru. Máme obavy, strach, svazuje 
nás nejistota, co bude dál...  Ta sa-
mozřejmost, na kterou jsme byli 
zvyklí, najednou není. Nacházíme 
se v realitě, kterou je nutné brát 
vážně, i když se nám nelíbí. Určitě 
nám nepomůže nadávat na poli-
tiky či epidemiology přesto, že se 
nám na chvíli uleví. Koneckon-
ců, co můžeme nakonec pro sebe  
i své blízké udělat, je, být solidární, 
ohleduplní, mít pochopení a re-
spektovat nařízení. Jak už se někde 
psalo, tak právě toto je projevem 
charakteru, slušnosti a lidskosti 
a je třeba, než hledat viníky, brát 
ohled jeden na druhého. 
Tento rok je však přece jenom 
těžší než jiné. Někteří z nás ztratili 
lidi, které milovali. Někteří one-
mocněli tak, že jsou blízko smrti. 
Někteří přišli o práci, jiní o touhu 
a motiv pokračovat dál. Někteří 
upadli do beznaděje a jiní ztratili 
ve všem přehled. Někteří neudě-
lali nic, jiní přispívají k panice. 
Svět je nyní příliš smutný. A není 
to vtip, ani přehánění, ani lež, ani 
paralelní život. Je to tady, děje se 
to. Už jsme to v tomto roce zažili  
a tehdy jsme projevili velkou míru 
sounáležitosti, solidarity, pocho-
pení, lidskosti. A teď? Opět je to 
tady, protože to nezmizelo. Akorát 
z mnoha lidí se to dobré vytratilo. 
Na jaře jsme šili roušky, dodržova-
li karanténu, tleskali zdravotnic-

kému personálu, poště, krizové-
mu štábu a všem... A teď? Mnozí 
roušky popírají, popírají samotný 
koronavir. V době zákazu vychá-
zení jdou organizovat hromadné  
párty, do nemocnic přicházejí  
s právníky a ohánějí se pokřive-
nými paragrafy... Toto však není 
hra systému a antisystému. Toto 
je souboj mezi životem a smrtí. 
A máme to všechno v našich ru-
kách, v našich činech. Opět může-
me všichni dokázat, že jsme lidé. 
A to, co nás ctí, je lidskost, láska, 
pomoc a zdravý rozum. Jen když 
toto všechno použijeme, může-
me se z toho dostat ven, ve zdraví  
a bezpečně!

Informace o investičních akcích
I když jsme tento rok na vlastní 
kůži pocítili, co znamená částeč-
ná ztráta svobody, tak se život ve 
městě ani v místních částech zcela 
nezastavil. Na začátku roku se ko-
nalo „turné“ po našich místních 
částech, kde se vysvětlila proble-
matika financování obcí, a dále  
proběhla dvě otevřená setkání 
vedení města s obyvateli přímo 
v Litovli. Aspoň zčásti jsme se 
v létě věnovali sportu, kultuře  
i „cestování“. Naopak jsme měli 
možnost otevřít oči a více si začít 
vážit toho, co máme doma nebo 
hned za „humny“. 
Pořád se musely řešit nejrůznější 
investice. Během tohoto roku se 
podařily získat i nemalé dotace. 
Zkusím vyjmenovat pár akcí, kte-
ré se buď dokončily nebo jsou těs-
ně před dokončením. Je dokonče-
na naše část cyklostezky směrem 
na Červenku, která navazuje na 
cyklostezku vedoucí na Uničov.  
V době, kdy vyjdou tyto noviny, by 
měl být hotový nejsložitější úsek 
pod tratí ČD na Července. Jsem 
rád, že se povedly uskutečnit kroky  
k výstavbě budoucích rodinných 
domů v lokalitě Pavlínka. Pokud 
půjde vše podle plánů, tak firma 
bude mít příští rok na podzim 
připravené zasíťované pozemky. 
Pokračovat bude i další výstavba 
bytových domů na ul. Severní. 
Probíhá další etapa výstavby te-
nisových kurtů (buduje se záze-

mí pro tenisty, částečně hrazeno  
z dotace Olomouckého kraje). 
Rozvodnění Moravy zde ale způ-
sobilo, že stavba nepokračuje 
podle časového harmonogramu. 
Opravuje se lesní cesta u fotba-
lového stadionu, Správa železnic 
realizovala výstavbu nových vla-
kových zastávek v Litovli a míst-
ní části Myslechovice (podrobně 
jsme informovali v novinách č. 
11). Po 40 letech došlo i na rekon-
strukci sociálního zázemí na Poli-
klinice. 
Častým dotazem je, kdy bude 
dokončena první etapa průtahu 
městem. Na stavbě došlo ke zpož-
dění, předpokládaný termín ote-
vření rekonstruovaného úseku je  
15. prosince 2020. Na základě 
stížností na průjezdy kamionů 
centrem informuji, že dodržování 
objízdných tras je pravidelně kon-
trolováno Policií ČR a městskou 
policií. Psal jsem podnět a žádost 
o navýšení kontrol na Dopravní 
inspektorát – bylo mi odpověze-
no, že je této lokalitě věnována 
zvýšená pozornost. Od března by 
měly práce na Dukelské ulici po-
kračovat druhou etapou – budou 
se stavět dva další nové mosty  
a rekonstruovat část dalšího úse-
ku. Je jasné, že tyto velké investiční 
akce se neobejdou bez problémů, 
stížností i bez nezávislých „od-
borných“ pozorovatelů, kteří své 
závěry sdílí na sociálních sítích. Já 
jsem však rád, že se podařilo, aby 
Olomoucký kraj konečně začal  
s tímto tankodromem něco dělat. 
Tak to, prosím, ještě vydržme!  
Dále došlo k rozšíření kamero-
vého systému, k výměně sloupů 
svítidel veřejného osvětlení a roz-
hlasu na našich obcích. Opravo-
vala se také lávka u ZŠ Vítězná 
– samotný most je hotový, řeší se 
jen nedodělky (chybějící kamenná 
rovnanina pod mostem). Koncem 
listopadu bude hotový chodník na 
sídlišti Vítězná u hlavního toku 
Moravy, také je hotové stavidlo  
a úprava toku Loučka v Naso- 
bůrkách. K finálním úprávám po-
vrchů dochází u stavby kanalizace 
na ul. Vítězné a Hrnčířské. Budu-
je se sběrný dvůr v Nasobůrkách, 

pěkná stavba vzniká v Myslecho-
vicích – bývalá požární nádrž, 
tzv. Prádlo, je téměř dokončena.  
Z důvodu počasí se terén-
ní úpravy a výsadba přesu-
nou na jaro příštího roku. 
Postupná oprava Sokolovny  
v Unčovicích ani letos nezahálela  
a koncem listopadu se objekt do-
čká nového kabátu. 

O čem se ještě mluví...
Nyní trochu z jiného soudku. 
Diskutovaným tématem je vybu-
dování obchodního řetězce Lidl  
i v našem městě. Zástupci fir-
my řeší vytipované lokality  
a možnosti již od letošního ledna. 
Téměř před podpisem smlouvy 
je lokalita, která ale není na po-
zemku města. Pokud se tedy stačí 
vyřešit legislativní kroky, tak by 
tento market mohl stát na místě 
v roce 2022. 
Jak jsme již několikrát informo-
vali, chceme zrekonstruovat auto-
busové nádraží. Proběhla jednání 
s ČSAD Ostrava. Náhradní auto-
busové nádraží zůstane nadále 
na ul. Příčné a předpokládá se, že  
v pololetí 2021 začne rekonstruk-
ce autobusového nádraží na ul. 
Dukelské. Jsme za to velmi rádi!
Dobrou zprávou je, že město 
Litovel obdrželo od Agentu-
ry ochrany přírody a krajiny 
ČR, regionální pracoviště Olo-
moucko (AOPK ČR) uplatněný 
nárok na náhradu újmy za ztí-
žené lesní hospodářství v pří-
rodní rezervaci Litovelské luhy 
a CHKO Litovelské Pomoraví –  
2. zóna. AOPK ČR, RP Olo-
moucko městu uznalo celko-
vou výši přiznaných náhrad 
újem ve výši 9.201.268 Kč.                
              pokračování na další straně



Spolupráce při záchraně labutě
Městská policie nedává jen pokuty  
a nenahání zločince po městě s prs-
tem na spoušti zbraně, jak by si ně-
kdo mohl myslet, ovlivněn americký-
mi filmy. Čas od času jsme požádáni  
o spolupráci při záchraně jiných hod-
not, a to třeba při záchraně života 
chráněného živočicha.
Dne 30. září v dopoledních hodinách 
byla telefonicky požádána hlídka 
Městské policie Litovel o spolupráci 
se Záchrannou stanicí dravců a sov, 
pobočka Pateřín. Jejich zaměstnanec 
byl telefonicky upozorněn obyvateli 
města Litovel, že u cyklostezky z Lito-
vle do obce Víska leží zraněná mladá 
labuť. Policejní hlídka se domluvila se 
zaměstnancem stanice, že se sejdou 
u vjezdu do obce Víska a společně 
budou pokračovat po cyklostezce.  
Policejní služební vozidlo pak se 
zapnutým výstražným světelným 
zařízením modré barvy doprovodí vo-
zidlo záchranné stanice na místo, od-
kud by bylo možné se k labuti dostat. 
Jak bylo domluveno, tak bylo také 
provedeno. Zaměstnanec mladou 
labuť opatrně odchytil – zjistil, že  

v letu narazila do drátů elektrického 
vedení a zlomila si nohu. Proto byla 
naložena do vozidla záchranné sta-
nice a odvezena na místo, kde o ni 
bude pečovat veterinář, než se jí noha 
zahojí. Žádné jiné zranění labuť na-
štěstí neměla, a tak se zase dostane 
do volné přírody.
Příběhy se šťastným koncem máme 
všichni rádi.

Bezdomovci řádili u Alberta
V pátek 16. října ve večerních hodi-
nách přijala hlídka městské policie 
telefonické oznámení od všímavých 
občanů, že z průchodu u prodejny 
Albert na ulici Vítězná se ozývá veliký 
hluk. Oznamovatel měl podezření, že 
se někdo pokouší vloupat do prodej-
ny. Dle něj se totiž z místa ozýval zvuk 
tříštěného skla, a tak měl podezření, 
že někdo rozbíjí výlohu prodejny. 
Hlídka okamžitě vyjela na popiso-
vané místo, a aby lépe pokryla okolí 
prodejny a případné pachatele vlou-
pání zadržela, tak se rozdělila – jeden 
strážník k prodejně přiběhl pěšky 
okolo prodejny Šárka a druhý přijel  
s vozidlem před prodejnu Albert.

Na místě se nacházela jen jedna oso-
ba ve velmi podnapilém stavu, ale  
s pomocí občanů se podařilo zadržet 
ještě další dva muže, kteří se poku-
sili z místa uniknout. Zmínění dva 
muži byli zadrženi v prostoru sídliště 
Vítězná. Jak se při obhlídce místa uká-
zalo, silně podnapilí muži se nepokoušeli 
vloupat do prodejny, ale ve své opilosti 
si vybíjeli zlost na betonovém odpad-
kovém koši, který převrátili a jeho obsah 
byl rozházen po celém průchodu u pro-
dejny Albert. Hlídce byli všichni tři muži 
velmi dobře známí, neboť se jednalo  
o místní bezdomovce.
Hlídka všem okamžitě udělila pokutu 
na místě nezaplacenou a donutila je 
průchod u prodejny uklidit a odpadkový 
koš vrátit na místo. Betonový koš naštěs-
tí hrubé zacházení přežil bez poškození. 
Městská policie děkuje občanům za 
včasné zavolání a pomoc při dopadení 
pachatelů. Za takovouhle pomoc jsme 
velmi vděčni.

Dopravní nehoda
Ve středu 28. října v ranních hodinách, 
přesněji v 5.45 hod., se na služebně 
městské policie rozezvučel služební 

telefon. Na pomyslném drátě byli 
kolegové z PČR Litovel a žádali nás  
o pomoc při zajištění místa dopravní 
nehody. Naše hlídka tedy okamžitě 
vyjela na uvedené místo, a to ke křižo-
vatce ulic Žerotínovy a Pavlínka.
Na místě již byla PČR, hasiči, kteří uklí-
zeli vyteklé provozní kapaliny z rozbi-
tých vozidel. Střetla se zde dvě vozidla, 
a to dodávka a osobní automobil. Hlíd-
ka mohla těžko posoudit, kdo nehodu 
zavinil a ani jí to nepříslušelo. Nejvíce 
bylo zapotřebí zajistit místo tak, aby 
nedošlo k další případné nehodě – 
přece jen jde o celkem frekventova-
nou křižovatku, po které jezdí spousta 
nákladních i osobních vozidel směr 
Šternberk, a to hlavně brzo ráno. 
Jelikož postavení vozidel zablokova-
lo úplně celou křižovatku a po silnici  
č. 447 směr Šternberk tak nebylo mož-
né po celou dobu vyšetřování nehody 
jezdit, bylo nutné provoz odklánět 
nebo včas zastavit. Místo nehody bylo 
opět zprůjezdněno kolem 7.30 ranní.
Při nehodě naštěstí nikdo nezemřel  
a ani se nikdo nezranil, ale obě vozidla 
byla značně poškozená a nepojízdná.

Městská policie Litovel
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Město uctilo významná výročí
Položením kytice k desce se jmé-
ny padlých během světových vá-
lek a k pomníku T. G. Masaryka 
uctilo vedení města Litovel vznik 
samostatného Československa. 
Pomník T. G. Masaryka byl před 
budovou gymnázia Jana Opletala 
odhalen 9. května 1948. Po třiceti 
letech jej komunisté 6. července 
1978 odstranili. Litovelští občané 
se postarali o obnovení pomníku 
a socha byla znovu odhalena při  
140. výročí narození T. G. Masa-
ryka, 7. března 1990.
V pátek 13. listopadu 
uctili položením kytice 
místostarosta města a ta-
jemník městského úřadu 
památku Dne boje za svo-
bodu a demokracii. Za-
vzpomínali na absolventa 
litovelského gymnázia 
Jana Opletala, který ze-
mřel na následky zranění  
11. listopadu 1939. Jeho 
pohřbu, který se konal 
15. listopadu, se zúčast-
nily tisíce studentů. Jejich 
setkání přerostlo v proti-
nacistickou demonstraci, 

jejímž důsledkem bylo zavření 
všech českých univerzit a kolejí. 
Tak jednoduché slovo – svoboda! 
Nebyla vždy pro všechny samo-
zřejmostí, tak jak ji bereme dnes. 
Mnozí za ni museli a někteří stá-
le musí tvrdě bojovat a položit za 
ni i to nejcennější, co mají – svůj 
život. Ideu svobody bychom si 
tak neměli připomínat jen pár-
krát do roka u významných vý-
ročí, ale mít ji na paměti každý 
den! Protože někdy je tak snadné  
o ni přijít...                                   red.  

Stíny Litovelska

pokračování z vedlejší strany
Částka byla vyplacena na účet 
města. Jsme rádi, že ty desítky jed-
nání téměř 18 měsíců se povedly. 
Tímto děkuji i Ing. Nevěčnému, 
který výrazným způsobem připra-
vil tento docela složitý materiál. 
Dále probíhají přípravy budoucí 
výstavby sušičky kalů, projektu-
je se vnitřní průtah obcí Naso-
bůrky, parkovací zóna na ulici 
Sušilově, kanalizace na Nové Vsi  
a Savíně. Ještě letos začne  
první etapa prací (sociální zázemí  
a šatny) na rekonstrukci spor-
tovního areálu Sokolovny  
v Litovli. Informuji, že v brzké 
době dojde k odstranění buků ve 
Smetanových sadech (špatný stav 
dřevin, které jsou napadeny hou-
bovou chorobou). Naopak pro-
běhne ozelenění na Olomoucké 
ulici, v průmyslové zóně, na cyk-
lostezce na Červenku a v dalších 
lokalitách. 
Na jednání zastupitelstva dne  
5. listopadu byl schválen roz-
počet města na rok 2021. Větší 
investiční akce se budou roz-
počtovými změnami řešit až 
koncem ledna dle finanční situ-
ace města.
Pravidelně zasedá Krizový  

štáb města Litovel v souvislosti  
s pandemií. Monitoruje se i si-
tuace v našich příspěvkových 
organizacích. Výborná spolu-
práce se osvědčila s Charitou 
Litovel, dobrovolníky, lékaři  
i s našimi dobrovolnými hasiči, 
se složkami IZS a dalšími lid-
mi a spolky či podniky. V tom-
to roce to nemají jednoduché 
drobní podnikatelé či šéfové vel-
kých podniků, ani učitelé nebo 
rodiče, co musí dohlížet na děti  
u distanční výuky… Prostě téměř 
všichni řešíme takové problémy, 
které jsme v minulosti řešit ne-
museli. Proto Vám všem děkuji 
za to, že to zvládáte! Věřme si, že 
příští rok bude a musí být lepší. 
Také děkuji všem našim zastupi-
telům, osadním výborům, pra-
covníkům úřadu, technických 
služeb, příspěvkových organizací 
a organizačních složek, městské 
policii a mým nejbližším kolegům 
za výbornou spolupráci. Místosta-
rostovi Mgr. Lubomíru Brozovi 
děkuji za skvělou oporu, kterou  
v něm mám. 
Přeji Vám krásné Vánoce  
a nenechme si je zkazit okolnost-
mi, které nejdou ovlivnit!!!

Viktor Kohout, starosta města
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Milí čtenáři, 
v průběhu roku jsme Vás zde in-
formovali o aktuálním dění na 
Charitě v Litovli. Bohužel, tento 
rok přinesl i těžké chvíle. Začátek 
roku 2020 jsme započali Tříkrá-
lovou sbírkou a také Charitním 
plesem. V tu dobu jistě nikdo  
z nás netušil, co vše si na nás nový 
rok chystá. Tehdy byl svět ještě 
bez roušek a tak nějak v pořádku. 
Postupem času k nám přicházely 
zprávy o koronavirovém dění ve 
světě a nejspíš si nikdo nechtěl při-
pustit, že se něco takového dotkne 
i nás všech. 
Na jaře přišla ona izolace města, 
na kterou nejspíš nikdo z nás ne-
zapomene. O jarní epidemii jsme 
již psali i četli mnohé, a tak se mů-
žeme přesunout rovnou do léta. 
Sotva se tým pracovníků vzpama-
toval z koronavirových opatření, 
zasáhly začátkem léta Uničovsko 
povodně. Ihned jsme se rozjeli po-
máhat do zasažených obcí. Díky 
vám a vaší nesmírné solidaritě se 
vybral téměř milion korun. Tyto 
peníze putovaly rovnou do do-
mácností zasažených povodněmi. 
V září jsme se zúčastnili Litovel-

ských slavností, kde jsme díky 
dobrovolnému vstupnému získali 
téměř 50 tisíc korun. Částku pou-
žijeme na rekonstrukci charitních 
prostor pro pracovníky Charity  
v Litovli. Terénní zdravotní a soci-
ální služby jsou nyní ještě důleži-
tější než kdy dřív.  Pracovníci, kteří 
tuto psychicky i fyzicky náročnou 
práci vykonávají, si zlepšení pra-
covních podmínek určitě zaslouží.
Na konci léta jsme doufali, že se již 
vše pomalu vrací do běžných kole-
jí a že negativních událostí bylo le-
tos dost. Bohužel ani na podzim se 
nám nevyhnula druhá vlna pan-
demie, a tak koho nezasáhla jarní 
vlna, podzimní se už podepsala na 
každém z nás, ať už z jakéhokoliv 
důvodu. 
My se ale ani přesto nevzdáváme 
a bojujeme dál! I nadále jsme tady 
stále pro všechny z vás, kteří bu-
dou potřebovat jakkoliv poradit  
a podpořit. Nezapomeňte na to, že 
my jsme tady stále pro vás, připra-
veni pomáhat. 
V tuto dobu bychom již připra-
vovali Tříkrálovou sbírku na rok 
2021. Tato sbírka začátkem roku 
jistě proběhne, její formu ale 

zatím neznáme. Připravujeme 
se na různé varianty, které bu-
dou závislé na epidemiologické 
situaci začátkem roku. Aktuál-
ní informace najdete na webu 
města nebo na našich stránkách  
www.sternberk.charita.cz. 

Závěrem děkujeme, že jste tu  
s námi a zapojujete se do pomoci 
ostatním. 
Jménem pracovníků Charity  
v Litovli Vám přejeme požehnané 
vánoční svátky a šťastný nový rok 
plný zdraví a štěstí.  Charita Litovel

Ohlédnutí za uplynulým rokem v Charitě Litovel

Transformace sociálních služeb, 
jejímž hlavním cílem je podpo-
ra přechodu uživatelů z ústavní 
pobytové služby do služby ko-
munitní a zkvalitnění sociál-
ních služeb, které by měly být 
poskytovány na základě indivi-
duálních potřeb uživatelů. Je to  
téma dlouhodobě diskutované 
politiky, akademiky, ekonomy, 
právníky…, avšak transformace 
se nejvíce týká samotných uži-
vatelů sociálních služeb a samo-
zřejmě i poskytovatelů těchto 
služeb. 
Nové Zámky – poskytovatel 
sociálních služeb, příspěvková 
organizace Olomouckého kraje 
(dále jen „NZ“) je od roku 2013 
zapojena do projektu Minis-

terstva práce a sociálních věcí 
Transformace sociálních služeb. 
Nové Zámky jsou poskytovate-
lem tří sociálních služeb: Do-
mov pro osoby se zdravotním 
postižením (dále jen „DOZP“), 
Domov se zvláštním režimem 
(dále jen „DZR) a Chráněné 
bydlení (dále jen „CHB“). Po-
stupně, jak jsou naplňovány plá-
nované etapy projektu, dochází 
ke změnám v místě poskytování 
služeb. 
Sociální služba DZR je od listo-
padu 2020 poskytována nejen 
na ústředí organizace v NZ, ale 
nově také ve zrekonstruovaném 
objektu na ulici Jiráskova 338  
v obci Červenka. V domě bydlí  
8 uživatelů z NZ. Při rozho-

dování, kdo 
z uživatelů 
bude v obci 
bydlet, byl 
kladen důraz 
na jejich indi-
viduální po-
třeby (dohled 
nad přístu-
pem k běžné-
mu vybavení 
domácnost i , 
dohled nad 

volným pohybem, možnost ko-
lektivního soužití v domácnosti). 
Místem poskytování sociální 
služby DOZP je objekt v NZ  
a pobočka v Litovli. Služba 
DOZP bude po celou dobu 
transformace současně se služ-
bou DZR poskytována pouze  
v NZ. 
V Litovli „na Rybníčku,“ kde je 
pobočka Nových Zámků, jsou 
ve dvou budovách poskytová-
ny dvě sociální služby: DOZP 
(Rybníček 45) a CHB (Rybní-
ček 44). Pobočka bude v průbě-
hu roku 2021 rekonstruována. 
Všichni uživatelé služby DOZP  
z ulice Rybníček 45 se během 
listopadu 2020 dočasně přestě-
hují na Nové Zámky. 
Sociální služba CHB bude i na-
dále poskytována v ulici Rybní-
ček 44, ale část uživatelů služ-
by CHB se během října 2020 
přestěhovala na ulici Pavlínka  
v Litovli (8 uživatelů). Před za-
hájením rekonstrukce se zbýva-
jící uživatelé služby CHB z ulice 
Rybníček 44 přestěhují do ro-
dinného domu na Staroměstské 
náměstí 233 v Litovli (8 uživate-
lů). Pracovníci pobočky budou 
mít po dobu rekonstrukce záze-

mí na Nových Zámcích. 
Po ukončení rekonstrukce se 
část uživatelů DOZP, kteří do-
časně bydleli na Nových Zám-
cích, vrátí na Rybníček 45. Zbý-
vající uživatelé služby DOZP se 
přestěhují do rodinného domu 
na ulici Wolkerova 361 v Čer-
vence (10 uživatelů). Tzn., že 
po rekonstrukci pobočky zde 
bude nadále poskytována soci-
ální služba DOZP a současně 
zde bude zázemí pracovníků.  
Organizace totiž o tyto prostory 
při transformaci přijde, protože 
bude zcela opouštět původní 
objekt (zámek), kde je zázemí 
pracovníků v současné době. 
Prostory pro pracovníky budou 
v objektu Rybníček 44, v budově 
bez výtahu, kterou by pro pří-
mé poskytování služby nebylo 
vhodné využít.
Transformace je procesem nejen 
velmi složitým, ale také dlouho-
dobým, který je postupně s vel-
kým úsilím všech zúčastněných 
naplňován.  Průběh transfor-
mace Nových Zámků je možné 
sledovat na webových stránkách 
organizace www.novezamky.cz.  

Mgr. Jan Šenk, ředitel
Foto: www.npu.cz

Transformace sociálních služeb organizace Nové Zámky
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INZERcE

Charita v Litovli stále poskytuje náku-
py potravin a léků lidem v karanténě 
a NOVĚ i seniorům a nemohoucím 

osobám, kterým nemůže nákup zajistit 
někdo blízký či rodinný příslušník.

V případě potřeby nákupu 
nás kontaktujte na tel. čísle 

585 341 444 nebo 731 391 925.

Více informací ke zprostředkování 
nákupu Vám sdělí pověřený 

pracovník Charity.

Letošní letní sezóna nebyla vzhle-
dem ke koronavirové pandemii 
nakloněna skoro žádným akcím. 
Naše město – jindy přes léto za-
plněné turisty a cyklisty, zelo 
povětšinu času i přes uvolnění 
pr á z d n otou . 
Rozhodli jsme  
se proto neza-
hálet a spustit 
na hlavní stra-
ně webových 
stránek města  
v dolní části 
nový virtuální 

prohlížeč. Ten Vám, občanům na-
šeho města, ale i turistickým ná-
vštěvníkům, ukáže hlavní domi-
nanty Litovle zase trochu z jiného 
úhlu. Vždyť naše město, Hanácké 
Benátky, má všem co nabídnout!

Nový virtuální prohlížeč Vánoční strom zdobí náměstí
Od čtvrtku 19. listopadu zdobí 
nám. Př. Otakara nádherný vá-
noční strom. Tentokrát pochází 
z nedalekého Nákla. Slavnostně 
rozsvícen byl v pátek 27. listo-
padu. Rozsvícení bylo ale vzhle-
dem k vládním protiko-
ronavirovým nařízením 
netradiční – konalo se 
online. Sledovat jste jej 
mohli prostřednictvím 
facebookových stránek 
města Litovle a stránky 
Litovel 1252. Před sa-
motným rozsvícením 
vedení města pozdravi-
lo občany a popřálo jim 
krásné vánoční svátky 
prožité v klidu a hlav-
ně ve zdraví. Vánoční 
online atmosféru zpří-
jemnilo houslové kole-
dování (Mgr. Marcela 
Barvířová a Mgr. Alena 
Tichá). Kdo chtěl, mohl 
rozsvítit Litovel pro-
střednictvím prskavek  
z oken svých domů.  
Někomu se možná bude 
zdát, že Vánoce budou 

letos takové nějaké smutnější, 
ale vězte, není to tak, protože 
Vánoce nejsou o hmotných dár-
cích, ale o tom, že jsme spolu  
a zdraví! To je ten největší dárek!

red.

Výsledky potravinové sbírky 
V sobotu 21. listopa-
du proběhla v obchodě 
Tesco v Litovli potravi-
nová sbírka. Sbírka po-
travin je dnem solidarity, 
při kterém může každý 
pomoci tím nejjedno-
dušším způsobem – da-
rem trvanlivých potravin  
a drogerie.
A jaké množství zboží se 
tedy vybralo? Celkem to 
bylo 360 kg potravin a droge-
rie!!! 
Všechny tyto potraviny včetně 
drogerie směřují do litovelské 
Charity, kde jsou během ce-

lého roku přerozdělovány dle 
potřebnosti. Nejčastěji směřují 
maminkám samoživitelkám, 
které se z mnoha důvodů ocitly 
ve finanční tísni a musí se samy 
postarat o své děti, často bez po-
moci rodiny a blízkých. 
Tato sbírka je určená také pro 
pomoc lidem v krizi, které po-
stihla nečekaná událost. Příkla-
dem jsou povodně na Uničov-
sku, kde ze dne na den rodiny 
přišly naprosto o všechno. Díky 
balíčku potravin jim dokážeme 
zajistit alespoň přísun základ-
ních potravin a hygieny po ne-
zbytně nutnou dobu. 
Děkujeme všem, kteří se zapojili 
a přispěli do podzimní Sbírky 
potravin. Každý Váš dar bude 
pomáhat!          red. ve spolupráci 
                             s Charitou Litovel
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Ani v úterý 10. listopadu v době nouzového 
stavu nebyla přerušena tradice, kterou založi-
li v Litovli manželé Urválkovi a od roku 2015 
převzala Muzejní společnost Litovelska, z. s. 
Letos v rámci Dne válečných veteránů ob-
jížděl pietní místa Ing. Radovan Urválek, 
člen Výboru MSL, který také provedl foto-
dokumentaci jednotlivých míst. Trasa byla 
plánovaná jako loni – od Savína, přes Novou 
Ves, Chudobín, Haňovice, Myslechovice, 
Unčovice, Rozvadovice, Chořelice, Litovel 
náměstí, Litovel – Komárov a dvě místa ve 

Třech Dvorech. K uctění památky obětí vá-
lečných konfliktů zapaloval na pietních mís-
tech svíčky. 
Situace, kdy je omezeno shromažďování 
osob, nás vedla k tomu, že jsme akci nein-
zerovali pozvánkou s časovým harmonogra-
mem. Jediné domluvené setkání bylo v 17 
hodin u radnice v Litovli. Letos nebyl zpří-
stupněn žádný vnitřní prostor – ani chudo-
bínský kostel ani unčovická sokolovna, kde 
jsou pamětní desky se jmény občanů několika 
místních částí. Svíčka byla zapálena v Savíně,  

v Nové Vsi, Haňovicích, 
Myslechovicích, Rozvado-
vicích, v Litovli na náměstí, 
u pomníčku na Komárově 
a na dvou místech ve Třech 
Dvorech. Z časových důvodů 
byla svíčka zapálena u kaple 
na návsi v Chořelicích o den 
později, 11. listopadu. 
Na avizované setkání 
před radnicí se zapále-
ním svící i položením kvě-
tu vlčího máku mj. přišel  
i místostarosta města  
Mgr. Lubomír Broza a stálí 

účastníci pan Josef Hetcl, manželé Urválko-
vi a předseda MSL Mgr. Robert Najman. 
Všem padlým vojákům a důstojníkům čest.

S využitím informací od  
Ing. Radovana Urválka RoN

Den válečných veteránů v Litovli a místních částech

V srpnovém čísle novin vyšel příspěvek 
ohledně skupinových fotografií – publi-
kována byla dvě historická tabla studentů 
litovelského gymnázia. Už v září se nám, 
muzejníkům, podařilo získat od litovel-
ského občana zajímavé nepopsané tablo  
z Unčovic a Březového. 

Cca měsíc jsme průběžně pracovali na jeho 
dataci, identifikaci jednotlivých osob a zob-
razených objektů. Při této činnosti jsme vy-
užili pamětní knihu Unčovic, poznatky sou-
visející s aktuální (bohužel poslední dobu 
pro veřejnost uzavřenou) výstavou o rodo-
kmenech – studium matrik, ale především 
znalosti místních pamětníků.

Popis tabla: 
Fotografie je z roku 1943. Je to zastupitelstvo 
obce Unčovice–Březové. Starostou byl Přemysl 
Coufal nar. 29. 7. 1893 v Hunčovicích č. p. 10. 
Ještě v témže roce byl funkce zbaven, nahradil 
jej ředitel školy ve Střeni pan Rudolf Dviže, kte-
rý se hlásil k německé národnosti.
V horní řadě: 
1. Vyhlídal František (Bř.), 2. Staroštík Fran-
tišek (Unč.), 3. Lužný Josef (Unč.), 4. Pla-
chý Josef (Bř.), náměstek starosty, 5. Frýbort 
Jan (Bř.), 6. Lakomý Martin (Unč.), řezník  
a hostinský v hostinci na návsi.
V druhé řadě: 
7. Dostál Florian (Bř.), 8. Špruček František 
(Unč.), 9. Kadlčík Vojtěch (Unč.), 10. Nepustil 
Alois (Bř.),  11. Popelka Jan (Unč.), 12. Maxant 
Josef (Bř.).
Ve spodní řadě: 
13. Grulich Florian (Bř.), 14. Zouval Hy-

nek (Bř.), 15. Navrátil Vít (Unč.), 16. Frý-
bort Ferdinand (Bř.), 17. Kocvrlich Hynek 
(Unč.).
Součástí svátečního tabla jsou i důležité stav-
by v obou obcích. Nahoře vlevo je kaplička 
v Březovém, vpravo unčovická tvrz, pod ní 
škola v Unčovicích, vedle vlevo unčovická so-
kolovna. Pod sokolovnou je kaplička v Unčo-
vicích a od ní vpravo unčovická záložna, dole 
vlevo pak náves v Unčovicích a elektrárna  
v Březovém.
Hlavní část narozeninových oslav pana sta-
rosty probíhala tehdy na hřišti v sokolovně. 

Vystupovali tam žáci zdejší školy. Z jejich 
vystoupení si pan Ladislav Vydra st. pama-
tuje tato slova: „Školu jste nám vybudoval,  
k vzdělání nás povzbuzoval.“ Končilo to slo-
vy: „Za to všechno pane starosto: děkujeme 
Vám.“          
Na identifikaci se podíleli pánové Ladislav 
Vydra st. a Oldřich Zlámal z Unčovic, Fran-
tišek Navrátil z Březového a MVDr. Franti-
šek Špruček. Určeno v říjnu 2020.
I občané litovelských místních částí se mají 
tedy za čím ohlížet a na co vzpomínat. 
                                                                        RoN

Jak jsme v muzeu identifikovali jedno nepopsané tablo

Pietní místo v Savíně
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V březnových Litovelských novinách roku 
2018 jsme publikovali příběh Ladislava 
Chrudiny – skauta, sokola a českosloven-
ského vojáka z Litovle. Po více jak dvou 
letech odkryjeme příběhy dalších tří lito-
velských skautů, které v rámci webových 
stránek www.hrdinovevalky.cz mapuje 
pan Lukáš Kyselý. 

Jindřich Fest (*2. 6. 1922, † 4. 10. 1941)
Litovelský skaut, obviněný z vyzvědačství, za 
které byl popraven oběšením.
Narodil se 2. červ-
na 1922 v Litovli 
do mnohočlenné 
židovské rodiny 
Festovy. Studi-
um na místním 
gymnáziu musel  
v létě 1939  
v rámci protiži-
dovských opat-
ření opustit. Po 
nechtěném ukon-
čení studia byl zaměstnán u mechanika, jis-
tého pana Pařízka. 
Dne 10. června 1941 je zatčen pro obvině-
ní, že je členem komunistické strany a vy-
zvědačem. Byl uvězněn v Olomouci a pak  
v nechvalně známých Kounicových kolejích 
v Brně.
Zde v důsledku příchodu říšského zástupce 
Reinharda Heydricha, jenž nechává vyhlásit 
první stanné právo od 28. září 1941 do 20. 
ledna 1942, je Jindřich Fest bez jakékoliv 
kontroly a možnosti odvolání proti rozsud-
ku 4. října 1941 německým stanným sou-
dem popraven – oběšením. 
Je tu jistá spojitost s dalším skautem z Litovle 
jménem Ctirad Šneberk. Studoval rovněž na 
gymnáziu v Litovli a byl taktéž ročník 1922. 
Popraven byl ve stejný den na stejném místě 
a ze stejného důvodu. Ctirad byl zatčen už 

28. května 1941, což může značit prozrazení 
Jindřicha při jeho tvrdých výsleších... Dnes 
se už pravděpodobně nedozvíme, jak to bylo 
přesně...
Internetová encyklopedie dějin Brna u Jin-
dřicha Festa uvádí následující: učeň, po-
praven za odbojovou činnost v organizaci 
Komunistický svaz mladé generace. Jeho 
posledním bydlištěm byly Loštice, Mühl-
gasse 22. V protokolu je uveden pod číslem 
3602b, zpopelnění v Krematoriu města Brna 
6. 10. 1941.

Ladislav Lakomý (*6. 1. 1916, † 3. 7. 1942)
Vedoucí smečky Vlčat pod oddílem v Litovli, 
zatčen pro ilegální činnost. Z Pankráce poslán 
do Mauthausenu, kde zvolil smrt elektrickým 
proudem v ostnatých drátech.
Narodil se roku 1916 v Cakově (část obce 
Senice na Hané), ale dětství trávil v Re-
notách, kam se přestěhovala jeho rodina.  
V letech 1929–1936 studoval na gymnáziu  
v Litovli, kde se aktivně zapojil do skautské-
ho hnutí. 
Byl výtvarně nadaný, zejména v perokresbě. 
Profesor Homola nechal vystavovat už na 
gymnáziu jeho kresby. Neobyčejně poho-
tově zachycoval portréty spolužáků, figu-
rální i přírodní kompozice. Podepisoval se 
francouzskou obměnou svého jména „La 
Gomme“, podle toho dostal i ve skautském 
hnutí přezdívku „Lagom“.
Po maturitě roku 1936 přešel na vysokou 
uměleckou školu v Praze, kde si přivydělá-
val kondicemi a kreslením do novin. V Brně 
se dostal do uměleckých kruhů. Po uzavře-
ní vysokých škol 17. listopadu 1939 se živil 
prací v muzeích. 
Dne 12. července 1941 je zatčen pro účast na 
vydávání ilegálního časopisu. Po třech měsí-
cích strávených v Praze na Pankráci je odve-
zen do koncentračního tábora v Mauthau-
senu. Zde v návalu utrpení volí dobrovolnou 

smrt skokem do ostnatých drátů, které jsou 
pod elektrickým proudem.

Ctirad Šneberk (*15. 11. 1922, † 4. 10. 1941)
Litovelský vedoucí Vlčat, obviněný z vyzvě-
dačství, za které byl popraven zastřelením.
Ctirad Šneberk se 
narodil 15. prosin-
ce 1922 v Pardubi-
cích. Rodina byla 
nucena se s největ-
ší pravděpodob-
ností přestěhovat 
do Litovle či jejího 
okolí, neb Ctirad 
studoval na míst-
ním gymnáziu. 
V červenci 1940 
byl zatčen pro nedovolené překročení hra-
nic, uvězněn v Brně a koncem listopadu 
propuštěn.
Potom je podruhé zatčen, a to 28. května 
1941 v Ostravě. Odtud vede stopa znova do 
Brna, kde je v nechvalně známých Kounico-
vých sadech 4. října 1941 zastřelen pro vy-
zvědačství, podávání vojenských zpráv a pro 
organizaci komunistické skupiny. Bylo to  
v období nástupu Reinharda Heydricha do 
funkce říšského protektora a jeho vyhlášení 
prvního stanného práva, kdy se bez jakéko-
liv kontroly  prováděly popravy německým 
stanným soudem.
Internetová Encyklopedie dějin Brna uvádí 
u Šneberka toto: dělník, popraven za od-
bojovou činnost v organizaci Komunistic-
ký svaz mladé generace. Uvedeno je i jeho 
poslední bydliště, a to Litovel, Olomoucká 
79. Dne 6. 10. 1941 byl vyhotoven zápis 
popravených v Brně  – popraven dne 4. 10. 
1941, v protokolu uveden pod číslem 3602a, 
zaznamenaná je i informace o zpopelnění  
v Krematoriu města Brna 7. 10. 1941.

Lukáš Kyselý

Odkrýváme další z příběhů litovelských skautů...

Litovelské infocentrum 3. v anketě oblíbenosti
Turistické informační centrum Litovel získalo  
3. místo za Olomoucký kraj v každoroční anketě 
Oblíbené informační centrum roku 2020. Soutěž 
pravidelně vyhlašuje A.T.I.C. ČR ve spolupráci se 
společností Kam po Česku. Hlasování probíhalo 
v období od 21. 6. do 31. 8. na webových stránkách  
www.kampocesku.cz, hlas bylo možné poslat jedno-
mu z více než 450 certifikovaných informačních cen-
ter. V Olomouckém kraji se umístila na prvních třech 
místech tato informační centra:

1. TIC Šternberk
2. Česko-polské in-
formační centrum 
Jeseník
3. Turistické infor-
mační centrum Li-
tovel
Za TIC Litovel 
Vám děkujeme za 
Váš hlas!

TIC Litovel



Stalo se v Litovli
• 135 let
PhDr. Jaroslav BÍLEK se narodil 27. prosince 1885  
v Bobrové, okr. Žďár nad Sázavou. V letech 1913–
1931 byl profesorem na gymnáziu v Litovli. Učil 
matematiku, fyziku a filozofii, je autorem mnoha 
odborných článků, publikací, recenzí a přednášek z fi-
lozofie, psychologie, pedagogiky, organizace školství, 
metodiky výuky matematiky ad. Byl řadu let členem 
Muzejní rady. Měl ale i mnoho dalších zájmů – byl 
režisérem řady divadelních představení, dirigentem 
orchestru i sbormistrem, organizátorem kulturních 
aktivit školy. Zemřel v Praze 4. března 1964.

• 80 let 
Osmdesáti let se dožívá Mgr. Jiří BEDNÁŘ. 
Narodil se v Litovli 29. prosince 1940, vyučil se 
v Uničovských strojírnách, absolvoval večerní 
průmyslovku. Již tehdy se zajímal o divadlo, 
absolvoval divadelní konzervatoř a působil v lito-
velském divadélku Ulita. V r. 1967 začal učit jako 
mistr učňovského učiliště, doplnil si vzdělání na 
pedagogické fakultě v Ostravě a v Brně. Koncem 
osmdesátých let přešel na Střední odborné uči- 
liště, kde byl v letech 1991–2003 až do důchodu 
ředitelem. Počátkem 90. let se zapojil do veřejné 
činnosti v rámci Občanského fóra, v letech 1990–
1994 byl členem Městského zastupitelstva  
a redakce Litovelských novin.

• 60 let 
Dne 23. prosince 1960 ze-
mřel bývalý starosta, čestný 
občan Litovle a dlouholetý 
představitel lidové strany 
Msgre. Vincenc HORÁK. 
Narodil se v Brušperku  
25. ledna 1876, po studiích 
na gymnáziu v Kroměříži 
a na bohoslovecké fakultě v Olomouci působil 
v Grumperku v charvátech, pak na teologické 
fakultě v Olomouci. Od roku 1907 působil na 
gymnáziu v Litovli jako profesor náboženství. 
Po dosažení 60. roku odešel do penze. Zasahoval 
účinně do veřejného života, po celou dobu první 
republiky byl náměstkem starosty, 9. července 
1938 byl zvolen starostou a úřad zastával do  
25. června 1940. 
Krátce po německé okupaci, 29. května 1939, 
byl zatčen, po propuštění v červnu se na radnici 
už nevrátil, 1. září 1939 byli představitelé města 
znovu zatčeni. Horák byl vězněn v Prostějově, 
Olomouci, Dachau a Buchenwaldě, z vězení se 
vrátil až 10. června 1940. Po osvobození vlasti 
znovu převzal funkci starosty, aby ho vzápětí 
vystřídal komunista Vladimír Vašek. Po jeho od-
stoupení ještě jednou zastával funkci předsedy 
Městského národního výboru (od 1. března do 
29. června 1946). Za své zásluhy o město byl 
jmenován čestným občanem města Litovle. Ko-
nec života trávil v ústraní, pronásledován komu-
nistickým režimem.                                    Lubomír Šik
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Letošní rok byl pro české, mo-
ravské a slezské knihovny ve 
znamení covidové pandemie. 
S podobnou situací se nikdo  
z nás nesetkal, ale nějak se vy-
rovnat s vládními opatřeními 
musel každý. 
Na začátku roku jsme pláno-
vali tradiční aktivity – Březen 
měsíc čtenářů, pasování prv-
ňáčků na čtenáře v projektu 
Už jsem čtenář – Knížka pro 
prvňáčka, Týden knihoven, 
knihovnické lekce pro školy 
a besedy se spisovateli, aby-
chom v průběhu roku zjistili, 
že vše bude jinak. První uza-
vření českých knihoven trvalo od 13. března 
do 27. dubna. V tomto období jsme se roz-
hodli využít nečekaného prostoru a provedli 
kompletní revizi knižního fondu o jeden rok 
dříve, než bylo plánováno. Podrobný popis 
jarního uzavření byl v Litovelských novi-
nách publikován pod názvem Koronavirový 
deník z knihovny.
Další akce jsme byli nuceni zrušit či přesu-
nout na doby příští. 
Po znovuotevření knihovny jsme naučili 
naše čtenáře vracet knihy ve 
vestibulu knihovny a vysvětlo-
vali pravidla knižní karantény. 
Nákup nových knih musel být 
také posunut, takže jsme v po-
lovině května přivezli nebýva-
le velké množství knih, které 
bylo nutno pro vyprahlé čte-
náře co nejrychleji zpracovat  
a poslat do oběhu.
Druhé uzavření knihovny se 
dalo čekat v podzimních měsících, poté, 
co se výrazně rozběhla další vlna epidemie. 
Otázkou bylo jen kdy a na jak dlouho.  Čes-
ké knihovny byly uzavřeny vládním naří-
zením znovu od 22. října a uzavřeny jsou 
v době listopadové uzávěrky Litovelských 
novin stále. 
Než došlo k podzimnímu uzavření, stačili 
jsme ocenit nejlepší čtenáře – učitele, to byla 
akce, která se nemohla uskutečnit v březnu. 
Spolu s pirátem Lindovousem jsme rovněž 
pasovali na čtenáře loňské prvňáčky, kterým 
uteklo slavnostní setkání v projektu Už jsem 
čtenář na konci školního roku.
I přes to, že nemůžeme poskytovat tradiční 
služby, v knihovně pracujeme, připravuje-
me režimová opatření, zpracováváme nově 

nakoupené knihy i audioknihy. Doufáme, 
že ještě do konce roku nějaké novinky na-
koupíme a připravíme pro naše uživatele, 
na které se těšíme po rozvolnění opatření. 
K dispozici je stále možnost on-line výpůj-
ček elektronických knih. Návod najdete na 
webu knihovny: https://www.knih-litovel.
cz/cs/sluzby/elektronicke-knihy.html
Tento specifický rok se jistě podepíše na sta-
tistikách, kdy dojde ke snížení sledovaných 
čísel. Doufáme ale, že následující rok bude 

již lepší, normálnější. 
O všech službách, aktualitách 
a otvírací době pravidelně in-
formujeme na našich strán-
kách www.knih-litovel.cz, také 
na Facebooku a samozřejmě  
i na stránkách Litovelských 
novin. 
A co se v roce 2020 četlo nej-
více? U dospělých opět vedly 
knihy Aleny Mornštajnové Ti-

ché roky, Slepá mapa, Hotýlek, Hana. Velký 
zájem vzbudila kniha Šikmý kostel Karin 
Lednické, stále se hodně půjčují knihy Patri-
ka Hartla, všechny díly Aristokratky Evžena 
Bočka, nová sága Křišťálový klíč Vlastimila 
Vondrušky. V žánrech vedou thrillery a de-
tektivky nejrůznějších autorů a samozřejmě 
také romantické příběhy pro ženy. V letoš-
ním roce také vyšla řada titulů, které připo-
mínají události druhé světové války, zejmé-
na holocaust.
Zájmy dětských čtenářů jsou velice pest-
ré, žádané byly tituly s tematikou hry Mi-
necraft, nejmenšími čtenáři jsou stále velmi 
oblíbené knížky o záchraně zvířátek, hodně 
se četl titul Prašina Vojtěcha Matochy, který 
ve zcela novém a moderním příběhu na-

vazuje na tradici dobrodružných 
a tajemných výprav z foglarovek. 
Nicméně na tomto místě je znova 
nutné konstatovat, že pro dětského 
uživatele je především důležitý pří-
klad v rodinách, doplněný o půso-
bení školy, aby se vytvořil potřebný 
návyk pravidelného čtení.
Pro knihy, časopisy či audioknihy 
si přijďte do litovelské knihovny. 
Hned jak bude otevřeno! 
Hodně pevného zdraví a příjem-
ných chvil s knížkou v ruce přejí 
Vaše litovelské knihovnice.

Litovelská knihovna v roce 2020



Zprávy ze Seniorklubu
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Jakub Szántó: Z Izrastiny s láskou                     Marek Eben: Myšlenky za volantem

Tammy Greenwoodová: Zůstat s Lucy                    Hilary McKayová: Skřivánci ve válce

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

Poděkování

Vážený pane starosto, 
touto formou si Vám s radostí dovoluji po-
děkovat za provedenou opravu veřejné ces-
ty od městského koupaliště ke splavu řeky 
Moravy. Po cestě se denně procházejí aktivní 
senioři, rodiny s dětmi, pejskaři, běhají spor-
tovci TJVS, jezdí cyklisté...
Děkuji také za instalaci chybějícího měst-
ského rozhlasu na sídlišti Novosady v Litovli  
(u domů č. 548, 549 a 550). 
                    S pozdravem Marie Procházková

Jakub Szántó: Z Izrastiny s láskou
Ve své druhé knize se ostřílený reportér  
a laureát ceny Magnesia Litera vyznává  
z hluboké náklonnosti k Izraeli, Palestině 
a jejich obyvatelům. S pomocí výrazných 
příběhů, barvitého popisu čtvrtstoletí orien-
tálních zkušeností i líčení historického kon-
textu usiluje o nabourání leckdy schematic-
kého vnímání neklidného regionu.

Tammy Greenwoodová: Zůstat s Lucy
Právě narozená Ginnina dcera má Downův 
syndrom. Manžel se pod tlakem rodiny rozho-
dl, že malá Lucy musí být okamžitě umístěna 
ve speciálním zařízení. Je přesvědčen, že se tam 
o ni postarají nejlépe. Celá rodina předstírá, že 
malá Lucy zemřela. Uplynou dva roky a Ginni-
na nejlepší kamarádka narazí na článek, který 
popisuje podivné metody, které se v zařízení 
praktikují. Ginna je pevně rozhodnuta, že malá 
Lucy musí odtamtud okamžitě pryč. Nastává 
boj nejen za navrácení malé dcerky k rodině, 
ale i proti celému systému.

Marek Eben: Myšlenky za volantem
Knížka vtipných postřehů, úvah a komentá-
řů k celkem běžným životním situacím, kte-
ré prožíval oblíbený moderátor nebo jeho 
blízcí.

Hilary McKayová: Skřivánci ve válce
Klárka a její bratr Petr tráví každé léto  
v Cornwallu společně se svými prarodiči  
a charismatickým bratrancem Rupertem. 
Ale idyla končí každé září, kdy se Petr  
a Rupert vrací do internátní školy a Klárka 
se nudí v domě svého otce, jenž pořád není 
doma. A stín katastrofy se blíží. A když Ru-
pert vyráží jako voják do zákopů první svě-
tové války, Klárka má pocit, že teď se koneč-
ně vše změní. Ovšem nic není takové, jak si 
představovala. 

Další zajímavé tituly: Lucinda Berry v thrilleru 
Andílek přináší příběh týrané holčičky, jejíž 
trauma ji poznamená natolik, že je schopná 
rozvrátit rodinu, která se jí láskyplně ujme; tře-

tí pokračování historic-
ké ságy Křišťálový klíč 
Vlastimila Vondrušky 
má název Jarmarečník 
nebo novela Filipa Rož-
ka Gump – pes, který 
naučil lidi žít, příběh, 
který ukazuje, kam až 
sahá psí láska.                lf

Vánoční půjčovní doba
Vážení uživatelé, čtenáři 

a příznivci knihovny, 
na tomto místě každoročně přináší-
me informaci o upravené půjčovní 

době knihovny o Vánocích. Bohužel 
v době uzávěrky novin netušíme, jaká 
bude situace v prosinci, a proto zatím 

nemůžeme sdělit konkrétní údaje. 

Sledujte prosím tedy webové stránky 
knihovny, Facebook, případně infor-

mace na vstupních dveřích. 
Všichni doufáme, že se podaří  
v nějakém režimu knihovnu 

v prosinci otevřít. 

Pracovnice Městské knihovny v Litovli 
děkují všem uživatelům a návštěvníkům 

za přízeň, kterou věnovali knihovně  
v pandemií poznamenaném roce 2020.  

Srdečně zvou všechny současné, ale  
i budoucí čtenáře na výpravy za zají-

mavými knihami v nadcházejícím roce, 
kdy, jak doufáme, se postupně začne vše 

vracet do starých kolejí.

Příjemné a klidné Vánoce 
a úspěšný rok 2021 

přejí našim milým čtenářům a čtenářkám 
litovelské knihovnice.

Koronavirus  zmařil naše 
společné schůzky, výlety, 
zájezdy, kulturní a sportov-
ní akce.
Před námi je vánoční těšení 
všeho druhu. Děkujeme ve-
dení města, pracovníkům 
Městského klubu a spolu-
pracujícím organizacím za 
pomoc při naší činnosti. 
Velké poděkování patří čle-
nům naší Samosprávy za 
celoroční aktivní práci.
Všem seniorům a jejich 
rodinám přejeme pohodo-
vé Vánoce. Do roku 2021 
přejeme všem splnění i 
nejtajnějších přání, radost 
ze společných setkává-
ní a hlavně pevné zdraví!   
                                                                            mf

Trocha vánoční poezie
NA LEDĚ (František Hrubín)

Dobře dětem o Vánocích
na rybnících na potocích.

Zima jim dá pod nohy
kousek zmrzlé oblohy.

Pro ně zmrzlo modré nebe,
co na tom, že trochu zebe.

Honí se tam vesele
malí zkřehlí andělé.

ŠTĚDRÝ VEČER (Miloš Kratochvíl)

Až večer všem dětem zahoří od svíček
ve šťastných očích tisíce hvězdiček,

ozdoby zazáří jak zimní náledí
a zdálky tichounce zaznějí koledy,

vánoční stromeček se trochu ukloní,
zaprská prskavkou, zvonečkem zazvoní:

Bim bim bam, bim bim bam,
Veselé Vánoce Vám!
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Hned měkké perníčky
Budeme potřebovat:
400 g hladké mouky
140 g moučkového cukru
nevrchovatou čajovou lžičku jed-
lé sody
2 vrchovaté čajové lžičky perníko-
vého koření
2 vrchovaté polévkové lžíce medu
2 velká vejce
125 g másla
1 žloutek a mléko na potření per-
níčků po upečení

Všechny suroviny vypracujeme 
v hladké těsto, které vložíme do 
uzavíratelné nádoby a necháme 
alespoň dvě hodiny (nebo i přes 
noc) odležet v lednici.
Před pečením těsto pořádně 
propracujeme, vyválíme přibliž-
ně na tloušťku 3 mm a tvary pe-
čeme na 180 °C.
Doba pečení záleží na velikos-
ti vykrajovaného tvaru. Může 
se pohybovat od 5 minut až po  
15 minut v případě velkých per-
níčků.
Hotový perníček by měl být 
při vytažení z trouby stále ještě 
měkký, ale nemělo by být možné 
do něj obtisknout prst.
Hned po vytažení z trouby per-
níčky potřeme směsí rozšleha-
ného žloutku s trochou mléka 
(cca dvě lžíce mléka na 1 žlou-
tek). Perníčky po vychladnutí 
skladujeme v uzavřené nádobě.

Ořechové slzičky
Na těsto:
300 g hladké mouky
140 g cukru moučka
140 g mletých ořechů
200 g rostlinného tuku
1 vejce
1/2 lžičky mleté skořice

Na krém:
125 g másla
50 g moučkového cukru

1 vejce
1/4 dl rumu
1 hrst mletých ořechů

Na polevu potřebujete:
50 g mléčné čokolády
15 g tuku

Na zdobení:
mleté ořechy
nastrouhaná hořká čokoláda 

Mouku prosejeme na vál, při-
dáme na kousky nakrájený tuk, 
cukr, mleté oříšky, vajíčko a sko-
řici a vypracujeme hladké těsto. 
Pokud preferujeme oříšky lísko-
vé místo vlašských, doporučuje-
me trochu mouky ubrat – lískové 
jsou méně tučné, těsto by se vám 
pak mohlo sypat.
Těsto uložíme aspoň na hodi-
nu do ledničky odpočinout. Pak 
vyválíme na plát tenký asi 3 mm  
a vykrajujeme 
slzičky nebo 
oválky. 
Polovinu upe-
čeného těsta 
potřeme kré-
mem, druhou 
polovinou při-
klopíme a ne-
cháme ztuh-
nout. V parní lázni si rozpustíme 
mléčnou čokoládu s kouskem 
tuku, aby se naředila, a necháme 
ji trochu zchladnout. Připravené 
cukroví v polevě postupně máčí-
me. Ještě před zatuhnutím čoko-
lády slzičky posypeme trochou 
mletých oříšků. 

Kávová zrna
Na těsto:
120 g dětských piškotů
2 lžíce rumu
100 g másla
2 lžíce silné černé kávy
50 g cukru moučka
1/2 lžičky mleté skořice
2 lžíce holandského kakaa

Na zdobení:
100 g čokoládové polevy

Piškoty rozmixujeme nebo 
válečkem v utěrce rozdrtíme 
najemno, pokapeme rumem, 
silnou kávou a spolu s hodně 
změklým máslem, cukrem, sko-

řicí a kakaem 
z p r a c u j e m e 
na hladkou 
hmotu.
N e c h á m e 
chvíli v chla-
du zatuhnout  
a poté tvaruje-
me malé ovál-
ky, do kterých 

nožem naznačíme řez jako mají 
kávová zrna (jestliže už nebude-
me polévat polevou, jinak rýhu 
děláme až v polevě). Necháme 
na pečicím papíře opět zatuh-
nout.

Špaldové linecké cukroví
Na těsto:
400 g hladké špaldové mouky + 
na podsypání
200 g másla
100 g datlového sirupu
1 žloutek

Na zdobení: 
90 g domácí husté marmelády

Špaldovou mouku smícháme  
s nastrouhaným ztuhlým máslem, 
přidáme sirup a žloutek. Vypracu-
jeme hladké nelepivé těsto a ulo-
žíme do lednice do druhého dne. 
Na pomoučeném vále vyválíme 
těsto asi na 3 mm a vykrájíme ko-
lečka – plná i s otvorem. Pečeme 
v předehřáté troubě při 175 °C asi 
10 minut. Po upečení necháme 
zcela vychladnout.
Marmeládu nanášíme na linecké 
kolečko, slepíme s druhým koleč-
kem a necháme odležet. 
(zdroj: www.idnes.cz)

Celozrnné vanilkové rohlíčky
Na těsto: 
50 g celých neloupaných mandlí
150 g celozrnné pšeničné mouky + 
na podsypání
15 g fruktózy (ovocného cukru)
kůru z 1/2 citronu
1 žloutek
100 g másla

Na obalení:
asi 30 g fruktózy
1/2 vanilkového lusku

Polovinu mandlí zalijeme vrou-
cí vodou a necháme je chvíli 
namočené. Promneme je mezi 
prsty a zbavíme slupky. Pak na-
meleme oloupané mandle i ty se 
slupkou na jemno. 
Do mísy prosejeme mouku, při-
dáme pomleté mandle, 15 g fruk-
tózy, nastrouhanou citronovou 
kůru, žloutek a máslo. Zpracuje-
me těsto a dáme do lednice na 
hodinu odležet. 
Z těsta vyválíme tenké válečky, 
z kterých odkrajujeme kousky  
a tvarujeme rohlíčky. Rozložíme 
je na plech s pečicím papírem  
a pečeme v troubě vyhřáté na 
170 °C asi 10 minut.
Fruktózu na obalení rozmixu-
jeme na jemno a promícháme ji 
s dření z poloviny vanilkového 
lusku. Upečené rohlíčky nechá-
me mírně vychladnout a pak je 
obalíme v ochucené fruktóze.
(zdroj: www.idnes.cz)

Pařížské rohlíčky
Na těsto: 
220 g moučkového cukru
110 g mletých ořechů
3 bílky
1/2 lžíce octa + 1/2 lžíce hladké 
mouky

Cukr, bílky a ořechy smícháme 
dohromady a necháme v ledničce 
           pokračování na další straně

Sváteční nálada začíná pečením cukroví. Přinášíme recepty na  
klasické, rychlé i dietní cukroví. Které se stane Vaším oblíbeným? 
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1. Ve kterém městě se narodil  
Ježíš Nazaretský?
a) v Jeruzalémě
b) v Nazaretu
c) v Betlémě

2. Co znamená slovo advent?
a) příchod
b) zrození
c) naděje

3. Jaké dary přinesli Tři králové 
Ježíškovi? 
a) beránka, zlato, víno
b) zlato, kadidlo, myrhu
c) cukroví a stromeček

4. V tradičním staročeském jídle 
kuba najdeme zejména: 
a) kroupy a houby
b) čočku
c) těstoviny

5. Adventní neděle se jmenují: 
a) železná, bronzová, stříbrná, 
zlatá
b) první, druhá, třetí, čtvrtá
c) bílá, fialová, červená, zelená

6. Rostlinou, která zdobí naše 
sváteční stoly, je vánoční hvězda. 
Víte odkud pochází?
a) z Francie
b) z Číny
c) z Mexika

7. Kdo je autorem České mše vá-
noční?
a) Jakub Jan Ryba
b) Leoš Janáček
c) Bedřich Smetana

8. Jak se jmenují Tři králové? 
a) Karel, Václav, Bořivoj
b) jména nemají

c) Kašpar, Meli-
char, Baltazar

9. Která činnost 
nosí na Štědrý den 
dle tradice smůlu?
a) praní
b) uklízení
c) vaření

10. Proč se dávají 
pod štědrovečerní 
talíř rybí šupiny?

a) šupiny přináší do-
statek jídla
b) v následujícím 
roce se nezadaná/ý 
vdá/ožení
c) v následujícím 
roce nám šupiny 
přinesou peníze

11. Vánoce si neumí-
me představit bez po-
hádky Tři oříšky pro 
Popelku. Jak se jmenovala sova?
a) Viktorka
b) Rozárka
c) Hedvika

12. Filmové hlášky jako „Když já 
za to nemůžu, archanděl Gabriel 
si na mě zased!“ nebo „Já jsem 
věděl, že kradete... Ale že tolik!“ 
pochází z novodobé vánoční po-
hádky:
a) Anděl Páně
b) Peklo s princeznou
c) Čert ví proč

13. Kdy rozbalují dárky děti  
v USA?
a) 23. prosince
b) 24. prosince
c) 25. prosince

14. Ve který den se mají řezat 
barborky?  

a) 4. prosince
b) 6. prosince
c) 24. prosince

15. Je nebo není postava sv. Mi-
kuláše smyšlená? 
a) ano
b) ne

16. Když se člověk celý den  
24. prosince postí, tak večer by 
měl vidět:
a) zlatou rybu
b) zlatého beránka
c) zlaté prasátko

17. Každým rokem se v litovel-
ském muzeu koná 26. prosince 
akce zvaná: 
a) Tradiční řemesla se představují
b) Oživlá řemesla
c) Stará řemesla ožívají

Odpovědi najdete na str. 19.

Vánoční kvíz pro děti i dospělé. Znáte všechny tradice? 

pokračování z vedlejší strany
odležet (stačí cca 12 hodin). Poté 
přidáme ocet s hladkou mou-
kou. Když je těsto řidší, přidáme 
strouhanku. 
Stříkáme tvar rohlíčků na plech 
vyložený pečicím papírem. Peče-
me na 150 °C, až těsto ztmavne. 

Krém:
2 vejce
120 g cukru moučka
1 balení vanilkového cukru
250 g másla
podle chuti rum

Krém vyšleháme a nastříkáme 
na vychladlé rohlíčky. Poté polé-
váme připravenou čokoládovou 
polevou (čokoláda na vaření + 
100% tuk). 

Máslové sušenky
Na cca 40 sušenek potřebujeme:
350 g polohrubé mouky
150 g mletého cukru
130 g másla
2 vejce
1/2 sáčku vanilkového cukru
citronovou kůru

Všechny suroviny smícháme, 
připravíme hladké těsto a ne-
cháme alespoň dvě hodiny 
odležet v ledničce. Poté vy-
krajujeme různé tvary (mám 
přímo razítka na sušenky, kte-
rá se dají koupit v obchodech  
s kuchyňskými potřebami). Pe-
čeme v troubě na 160 °C cca 
10–12 minut. 
Toto základní těsto můžete růz-
ně obměňovat – pro kakaové 

sušenky přidejte 
10 g kakaa, pro 
kokosové sušenky 
přidejte 70 g strou-
haného kokosu, pro 
citronové sušenky 
pak přidejte kůru ze 
dvou citronů a čtyři 
polévkové lžíce cit-
ronové šťávy. 

Dvoubarevné kuličky
Na těsto: 
20 g 100% tuku
150 g čokolády na vaření
2 vejce
2 lžíce moučkového cukru
150 g kokosu
2 lžíce rumu

Do kastrůlku dáme tuk a na-
lámeme čokoládu na vaření. 
Postavíme ho do vodní lázně  
a necháme vše rozpustit.
Vejce a moučkový cukr utřeme 
do pěny (nejlepší je použít ruč-
ní šlehač – hmota je pak pěkně 
vláčná a načechraná, což je na 

výsledku hodně znát). Postupně 
po malých dávkách přidáváme 
kokos, rum a nakonec zchladlou 
rozpuštěnou čokoládu.
Vše důkladně promícháme  
a pak tvoříme kuličky. Nakonec 
obalíme v kokosu nebo nase-
kaných mandlích. Výsledek je 
úžasný. (zdroj: www.idnes.cz)

A jaký recept je ten Váš oblíbený? 
Zkoušíte každý rok i něco nové-
ho? Budeme rádi, když se s námi  
o Vaše recepty podělíte a třeba zašle-
te i s fotkou, jak doma pečete nebo 
hotových výtvorů. Rádi uveřejní-
me. Dobrou chuť!                             red.
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PROGRAM SE USKUTEČNÍ V PŘÍPADĚ, ŽE POMINOU VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ  

A SITUACE TO DOVOLÍ. DĚKUJEME ZA PŘÍZEŇ!

• 12. 9.–10. 12.   ŠŤASTNÝ ŽIVOT V SECESI
Prostory TIc Litovel, PO–PÁ 9–17 hod., SO 9–15 hod., vstupné dobrovolné.
Výstava módy, šperků a dalších věcí, které se  vztahují  ke každodennímu  
životu v období secese v prvních letech 20. stol.

• 2.–15. 12.    PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA 
Výstavní síň MK Litovel, PO–PÁ 9–17 hod., SO–NE 10–15 hod., vstupné  
dobrovolné.
Prodej vánočních ozdob a dekorací spojený s výstavou dětských prací – ve 
spolupráci s DDM Litovel.

• sobota 5. 12.    XIV. SLET ČERTŮ, MIKULÁŠŮ A ANDĚLŮ S ONDŘEJEM 
RUMLEM
Náměstí Př. Otakara v Litovli, od 15 hod., volný vstup.
Koncert Ondřeje Rumla, tradiční soutěž o nejlepší masku pro děti i dospělé, 
Andělské hry a soutěže, Ježíškova pošta i s Mikulášem. 
V čase 16–18 hodin se budou konat vánoční prohlídky radniční věže (vstup 
20 Kč /os.).

• pondělí 7. 12.    DASHA A MOONDANCE ORCHESTRA
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej od 550 Kč, na místě +50 Kč.
Vánoční koncert české zpěvačky za doprovodu orchestru pod vedením Marti-
na Kumžáka s vokalisty Naďou Wepperovou, Dušanem Kollárem a Michalem 
cermanem.

• 15. 12.–13. 1.    VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ – MÍSTA EVROPSKÉ UNIE
Prostory TIc Litovel, PO–PÁ 9–17 hod., SO 9–15 hod., vstupné dobrovolné. 
Vybrané fotografie ze soutěže „O nejhezčí fotografii z míst Evropské unie“ 
(včetně ČR) v rámci činnosti MEIS Litovel, která probíhala v TIc Litovel. 

• neděle 20. 12.    TITANIC 
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné od 300 Kč, na místě +50 Kč.
Divadelní představení s Miroslavem Vladykou a Filipem Blažkem.

PŘIPRAVUJEME:
  5. 1.  PAVEL BOŘKOVEC QUARTET (koncert v rámci KPH)
  7. 1.  TOULKY POSTSOVĚTSKÝMI ZEMĚMI (beseda s Václavem Arnošem)
10. 1.  DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL S IVO OPLETALEM
12. 1.  FANTASTICKÁ ŽENA (divadelní představení)
13. 1.  4TET (koncert)
15. 1.  MĚSTSKÝ PLES (zahájení plesové sezóny)
18. 1.  SZIDI TOBIAS & BAND (koncert slovenské zpěvačky a šansoniérky)
20. 1.  PARTIČKA NA VZDUCHU (improvizační show)
26. 1.  LUKÁŠ KLÁNSKÝ (klavírní recitál)
27. 1.  RODINA JE ZÁKLAD STÁTU (divadelní představení)
31. 1.  SNĚHOVÁ KRÁLOVNA V LEDOVÉM KRÁLOVSTVÍ (muzikálová  
 pohádka pro celou rodinu)
  2. 2.  KOČKA V OREGÁNU (divadelní představení)
15. 2.  BESEDA S CESTOVATELI MOTANI

Změna programu vyhrazena.

Od středy 2. prosince pro Vás 
bude opět přichystána Vánoční 
výstava, kterou ve spolupráci  
s Domem dětí a mládeže Lito-
vel každoročně připravujeme ve 
Výstavní síni Městského klubu 
Litovel. Prohlédnout si budete 
moct výrobky dětí z místních 
mateřských škol, ale nebude 
chybět ani spousta výrobků ur-
čených k prodeji. Těšit se mů-
žete opět na krásnou keramiku, 

háčkované a šité zboží, korálky, 
náušnice, náramky, ozdoby na 
stromeček, háčkované hračky, 
obrazy a spoustu dalších krás-
ných a zajímavých výrobků. 
Pokud chcete potěšit své blízké 
a darovat netradiční vánoční 
dáreček, určitě se přijďte podí-
vat. Otevřeno bude od pondělí 
do pátku 9–17 hodin a v sobotu  
a neděli 10–15 hodin. Výstava 
potrvá do 15. prosince.           MK 

Vánoční prodejní výstava
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Vážení příznivci kultury, letošní 
rok nám všem připravil „jinou“ 
dobu. Od března jsme nuceni 
žít v podstatě ze dne na den, 
jelikož nikdo z nás neví, jak se 
vyvine situace a zda bude zít-
ra stejné jako dnes. Dopady na 
společenský život jsou obrovské. 
Nikoho z nás na Městském klu-
bu by nenapadlo, že program, 
který jsme pro Vás vždy při-
pravovali nejméně rok předem, 
budeme celý letošní rok „jen“ 
posouvat. Pořadům hledáme 
stále jen nové termíny a ve svém 
řádném termínu jich proběh-
ne jen hrstka. Věřte, že je nám 
z toho smutno, i když si občas 
někdo z nás při plném provozu 
povzdechl, že by chtěl víc volna, 
ale to se moc často nestávalo. 
Teď, když to volno máme kaž-
dý večer, si uvědomujeme, jak 
moc pro nás naše zaměstnání 
znamená. V kultuře totiž nejde 
„pracovat“, pro kulturu se žije.  
A my jsme moc rádi, že díky 
našemu zřizovateli – městu Li-
tovel, kultura v Litovli za nor-
málních okolností opravdu žije. 
Mnoho z Vás si koupilo lístky na 
pořady, které měly v letošním 
roce proběhnout a jsme velice 
potěšeni, že se na nás obrací-

te s dotazy, kdy bude náhradní 
termín té akce, na kterou jste se 
těšili. Nechcete vracet vstupné  
a nejste otráveni z toho, že jsme 
byli nuceni termín třeba už i ně-
kolikrát přesunout. Je vidět, že 
všichni, kteří se potkávají v sá-
lech Městského klubu u různých 
pořadů se zde potkávají rádi.  
Velice si toho vážíme. 

V prostorách Turistického in-
formačního centra a ve Výstavní 
síni Městského klubu jsou pro 
Vás pravidelně připravovány 
také nejrůznější výstavy, které 
jsou hojně navštěvované a které 
díky současným opatřením če-
kají marně na své návštěvníky. 
Proto jsme se rozhodli alespoň 
online zpřístupnit výstavu Šťast-
ný život v secesi, která probíhá  
v Turistickém informačním 
centru a která přináší módu, 
šperky a další věci vztahující se 
ke každodennímu životu v ob-
dobí secese v prvních letech 20. 
století. Proto neváhejte, zadej-
te do svého vyhledávače www.
mklitovel.cz nebo www.tic.lito-
vel.eu a výstavu „navštivte“.
Těšíme se na shledanou v přívě-
tivější době.

Kolektiv Městského klubu Litovel 

Taková „jiná“ doba

V pondělí 7. prosince proběh-
ne ve Velkém sále Záložny od  
19 hodin vánoční koncert Dasha 
a Monndance Orchestra. 
Zpěvačka Dasha absolvova-
la Státní konzervatoř v Praze  
a v roce 2005 studovala na 
Berklee College of Music  
v americkém Bostonu. Karel Gott  
o Dashe prohlásil, že je talent, 
který se rodí jednou za sto let. 
Od té doby doprovázela i větši-
nu jeho koncertů, dále pak také 
koncerty Heleny Vondráčkové 
a mnoha dalších. Jde o velmi 
obsazovanou a úspěšnou mu-
zikálovou herečku a zpěvačku, 
která vystupovala na mnoha 
významných českých hudeb-
ních scénách včetně plzeňského 
Divadla J. K. Tyla nebo na je- 
višti Hudebního divadla v Kar-
líně, kde ztvárnila postavu Máří 
Magdaleny ve světově proslulém 
muzikálu Jesus Christ Superstar. 
Za tuto roli v roce 2010 pak ob-
držela Cenu Thálie. V roce 2017 
Dasha ve spolupráci s hudeb-
ním producentem a skladatelem 
Davidem Solařem natočila po 
dlouhé době své sólové album  
s názvem „Konečně“. Vydala jej 
na podzim téhož roku u spo-
lečnosti Supraphon. Album po-

křtili Lída Nopová a Karel Gott 
a za prodej tohoto alba převzala 
Dasha v dubnu 2018 Zlatou des-
ku Supraphonu.
Pravidelně koncertuje s kape-
lou Moondance Orchestra ve-
denou klavíristou, skladatelem  
a aranžérem Martinem Kumžá-
kem. Ten patří neoddělitelně 
ke StarDance, a to od začátku 
jejího vysílání v České televizi. 
Uplatňuje se jako autor zname-
nitých aranžmá, jako dirigent  
a instrumentalista. Chybět nebu-
dou ani vokalisté Naďa Weppe-
rová, Dušan Kollár a Michal 
Cerman. Moondance Orchestra 
patří k absolutní špičce mezi ta-
nečními orchestry v ČR. Svými 
aranžmá překvapuje tanečníky 
i muzikanty, protože k tanci do-
káže upravit jakoukoliv hudeb-
ní předlohu. Martina Kumžáka  
a jeho orchestr ale známe  
i z jiných pořadů České televize: 
například doprovázel interprety 
při předávání cen TýTý a během 
soutěže Duety aneb Když hvěz-
dy zpívají. Orchestr je složený  
z 11 excelentních muzikantů 
včetně Martina Kumžáka.
Nenechte si ujít jedinečný záži-
tek a přijďte nasát vánoční atmo-
sféru. Těšíme se na Vás.           MK

DASHA A Moondance Orchestra
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Pěvecký sbor PALORA v září 
zakončil svou 20. sezónu. 

Za dvacet let se sboru podařilo 
vytvořit mnoho nezapomenutel-
ných představení, sbor měl mož-
nost opakovaně „měřit“ své síly  
v soutěžích středoškolských pě-
veckých sborů a setkávat se bě-
hem svého působení i s dalšími 
tělesy, se kterými PALORA na-
vázala dlouholetou spolupráci. 
Pojďme tedy společně vzpomí-
nat.

Když se Marcela Barvířová 
rozhodla v říjnu 2000 zalo-
žit na gymnáziu pěvecký sbor, 
neměla vůbec lehkou pozici.  
V DPS Mládí absolvovala roční 
praxi u tehdy již velmi zkušené  
a uznávané sbormistryně Bo-
ženy Halvové. Velmi rychle zís-
kávala cenné zkušenosti nejen 
v práci s dětským hlasem a ko-
lektivem, ale také s vedením do-
provodných instrumentálních 
souborů, hudebním divadlem  
a řízením vokálně-instrumen-
tálních produkcí. Díky spoluprá-
ci Mládí s režisérem litovelských 
ochotníků panem Mirko Spur-
níkem sbor připravoval v pra-
videlných intervalech muzikály  
a dětské opery. Protože 2. stupeň 
ZŠ sídlil v budově gymnázia, při 
přechodu na gymnázium větši-
na zpěváků i nadále navštěvova-
la Mládí, a byl zde tedy dostatek 
pro sborový zpěv zapálených  
a dobře připravených žáků. Ale 
bylo třeba obstát ve srovnání 
s jejich milovanou Boženkou, 
nabídnout pro středoškoláky 
zajímavější, lákavější repertoár  
a pokusit se vybudovat zcela 
nové sborové těleso, což se na-
konec podařilo.
Sbor zpočátku s DPS Mládí spo-
lupracoval, hostoval na jejich kon-
certech a zároveň hledal prostory 
pro své koncerty (např. městská 
knihovna, Husův sbor). Absolvo-
val první soustředění, získával si 
své první posluchače a přemýšlel  
o názvu. V roce 2002 se zrodil 
název PALORA. V hanáckém dia-
lektu je to označení pro sešlost více 
lidí, druhotně lze najít vysvětlení  
i v latinském „palor, arí, atus“, což 
značí rozptylovati se, rozbíhati se – 
jak typické pro školní sbory. Sbor 
získal vlastní koncertní prostor 
v nově obnovené aule gymnázia. 
Narůstala členská základna, sbor 
pravidelně připravoval kromě pří-
ležitostných vystoupení vánoční  
a výroční koncerty.

Prvními projekty se staly Škola, 
základ života (2001) a Otvírání 

studánek Bohuslava Martinů 
(2002). 
Rok 2004 byl ve znamení roc-
kového oratoria Eversmiling 
liberty – koncerty v Litovli  
i v Anglii patří k nezapomenu-
telným zážitkům. Oratorium se 
stalo nedílnou součástí reperto-
áru a sbor se k němu vždy rád 
vrací (2009, 2010, 2011, 2020). 
K dalším velkým projektům pa-
třilo zpracování písní skupiny 
Čechomor – červnový výroční 
koncert Mezi horami, Palorou  
a Čechomorem (2014) a vánoč-
ní koncert Čas radosti, veselosti 
s Palorou (2014).

Samostatnou kapitolou ve sbo-
rovém repertoáru je zpracování 
světových i českých muzikálů.  
V březnu 2003 uvedl sbor au-
torský muzikál Otto Oranyho 
Mauglí. V představení Palora 
na chmelu (2007) sbor předve-
dl velmi originální zpracování 
muzikálu Starci na chmelu. Kos-
týmy a náročné taneční choreo-
grafie byly publikem náležitě 
oceněny. K muzikálům se sbor 
ostatně velmi úspěšně vracel  
i v dalších letech: na barikádách 
v Paříži zpívali Bídníci (2013), 
písničky z filmu Rebelové při-
pomněly Rebelky z GJO (2019). 
K nezapomenutelným a divác-
ky velmi atraktivním koncer-
tům patřily Beatlemánie (2011) 
– písničky skupiny Beatles  
a ABBAmánie (2017, 2018) – 
muzikál Mamma mia v podání 
Palory.

Vánoční koncerty se staly pří-
ležitostí k nastudování mnoha 
zajímavých mší. Jistě si vzpo-
menete na netradiční zpraco-
vání České mše vánoční (2004)  
v hanáckých krojích s mlu-
veným slovem v hanáčtině za 
doprovodu Hanácké mÔzêke. 
Uvedení Koledové mše Ště-
pána Hlíny (2003) a oratoria  
O duších, andělech a naději Jana 
Valuška (2006) patřilo spíše  
k menším projektům. Ve spolu-
práci s Komorním orchestrem 
Iši Krejčího z Olomouce sbor 
nastudoval a uvedl mši Jiří-
ho Pavlici Missa Brevis (2008)  
a výběr z oratoria Juda Maka-
bejský G. F. Händella (2009). 
Se smíšeným pěveckým sborem 
KANTIKA a s hudebníky z Mo-
ravské filharmonie Olomouc  
a Moravského divadla Olo-
mouc sbor nastudoval mši Karla 
Martínka Missa in Es (2008).  
V roce 2012 vznikla myšlenka 
           pokračování na další straně

Malé ohlédnutí za 20 lety působení pěveckého sboru Palora...
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pokračování z vedlejší strany
projektu  RYBOVKA pro Li-
tovel, ve kterém spojené sbory 
PALOKANTIRAKA společně 
nastudovaly a uvedly Českou 
mši vánoční Jakuba Jana Ryby. 
Tuto tradici oba sbory pravidel-
ně udržují (2012, 2013, 2015, 
2017, 2019).

Od roku 2003 se sbor začal 
účastnit soutěžních přehlí-
dek středoškolských pěvec-
kých sborů Gymnazia Cantat.  
V konkurenci sborů z celé re-
publiky se umisťoval opako-
vaně ve stříbrném a zlatém 
pásmu – nejprve v kategorii 
smíšených sborů, od r. 2013 pak  
v kategorii dívčích sborů. V le-
tech 2009–2011 se sbor stal také 
pořadatelem krajských kol těch-
to přehlídek.

Sbor během svého působení 
spolupracoval s řadou sborových 

i orchestrálních těles. Dovolte 
mi vyjmenovat alespoň někte-
rá z nich: SPS Kantika Litovel 
(Irena Blektová), PS Gymnázia 
Olomouc-Hejčín (Lenka Do-
hnalová Mlynářová), Komorní 
orchestr Iši Krejčího Olomouc 
(Josef Dvořák), Komorní orche-
str ZUŠ Uničov (Jana Zámeč-
níková), Trubači z Doubravy 
(uvedení Hubertské mše) a De-
sigual Kvartet. Sbor se během 
své existence zapojil i do mno-
ha celorepublikových projektů,  
v jejichž čele stáli významní diri-
genti, např. Libor Sládek a Milan 
Motl – festival Musica Iuvenalis 
(2008), jazzová mše Celebration 
Jazz Mass Karla Růžičky (2011, 
2012), ZUŠ OPEN a Missa Bre-
vis Jiřího Pavlici (2017, 2018).

Sbor také absolvoval řadu zahra-
ničních zájezdů – koncertoval  
v Anglii (2004), Německu 
(2011), Polsku (2012) a opako-

vaně v Itálii (2006, 2008, 2014, 
2019), kde úspěšně reprezento-
val nejen Českou republiku, ale 
i město Litovel. V letošním roce 
měl zahraniční rozměr ledno-
vý projekt ERASMUS+, který 
se stal hudebním workshopem 
francouzských, německých, ma-
ďarských, polských a českých 
zpěváků.

Prostřednictvím všech těchto 
aktivit sbor vychovává zapále-
né zpěváky. Ti po absolvování 
gymnázia ze sboru odcházejí, 
aby se dále, ať už profesionálně 
nebo amatérsky, hudbě a sboro-
vému zpívání stále věnovali a ší-
řili dál to, co v Paloře zažili. A to 
je možná v dnešní době deviza 
úplně největší.  
Nic z toho by ovšem neproběh-
lo, nebýt poctivé práce a množ-
ství času, které sboru věnovala  
a věnuje Marcela Barvířová. Ka-
ždý rok – po odchodu maturan-
tů – začíná pracovat s „novým“ 
sborem. Hledá zajímavý reper-

toár, organizuje soustředění  
i koncerty sboru, věnuje se pre-
zentaci a propagaci sboru, píše 
žádosti o granty, aby sbor získal 
i finanční prostředky, a má na 
starosti mnoho dalších činností, 
které jsou se sborem spojené, ale 
nejsou na první pohled vidět. 
Především jí patří velký dík. 
Za podporu sboru také děkuje-
me vedení Gymnázia Jana Ople-
tala, Rodičovskému sdružení 
při GJO Litovel, městu Litovel  
a Olomouckému kraji. Ale nej-
víc děkujeme Vám – poslucha-
čům – za Vaši přízeň. Protože 
není většího ocenění, než když 
je sbor po půlroční usilovné 
práci na koncertu odměněn Va-
ším potleskem. A tak věřím, že  
i v této nelehké době se brzy 
společně setkáme na dalším 
koncertu Palory.

Mgr. Alena Tichá

Veškeré fotografie najdete na 
webových stránkách PS Palora 
www.palora.cz.

Klobouček pro skřítka
V mateřské škole Gemerská vznikla výstava klobouků pro podzimní 
skřítky. Chceme se s Vámi podělit o úžasné nápady a fantazii našich 
dětí a rodičů, kterým patří velké poděkování za tvořivost a spolu-
práci.                                                                      Kolektiv MŠ Gemerská
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V minulém vydání novin se 
naši dobrodruzi vydali do 

daleké Itálie. Prožili jsme s nimi 
čtyři dny jejich cesty. Nyní nás 
čeká druhá půlka výpravy. Co 
všechno během ní zažijí, se do-
zvíte z řádků níže. 

5. den
Ráno nás budí dusot kopyt. 
Hned za živým plotem, vedle 
kterého spíme, je slavná dosti-
hová dráha. Je den D. Na Stel-
vio vyrážíme relativně na lehko.  
I přes dvě značky zakazující 
vjezd malým obsahům dojíždí-
me ke třetí u tunelu. Už z ven-
ku je vidět, jak se v něm cesta 
zvedá. Radši otáčíme. Musíme 
objet půl údolí Merana, aby-
chom se dostali k výjezdu z to-
hoto tunelu. Všude kolem jsou 
jen jabloňové sady. I nahoře na 
kopcích, kam až dohlédneme. 
Cestou v marketu doplníme zá-
soby. Je zvláštní, že i když jsme  
v Itálii, všichni mluví němec-
ky. Po 47 km odbočujeme na 
horskou cestu. Jsme ve výšce  
884 m n. m. Je krásný den. Pří-
roda okolo je úžasná. Zastavuje-
me v městečku Trafoi. Zastávka 
není první, ale je delší. Jindrovi 
něco cvaká v motoru. Kontrolu-
je řetěz. Problém je ale na druhé 
straně. Vyskakují mu závlačky 
ze spojky a pružinky chytají  
o kártry. Šikovné ruce Martina 
mu to opraví. Kolem projíždí 
na kole Italka. Něco na nás volá. 
Asi nás povzbuzuje. Jak se s ní 
ale cestou kvůli chlazení několi-
krát potkáváme, začínáme chá-
pat, že nám asi dost sprostě na-
dává. Na rozdíl od staršího páru, 
se kterým se taky často vidíme. 
Paní na elektrokole s nákupním 
košíkem na řídítkách a za ní pán 
šlapající na obyčejném. Začína-
jí ustupovat lesy. Otvírá se nám 
jedinečný pohled. Pod námi 

hluboký kaňon, ze kterého sly-
šíme hukot valící se ledovcové 
vody. Občas dole zahlédneme 
barevnou tečku představující 
pěší turisty. Zelená se táhne dost 
vysoko. Pak šedé skály a na vr-
cholcích několikametrová vrstva 
sněhu. Nad tím modrá obloha  
s bílými mráčky. Všechno zalé-
vá sluníčko. Pro mě nejkrásnější 
místo, co jsem kdy v životě viděl. 
Asi ve dvou třetinách se kaňon 
láme doprava. Odtud je už vidět 
na vrchol sedla. Zastavuji u ho-
telu a čekám na poslední. V kli-
du si prohlížím závěrečnou část 
cesty. Je to jen travnatý svah a na 
něm čára připomí-
nající kardiogram. 
Cesta je úzká, už 
motorka s osobá-
kem má problém 
se vyhnout. Levá 
zatáčka je zaseka-
ná do stěny a pra-
vá je vystrčená do 
prostoru. Každá 
je vlastně za roh. 
Většina motorek 
jezdí protisměrem. 
Nedokážou se tam 
zalomit. O to víc 
překvapí linkový 
autobus, co sjíždí 
seshora. Je prav-
dou, že je kratší 
a některé zatáčky 
musí couvat. To 
musí být šichta. Na další zastáv-
ce sledujeme sviště, ani se moc 
nebojí. A je to tady. Po 27 km 
jsme nahoře. Lidi nám neuvěři-
telně fandí. Fotíme se u značky 
2 760 m n. m. Pod nohama nám 
teče voda ze sněhu, který tu před 
dvěma dny napadl. Jinak je ale 
vrchol zklamáním. Po téhle nád-
heře je to nahoře jako na pouti. 
Všude samé cetky. Kupujeme 
samolepku a dáváme si místní 
klobásu se zelím. Popravdě, ne-

stála za nic, ale je to tradice. Pře-
jíždíme sedlo na druhou stranu. 
Odbočujeme do Švýcarska. Na 
celnici nikdo není. Bez zastávky 
padáme pořád dolů. Tady jsou 
už kolem cesty jenom patníky. 
O to víc vnímáme hloubku pod 
sebou. Modlíme se za brzdy, aby 
vydržely. Příroda je pořád úžas-
ná. Lidí už potkáváme poskrov-
nu. Zastavujeme v městečku 
Santa Maria. Brzdy řádně smrdí.
Domy tady mají úplně jiný styl 

než v Rakousku a Itálii. Přitom 
je to za kopcem. Tohle tušit, tak 
tady toho projedeme víc. Teď už 
po rovině míříme zpět do kem-
pu. Tunel v Meranu už projíždí-
me. Víme, že to z kopce půjde. 
Italové se s předpisy stejně moc 
nemažou, zvlášť na dvou kolech. 
Kousek před kempem prasklo 
Mirkovi lanko zadní brzdy. Ještě 
že vydrželo až sem. Úspěch jsme 
šli oslavit zase k Vietnamkám. 

6. den
Ranní od-
jezd se ne-
obešel bez 
p o r u c h y . 
J i n d r o v u 
fichtlu se 
n e c h c e . 
Ani Vraťův 
nedojel da-
leko. Ten si 
ale jenom 
n e p u s t i l 
benzín. Jin-
dra stroj 
n a k o n e c 
pře m luv í . 
Po hlavní 
do Bolza-

na. Jedem obrovským údolím 
plným starých hradů. Krajina 
už je nezajímavá, jednotvár-
ná. Za Bolzanem najíždíme 
na mezinárodní směr Brixen. 
Je to úzká cesta plná aut. Če-
káme, kdo nás sejme. Koneč-
ně odbočujeme na Bruneck  
a za ním na Anterselvu, známé 
středisko zimních sportů. Tady 
už je zase krásně. Přijíždíme  
k semaforu. Musíme přejet další 
horské sedlo Staller Sattel s výškou  

2 052 m n. m. Nahoru vede 
uzounká cestička. Jen na jedno 
auto. Od půl do tři čtvrtě svítí 
zelená nahoru a od celé do čtvrt 
zase dolů. Čtvrt hoďky mezi je 
na dojetí. Posílám kluky ještě 
na zelenou a čekám na poslední. 
My najíždíme už na červenou. 
Na jedničku tlačím nohou Mar-
ka na staďáku. Tři vracečky před 
vrcholem se nám ale přehřáté 
stroje zastavují. Než zchládnou, 
projedou všechna auta seshora. 
Nahoře začíná Rakousko. Teď 
zase dolů do kempu Eden Gar-
den, kde jdeme na teplou večeři. 
Každý k ní dostáváme ještě le-
pačku kvůli hejnám much. 

7. den
Ráno jen natankujeme a už špl-
háme 1 000 výškových metrů  
k tunelu Felbertauern. Tunel je 
placený. To jsem věděl, ale že je 
tady značka „Silnice pro moto-
rová vozidla“ jsem si nevšiml. 
Stojíme před ní a přemýšlíme co 
s tím. Buď to riskneme nebo se 
budeme muset vrátit až na Lienz 
a zase nahoru přes Grossglockner. 
To se nám naloženým fakt nechce.   
            pokračování na další straně

Na fichtlech tam a zase zpátky...
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Minimálně sto km navíc. Poje-
du na Simsonu první a koupím 
lístky všem. Simson už přeci je-
nom vypadá jak motorka. Chla-
pík na bráně chce ale techničák 
kvůli maximální rychlosti. Tím 
končíme. Vykazuje nás a uka-
zuje na budovu na svahu nad 
námi. Tušíme policii. Otáčíme 
a zastavujeme opodál. Chlapík 
vybíhá z budky a nervózně ges-
tikuluje. Nakonec ho poslechne-
me a vyjíždíme na kopec, i když 
musíme jednosměrkou v proti-
směru. V budově není policie, 
ale správa tunelu. Marek hledá  
v paměti poslední německá slo-
víčka, z nichž pochopíme, že 
nás převezou. Dva hoši vykli-
dí dodávku a na třikrát s námi 
projedou tunelem. Připadá-
me si jak ti pašovaní běženci. 
Ale jsme na druhé straně Alp!  
A ještě to bylo levnější, než jet 
každý sám. Sjedeme dolů už na 
známou cestu. Vracíme zpět 
větší kolečka. Zastavujeme až 
u nějaké malé přehrady. Jindru 
zase zlobí spojka. Je tady krásná 
soutěska. Něco jako v Hřensku. 
Z kaňonu vylézá banda holek. 
První hezký holky na celé cestě. 
Ještě že neslyšely naše komen-
táře (jsou to totiž Češky). Jen 
tiše závidíme místním průvod-
cům, kteří se je snaží vytřepat  
z neoprénů ☺. Jindra s Marti-
nem jsou z toho tak rozhoze-

ní, že zapomenou dotáhnout 
víko spojky. Na to kluci Jin-
dru upozorní až na zastávce  
u jezera Mondsee, kde za-
stavuji jako kvůli focení, ale 
hlavní důvod je moje bolavé 
pozadí ☺. Tentokrát jeze-
ro objíždíme. Stojí to za to. 
Spíme už v známém kempu  
Strand-Camping Traunkirchen 
u jezera Traunsee. Jsou tady 
snad samí Češi. Kupujeme ka-
banos k večernímu ohni. 

8. den
Už po stejné trase zase do  
Znojma. Jen ten Lienz zkusíme 

objet ještě jinou cestou. Zadá-
vám do GPS nějaké průjezdní 
body a zbytek nechávám na ní. 
Taky jsou tady kopce, ale ne-
jsou moc dlouhé. Opět potlá-
čím Marka, aby nemusel řadit 
jedničku. Na vrcholu jednoho 
z nich mezi samou kukuřicí 
jde Simson do otáček, ale kola 
se netočí. Řetěz v pořádku. 
Asi převodovka. Tak to vo-
lám domů pro odvoz! Nebylo 
to ale tak zlé. Jen se uvolnilo 
kolečko primárního převodu. 
Můžeme pokračovat. GPS nás 
táhne vesničkama a vždycky 
nějakou  zkratkou mezi plo-

ty. Jsou tu uzounké cestičky 
mezi poli, loukami a velkými 
osamocenými statky. Krásný 
kousek země, který jsme nikde  
v Rakousku neviděli. Jako kuli-
sy v pohádce. V 17.45 hodin po 
280 km jsme v ubytovně.

9. den
Po lehkém dešti a ujetí celkem  
1 746 km jsme všichni doma.

A kam se vydáme příště? Nech-
te se překvapit! Na další cestu 
tedy vyrazíme přesně za měsíc, 
to bude jízda!

Pavel Dostál

Halloween na Dětském domově
Dne 31. října – poslední říjnový 
den se slaví Halloween. To asi 
všichni víme, stejně tak víme, 
že to není „náš“ svátek. V naší 
zemi se ale těší stále větší oblibě. 
Již od začátku října se plní regály 
obchodů různými umělohmot-
nými i keramickými světýlky ve 
tvaru dýně, strašidelnými kostý-
my, kostlivci atd. a připomínají, 
že příchod anglosaského svátku 
se kvapem blíží. Vydlabané dýně 
zdobené různými ornamenty  
a umístěné na oknech domů 
nebo v zahrádkách či předza-
hrádkách bývají pěknou pře-
hlídkou našeho podzimního 
tvoření již týden před koncem 

října. Právě tato velká oranžová 
koule může posloužit jako zdroj 
nápadů a inspirace při vydlabá-
vání i vyřezávání a dává mož-
nost plně rozvinout kreativního 
ducha. Při této činnosti se zaba-
ví i celé rodiny, což je v nynější 
době více než přínosné.
Nejinak tomu bylo i na našem 
Domově v Litovli. Děti s tetou 
Romanou vydlabávaly dýně už 
pár dní před Halloweenem. Prá-
ce jim šla pěkně od ruky, bavilo 
je to a nyní tihle „dýňáci“ zdobí 
a zároveň „hlídají“ dvůr na na-
šem Domově. 
V sobotu 31. října si „oranžovo- 
černý“ svátek připomněly děti  

i s tetou Renatou. Hned ráno 
po snídani se malá děvčata 
pustila do výroby skleněné 
dýně – svícnu, abychom si 
v něm večer mohly zapá-
lit svíčku a připomenout si 
atmosféru tohoto magic-
kého dne. Další kreativní 
„troškou do mlýna“ přispě-
la děvčata vykreslováním 

halloweenských 
o m a l o v á n e k .  
Z výtvarné čin-
nosti jsme přešly 
k cukrářské čin-
nosti. Ze špaldo-
vých tyčinek jsme 
vytvořily MUMIE. 
Děvčata polila 
špaldové tyčinky 
rozpuštěnou bílou 
čokoládou, dozdo-
bila oči tmavou čo-
koládou a MUMIE 
byly na světě... Jen 
se po nich zaprášilo... Ani ne-
stihly děti postrašit ☺. Odpo-
ledne nás čekalo strašidelné 
pečení. Pekly jsme dýňový koláč  
s pavoukem. Pečení děvčata 
moc bavilo. Malé holky dozdo-
bily po vychladnutí koláč pavu-
činou z čokolády a velké holky 
zase vymodelovaly z marcipánu 
pavouky na dort. Koláč se děv-
čatům velmi povedl. Večer jsme 
si zapálily svíčky ve skleněných 
dýních a vychutnávaly dobro-

ty, které jsme tento den upek-
ly. Od tety si holky ještě večer 
„vykoledovaly“ sladkosti – „dý-
ňový balíček.“ Malým holkám 
teta večer před spaním přečetla  
Halloweenskou kočičí pohádku 
„Kremlička a dýňový strašák“. 
Pohádkovým příběhem jsme 
zakončily dnešní halloween-
ský den a malá Maruška větou: 
„Teto, to byl dneska dobrej Hallo-
ween.“ ☺     Renata Doubravová, 

vychovatelka DD Litovel
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HELLA AUTOTECHNIK NOVA s.r.o.
Družstevní 338, 789 85, Mohelnice

www.hella.cz

HELLO, HELLA!

OPERÁTOR VÝROBY
28.000 MĚSÍČNĚ
10.000 NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

Dále nabízíme nadstandardní příplatky, pololetní bonusy, 
příspěvek za doporučení kamaráda 12 000 Kč, dotované  
stravování, příspěvek na ubytování, svozy (Olomouc, 
Městečko Trnávka, Moravská Třebová, Klodzko, Králíky, 
Rýmařov, Horní Město, Uničov, Březina, Jevíčko, Chornice).

VÁNOČNÍ 
POHLAZENÍ 
SE ZDEŇKEM 
JUNÁKEM

střední Morava | 106.8 FM | R-OL

během adventu Po–Pá 9.45–10.00 
 vánoční tradice & velká vánoční soutěž

SPECIÁL  VÁNOCE VE SLUNEČNÉ  21.–25. 12. 2020  13.00–14.00
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Drobečci na rybníku
V listopadu se na našich rybnících nečekaně objevila mláďata ka-
čen. Podívejte se na drobotinu okem foťáku paní Marie Vykydalové.

Dům dětí a mládeže Litovel
• prosinec    Sbírka pro opuštěné psy a kočky v útulcích 
Můžete nám přinést konzervy, granulky, stará povlečení  
a deky, hračky apod. Sběrné místo je přímo v DDM Ko-
menského ul. 719/6. Sbírka trvá do 18. 12. 2020. Poté darované věci pře-
dáme Psímu domovu Pod křídly anděla v Žerotíně a Depozitu pro opuštěné 
kočky Píšánek Uničov. Bližší informace na tel.: 739 655 803 nebo e-mailu:  
sara.grunova@ddmlitovel.cz.

• 1. prosince Chystáme se na Vánoce! – Výzva pro všechny tvořivé 
dětičky a jejich šikovné ručičky
Od 2. do 15. prosince se uskuteční ve Výstavní síni Městského klubu Litovel 
tradiční vánoční výstava. Do výstavy se však mohou zapojit všechny děti  
i individuálně. Svou práci (označenou jménem, příjmením, věkem a kontak-
tem) můžete vkládat do připravených beden před vchodem do MK Litovel,  
a to 1. prosince od 8 do 16 hodin. 
Foto Vaší práce můžete zasílat i na e-mail: mariankova@ddmlitovel.cz a my 
Vaše výtvory zveřejníme ve fotogalerii na webových stránkách www.ddmli-
tovel.cz. Bližší informace na tel.: 728 317 647. 

• 1. prosince–15. ledna   Křížovka jen tak pro zábavu, ale i pro výhru 
V těchto dlouhých dnech se určitě najde chvilka si vyluštit křížovku, za kterou 
můžete získat i odměnu! Stačí si křížovku jen tak pro zábavu vyluštit ane-
bo ji poslat vyluštěnou i s tajenkou na e-mail: pospisilova@ddmlitovel.cz.,  
za kterou můžete dostat i odměnu. 
Křížovku najdete na našem webu www.ddmlitovel.cz nebo si ji můžete 
osobně vyzvednout v DDM, Komenského ul., v čase od 8 do 14 hodin.
Bližší informace na tel. 720 995 102. 

• 1. prosince–31. ledna   Cesta za poznáním – vědomostní soutěž 
jen tak pro zábavu
Litovel je krásné město plné historických památek a zajímavostí. Proto se 
vydejte za jejím poznáním! Zúčastnit se mohou malí, velcí, zkrátka všichni, 
kdo mají chuť netradičně poznat Litovel a také si zasoutěžit. Startovní listinu 
se stanovišti najdete na našem webu www.ddmlitovel.cz nebo si ji můžete 
osobně vyzvednout v DDM, Komenského ul., v čase od 8 do 14 hodin. Bližší 
informace na tel. 720 995 102 nebo e-mailu: pospisilova@ddmlitovel.cz.

• 12. prosince Tradiční pečení perníčků – upečeme, nazdobíme  
a načerpáme vánoční náladu
Místo a čas konání: ul. Komenského, v sobotu 12. prosince v čase od  
9 hodin. cena: 70 Kč na osobu. Na akci je nutné se přihlásit, a to do 9. 12. 
Akce se uskuteční za předpokladu, že bude obnoven provoz DDM, tedy povo-
lení osobní přítomnosti účastníků.

!!! TIP DDM LITOVEL !!!
Rádi bychom Vás také informovali o existenci veřejného portálu Sdružení 
pracovníků domů dětí a mládeže v ČR s názvem www.mitkamjit.cz. Zde 
můžete nalézt spoustu zajímavých tipů, jak aktivně trávit volný čas. Nově 
je zde také sekce KAZ – Klub anonymních záškoláků aneb pomůžeme Vám 
s učením. Informujte prosím Vaše děti o této možnosti (https://mitkamjit.
cz/KAZ ).

Přejeme Vám všem pevné zdraví a těšíme se na shledanou! 
Kolektiv pracovníků DDM Litovel

Správné odpovědi na kvíz ze strany 11 jsou: 
1c, 2a, 3b, 4a, 5a, 6c, 7a, 8c, 9a, 10c, 11b, 12a, 13c, 14a, 15b, 16c, 17b 

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