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Společně pro Litovel – neděláme 
rozdíly, místní části jsou součástí 
města
Každý rok vypíšeme participač-
ní rozpočet, kde si občané bu-
dou moct vybrat akci, která se 
zrealizuje. 
Nastavíme kompetence a míru 
odpovědnosti při čerpání partici-
pačních rozpočtů pro místní části.

Místní samospráva
Přehodnotíme organizační řád 
Městského úřadu Litovel s  cílem 
zefektivnit činnosti a vzájemnou 
komunikaci.
Na MěÚ Litovel zavedeme soft-
ware na evidenci investičních zá-
měrů a požadavků od občanů.

Energetika
Provedeme energetický audit měs-
ta se zaměřením na obnovitelnou 
energii. Fotovoltaika a jiné formy 
obnovitelné energie na veřejných 
budovách jsou naše priorita.

Doprava 
Rozšíříme kapacitu parkovacích 
míst v  centru Litovle vybudová-
ním parkoviště na ulici Sušilově.
Zrekonstruujeme ulici Šmakalovu 
a Čs. armády.
Vybudujeme parkovací místa u 
řadových domů v Rozvadovicích.
Budeme i nadále usilovat o od-
stranění dopravní překážky na ul.  
1. máje.
Zrekonstruujeme komunikaci  
u RD „za sklepem“ v Chudobíně.
Podpoříme dobudování smíšené 
stezky podél celé ul. Dukelské, Pa-
lackého a Uničovské.
Zrekonstruujeme uliční prostor 
před pivovarem na ul. Palackého.
Zrekonstruujeme ul. Čihadlo  
a Studentů, včetně chodníků  
a parkovacích zálivů.
Vybudujeme chodník a parkovací 
zálivy mezi silnicí II/449 a návsí 
v Chořelicích.

Vybudujeme cyklostezku od Ali-
bony po kruhovou křižovatku  
u prům. zóny v Nasobůrkách.
Budeme se spolupodílet na akci 
se  SSOK na opravě komunikace, 
výstavbě chodníku s parkovacími 
zálivy přes míst. část Nasobůrky.
Vybudujeme dešťovou kanalizaci 
a opravíme komunikaci v  místní 
části Unčovice od cyklostezky od 
Rozvadovic po náves.
Zrekonstruujeme mosty, chodní-
ky a místní komunikace dle potře-
by a financí. 
Omezíme průjezd těžkých aut 
městem.
Vybudujeme novou komunikaci  
u novostaveb v Rozvadovicích. 

Sport a volný čas
Budeme pokračovat v  úsilí o vy-
budování nové sportovní haly ve 
vazbě na již provedenou rekon-
strukci šaten, sociálního zařízení 
a provozních místností v přilehlé 
budově Sokolovny, které budou 
součástí nové haly.
Opravíme kapličku ve Vísce. 
Zmodernizujeme dětské hřiště 
v Nové Vsi.
Podpoříme budování nových 
sportovišť a míst pro komunitní 
setkávání k  využití volného času 
mládeže na sídlištích K. Sedláka  
a Gemerská.
Budeme podporovat místní kul-
turní a sportovní spolky.
Upravíme systém veřejné finanční 
podpory z rozpočtu města Litovle 
dle vytvořené koncepce.
Opravíme venkovní hřiště u ZŠ 
Vítězná.
Zrekonstruujeme palubovku ve 
sportovní hale ZŠ Vítězná.

Občanská vybavenost
Dokončíme revitalizaci sídliště 
Karla Sedláka.
Zahájíme revitalizaci sídliště No-
vosady.
Vybudujeme moderní skatepark  

a pumptrack v areá-
lu u koupaliště, včet-
ně zeleně a protihlu-
kových opatření.

Vybudujeme na ploše u koupaliště 
další volnočasové prvky a novou 
příjezdovou komunikaci ke kou-
pališti od ulice Javoříčské, včetně 
parkoviště.
Na koupališti vybudujeme brou-
zdaliště pro nejmenší.
V případě získání dotace vystaví-
me komunitní centrum a zázemí 
pro hasiče v Savíně.
Při získání vhodné dotace vybu-
dujeme vodovod v Savíně a kana-
lizaci v Nové Vsi a v Savíně.
Z arboreta na sídlišti Vítězná vy-
tvoříme, na základě veřejné disku-
ze, plochu klidu a odpočinku pro 
všechny generace.
Na zimní období zajistíme umě-
lou plochu na bruslení.
Vytvoříme areál pro volný pohyb 
psů – psí hřiště.

Ekologie
Ochráníme ornou půdu před za-
bíráním pro nezemědělské účely. 
Budeme pokračovat v realizaci 
protipovodňových opatření.
Ochráníme naše občany před 
komáří kalamitou společným 
projektem s odborníky z UP Olo-
mouc.
Snížíme světelné znečištění ve 
městě a místních částech moder-
nizací veřejného osvětlení.
Budeme pokračovat v  projektech 
na udržení vody v krajině – bioko-
ridory, tůně a mokřady.
Podpoříme novou výsadbu a ob-
novu zeleně.
Budeme se snažit o rozšíření 
současné kompostárny.
Budeme usilovat o zamezení zápa-
chu z cukrovaru.
Při získání dotace vybudujeme 
dle platné legislativy sušárnu kalů 
z ČOV.

Školství
Podpoříme naše školy investicemi 
do modernizace vybavení s využi-
tím dotací z EU.
Ve spolupráci s  vedením škol 
budeme pokračovat v  opravách  
a modernizaci školských budov.
Budeme pracovat na zajištění do-

statečného množství míst v mateř-
ských školách.

Bezpečnost
Budeme pokračovat v  aktivitách 
prevence kriminality.
Budeme rozšiřovat a moder-
nizovat kamerový systém tak, 
aby jeho výstupy byly zřetelné 
a použitelné při šetření páchání 
trestné činnosti.
Ve spolupráci s MP Litovel se za-
měříme na problematiku sociálně 
nepřizpůsobivých občanů častěj-
šími kontrolami na jejich častých 
stanovištích tak, aby neobtěžovali 
svým chováním ostatní obyvatele 
města. 

Sociální oblast 
Udržíme dostupnost a podpoříme 
rozvoj sociálních a zdravotních 
služeb. 
Podpoříme volnočasové aktivity  
a programy pro seniory. 
Podpoříme vznik dětských sku-
pin. Podpoříme provoz mateřské-
ho centra.

Bydlení
V  souladu se zpracovanou kon-
cepcí podporovaného bydlení 
zahájíme budování dostupného 
bydlení pro mladé rodiny a seni-
ory v Litovli na ulici B. Němcové  
a zvážíme využití objektů býva-
lých škol v Chudobíně, Myslecho-
vicích a Unčovicích. 
Dokončíme rekonstrukci měst-
ských domů v Litovli na ulici Kos-
telní a Husovy. 

Kultura a cestovní ruch
Budeme se snažit vytvořit turistic-
kou atrakci z Nečízu.
Budeme nadále podporovat TIC.
Budeme podporovat tradiční kul-
turní akce.
Za výhodných podmínek nabíd-
neme městské pozemky v centru 
k pronájmu na letní kavárny a za-
hrádky.
Provedeme reorganizaci muzea  
a jeho začlenění pod MK.            

red.

Koaliční dohoda a programové prohlášení o spolupráci na volební  
období 2022–2026
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Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky

číslo okrsku ulice volební místnost
1 LITOVEL Gemerská                      Staroměstské nám.         Karla Sedláka                      Uničovská

Králova                           Zahradní                          Loštická                                 Severní
Internát SOŠ
Gemerská 505, Litovel

2 LITOVEL Červenská                      Novosady                          Polní                                       Žerotínova budova Českého zahrádkářského svazu
Sušilova 32, Litovel 

3 LITOVEL Hrnčířská                      Rybníček                          sídliště a ulice Vítězná       Sušilova Základní škola
Vítězná 1250, Litovel

4 LITOVEL Bezručova                      Karlovská                            Opletalova                            Šargounská
Čihadlo                           Kollárova                             Pavlínka                                Šemberova
Čs. armády                    Kosmonautů                       Revúcká                                Šmakalova
Družstevní                     Lesní zátiší                          Sadová                                   Švermova
Jiráskova                        Lužní                                     Sochova                                U Stadionu
Karlov                             Nová                                      Studentů                              Wolkerova
                                                                                                                                         Pošmýlská

Budova Sokolovny
Opletalova 341, Litovel

5 LITOVEL Boskovicova                 Komárov                              Masarykova                          Revoluční
B. Němcové                  Komenského                      Mlýnská                                 Smyčkova
Dukelská                       Kostelní                               náměstí Př. Otakara            Šafaříkova
Havlíčkova                    Koupaliště                          náměstí Svobody                 Švédská
Husova                           Kysucká                               Poděbradova                        Třebízského
Javoříčská                      Lidická                                1. máje                                    Vlašímova
Jungmannova

Městský klub Litovel
náměstí Přemysla Otakara 753,
Litovel – Výstavní síň (přízemí)

6 LITOVEL G. Frištenského            Nádražní                            Palackého                              Štefánikova
Cholinská                       Nasobůrská                       Příčná                                     Vodní
Nábřežní                        Olomoucká                        Svatoplukova

Základní škola
Palackého 938, Litovel

číslo okrsku obec a volební místnost číslo okrsku obec a volební místnost
  7 LITOVEL
  8 LITOVEL
  9 LITOVEL
10 LITOVEL
11 LITOVEL
12 LITOVEL

Chořelice 1069            osadní výbor
Tři Dvory 73                  hasičská zbrojnice
Víska 17                         kulturní dům
Nasobůrky 31               kulturní dům
Chudobín 20                 osadní výbor
Myslechovice 19          kulturní dům

13 LITOVEL
14 LITOVEL
15 LITOVEL
16 LITOVEL
17 LITOVEL

Nová Ves 57               knihovna
Rozvadovice 57        knihovna
Unčovice 90               sokolovna
Březové 12                 kulturní dům
Savín 15                      osadní výbor

Starosta města Litovel podle ust. § 34 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že volba prezidenta České republiky se uskuteční v:

pátek 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Případné druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční v:

pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Místem konání voleb pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení k trvalému pobytu, jsou následující okrsky a volební místnosti:

Volby do Osadních výborů místních částí
Vážení občané,
v souběhu s prezidentskými vol-
bami ve dnech 13.–14. ledna  
a 27.–28. ledna proběhnou rovněž 
volby do Osadních výborů. Počet 
členů byl určen na pět, kromě Na-
sobůrek a Unčovic, kde bude čle-
nů sedm. Podle zákona o obcích 
musí být Osadní výbor tvořen 
pouze občany s trvalým pobytem 
v dané místní části, kteří dovrši-
li 18 let nejpozději v den voleb. 
Pokud máte zájem kandidovat 
do Osadního výboru, přijďte ve 
dnech 13.–14. ledna do voleb-
ní místnosti ve Vaší místní části  

a vhoďte kandidátní lístek se svým 
jménem do speciální urny, která 
bude k této volbě zřízena. Ve dnech 
27.–28. ledna budete z navržených 
kandidátů volit pět, resp. sedm čle-
nů. Kandidátní i volební lístky ob-
držíte ve volební místnosti – stačí 
tedy jen přijít. Volba do Osadního 
výboru není podmíněna volbou 
prezidenta. Vítězní členové Osad-
ních výborů budou vyhlášeni  
v úterý 31.  ledna. Na následují-
cím zasedání Zastupitelstva města 
Litovel budou členové schváleni  
a z jejich řad zvolen předseda.
                                                          red.
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Město Litovel stanovilo obecně 
závaznou vyhláškou č. 2/2021 
obecní systém odpadového hos-
podářství, kterým umožňuje 
svým občanům odděleně sou-
střeďovat složky komunálního 
odpadu. Soustřeďovat odpady 
odděleně jsou osoby, předáva-
jící komunální odpad na místa 
určená obcí, povinny ze zákona  
č. 541/2020 Sb., o odpadech.
K  těmto účelům slouží zvlášt-

ní sběrné nádoby, které jsou 
barevně odlišeny a označeny 
příslušnými nápisy.  Do těchto 
zvláštních nádob je ZAKÁZÁ-
NO ukládat jiné složky komu-
nálních odpadů, než pro které 
jsou určeny. 
Náklady na likvidaci komunál-
ních odpadů se neustále zvyšují, 
a proto se klade čím dál větší dů-
raz na třídění odpadů, které má 
smysl. Vytříděné složky se nadá-

le recyklují a využíva-
jí. Nevytříděné komu-
nální odpady končí na 
skládkách.  (Z pohledu 
odpadového hospo-
dářství je nutné do 
budoucna skládkování 
omezovat). Kromě ji-
ného mají občané na 
území ORP Litovel 
možnost zdarma vy-
užít Sběrného dvora 
Litovel, Regionální 
odpadové centrum 

v Nasobůrkách.
Vzhledem k  tomu, že 
veřejné sběrné mís-
to na ulici Čihadlo  
v Litovli (u Kimber-
ly-Clark s.r.o.) se  po-
slední dobou stává  
spíše „odpadištěm“– 
je zde odkládán od-
pad různého původu 
mimo sběrné nádoby; 
do kontejnerů na plast 
a papír je odkládáno 
vše – nedochází tu 
k žádnému třídění. 
Bohužel likvidace tak-
to kontaminovaného odpadu je 
nákladná a na tuto lidskou bezo-
hlednost a nezodpovědnost pak 
doplácí nejen město Litovel, ale 
následně i občané při stanovo-
vání výše poplatku za odpad.
Na výše uvedeném sběrném sta-
novišti již situace vygradovala.  
Po zjištění dne 5. prosince, kdy 
neznámá osoba kontaminovala 

žlutou barvou tři modré kontej-
nery, určené k odkládání papíru, 
bude toto sběrné místo zrušeno. 
Ke kontaminaci nedošlo pouze 
barvou, ale i jiným odpadem – 
viz fotodokumentace.
Umístění náhradního sběrné-
ho místa je zatím v  jednání. Po 
určení stanoviště budou občané  
o tomto informováni.             OŽP

Zrušení veřejného sběrného místa na tříděný odpad

I v Litovli dojde v roce 2023 na 
zvyšování cen vodného a stoč-
ného. Cena vodného vzroste o 
7,22 Kč/m3 na 41,24 Kč/m3, cena 
stočného vzroste o 4,72 Kč/m3 na 
41,30 Kč/m3. Celkově tak oby-
vatelé zaplatí 82,54 Kč/m3. Tato 
cena se vztahuje na Litovel a 

všechny její místní části mimo 
Nové Vsi. Tam vzroste stočné  
o 1,23 Kč/m3 na 20,13 Kč/m3.
Hlavní položkou, která se pro-
mítá do nákladů na vodné, je 
nákup předané vody od Mo-
ravské vodárenské a.s., která se 
na celkové ceně podílí celými  

63 %. Zisk VHS Čer-
linka s.r.o. se na ná-
kladech podílí pouze 
7 %. Z  jakých ostat-
ních nákladů se cena 
vodného skládá, je 
vidět na grafu. 
U stočného je hlavní 
nákladovou polož-
kou nájemné, které 
platí VHS Čerlinka 
s.r.o. městu Litovel. 
V roce 2023 tato částka 
přesáhne 18 mil. Kč.  
Druhý nejvyšší podíl 
na nákladech ve výši 
19 % činí náklady na 
el. energii. Zisk VHS 
Čerlinka s.r.o se na 
nákladech podílí 
pouze 4 %. Z  jakých 
podílů se cena stoč-
ného skládá, ukazuje 
graf. 
I přes zvyšování 
vodného a stočného 
jsou ceny v  Litovli  
a jejím okolí nejnižší 
i v  celorepublikovém 
srovnání, jak je vidět 

v tabulce (ceny uvedeny v Kč/m3 
včetně 10% DPH).

Pro rok 2023 se tedy vodné  
a stočné zvyšuje o 11,94 Kč/m3, 
což při průměrné roční spotře-

bě 35 m3 na osobu bude zna-
menat roční zvýšení výdajů o  
418 Kč na obyvatele za rok.

Vodohospodářská společnost 
Čerlinka s.r.o.

VHS Čerlinka informuje o navýšení cen vodného a stočného

Lokalita Vodné Stočné Celkem

Litovel, Medlov, 
Mladeč, Haňovice

41,24 41,30 82,54

Červenka 41,24 46,03 87,27

Žerotín 41,24 59,04 100,28

Hnojice 41,24 43,98 85,22

Strukov 41,24 75,50 116,74

Litovel – Nová Ves 41,24 20,13 61,37

Šternberk 38,50 51,70 90,20

Olomoucko 50,18 56,97 107,15

Prostějovsko 57,84 57,41 115,25

Šumperk 59,47 68,32 127,79

Ostrava 118,52

Brno 102,-

Praha 128,13

Ústí n. L. a Liberec 128,11

Pardubice 132,20

Plzeň-sever 128,19

Starý Plzenec 109,45

Mladá Boleslav 122,-

Hradec Králové 113,41
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Prosím, představte se našim čte-
nářům.
Vzhledem k  tomu, že se kolem 
školství pohybuji už dlouho  
a vlastně většinu života, mám 
někdy pocit, že mě znají všichni. 
Jmenuji se Eva Hrachovcová, je 
mi 52 let a bydlím v Litovli. Pů-
vodně jsem vystudovala Přírodo-
vědeckou fakultu UP Olomouc, 
obor matematika a zeměpis. 
Životní cesta mě ale donutila 
k dalším studiím – například an-
gličtiny, informatiky na Univer-
zitě Tomáše Bati ve Zlíně nebo 
Managementu školství opět na 
UP Olomouc. Považuji vzdělání 
za důležitou součást života. Pra-
cuji od roku 2009 jako ředitelka 
na ZŠ Litovel, Jungmannova 655, 
před tím jsem učila na GJO Li-

tovel, ZŠ Opletalova Litovel a ZŠ 
Vítězná Litovel. Vždycky mě ba-
vila práce s dětmi, takže z pionýr-
ského  turistického oddílu jsem  
s „Dadonem“ Slavíkem zakláda-
la v Litovli v roce 1990 skautský 
oddíl a vydrželo mi to až do na-
rození dětí. Přátelství z oddílů mě 
provázejí celý život. V  současné 
době je můj velký koníček výcvik 
psů. Vlastním dvě border kolie  
a věnuji se hlavně obedienci – 
poslušnost na přesnost, a spor-
tovní kynologii – poslušnosti  
a obranám. Hodně mi v tom po-
máhají cvičitelé z naší kynologic-
ké organizace v Litovli. Moje ro-
dina ráda dodává, že už teď jako 
ředitelka tolik neučím žáky, tak 
nutím do práce psy.

Zastupitelkou města jste 
již od roku 2010. Změ-
nilo se za tu dobu nějak 
fungování zastupitelstva? 
S čím jste do politiky teh-
dy šla?
Asi jako každý jsem šla 
do politiky s  nadšením 
a ideály. A asi stejně jako 
ostatní jsem časem zjis-
tila, že nic není černobílé 
a že je často nutno sahat 
ke kompromisům,  což 
se někdy opravdu špat-
ně okolí vysvětluje. Je 

ve mně víra, že všichni zastupi-
telé jsou tam proto, aby Litovel 
vzkvétala. Letošní volby hodně 
zamíchaly složením zastupitel-
stva a já se těším na nové, mladé, 
nezatížené názory mladších ko-
legů. V předešlých obdobích mě 
bavila práce ve strategické komisi 
a dodnes mě mrzí, že se nepo-
dařilo aspoň některé její závěry 
využít. Snažila jsem se ve Výboru 
zástupců místních částí trošku 
uhladit třecí plochy a věřím, že se 
v komunikaci s místními částmi 
bude pokračovat. V menší míře 
patřím mezi oddávající zastupi-
tele. Jednou prý s panem staros-
tou napíšeme knihu, co jsme na 
svatbách zažili ☺.

Jaký je Váš názor na nízkou vo-
lební účast? Čím to je, že moc lidí 
k volbám nechodí a je jedno, jestli 
jde o volby komunální, prezident-
ské nebo do EP.
To by mě taky zajímalo. Jako 
studentka gymnázia jsem připra-
vovala volby před rokem 1989. 
Nechali nás strkat 5 lístků se jmé-
ny do obálky. Občan přišel, vzal 
obálku a hodil do urny. Pokud 
se nedostavil, navštívila ho vo-
lební komise. Žádná další obál-
ka neexistovala. Naivně jsme se 
my studenti tehdy ptali, „Kde je 
ta volba?“, pracovnice byly rudé 

za ušima a nebyly schopné nám 
odpovědět. Takže já si možnosti 
volby vážím. Vyjadřuji tím svou 
podporu názorům, které jsou mi 
blízké. Nechápu ty, kteří k  vol-
bám projevit názor nejdou a na-
dávají doma z obýváků.

Jaký je Váš vztah k Litovli?
Litovel, to je můj domov. Někdy 
trochu konzerva, někdy trochu 
drbna, někdy trochu pesimistic-
ká. A přesto plná přátel, spolužá-
ků, známých, krásných zákoutí, 
milých a pracovitých lidí a dětí, 
obklopená loukami, vodou a lesy. 
Každý rok se při své práci po-
tkám s novými osobnostmi, kte-
rým na ní záleží stejně jako mně, 
nebo i víc. Nikdy bych neměnila.

Noví zastupitelé města se představují

Prosím, představte se našim čte-
nářům. Co jste vystudovala, jaké 
je Vaše zaměstnání, koníčky...
Dobrý den, jmenuji se Kateři-
na Faksa, je mi 33 let. V Litovli 
jsem zapustila kořeny díky stu-
diu na GJO. Našla jsem si tady 
brigádu, díky ní spoustu přátel, 
později manžela, a Litovel se 
tak stala mým domovem.
Vystudovala jsem Právnickou 

fakultu UP v Olomouci (Vyšší 
justiční úředník) a Právnickou 
fakultu MU v  Brně (Právo ve 
veřejné správě), kde jsem zís-
kala titul Mgr. V současné době 
jsem zaměstnaná jako obchod-
ní manažer softwarové firmy, 
jsem jednatelkou obchodní 
společnosti a hlavně, mamin-
kou tříletého syna.
Mezi mé životní radosti patří 

má rodina, běhání – zejmé-
na naším krásným Pomo-
ravím, cestování a posezení 
s přáteli u sklenky vína.

Ve funkci zastupitelky měs-
ta jste poprvé. Je to pro Vás 
výzva?
To bezpochyby je. Cítím 
zodpovědnost vůči voličům, 
kteří nejen mě, ale celé naše 
sdružení (pozn. red. SNK 
Litovel), svým hlasem pod-
pořili. Ty bych moc nerada 
zklamala. Nejsem typ člo-
věka, který šel do zastupi-
telstva s úmyslem si to tam 

„odsedět“. Naše sdružení šlo 
do voleb s  poměrně nabitým 
programem a na tom chceme 
pracovat.

Jak vnímáte politiku malého 
města jako je Litovel?  Není to 
těžší, když se skoro všichni zna-
jí než dělat politiku ve velkém 
městě, kde jsou lidé více v ano-
nymitě?
Těžší to asi je, ale vnímám to 
spíše jako plus. Jakýkoliv pro-
blém či nespokojenost spolu-
občanů se velmi rychle projeví 
a může se tak rychleji zjednat 
náprava. Já sama jsem moc 
ráda, že mě lidé, i neoficiál-
ně, aktivně oslovují s  různý-
mi podněty. Ta NEanonymita 
je také závazkem jednat vždy 
podle nejlepšího přesvědčení. 
Abych se těm spoluobčanům 
mohla podívat do očí, když je 
potkávám.

Jaký je Váš vztah k Litovli?
Ač nejsem rodilým Litovelá-

kem, Litovel je dnes mým domo-
vem. V životě jsem měla spous-
tu možností zakotvit v  různých 
koutech světa, ale vždycky jsem 
věděla, že až si budu chtít zalo-
žit rodinu, bude to tady. A tak se 
také stalo. A to je i jeden z důvo-
dů, proč jsem se chtěla stát zastu-
pitelkou. Když vám na vašem do-
mově záleží, chcete o něj pečovat  
a vylepšovat si jej.

red.
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Znáte to jistě všeci takê. Ste v népilňéši 
prácê, nevite, kde dřiv skočêt, ten po vás 
chce to, iné zas toto, zhánite, zajišťôjete, 
odpovidáte na dotazê, a do teho, jak na 
zavoláni – telefón. Melodija, keró ste si 
kdêsê přê nákôpô mobilô nastavilê na 
vêzváněni, je najednó neodbêtná, jak Jôra 
po šestym pivě. Očêma se všeckém okolo 
omlovite a stisknete to klačitko s tém 
zeleném telefónkem. „Dobré deň, tadê 
Novotné z firmê té a té, dovolte, abêch se 
vás zeptal na pár otázek. Máte tak štêrê 
minôtê časô na monitorované hovor, že?“ 

„Nô popravdě teho časô nemám, zrovna sô  
v prácê. A co ste řikal, že ste za firmô?“ 
A hlas v mobilô vlezlo pokračôje, jak só 
perfektni firma, keré névětši starosťó je 
starat se o chôdáčkê lêdi, kery napálêla 
nekerá konkurenčni firma, s keró mámê 
zepsanó jakósê smlóvô, a jak mně teda 
nabizijó, že tô křêvdô za mě a pro mě 
napravijó. Bêla sem z teho vodopádô slov 
tak zpitomělá, že sem se začala vêptávat 
a na cosê sem dokonce kévla. Teda kévla 
je špatny slovo. Řekla sem, že s čémsê 
sóhlasim. Hneď pár minôt po tem se zjistila, 
že to bêla fatálni chêba, protože tém svém 

„Ja“ sem jaksê elektronickê ôzavřela s tém 

ôžvaněném chlapem obchod. 
Dêž sem to doma řekla Jôrovi, 
hrozně mě dořval. Ječel na 
mě, že sô nezodpovědná, 
nešêkovná, a jak mužô 
ôzavirat smlóvô s neznámém 
člověkem jenom po telefóně. 
Zkrátka, přesvědčêl mě, že 
sô pěkně blbá. Nô ale dêž ten 
hlas bêl tak neodbêtné! To 
se levko řekne, nic neôzaviré, dêž člověka 
takle ôkecajó! „Božka“, jôž klidňéš povidá 
Jôra, dêž viděl, že nabirám do plačô, 
„mosiš se naôčêt tê telefónê odbêt. Tê seš 
moc hodná, to nesmiš! Já tě ôkážô, jak se 
to dělá. Mê se tém v prácê všeci náramně 
bavimê.“ „Tož to sô teda zvědavá“, řekla 
sem a čekala, co Jôra předvede, až zas 
zazvoni telefón. Dlóho smê nečekalê. 
Mobil v mé kabelce začal vêhrávat. Jôra 
po něm chmátl a představil se. A skôtečně 
zas jakésê podnikavec, co bê se nám chtěl 
postarat o ósporê. A v monitorovanym 
hovorô. „Moment“, povidá najednó 
Jôra, „dêž monitorované hovor, tak aji  
z mé stranê. Zapinám nahrávaci zařizeni.  
A včêl poslóchéte: Dovolal ste se sókromymô 
podnikatelovi. Muj čas stoji dvanást set 

korôn na hodinô. Kolêk minôt si chcete 
ode mě kópit? Dêž mně to povite, mužem 
jednat dál.“ Posledni slova ale jôž hlas na 
drôhé straně neslêšel. Položêl. Jôra se na 
mě vitězoslavně podival a řekl: „A včêl to 
zkôsiš sama!“ Teda – bêlo to těžky, dosť 
sem se stêděla, dêž sem to opakovala po 
tem mym chlapovi přê dalšim hovorô, ale 
nakonec sem to zvládla. Bêla sem šťastná 
a během dobê sem se zdokonalêla tak, že 
aji Jôra začal závidět. A dneská? Jak 
zazvoni mobil a nekdo se snaži „pomáhat“ 
mně s penězma, jôž jenom řeknô: „Vite co? 
Neobtěžujte, nemám o Vaše slôžbê zájem.“ 
To sô hrdinka, co? A za to muže ten muj 
zlaté Jôra.
                                                                      

Božka

Jôra a Božka ôvádijó: Telefón

Na pomyslném žebříčku životních 
hodnot stavíme na nejvyšší příčky 
ZDRAVÍ. Pro mladé bývá samo-
zřejmostí, zejména my starší si 
ho už dovedeme vážit. Mezi námi 
však žijí i spoluobčané, kterým ne-
bylo zdraví dáno do vínku a kteří 
si svůj nelehký úděl nesou po celý 
život. Ti šťastnější jsou v péči rodi-
ny, která se pro ně obětuje a věnuje 
jim potřebnou péči.
Jednou z nich je i Lucie, které její 
celoživotní postižení pomáhá 
zvládat rodina. Pro lepší tělesnou 
kondici navštěvuje již 20 let Fit-
centrum paní Ilony Kohoutové 
v Litovli. Jak říká její babička, která 
ji doprovází:
„Cvičení udržuje její pohyblivost, 
přesvědčili jsme se o tom v  době 

Covidu, kdy se chybějící pravidel-
ná tělesná cvičení projevila jednak 
na její kondici fyzické, ale i na psy-
chické pohodě. Cvičení jí opravdu 
prospívá.“ 
Zastihla jsem je ve Fitcentru 
v  době adventu, předvánoční at-
mosféru tady vytvořila paní Ilona. 
Dýchla na mě hned za vstupními 
dveřmi na „dvorečku“ a prostupo-
vala všechny prostory Fitcentra.
Lucie vyžaduje při hodině indi-
viduální přístup, zvládá tak díky 
podpoře paní Ilony většinu posilo-
vacích přístrojů. Podpora ze stra-
ny cvičitelky je velmi důležitá, a 
tak v průběhu hodiny slyšíme: „Ty 
jsi zlatíčko, Naše Lucinka, Neboj 
se, nespadneš, já tě podržím, Vidíš, 
jak to zvládáš…“ Mezi cvičenkyní 

a cvičitelkou je patrný hezký 
vzájemný vztah… Ve všech 
směrech pozitivní přístup je 
zejména pro zdravotně hen-
dikepované klienty nedoce-
nitelný. Úsměv a radostná at-
mosféra – rádi se sem vracejí, 
na hodiny cvičení se těší.
Stejně tak všichni, kdo po-
třebují individuální cvičení, 
například další rehabilitaci 
po úrazu, po operaci kloubů, 
při bolestech zad – pokud 
vzpomeneme ty nejčastější 
neduhy – zde najdou potřeb-
nou péči a pomoc. Kupříkla-
du při potížích s  kyčelním 
kloubem pomohou vybrané 
cviky k posílení svalstva a zmír-
nění bolesti. Paní Ilona sestavuje 
cvičení podle potřeb toho kterého 
cvičence, s ohledem na možnosti 
cvičení zvládat. Proto také hned 
v  úvodu zdůrazňujeme – Fitcen-
trum je tu pro každého, a hlavně 
proto, abychom byli fit!
Za více než 30 let – a to je již 
pěkná řádka roků – prošlo 
Fitcentrem mnoho žen, sem 
tam i nějaký muž. A to nejen 
pravidelnými hodinami cvi-
čení, ale i dlouhodobějšími 
pobyty zaměřenými na cel-
kovou péči o krásu žen. Jistě  
i po letech rády vzpomenou ne-

jen na cvičení, ale i zážitky při 
setkávání na akcích. 
Paní Ilona sama říká: „Svou práci 
dělám ráda“, a je to poznat! A pro-
to nezapomeňte: Fitcentrum je tu  
pro Vás stále otevřené, připravené 
pomoci Vám s péčí o zdraví a kon-
dici.                              Jana Motlová

Fitcentrum Ilona
se nachází v  litovelské Sokolovně, 
vstup od gymnázia.
Hodiny cvičení je třeba domluvit 
buď osobně  nebo po telefonu,  
wtel. č. 777 249 158.
Těším se na vás!                          Vaše Ilona

Fitcentrum Ilona je tu pro každého
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Milí návštěvníci a příznivci městského mu-
zea v Litovli, 
letošní muzejní rok bude opravdu bohatý! 
Těšte se na tradiční i zcela nové akce. Pro 
začátek, celoročně vždy od středy do nedě-
le budou přístupné stálé expozice. Nostal-
gické duše zaplesají při návštěvě Litovel-
ských řemesel zinscenovaných převážně do  
prvorepublikových dílen. Milovníci hudby  
a techniky si přijdou na své v 2. patře v ex-
pozici Od mechanického hracího strojku 
k modernímu gramofonu. A nejen fanouš-
ky silových sportů zaujme osobnost Gus-
tava Frištenského. Jak už je u nás zvykem, 
proměnlivý bude první sál, ve kterém se 
krátkodobě vystřídá pět různorodých vý-
stav – viz přehled vpravo dole.
Do 15. ledna v muzeu ještě doznívá vánoční 
atmosféra v  podobě netradičních vánoč-
ních stromků. O týden později je nahradí 
výstava Paličkovaná krajka. K vidění budou 
krásné výtvory šikovných a nápaditých žen, 
zejména Spolku ručních řemesel z Mohel-
nice. Zahájení této výstavy bude zároveň 
přehlídkou nejrůznějších textilních řemesel 
a ručních prací.  Jako první z letošních do-
provodných akcí je totiž na programu „Tex-
tilní řemeslná sobota“. Koná se 21. ledna od 
13 do 16 hodin. Při této příležitosti budou 
představena archaická řemesla jako tkaní, 

předení, malování na hedvábí, 
vyšívání a jiné jemné ruční prá-
ce. Nouze nebude ani o současné 
trendy, jako je např. šicí techni-
ka patchwork. Součástí progra-
mu budou i dílničky pro děti. 
Více informací k akci najdete na 
www.muzeumlitovel.cz.
Různě zaměřené řemeslné so-
boty Vás budou do muzea lákat 
ještě několikrát v průběhu roku. 
Už 18. února nás čeká Masopust-
ní sobota s  ochutnávkou a pro-
dejem zabijačkových specialit,  
a také s  ukázkou jejich přípra-
vy. Kromě zmíněných chystáme 
také kovovou, dřevěnou, písem-
nou a sladkou sobotu. Tematické 
soboty doplňují a rozvíjí jak Li-
tovelská řemesla, tak krátkodobé 
výstavy. 
Mimo to připravujeme již tradiční 
Velikonoční jarmark a Oživlá ře-
mesla. K příležitosti Zahájení tu-
ristické sezóny muzeum poskytne 
zázemí pro dobovou akci organi-
zovanou Historickým spolkem Kirri. Vedle 
toho nabídneme zajímavé akce ve spolupráci 
s Muzejní společností Litovelska. Podrobněji  
o tom, co se kdy chystá, budeme informovat 

v jednotlivých číslech novin nebo na našem 
webu a Facebooku. Zůstaňte v obraze a za-
chovejte nám svou přízeň. 
                                                litovelští muzejníci

Co Muzeum Litovel chystá v roce 2023?

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY

1. 11.  2022–15. 1. 2023 Netradiční vánoční stromky
Stromky různých tvarů, z   různých materiálů i zvlášt-
ních technik zhotovení připomenou tradiční kouzlo 
Vánoc v novém pojetí.

21. 1. – 26. 3.     Paličkovaná krajka
Představí se Spolek ručních řemesel Mohelnice.

1. 4. – 25. 8.    Drátenictví minulé a současné
Tradiční slovenské řemeslo představí FACTA NON VER-
BA o. z.

31. 8. – 8.10.           Nasobůrky a Víska
Výstava k výročí místních částí Litovle.

18. 10. – 12. 11.         Litovelské kroniky
100 let městské kroniky a pamětní knihy z Litovle  
a blízkých obcí.

19. 11. – 20. 1. 2024          Staré vánoční ozdoby
Výstava soukromé sběratelky paní Jitky Mrkosové ze 
Šumperka.

STÁLÉ EXPOZICE
Litovelská řemesla první poloviny 20. století

Od mechanického hracího strojku k modernímu 
gramofonu

Gustav Frištenský

Svoji činnost Spolek ručních řemesel Mo-
helnice zahájil v roce 1996 jako Klub palič-
kování při MKS Mohelnice. 
Cílem Spolku je šířit vzdělávání v  oboru 
tradičních řemesel a smysluplného tráve-
ní volného času, osobního rozvoje a vzdě-
lávání mládeže i dospělých. Pro současný  
a moderní styl vyhledává a rozvíjí známé  
i méně známé či zapomenuté techniky ruč-
ních řemesel. Sdružuje osoby se zájmem  
o krajkářství, patchwork a další textilní i ne-
textilní řemesla.
Spolek pravidelně organizuje workshopy, 
vzdělávací semináře, výstavy a další aktivity 
s cílem předávat zkušenosti, rozvíjet znalosti 
i manuální zručnost v oblasti rukodělných 
prací.
Organizujeme Tvořivé dílny pro děti, které 
jsou tematicky zaměřeny na Velikonoce, 
Den matek a na Vánoce. Jsou velice žádané 
a hojně navštěvované jak dětmi, tak i jejich 
rodiči.
Nezapomínáme ani na nemocné děti, na 
dětské oddělení nemocnic Šumperk, Jeseník 
a Olomouc, kam jsme v  průběhu dvou let 
předali na 210 hraček a 80 kojeneckých 
zavinovaček. To, jak se děti při pobytu 
v  nemocnici cítí, mimořádně ovlivňuje  
i jejich zotavování. 
Výsledky snažení členek Spolku oslovil 
řadu obdivovatelů i za hranicemi regionu. 
Pravidelně vystavujeme svoje výrobky 
v  německém Annabergu, v  Polské Nyse 
a Radlinu, ve výstavních síních zámku 
Úsov, Bouzov a na Zámku Slavkov- 

-Austerlitz, v  Muzeu Mohelnice, v  Muzeu 
Komenského v Přerově, v Zábřehu ad.
Spolek se několikrát pokusil o zápis do 
České knihy rekordů: nonstop 24 hodin 
paličkovaná šála, největší počet betlémů na 
jednom místě – celkem 758, kde se zapojili 
i žáci základních škol z  Mohelnice a okolí, 
krajkové betlémy – celkem 522, velikonoční 
krajkové kraslice – celkem 1417.
Členky Spolku se zúčastnily mezinárodního 
projektu „Učíme paličkovat Evropu“. 
Vedení projektu se ujalo Německo  
a Itálie. Ke spolupráci přizvali své partnery 
z předchozích projektů z  Francie, Česka, 
Rakouska a Španělska. Garantem této akce 
za ČR byla paní Anna Halíková z  Prahy. 
Hlavním cílem projektu bylo představit 
inovativní výukové programy pro ručně 
paličkovanou krajku a naučit je co největší 
počet krajkářek v každé ze šesti zapojených 
států z Evropské unie.  

Spolek ručních řemesel Mohelnice

Spolek ručních řemesel se představí na výstavě Výstavy v Muzeu



Stalo se v Litovli
• 100 let
Dne 21. 1. 1923 byl zvolen prvním kronikářem 
města Litovle profesor gymnázia Karel Sed-
lák, členy letopisecké komise Dr. Jan Smyčka, Me-
toděj Charvát a Dr. Josef Fürst. Předtím psal soukro-
mou pamětní knihu (a vlastně první kroniku města)  
Dr. Jan Smyčka, věnoval se v ní vítězným volbám čes-
ké strany koncem 19. století a pak letům 1914–1922, 
kdy stál v čele města. Opisy litovelských kronik si zá-
jemci mohou vypůjčit v knihovně Muzea.

• 90 let
Dne 12. 1. 1933 zemřel v Olomouci třetí litovel-
ský starosta Alois Knaibl. Narodil se 15. června 
1865 v Bílsku, kde byl jeho otec Josef rolníkem. Po 
otcově smrti převzal jako nejstarší z 11 sourozenců 
vedení dvou gruntů: v Bílsku č. 15 a v Loučce č. 7.  
V roce 1899 koupil s Jakubem Knaiblem, Tomášem 
Zdráhalem a Janem Staroštíkem Přední mlýn na Olo-
mouckém předměstí v Litovli. K tomu také vodní pilu 
na Čihadle od manželů Raabových a v roce 1908 ještě 
přikoupili parní pilu na Starém městě. 
V roce 1910 se Alois Knaibl přestěhoval do Litovle 
a převzal po T. Zdráhalovi vedení tří závodů. Jako 
stoupenec agrární strany byl čelným funkcionářem 
rolnických spolků a závodů, zejména pivovaru. 
Mezi jeho hlavní zájmy patřilo české hasičstvo. Spo-
lupůsobil při zakládání hasičského sboru v Bílsku  
v roce 1897 a v roce 1911 v Litovli, od počátku byl 
jeho starostou, od roku 1903 starostou župy Karla 
Havlíčka Borovského. Po řadu let byl odpovědným 
redaktorem Litovelského kraje. Od počátku století 
byl členem obecního zastupitelstva v Litovli, v letech 
1924–1928 zvolen starostou. Roku 1928 se vzdal 
funkce a odstěhoval se do Olomouce, při té příležitos-
ti byl jmenován čestným občanem města.

• 5 let
Božena Halvová se narodila 6. září 1936 v Praze. 
Do školy začala chodit ve Vacově, okr. Strakonice, kde 
byl otec MUDr. Josef Bek obvodním lékařem a matka 
zdravotní sestrou. V r. 1946 se přestěhovali do Litovle, 
kde otec působil jako městský lékař do r. 1947, kdy 
zemřel. Matka byla vrchní sestrou v  OÚNZ Litovel.
V Litovli dokončila studium na Opletalově gymnáziu 
maturitou v roce 1954 a pokračovala na Vyšší peda-
gogické škole v Brně. V roce 1956 nastoupila učitel-
ské místo s aprobací hudební výchova a ruský jazyk 
v Senici na Hané, již zde založila pěvecký soubor.  
V roce 1959 byla ze zdravotních důvodů přeložena na 
ZDŠ v Opletalově ulici. Božena Halvová po nástupu na 
ZDŠ v Litovli založila dětský pěvecký sbor Mládí, který 
se vypracoval na výbornou úroveň a byl úspěšný na 
všech soutěžích. Za více než 40 let sbor pod vedením 
B. Halvové mnohokrát reprezentoval město Litovel 
i okres Olomouc doma i při zahraničních zájezdech. 
Za tuto činnost dostala řadu uznání a vyznamenání. 
Zemřela po dlouhé nemoci 11. 1. 2018.

Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
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Seniorklub má nového předsedu – rada 
města schválila 27. října do vedení klubu 
Ing. Zdeňka Potužáka. Pan Lubomír Fal-
tus a paní Milada Faltusová ukončili práci 
ve výboru na vlastní žádost ze zdravotních 
důvodů. Za jejich práci jim patří velký dík  
a poděkování proběhlo oficiálně i na setkání 
seniorů v Koncertním sále Městského klubu 
Litovel dne 24. listopadu.
Do výboru (viz foto) byla zvolena i nová 
členka paní Věra Spurná, která  pořádá tu-
ristické výlety nejen pro členy klubu. Vede-
ní kroniky po paní Faltusové převzala paní 
Jedličková.

Koncem roku se uskutečnily  tyto akce:
▷ 21. 11. vánoční prohlídka historické Olo-
mouce
▷ 24. 11. setkání členů Seniorklubu v Kon-
certním sále MK, hosté – vedení města a ře-
ditelka Městského klubu  
▷ 1. 12. přednáška k situaci v energetice Se-
nioři braňte se 
▷ 15. 12. vánoční posezení v  sídle Seni-
orklubu se soutěží v pečení
▷ 27. 12. zájezd do divadla Olomouc
V měsíci lednu Vás zveme na  akce:
▷ 6. 1. zájezd do MD Olomouc – činohra 
Hraběnka            
▷ 11. 1. beseda s p. Arnošem – cesty po Africe

▷ 16. 1. zájezd do termálů Bešeňová – po-
řádá KRS
▷ turistický výlet – bude upřesněn 
▷ 14. 2. – zájezd do termálů  Laa an der Tha-
ya – odjezd  z Litovle
Příští rok oslaví Seniorklub 15. výročí za-
ložení. K tomuto jubileu plánujeme setkání 
23. března. Výbor  připravil plán práce na 
I. pololetí příštího roku – je zveřejněn na 
webových stránkách klubu, které jsou opět 
aktuální. 
Milí senioři, obracíme se na Vás s myšlenkou. 
Rádi bychom v Litovelských novinách a na 
webu klubu představili zajímavé zážitky, 
osudy lidí z řad seniorů. Chcete-li se podě-
lit se svými myšlenkami, napište nám  na  
e-mail předsedy Seniorklubu – z.potuzak@
email.cz nebo písemně do schránky Seni-
orklubu v  obálce určené předsedovi. Pro 
případné zveřejnění se s Vámi sejdeme.
Vážení spoluobčané,
přejeme Vám v  novém roce pevné zdraví, 
nezbytné štěstí, mír a pohodu ve Vašem ži-
votě.                                   Ing. Zdeněk Potužák

S lítostí  oznamujeme, 
že zemřela  

paní Libuše Grohmanová, 
zakladatelka Seniorklubu 

Litovel, kolegyně, 
kamarádka.

Čest její památce.

Současné ceny energií komplikují finanční  
situaci velkému počtu lidí.  Pro mnohé je situace  
tak těžká, že žijí v  obavě, zda jim na za-
placení energií nebo jiných závazků vy-
stačí finance. Na tyto problémy nemusí-
te být sami. Se vším Vám rádi pomůžou 
sociální pracovnice Charity v  Litovli. Ať 
už se jedná o rodiče samoživitele či seni-
ory nebo rodiny s  nízkým příjmem, po-
můžeme Vám tuto nelehkou situaci pře-
konat. Sociální pracovnice za Vámi rády  
přijedou – pokud nemůžete nebo nechcete 
přijít osobně. 
Možná máte nárok na příspěvek na bydle-
ní a ani o této skutečnosti nevíte. Možná 
řešíte jiné finanční nebo osobní problémy. 
Při společné spolupráci můžeme narazit 
na mnoho témat, se kterými Vám můžeme 
pomoci. Nebojte se nás oslovit. Služba je 
anonymní a každá z  pracovnic má uzavře-
nou mlčenlivost. V případě jakýchkoliv do-
tazů, týkajících se Vaší rodinné situace, nás 
můžete kontaktovat na telefonních číslech 
731 643 780 nebo na 730 585 753.

Charita Litovel

Charita v Litovli nabízí pomoc

Letos přinášíme požehnání 
a možnost přispět online na 

www.trikralovasbirka.cz, 
kde najdete PSČ 784 01 

pro Charitu v Litovli. 
Přímá podpora: 

na účtě 66008822/0800 
VS 777970061
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Knihy na tento měsíc    novinky v litovelské knihovně

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

Vlaštovčí kopec - Donna Everhartová
Georgia, USA, 1932. Pracovní tábory na 
sběr a zpracování pryskyřice rostou jako 
houby po dešti. V prostředí terpentýnář-
ských pracovních táborů, ukrytých v hloubi 
borových lesů, se odehrává drsný i vášnivý 
příběh o lásce, přátelství a boji o přežití. Po-
hnuté osudy tří románových hrdinů svádí 
dohromady smůla, vlastní špatná rozhod-
nutí i zlomyslná náhoda.

Neděle odpoledne – Viktorie Hanišová
Neděle odpoledne je příběhem o trápeních 
a tragédiích jedné rodiny, vyprávěným ze tří 
perspektiv. Co se synovi může zdát jako vy-
šinuté, z matčina nebo otcova hlediska na-
jednou dává smysl. Je to kniha o vzájemném 
míjení i sbližování.

Dirigentka – Maria Petersová
Antonia má sen, že jednou bude dirigovat 
mezinárodně uznávaný orchestr. Problém je 

ale v tom, že je žena a píše se rok 1926. 
Od dívek se očekává, že se vdají a bu-
dou mít děti, ne že půjdou na konzer-
vatoř. Ona je ale pevně odhodlaná jít za 
svým. Studuje hru na klavír a po nocích 
hraje v jazzovém klubu.

Maria Callasová – Michelle Marly
Benátky 1957. Maria Callasová je nejzná-
mější pěvkyní své doby, ale její umělecká 
dokonalost si začíná vybírat svou daň. Hro-
zí, že jí selže hlas, ale odpočinek, po kterém 
touží, jí svět opery ani její manažer a manžel 
Meneghini nedopřejí. Tehdy se Maria sezná-
mí s charismatickým rejdařem Aristotelem 
Onassisem,  navzdory všem překážkám se 
do sebe bezhlavě zamilují. Jejich láska však 
trvá jen do doby, než Onassis pozná jinou 
ikonu – Jackie Kennedyovou...

Šepot lesa – Sabine Bohlmannová
Čtyři kamarádky se tolik těšily na léto ve 

Willowině čarodějném 
lese! Avšak s podomác-
ku vyrobeným lektva-
rem lásky to nevyjde tak 
úplně podle plánu. Navíc 
musí Willow, Valentýna, 
Markéta a Lotti vyhnat 
tři kluky, kteří si v čaro-
dějném lese bez zeptání 

staví stromový domek. Les se však nezdá být 
tak úplně proti…

Mnohokluk – Lucie Hlavinková
Když se Adam jednoho dne vrátí domů, 
všechno je najednou jinak. Auta jezdí vle-
vo, semafory jsou obráceně a v jeho posteli 
leží… úplně cizí kluk! To je ale jen začátek 
jeho dobrodružství, ve kterém se podívá 
mezi dinosaury, bojové roboty, obří hmyz 
nebo třeba do vesmíru, kde nefunguje elekt-
řina. Společně s ním putuje dívka Thea, kte-
rá potřebuje sehnat lék pro svou zraněnou 
maminku. Podaří se dětem včas najít cestu 
zpět domů?

Modrý tučňák – Petr Horáček
Malému tučňákovi připadá, že je stejný jako 
všichni ostatní. Jenže není černý, je modrý. 
A ostatní tučňáci s ním kvůli tomu nechtějí 
kamarádit… Kouzelný příběh o přátelství, 
porozumění a o tom, jaké to je, být jiný  
a přesto stejný.                                                     os

Přišli na svět  
  
5. 5.  Julie Nedozrálová z Myslechovic
30. 7.  Ema Frištenská z Litovle
  3. 8. Daniel Hajíček z Litovle
16. 8.  Stella Marie Huličná z Litovle
16. 8.  Aneta Klapková z Litovle
20. 8.  Sofie Dolinská z Litovle
21. 8.  Sofie Stoklasová z Litovle
  6. 9.  Vojtěch Doležel z Unčovic
13. 9.  Nina Zubatá z Litovle
16. 9.  Natálie Baránková z Litovle
24. 9.  Sabina Obschneiderová ze Savína   

Odešli (ve spolupráci s pohř. službou Hrandop)

22. 11.  Milan Beňa z Litovle (92 let)
22. 11.  Petr Vašíček z Červenky (50 let)
25. 11.  Jaromír Tejkl z Litovle (71 let)
28. 11.  Eva Zlámalová z Unčovic (73 let)
28. 11.  Josef Šiška z Litovle (77 let)
29. 11.  Hana Látalová z Litovle (69 let)
30. 11.  Petr Novák z Litovle (47 let)
  4. 12.  Jaroslav Černý z Litovle (56 let)
  5. 12.  Marie Navrátilová z Rozvadovic (84 let)
  9. 12.  Františka Válková z Litovle (74 let)
  9. 12.  Bedřich Šmoldas ze Slavětína (50 let)
10. 12.  Anna Kučerová z Choliny (73 let)

Ze společnosti
✳ 24. 11.–30. 1. 2023 
VÝSTAVA NETRADIČNÍCH BETLÉMŮ  
A PŘÁNÍ PF
Vyšívané, tištěné, háčkované a jiné betlémy 
ze soukromé sbírky pana Pavla Čunderleho 
a PF pana Miroslava Pinkavy.

✳ 7. 2.–28. 4.  
VÝSTAVA UMĚLECKÝCH PANENEK
Ze soukromé sbírky manželů Cigánkových.

✳ 9. 5.–25. 6.  
VÝSTAVA ABSOLVENTŮ VÝTVARNÉHO 
OBORU ZUŠ LITOVEL
Absolventky Jana Vacková a Nikola Koudel-
ková představí soubor děl na zvolené téma.

✳ Červenec – srpen 
FENOMÉN IGRÁČEK
Putovní výstava Fenomén Igráček představí 
legendární figurku, se kterou si od sedmde-
sátých let 20. století hrály děti v tehdejším 
Československu i dalších zemích. Výstava 
dokumentuje historii výroby figurky od po-
čátku až po současnost.

✳ Září – listopad 
ZDENĚK BURIAN
Výstava knih a ilustrací Zdeňka Buriana ze 
soukromé sbírky p. Petra Lindušky.

Prosinec VÁNOČNÍ VÝSTAVA

Výstavy v TIC 2023
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LEDEN
Na začátku měsíce vyšli do ulic Tři králové. Celkem byla vykoledována částka 725 689 Kč. Výnos Tříkrálové sbírky je z nej-
větší části tradičně věnován na podporu záměrů pro lidi v  nouzi na území ČR. Jde o různé formy pomoci pro seniory, mat-
ky s dětmi v tísni, lidi s postižením, bez domova, sociálně vyloučené či ohrožené vyloučením. Desetina výtěžku je určena na po-
moc rozvojových projektů do zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně jako rezerva pro případ 
humanitárních katastrof. · V lednu se uskutečnila další fáze přípravy nového Muzea harmonik na Záložně. Muzeum Litovel spolu  
s Technickými službami Litovel zajistilo bezproblémový převoz více než 370 harmonik do nových prostor.  

ÚNOR 
Ve čtvrtek 10. února došlo k slavnostnímu postavení sloupu nové budoucí haly společnosti EKT CZ k.s. (výroba termoplastů pro do-
mácí spotřebiče), která sídlí v průmyslové zóně v místní části Víska.

BŘEZEN  
Se zpožděním téměř rok kvůli omezením skrze Covid-19 se v pondělí dne 21. března v Arcibiskupském paláci v  Olomouci ko-
nalo předávání cen Křesadlo za účasti hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka, olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, 
Michala Umlaufa z olomoucké pobočky Maltézské pomoci, ředitele Českého rozhlasu Josefa Podstaty a dalších významných hostů  
a médií. Cenu získali Aneta Zavadilová, Patrik Kotek, František Nabenkögel, Lukáš Kohout a Jan Borovka. Cena Křesadlo slouží 
jako symbolické poděkování těm, kteří nezištně věnují svůj čas, dovednosti a energii obecně prospěšným činnostem.

DUBEN
V sobotu 9. dubna jsme v Litovli zahájili turistickou sezónu. Program probíhal jak na náměstí, tak před litovelským muzeem či  
v Litovelské kavárně. Přesně v deset hodin přijel se svou družinou na náměstí král Jiří z Poděbrad. Ten za přičinění purkrabího Karla 
z Vlašimi potvrdil městu všechna privilegia, jak se tomu událo roku 1461. Poddaní králi představili město a jeho zajímavá zákoutí. 
Průvod zakončil svou výpravu u muzea, kde následovalo představení středověké katovny. Na pranýři byli veřejné hanbě vystaveni 
provinilci vůči božím zákonům; tvrdé tresty je neminuly. V dobovém táboře byla po celé odpoledne k vidění různá řemesla. Nesmíme 
zapomenout, že byly otevřeny všechny památky. Mohli jste tak navštívit radniční věž, muzeum, knihovnu, kapli sv. Jiří, Informační 
středisko Litovelského Pomoraví na Šargouně, kde Vás čekalo včelí tvoření. V Infocentru Litovel pak byla k vidění nová výstava retro 
přenosných televizorů. Právě 9. dubna se otevřela nová prodejní velikonoční výstava ve Výstavní síni Městského klubu Litovel, o kte-
rou je vždy velký zájem. Litovelská kavárna připravila výtvarné dílny pro děti i dospělé. 

KVĚTEN
∙ Víkend 21. a 22. května patřil oslavám 100. výročí založení Sokolovny v místní části Unčovice. Sobotní program byl zahájen po  
15. hodině místostarostou města Mgr. Lubomírem Brozou. O své vzpomínky na Sokol a sport se krátce podělil i pan František Navrátil 
z Březového. Poté se slova ujal p. MVDr. František Špruček, který všechny přítomné seznámil s historií Sokola a přiblížil monumentální 
stavbu z ptačí perspektivy. Večer patřil zábavě – vystoupil Stracené ráj a Motors. Program pokračoval i v neděli vystoupením Nákelanky, 
Kaster Litovel, MŠ Unčovice a Sokolek Unčovice. · Ve středu 25. května zažil 430 let starý Svatojánský most něco nového a moc milého. 
Na břehu řeky Moravy v jeho blízkosti se uskutečnila působivá přehlídka mladých talentovaných hudebníků ze Základní umělecké školy 
Litovel. Akce s názvem ZUŠ Open se v předchozích letech konala na náměstí, letos se poprvé přestěhovala do této netradiční lokality  
a stala se tak symbolickou oslavou výročí jedné z historických litovelských dominant.

ČERVEN
V pátek 3. června proběhlo v průmyslové zóně Nasobůrky za účasti významných hostů slavnostní poklepání na základní kámen nově 
budované výrobní haly společnosti Torun Czech, která zpracovává mosaz, hliník a nerez podle přání zákazníka. Vedení společnosti při 
této významné události ocenilo pracovní výročí dlouholetých členů týmu Torun. · V sobotu 11. června konečně po dvou covidových 
letech mohl MK Litovel uskutečnit tradiční akci Hanácké Benátky. Tentokrát počasí přálo, tak si 18. ročník mohli návštěvníci pořádně 
užít – byl to den plný slunce, hudby, tance, akcí pro děti i doprovodných programů. ∙ Ve středu 15. června bylo slavnostně otevřeno nové 
Muzeum harmonik na Záložně (nám. Př. Otakara). Projevy přednesli hejtman Olomouckého kraje Ing. Josef Suchánek, starosta města 
Litovel Viktor Kohout, místostarosta města Litovel Mgr. Lubomír Broza, ředitelka Městského klubu Bc. Hana Neumanová a pan Jiří 
Sedláček, majitel sbírky harmonik. Požehnání novému muzeu dal pan farář Mgr. Miroslav Bambuch. Svými písněmi celou slavnostní 
atmosféru doplnil písničkář Petr Lüftner. · Město Litovel získalo osvědčení o úspoře emisí. V roce 2021 bylo díky recyklaci a využití pa-
píru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspoře-
no 23,9 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 367 tisíc domácností. · O víkendu 17.–19. června 
se po 5 letech vrátil Spartan do Litovle. Ikonická lokalita známá především bahnitou trasou prověřila nováčky i ty ostřílené sportovce.  
· Při příležitosti Dňa mesta Revúca se v pátek 17. června konala vernisáž výstavy Litovelsko mnoha tváří. Výstava historie, tradic, zajíma-
vostí, místních produktů celého našeho mikroregionu zaujala více než 100 návštěvníků. Atmosféra celé akce byla velmi příjemná, smích  
i obdiv byl všudypřítomný. Revúčané mohli ochutnat naše regionální produkty jako pivo, rajčata, sýry či slivovici.

ČERVENEC – SRPEN
V sobotu 20. srpna hostilo náměstí Přemysla Otakara v Litovli netradiční hosty. Celé náměstí po 11. hodině zaplnily nádherné vozy 
značky Škoda 110R Coupé v rámci svého již 12. mezinárodního srazu. Na této akci bylo dle pořadatelů registrováno cca 150 vozů  
z šesti zemí včetně Švédska či Itálie.

Jaký byl rok 2022? Pojďme si připomenout zásadní chvíle...
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ZÁŘÍ
Od září byl ve vybraných lokalitách města Litovel spuštěn pilotní projekt sběru biologicky rozložitelného kuchyňského odpadu. 
Smyslem projektu recyklace gastroodpadu je snížení podílu směsného komunálního odpadu ukládaného na skládku. ∙ V měsíci září 
si naše město připomnělo neokázalé, ale velmi důležité výročí: 95 let od otevření nového městského hřbitova v Chořelicích. Seriál  
o jeho historii jste mohli číst právě na stránkách Litovelských novin. ∙ Na základních školách zřizovaných městem Litovel, tedy ZŠ Jungman- 
nova, ZŠ Vítězná a ZŠ a MŠ Nasobůrky, zasedlo 1. září 2022 nově do školních lavic 106 žáčků prvních a přípravných tříd. ∙ V sobotu 
3. září se u nás již tradičně konaly Litovelské slavnosti v rámci Dnů evropského dědictví a výročí města 730 let. Vstupné na akci bylo 
opět dobrovolné a celý výtěžek šel na Charitu Litovel, která jej vždy využije na zlepšení zázemí svých služeb. ∙ V  pátek 9. září uspo-
řádal Dům dětí a mládeže Litovel již tradičně na začátku školního roku Den otevřených dveří. Navštívit jej mohly děti z  mateřských  
a základních škol, ale i veřejnost. ∙ Olomoucký kraj každoročně vyhlašuje Ceny cestovního ruchu (předávání cen se konalo 15. září). 
Soutěž klade za cíl představit, zviditelnit a ocenit to nejzajímavější, co může Olomoucký kraj turistům nabídnout. V letošním ročníku 
bylo nominováno Muzeum harmonik v kategorii Novinka v cestovním ruchu. V této kategorii se může pyšnit 1. místem. Dále se  
v kategorii Technická památka umístil Svatojánský most na krásném 3. místě. Všem, kteří hlasovali, srdečně děkujeme, moc si vážíme 
tohoto ocenění.∙ Fanoušci a obdivovatelé silových sportů, kteří v sobotu 24. září za slunečného odpoledne zavítali do areálu Pivovaru 
Litovel, byli svědky velké silácké show se strhující atmosférou – mezinárodních závodů WORLD GRAND PRIX U 105 MEMORIÁL 
GUSTAVA FRIŠTENSKÉHO. 

ŘÍJEN
Začátkem října se konalo již po dvácáté šesté mistrovství ČR extrémních tříčlenných štafet Bobr Cup. Obnovené premiéry závodu se 
zúčastnilo šedesát týmů a čtyři jednotlivci. ∙ Celorepubliková soutěž pod názvem „Plaveme s městem“ se konala 5. října na plaveckém 
bazéně při ZŠ Vítězná. Naše město letos obsadilo 6. místo ze 17 měst v kategorii do 20 tisíc obyvatel. ∙ Technické služby Litovel ve spo-
lupráci s Odborem bytového hospodářství Městského úřadu Litovel vybudovaly na hřbitově v Litovli nové rozvody vody ze studny. 
Nyní jsou vodovodní kohouty nově na více místech, což ocení zejména starší lidé, kteří již nebudou muset pro vodu chodit daleko.  
∙ Ve dnech 23. a 24. září se konaly volby do Zastupitelstva města Litovle. Volební účast byla v Litovli 41,80 %, odevzdaných obálek 
bylo 3 248, počet platných hlasů byl 61 023. Zvítězilo hnutí SNK Litovel s 8 mandáty. Dále se umístilo ANO 2011 a Naše Litovelsko  – 
oba se 4 mandáty, 2 mandáty mělo hnutí SNK – Občané a sportovci Litovelska, po jednom mandátu ODS, SNK Evropští demokraté 
a KDU–ČSL. Mandát nezískaly strany L.I.T.O.V.E.L. a KSČM. ∙ Na webových stránkách Městského úřadu Litovel přibyla novinka 
– online rezervace svatebního obřadu. Můžete si vybrat, jestli chcete mít svatbu v obřadní síni nebo mimo ni, následně vyberete 
samotný den a čas. Rychle, jednoduše, online. · Turistické informační centrum Litovel se opět zařadilo do první trojice oblíbených 
informačních center v  Olomouckém kraji. Tomuto triu kraluje Turistické informační centrum Šternberk, druhé místo obsadilo TIC 
Javorník, kterému bylo „litovelské íčko“ hned v patách.  

LISTOPAD
Ve čtvrtek 10. listopadu odpoledne se uskutečnila objížďka (Muzeum Litovel + MSL) pamětních míst v Litovli a místních částech 
s cílem uctít památku obětí válek zapálením svíček a položením květu vlčího máku, symbolu konce 1. světové války a v ní padlých 
vojáků.  O den později pak tato akce pokračovala. Společně se sestrami Strakošovými z Litovelské kavárny a za podpory Muzejní spo-
lečnosti Litovelska kronikář města Radovan Urválek uspořádal veřejné čtení jmen všech našich padlých. Před zmíněnou kavárnou 
byla za každou oběť zapálena svíčka, která se doplnila lístečkem se jménem. Až všechny svíce hořely, byla postupně vyslovena  jména. 
Četli organizátoři, představitelé města, malí i dospělí skauti, příbuzní padlých, …∙ Dne 12. listopadu se v Bille v Litovli konala Potravi-
nová sbírka. Dohromady bylo darováno 373 kilogramů potravin a drogerie. ∙ Ve středu 16. listopadu byla ve 13 hodin uctěna památka 
Dne boje za svobodu a demokracii. Bylo vzpomínáno na absolventa litovelského gymnázia Jana Opletala, který zemřel na následky 
zranění 11. listopadu 1939. ∙ K symbolům Vánoc patří vánoční strom, který v pátek 18. listopadu doputoval na nám. Př. Otakara. 
Neměl dalekou cestu – darovala jej rodina Svobodových z Chořelic. Stáří stromu – jedle ojíněné (Abies concolor), je dle slov pana 
Svobody asi 23 let. Jeho výška je kolem 15 metrů. Děkujeme Technickým službám města Litovel a Stavební firmě Vymětal za bezpro-
blémový řez i převoz stromu na náměstí. 

PROSINEC
Poslední měsíc v roce je spojen s vánočními akcemi nejen na náměstí. V TIC Litovel jste si měli možnost prohlédnout výstavu ne-
tradičních betlémů a přání PF, v Muzeu Litovel zase obdivovat netradiční vánoční stromky, ve Výstavní síni Městského klubu Litovel  
navštívit a nakoupit krásné vánoční ozdoby a dekorace. Na náměstí samotném se konala řada akcí – rozsvícení vánočního stromu, 
slet čertů, Mikulášů a andělů s koncertem Ondřeje Rumla, Česko zpívá koledy ad. 
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Městský klub Litovel 

 Předprodej: Turistické informační centrum při MK, nám. Př. Otakara 762, Litovel 
tel.: 585 150 499  nebo 775 339 098, e-mail: vstupenky@mklitovel.cz

1
• 24. 11.–30. 1.     VÝSTAVA NETRADIČNÍCH BETLÉMŮ A PŘÁNÍ PF
Prostory TIC Litovel, PO–PÁ 9–17 hod., SO 9–15 hod., vstupné dobrovolné.
Vyšívané, tištěné, háčkované a jiné betlémy ze soukromé sbírky pana Pavla 
Čunderleho z Pňovic a PF ze soukromé sbírky pana Miroslava Pinkavy z Litovle.

• 5. 1.–17. 2.    SPOLEK VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ VYSOČINY
Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17, PÁ 8–13 hod., SO 10–13 hod., 
vstupné dobrovolné. Výstava obrazů, fotografií a plastik.

• neděle 8. 1.    DĚTSKÝ KARNEVAL – REJ ZVÍŘÁTEK
Velký sál Záložny v Litovli, 15 hod., vstupné 50 Kč.
Karneval plný tance, zábavných her a dětských písniček s Ivo Opletalem, chybět 
nebude fotokoutek.

• úterý 10. 1.     HRDINOVÉ
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej od 400 Kč, na místě +50 Kč.
Divadelní představení s  Petrem Kostkou, Miroslavem Vladykou a Jaroslavem 
Satoranským.

• úterý 10. 1.     VAŘENÍ PRO POHODU TĚLA I DUŠE
Klubovna č. 3 MK Litovel, 17 hod., vstup volný
Rady, recepty a ochutnávka, neformální setkání s MUDr. Hanou Váňovou.

• pátek 13. 1.    MĚSTSKÝ PLES 
Velký a Malý sál Záložny, 20 hod., předprodej 200 Kč, na místě 250 Kč. 
Program: hraje skupina GALAXY, slavnostní polonéza žáků ZŠ Vítězná, vystoupení 
taneční skupiny Latifah (tahitské a hawai tance a Brazil show). Občerstvení  
a tombola zajištěny.

• úterý 17. 1.    GRAFFE QUARTET
Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné 150 Kč.
Vystoupí: Štěpán Graffe – 1. housle, Lukáš Bednařík – 2. housle, Leoš Černý – 
viola, Michal Hreňo – violoncello. Koncert v rámci KPH.
 
• středa 18. 1.    KINO: MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
Velký sál Záložny v Litovli, 14 hod., vstupné 40 Kč.
Animovaná, dobrodružná komedie. Promítání pro školní družiny a veřejnost.

• středa 18. 1.    KINO: ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 100 Kč.
Komedie s  Hanou Vágnerovou, Markem Vašutem, Terezou Rychlou, Zlatou 
Adamovskou, Danielou Kolářovou, Igorem Orozovičem a dalšími.

• úterý 24. 1.    VARIETÉ KRHUT – ONE MAN SHOW JIŘÍHO KRHUTA
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej 300 Kč, na místě 350 Kč.
Zábavný pořad plný vtipných skečů, scének, básniček, anekdot a scénických 
písniček.

• úterý 31. 1.    O PEJSKOVI A KOČIČCE, JAK ZACHRÁNILI HRAD
Velký sál Záložny v Litovli, 9.30 hod., vstupné 40 Kč.
Divadelní pohádka Metropolitního divadla Praha pro děti z  MŠ a I. stupeň ZŠ, 
včetně veřejnosti.

PŘIPRAVUJEME: 
• 1. 2. DANIEL HŮLKA A JIŘÍ ŠKORPÍK (koncert)
•  9.  2. NORMÁLNÍ DEBIL – DENÍK PUBERŤÁKA ANEB MÉ DĚTSTVÍ V SOCIALISMU 
(divadelní představení)
•14.2. ORBIS TRIO A JIŘÍ PINKAS Z  BENNEWITZOVA KVARTETA  
(koncert v rámci KPH)

Spolek výtvarných umělců Vy-
sočiny (SVUV) vznikl v roce 
1990 jako regionální spolek 
umělců z okresů Jihlava, Třebíč, 
Žďár nad Sázavou, Havlíčkův 
Brod a Pelhřimov. Po roce půso-
bení se umělci z okruhu Žďáru 
nad Sázavou osamostatnili a za-
ložili Klub výtvarných umělců 
Horácka. Za třicet let své čin-
nosti uspořádal výtvarný spolek 
nespočet výstav a jiných kul-
turních aktivit nejenom v Kraji 
Vysočina, ale i v jiných místech 
České republiky a také v zahra-
ničí – v Nizozemsku a na Sloven-
sku. Členy Spolku výtvarných 
umělců Vysočiny za 30 let jeho 

trvání byly desítky významných 
osobností výtvarného umění 
žijících na Vysočině, jen na-
mátkou lze jmenovat například 
ak. malíře Josefa Kremláčka, 
ak. malíře Miloslava Pečínku, 
ak. malíře Radka Wiesnera, ak. 
sochaře Karla Hyliše, Jindřicha 
Bošku nebo Františka Dörfla.  
V současnosti má spolek 21 čle-
nů a snaží se prezentovat a pro-
pagovat výtvarné umění a vyso-
činské výtvarné umělce tvořící 
v různých oblastech – v oblasti 
grafiky, malířství, designu, umě-
lecké fotografie, sochařství, ale  
i uměleckého kovářství.

MK

Navštivte výstavu obrazů a plastik

Tři veteráni z první světové vál-
ky – Gustav, René a Fernand 
spolu žijí v domově důchodců.  
Pravidelně se setkávají na tera-
se svého současného útočiště, 
vzpomínají na svou minulost  
a popichují se, aniž tuší, že nej-
větší bitva jejich života je 
teprve čeká. Jeden je cynik  
s velkým srdcem, trpící 
strachem z vnějšího svě-
ta. Druhý každou chvíli 
omdlévá kvůli střepině 
ze šrapnelu, uvízlé v jeho 
hlavě, a není proto scho-
pen vést delší konverzaci. 
Třetí je pragmatik a opa-
trný optimista, který se 
– navzdory svému kulhá-
ní – pokouší stát nohama 
pevně na zemi. Tato trojice 
se v jednu chvíli rozhod-
ne vzepřít monotónní-
mu životu „ve výslužbě“,  
v němž jedinou perspekti-
vu představuje smrt. Spo-
lečně si naplánují výpravu 

na kopec na obzoru, na jehož 
vrcholu se vítr prohání větvemi 
topolů. Uspějí naši hrdinové  
v tomto svém posledním život-
ním dobrodružství? A potvrdí 
pravidlo, že člověk je jen tak sta-
rý, jak se cítí?                             MK

Hrdinové se představí v Litovli
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MIMONI 2: Padouch přichází
Nejžlutější a nejúspěšnější ani-
movaná filmová série se vrací 
do kin v tom naprosto nejzá-
sadnějším momentu. Ve filmu 
Mimoni: Padouch přichází se 
konečně dozvíme, jak došlo  
k nerozlučnému spojení Mi-
moňů a superpadoucha Grua. 
Padoucha Grua všichni zna-
jí jako mistra zločinu. Teď se 
ovšem píšou sedmdesátá léta  
a Gru je zakomplexovaný 12letý 

kluk, který o takové kariéře za-
tím jen sní ve svém pokojíčku. 
Šťastnou náhodou jednoho 
krásného dne narazí na čtveřici 
naprostých Mimoňů (staří zná-
mí Kevin, Stuart, Bob a nováček 
Otto, což je Mimoň s rovnátky 
a akutní potřebou obejmutí).  
I když je to k neuvěření, rychle  
s nimi najde společnou řeč, 
postaví s jejich pomocí první 
padoušské doupě, zkonstruuje 
první zbraň a naplánuje první 
tajnou misi. Cílem téhle akce 
je stát se členem Šílené šestky, 
což je mezi padouchy naprostá 
elita. Pro Grua jsou její členové 
absolutní ikony a životní vzory, 
a když je opustí jejich dosavad-
ní lídr, legendární mistr bojo-
vých umění Wilda Kopanec, 
vycítí Gru šanci zabrat uvolněný 
flek. Pohovor na člena Šílené 
šestky však nejde vůbec dob-
ře, místo toho, aby se stal jejím 
členem, má Gru najednou pět 
všehoschopných nepřátel na ži-
vot a na smrt. Naštěstí má nové 
kamarády a ti ho ve štychu roz-
hodně nenechají. Pod vedením 

Mistryně Čou začnou trénovat 
kung fu, protože s Šílenou šest-
kou se po dobrém vyjít zkrátka 
nedá. Jak vše dopadne, může-
te vidět ve středu 18. ledna od  
14 hodin ve Velkém sále Záložny.

Za vším hledej ženu
Tři kamarádky, tři osudy. Krás-
ná Alex, sympatická Marta  
a svéhlavá Irena. Tři naprosto 
jiné příběhy a jiný pohled na 
život. Přesto je mezi nimi to nej-
pevnější pouto, které nic nemů-
že přetrhnout. Ani muž. Každá  
z nich má sen. Irena touží po 
vlastním domě a tomu podři-
zuje vše. Marta touží po mode-
rování v rádiu, ale je lékárnice, 
která si strašně moc chce po-
vídat s lidmi. A Alex? Ta ne-
prožívá zrovna šťastné období 
s přítelem. Chtěla by normální 
vztah s bezva mužským... Jenže 
se bezhlavě a vášnivě zamiluje 
do o dost staršího, avšak velice 
charismatického šéfa velké nad-
národní firmy. Podlehne jeho 
šarmu, ovšem brzy narazí na 
jeho tvrdou slupku. V tu chvíli 

přicházejí na pomoc kamarád-
ky a vymyslí na Alberta past, 
do které se postupně chytá… 
ovšem osud si občas se vztahy 
zahrává a přináší překvapení. 
Když příběh spěje k happy endu, 
zasáhne osud... Osobitá vztaho-
vá komedie, která nabízí velké 
herecké příležitosti pro tři skvělé 
herečky, a také mnoho slovního 
i situačního humoru. Film mů-
žete vidět ve středu 18. ledna od 
18 hodin ve Velkém sále Záložny.                 
                                                         MK

Animovaná komedie pro děti a vztahová komedie pro dospělé

Varieté Krhut je původní au-
torská show muzikanta, textaře  
a baviče Jiřího Krhuta, jehož 
domovskou scénou se stal Klub 
Heligonka, kde se svým reper-
toárem vystupoval v Kabare-
tu Bo. Krhutovo sólové varieté 
je mozaika stand-upů, skečů  
a scénických písniček inspirova-
ných svérázným životem nejen 
z Ostravy a okolí. Představení 
vás vtáhne do bizarních situací 
z prostředí jako jsou např. zasta-
várny, veksláci, tržnice, fitcentra, 
pracovní úřady, pofidér-
ní prodejní akce, ostrav-
ská Stodolní ulice, ajťáci 
a jiné. Varieté Krhut je 
výběr toho nejlepšího  
z obou pořadů Varieté 1  
a 2. Jiří Krhut je muzi-
kant, skladatel, textař  
a bavič. Jako skladatel se 
autorsky zapsal také do 
tvorby známých českých 
interpretů, jako jsou např. 
Ewa Farna, František 
Segrado, Vojtěch Dyk, 
Karel Šíp, Lenka Nová, 
Jiří Korn, Mirai Navrátil, 
nebo také česká legenda 
Marie Rottrová. Na kon-
ci roku 2019 vydal svou 
sólovou desku s názvem 
Čapkárna. V létě 2020 se 

dal dohromady s hercem Štěpá-
nem Kozubem a natočili spolu 
album s názvem Prásknu bičem, 
které si rychle získalo pozornost 
napříč generacemi. Krhut tak-
též otextoval původní autorský 
muzikál „Harpagon je lakomec?“ 
Národního divadla moravsko-
slezského a napsal hudbu a tex-
ty pro Divadlo na Vinohradech  
k divadelní komedii Provaz o jed-
nom konci. Vidět jste jej mohli 
také po boku Jaroslava Nohavici.   
                                                    MK

One man show Jiřího Krhuta
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Neformální setkání s 

praktickou lékařkou se zaměřením na 
akupunkturu, ajurvédu a homeopatii

a poradkyněmi JUST
Místo: klubovna č. 3 

Datum:  

Vážení čtenáři, přináší-
me Vám další informa-
ce o dění na Gymnáziu 
Jana Opletala. V  listo-
padu se u příležitos-
ti vzpomínkové akce  
k  17. listopadu konal 
jako vždy běh Po stopách 
Jana Opletala a Memori-
ál Jiřího Vaci, tentokrát 
již 33. ročník. Závodu 
se zúčastnilo sedm žá-
kovských a čtyři doros-
tenecká družstva ze škol 
v  Litovli, Uničově, Olo-
mouci, Bílé Lhotě, Nákle 
a premiéru měli závod-
níci z Bouzova. Závod se 
lépe vydařil žákovskému 
družstvu s  kapitánkou Magda-
lénou Vályovou z tercie, které 
dosáhlo na úžasnou stříbrnou 
pozici. Dorostenci obsadili pěk-
né 3. místo.  V  žákovské kate-
gorii zvítězila ZŠ Heyrovského 
Olomouc, v dorostu dominovali 
studenti Slovanského gymná-
zia Olomouc. V prosinci se pak 
uskutečnil Den otevřených dve-
ří, a jako každý rok nás velmi 
potěšil zájem rodičů, žáků, ale  
i přítomnost absolventů, kteří 
si přišli zavzpomínat a podívat 

se, co se na škole od doby jejich 
studia změnilo. Jako vždy měl 
úspěch i koncert sboru Palora 
konaný v aule gymnázia.
Prosinec se jako tradičně nese 
nejen ve znamení příprav na Vá-
noce, ale také zvýšené nemoc-
nosti. Proto nám dovolte popřát 
do nového roku všem čtenářům 
hlavně pevné zdraví, co nejvíce 
dobrých zpráv a důvodů k  ra-
dosti a spokojenosti.

PhDr. Lenka Viktoříková

Akce na litovelském gymnáziu

Dárky jsou pro většinu z nás ne-
odmyslitelnou součástí Vánoc. 
S  touhle každoroční tradicí se 
však pojí ještě druhá strana min-
ce. Naše dárky s sebou totiž nesou 
neuvěřitelnou ekologickou zátěž, 
kterou si většina z nás asi ani ne-
uvědomuje. Nejde jen o samot-
né dárky, ale i o to, jak je balíme. 
Chováme se ekologicky? Ekotým 
během vánočního jarmarku na 
Jungmance vyzpovídal návštěv-
níky a sepsal nejdůležitější postře-
hy: Většina lidí kupuje na Vánoce 
nový balicí papír, pouze malá část 
lidí používá balicí papír vícekrát. 
Dárkové tašky jsou k opětovnému 
použití podstatně vhodnější. Lidé 
nás většinou s naším projektem 
podpořili. Bylo hodně zájemců  
o pomoc s udržitelností. Hlavně se 
dětem líbily dílničky, ve kterých si 

mohly vyrobit ekologickou tašku. 
Některé to navnadilo tak, že zabalí 
dárky ekologicky. Za celý Ekotým 
O. Papajk.
Do čeho tedy takový dárek příště 
zabalit? Dárky můžete balit do no-
vinových papírů, převázat přírod-
ním provázkem a ozdobit přírod-
ninami (šišky, sušené pomeranče 
a jablíčka, větvičky jehličnanů, 
koření apod.). Věděli jste třeba, že 
krabici od bot můžete obrátit na-
ruby a dozdobit různými tiskátky 
nebo kousky látek? 
Věříme, že v rodinách návštěvní-

ků poučených naším Eko-
týmem vzniklo během vá-
nočních svátků mnohem 
méně odpadu, a vy ostatní 
se už teď zamýšlíte, jak dal-
ší Vánoce balit ekologičtěji. 
Ekotým i celá Jungmanka 

Vám přeje šťastný nový 
„udržitelný a bezobalový“ 

rok 2023.                                 

Bezobalové Vánoce

ZDRAVÍ JE JEDNA Z NEJVĚT-
ŠÍCH ŽIVOTNÍCH HODNOT 
A VE VZÁJEMNÉM SDÍLENÍ 
JE BOHATSTVÍ!
Naučila jsem se za 35 let praxe 
hodně o diagnózách a proce-
sech, které vedou k nemocem. 
Snažila jsem se celý profesní ži-
vot sledovat novinky v medicí-
ně. Západní medicína skvělým 
způsobem rozumí tomu, jak se 
choroby vyvíjejí a jak potlačit 
jejich projevy. Ale obtížně umí 
řešit impulsy, díky kterým ně-
kde v hloubce těla nebo duše 
nemoci začínají. Abych rozumě-
la i této stránce, studovala jsem                               
především homeopatii, ale také 
ajurvédu, akupunkturu, antro-
posofii, aromaterapii, Bachovy 
esence a mnoho dalších doplň-
kových metod, které  patří  do 
HOLISTICKÉ (celostní) MEDI-
CÍNY. Všechny tyto poznatky  

a praktické  zkušenosti mne při-
vedly k tomu, že rozumím lépe 
nemocem i procesům, které ve-
dou k uzdravení.
Ve svém poradenství také vyu-
žívám produkty švýcarské firmy 
JUST spolu s týmem odborných 
poradkyň.
PŘÁLA BYCH SI TYTO PO-
ZNATKY A ZKUŠENOSTI CO 
NEJVÍCE SDÍLET, PROTO 
JSEM ZALOŽILA KLUB BO-
HATSTVÍ A ZDRAVÍ .  
Bude-li zájem, můžeme se 
scházet pravidelně jednou za  
1–2 měsíce v prostorách Měst-
ského klubu v Litovli.
Nejbližší termíny:
• 10. ledna   VAŘENÍ PRO POHO-
DU TĚLA I DUŠE
• 7. března ZÁZRAČNÉ ÚČINKY 
ÉTERICKÝCH OLEJŮ
Těším se na Vás!
                            MUDr. Hana Váňová

Klub bohatství a zdraví 
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Vánoce a oslavy nového roku 
2023 jsou za námi a já doufám, že 
jste všichni prožili vánoční svát-
ky v  pohodě, klidu a ve zdraví. 
Hned na úvod děkuji všem svým 
zaměstnancům za jejich práci, 
která je velmi náročná a dělají vše 
pro to, aby se děti cítily v mateř-
ské škole příjemně a bezpečně.                                                                            
Společně pokračujeme v nastave-
né vizi, kterou se daří postupně 
naplňovat. Na Čihadlo byl zabu-
dován kamerový systém se zvon-
ky, který zajišťuje bezpečnost při 
vstupu cizích osob do budovy. 
Nyní probíhají přípravy v Unčovi-
cích, navíc zde budou rodiče pou-
žívat ke vstupu čipy. 
Covidová situace nám konečně 
dovolila pořádat akce s  rodiči – 
společné vyrábění – jarní, veli-
konoční, podzimní, besídky pro 
maminky k  svátku, pasování na 
školáky, den otců atd… Zůstali 
jsme zapojení do projektů Recyk-
lohraní (sbíráme použité baterky), 
Se Sokolem do života (cvičíme, 
plníme různé úkoly a odměnou je 
dětem samolepka v sešitku), Celé 
Česko čte dětem (zapojení veřej-
nosti a rodinných příslušníků do 
čtení pohádek u spaní). Ke konci 
školního roku jsme pořádali výle-
ty na hrad Bouzov, do Amazonie 
v Olomouci, do ZOO na Svatém 

Kopečku u Olomouce a na Ma-
lou Morávku (s  rodiči).  Před 
Vánoci děti z  Čihadla vystoupily  
u rozsvěcování vánočního stromu 
v  Litovli na náměstí, s  pásmem 
písniček také v  klubu seniorů, 
skupinka dětí z Frišt. pekla a zdo-
bila s klienty z Domova důchodců 
v  Litovli perníčky, Osadní výbor 
v  Unčovicích uspořádal na návsi 
ve spolupráci s MŠ vánoční jar-
mark a rozsvěcoval se stromeček. 
Jinak akcí v MŠ měly děti během 
roku opravdu hodně – byly to kul-
turní či sportovní akce, starší děti 
absolvovaly plavecký výcvik na ZŠ 
Vítězná Litovel, využily místní do-
pravní hřiště, před letními prázd-
ninami nás navštívila policie, kte-
rá pro děti připravila moc pěknou 
besedu.                                                                                  
Pokračovali jsme ve spolupráci 
s  místními základními školami. 
S předškolními dětmi jsme měli 
možnost strávit vyučovací hodinu 
v  1. třídě (ještě před zápisem do 
ZŠ), prvňáci se těch našich před-
školáků hned ujali, vše jim ve třídě 
ukázali, společně pracovali v lavi-
ci. Nakoukli jsme také do příprav-
né třídy.
Na jaře do MŠ nastoupily na Friš-
tenského 2 děti z  Ukrajiny, které 
se bez problémů adaptovaly a ani 
jazyková bariéra pro ně nebyla 

problém. K  zápisu vyhlášeném 
v  červnu se již nikdo z  ukrajin-
ských dětí nedostavil. Celkem  
49 žádostí bylo podáno u běžného 
zápisu (v květnu), v novém škol-
ním roce nastoupilo na Frišten-
ského 13 dětí, na Čihadlo 12 a do 
Unčovic 11. 
V rámci „Národního plánu obno-
vy“(financováno EU) mají děti ve 
třídách notebooky s  interaktivní-
mi programy, které rozvíjí jejich 
digitální gramotnost. Pracujeme 
s nimi individuálně nebo ve dvoji-
cích. Kromě nejrůznějších didak-
tických pomůcek máme v  každé 
třídě čističku vzduchu, knihov-
ničky pro děti, částečně se obnovil 
nábytek, máme nové prostory pro 
ukládání lehátek pro děti, zkva-
litnily se podmínky pro zaměst-
nance (kancelář vedoucí učitelky 
v Unčovicích, učitelské stoly). 
Zřizovatel (město Litovel) investo-
val do různých oprav – zateplení 
stropů ve sklepě a pořízení nových 
plynových kotlů na Frištenské-
ho, Čihadlo má nový plot před 
MŠ a vydlážděný chodník, vzadu  
u vstupu jsou nové schody se 
zábradlím, v  Unčovicích se re-
konstruovaly dveře ze třídy do 
umývárny a je nová podlaha 
v kanceláři vedoucí učitelky. Touto 
cestou děkuji za vstřícnost a spolu-
práci s vedením města a odborem 
školství. 
V rámci projektu Šablony III pro-
bíhaly ve školkách různé projekty, 
které byly zaměřené na environ-
mentální a polytechnické vzdělá-

vání, pedagogové získávali zkuše-
nosti na jiných mateřských školách 
formou sdílení a vzájemných 
návštěv, využívali jsme personál-
ní podporu – školního asistenta.                                                                                                                
V listopadu se podařilo uskutečnit 
několikadenní pobyt na Slovensku 
ve městě Revúca, které je dlouho-
letým partnerem města Litovel. 
Do 6třídní mateřské školy Vladi-
míra Clementisa jsem vycestovala 
na 6 dní s vedoucí učitelkou z Či-
hadla a ředitelkou MŠ Gemerská. 
Naším cílem bylo získat nové zku-
šenosti, nápady a náměty pro další 
práci s dětmi. Paní ředitelka Mgr. 
Jana Polláková se nás hned první 
den vřele ujala. Připravila pro nás 
prohlídku prvního slovenského 
gymnázia a provedla nás městem. 
Cítily jsme se tam dobře, doufá-
me, že se třeba podaří kolegyním 
ze Slovenska přijet někdy k nám.
Naše zahrady se rozrostly o další 
herní prvky, v budoucnu bychom 
rádi využili dotace na přírodní 
zahrady. Technické služby Litovel 
nám nasadily na Frištenského tři 
platany, které v budoucnu poskyt-
nou dětem stín především v  let-
ních měsících. Děkuji všem pra-
covníkům TS, kteří nám po celý 
rok udržují školní zahrady.
V následujícím roce máme spous-
tu plánů, snad se nám je podaří 
zrealizovat. Samozřejmě bude vše 
závislé na financích. A co bude 
v  našich školkách nového? To se 
dozvíte v některém z příštích čísel.  
     
     Bc. Petra Sajičová, ředitelka školy

Co se událo v MŠ Frištenského v roce 2022

ŠKOLKA SLAVÍ NAROZENINY  

 

MŠ Unčovice slaví 50. narozeniny a 
u této příležitosti bude následující program: 

- pátek 10. 2. proběhne vystoupení dětí pro rodiče  
a pozvané hosty v MŠ Unčovice 

- sobota 11. 2. od 10:00 do 14:00 den otevřených dveří  
v MŠ Unčovice 

- neděle 12. 2. od 14:30 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL 
v místní sokolovně 

výstava prací dětí z naší školky  
a fotografií z různých akcí 

 
 
 
 
 
 

srdečně zve MŠ Unčovice, město Litovel a OV Unčovice 



Mateřské centrum Rybička
CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA (Jarmila Dospivová)

V lednu 2023 začínáme:
Miniškolka na zkoušku – 3. ledna
Dopoledne s programem – děti 2–4 roky 4. ledna, děti 1–2 roky 9. ledna

MINIŠKOLKA NA ZKOUŠKU
• úterý 3. 1., 8.30–11.15 hod.
Pro děti od 2 let, s sebou svačinu, pití, přezůvky.
Tato lekce je zdarma pro nové uchazeče, dále již platba předem, dle přihlášení. 
Dopoledne 160 Kč. 

MOŽNOST PŮJČENÍ DESKOVÝCH HER
Poplatek 20 Kč za týden půjčení.
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Jak už to u nás ve škole bývá zvy-
kem, 5. prosince se celá naše škola, 
včetně školky, změnila k nepozná-
ní. Všechny děti i dospělí se díky 
povedeným kostýmům proměnili 
v loupežníky. Celé dopoledne se 
neslo v duchu her a soutěží, které 
malí loupežníci plnili v  předem 
vytvořených tlupách.
Aktivity a soutěže byly za-
měřené na rozvoj jemné  
i hrubé motoriky, koordinace, 
na podporu týmové spolupráce, 
kreativního řešení úkolů a také 

na prohlubování kulinářských 
dovedností. Všechny děti se úkolů 
zhostily se ctí a odvahou, jak se na 
pořádné loupežníky sluší a patří.
Na závěr hravého dopoledne nás 
navštívil i Mikuláš se svojí druži-
nou a všechny děti byly obdarová-
ny balíčkem z rukou anděla.
Všichni jsme si společné hry  
a soutěže velmi užili a těšíme se na 
další nevšední zážitky. Více foto-
grafií a videí nejen z této akce na 
Facebooku ZŠ a MŠ Nasobůrky.

Kolektiv ZŠ a MŠ Nasobůrky

Loupežnická škola a Mikuláš 

Kdo chodívá nebo jezdívá na 
kole kolem Informačního stře-
diska CHKO Šargoun, ten už si 
jistě všiml stromečků nově vysa-
zených v poli podél cyklostezky. 
To mají na svědomí děti z  lito-
velského skautského oddílu, kte-
rý Informační středisko využívá 
jako svou základnu.
V  jednom listopadovém víken-
dovém odpoledni se naši skau-
ti zase sešli, vzali s  sebou rýče  
a lopaty, aby každý z nich zasa-
dil jednu sazenici. Výsledkem je 
ovocná alej složená z 16 odrůd 
hrušní a 7 odrůd švestek, větši-
nou odrůd starých. Každý benja-
mínek, světluška nebo vlče bude 
opatrovníkem „svého“ stromku 

i v  následujících třech letech  
a bude se starat o jeho zálivku.
Bylo to povznášející odpoledne, 
radost z užitečné práce měly ne-
jen děti, ale i jejich rodiče, kteří 
přišli pomoct. Už teď se všichni 
těšíme, až za pár let ochutná-
me, co jsme zasadili. Děkujeme 
vlastníkovi pozemku – městu 
Litovel – za souhlas s výsadbou 
a ZD Unčovice za vstřícný pří-
stup k  našim nápadům. Tento 
projekt byl vytvořen díky gran-
tovému programu Nadace Part-
nerství, individuálním dárcům 
veřejné sbírky a partnerům ini-
ciativy Sázíme budoucnost.

Český svaz ochránců přírody 
Litovel a Skauti Litovel

Skauti v akci

Společnost EKT GmbH & Co. KG se 
sídlem v  německém Bad Salzufle-
nu je výrobce precizních termo-
plastových produktů používaných 
převážně v domácích spotřebičích. 
Lisování plastových dílců předsta-
vuje náš stěžejní výrobní program, dále se zabýváme potiskem, frézo-
váním, svařováním a montáží skupin pro domácí spotřebiče. 

Pro plánovanou expanzi hledáme zaměstnankyně  
a zaměstnance na následující pracovní pozici:

Dělník/-ice
Požadujeme ochotu pracovat ve třísměnném provozu (pondě-
lí–pátek) a manuální zručnost. Uvítáme odpovídající vzdělání  
a zkušenosti v oboru. 
Nabízíme:
✳ zajímavé mzdové ohodnocení
✳ měsíčně vyplácené prémie za individuální výkon a šrotace
✳ 25 dní dovolené
✳ stravenkový paušál, příspěvek na penzijní připojištění a Vánoce
✳ každý měsíc odměnu za přítomnost v práci (6 % mzdy)
✳ příplatky za směnnost nad rámec zákona 
✳ smlouvu na dobu určitou (1 rok), poté na dobu neurčitou
✳ možnost kariérního růstu
✳ čisté a moderní prostředí nového závodu

Pošlete nám prosím svůj životopis na e-mail: prace@ekt.tech.
EKT CZ k.s., Víska 42. Tel.: 583 361 020, www.ekt.tech.

INZERCE
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Dům dětí a mládeže Litovel pořádá o pololetních
prázdninách výlet do Olomouce

LASER MANIALASER MANIALASER MANIA
Adrenalin, akce a zábava! 

Tohle přesně najdeme v Laser aréně v Olomouci.  

Kdy: 3. 2. 

Sraz: 8.20 hod. na vlakovém 

          nádraží Litovel - město

Návrat: 14.36 hod. na vlakovém nádraží Litovel - město

Cena: 390 Kč (3x hra, doprava)

S sebou – batůžek, pití, velkou svačinu, kopii kartičky ZP,
tmavší oblečení na hru a poté i oblečení na převlečení 

(děti bývají po hře zpocené ), malé kapesné.
 

 

Přihlášky (najdete je na stránkách www.ddmlitovel.cz – ke stažení –
přihláška na akci) odevzdat do 1. 2., a to osobně v DDM Komenského ul.
nebo na e-mail pospisilova@ddmlitovel.cz. Platby je možné zasílat na účet
19-1172770217/0100, VS 3017, nebo platit osobně v DDM Komenského
ul. – Po a St do 17 hod., Út, Čt a Pá do 15 hod.

Bližší informace na tel. 720 995 102 nebo e-mailu: pospisilova@ddmlitovel.cz          

                        Dům dětí a mládeže Litovel pořádá                     
přírodovědnou vycházku

Litovelské Pomoraví v zimě

KDY           sobota 14. ledna
SRAZ         v 9 hodin v DDM na Komenského ul.           
CENA        50 Kč za osobu

Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 12. ledna!

S sebou průkazku ZP, vhodné oblečení a obuv, svačinu 
a teplé pití, případně dalekohled. 

Nezapomeňte dobrou náladu!

Bližší informace na tel. 775 550 964, 725 823 618
E-mail: p.sova@ddmlitovel.cz

Dům dětí a mládeže Litovel vyhlašuje soutěž

O nej sněhulákaO nej sněhuláka

 Krásný zimní čas lze využít k zimním radovánkám.
Jakmile napadne sníh, postav sněhuláka, vyfoť se s ním

a zašli foto na e-mail pospisilova@ddmlitovel.cz.
Tři nejlepší stavitelé sněhuláků získají odměnu 

a všechny zaslané fotky zveřejníme 
na našich webových stránkách. 

Děti, tak hurá do toho, ať je plno sněhuláků hotovo! 

Monika Pospíšilová, tel. 720 995 102

Soutěž trvá do 28. 2.
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Dne 22. listopadu 2022 zemřel 
ve věku 92 let nestor litovelských 
házenkářů pan  Milan Beňa.  
V oddíle házené Sokola a ná-
sledně Tatranu Litovel působil 
od roku 1954 až do současnos-
ti, tedy neuvěřitelných 68 let. 
Ačkoliv házenou nikdy nehrál  
a dostal se k ní náhodu, zůstal jí 
věrný celý život. 
Nejdéle působil jako precizní 
organizační pracovník, krát-
ce také jako předseda oddílu  

a i v posledním desetiletí v po-
kročilém věku stále vypomáhal 
s malováním plakátů a celou 
dobu vedl unikátní kroniku. 
Kronice se věnoval, co mu zdra-
ví dovolilo, až téměř do svých 
posledních chvil. Neúnavně 
sbíral výsledky, fotografie, sta-
tistiky a události z oddílu i dal-
šího házenkářského dění všech 
věkových kategorií. Kronika, 
která je vždy několikrát do roka 
vystavena k prohlédnutí a velmi 

obdivována při házenkářských 
akcích v  Litovli, je jeho největ-
ším celoživotním dílem. Ale 
zdaleka ne jediným. V roce 1961 
spolu s Miroslavem Ničem zalo-
žili turnaj mužů O pohár měs-
ta Litovle, který se hraje dosud 
bez přerušení každý rok. Mezi 
jeho účastníky patří jména nej-
zvučnějších tuzemských klubů 
i řada zahraničních účastníků.  
 
Ačkoliv tedy působil vždy tak-
říkajíc „v  pozadí“, z  kanceláře 
či klubovny a ne ze hřiště, jeho 
následovníci ze současné gene-
race jsou si vědomi jeho obrov- 

ského významu pro podpo-
ru tělovýchovy dětí a mládeže  
i dospělých v Litovli. V roce 1998 
na slavnostním zasedání ČSH 
v Praze byl odměněn za svůj 
celoživotní přínos házené. Ob-
dobně v roce 2009 převzal cenu 
od Středomoravského svazu 
házené a v roce 2013 se stal jed-
nou z Osobností města Litovle.  

Milan Beňa byl tak bez nadsázky 
nejvýraznější osobností házené 
v Litovli. 

V úctě vzpomínají házenkáři.

Foto: Petr Komárek

Milan Beňa byl desítky let hybatelem házenkářského dění v Litovli

„Po úrazech v hokeji a hlavně v kopané v roce 1949 jsem aktiv-
ní činnosti zanechal. Tato nepříjemná zkušenost mi nedovolovala 
hrát naplno. Pak mě oslovil Jaroslav Skřepský, zda bych po něm 
narychlo nepřevzal funkci v oddíle české házené Sokola, protože 
se stěhoval z Litovle. Mělo to být na krátko, než organizační funkci 
převezme někdo jiný... Od roku 1961 jsem plně převzal po Lubo-
míru Antonovi i vedení kroniky oddílu české házené a následně  
i mezinárodní házené."
                                                                           Milan Beňa v roce 2014

Házenkáři Tatranu Litovel mají 
za sebou podzimní boje v soutě-
žích sezóny 2022/23. Pojďme se 
podívat, jak si vedou. 

A-tým dospělých se nadále drží 
na čelních pozicích 1. ligy a dělá 
dobré jméno celému našemu 
regionu. Tým v 10 utkáních po-
sbíral 15 bodů a je na skvělém 
2. místě za vedoucím Vsetínem. 
Nejlepší střeleckou formu měl 
Tomáš Prošvic (60 branek).  
V Českém poháru mohli domá-
cí diváci vidět souboje hned se  
2 extraligovými celky. Ve 3. kole 
Hanáci překvapivě vyřadili Ma-
loměřice 36:28 a s  mistrovskou 
Karvinou prohráli v  osmifinále 
po výborném výkonu 26:35.

Junioři, hrající 2. ligu mužů ob-
last Severní Morava, byli úspěš-
ní v polovině z 10 utkání a patří 
jim průběžné 7. místo. Nejlep-
ším střelcem týmu je se 40 bran-
kami Radek Čikl. 

Starší dorostenci ve 2. lize (sku-
pina Morava) se museli na za-
čátku sezóny vypořádat se sérií 
zranění a nemocí, a to se pocho-
pitelně podepsalo na jejich zápa-
sových výsledcích. Z osmi utkání 
získali šest bodů za dvě vítězství  

a dvě remízy. Střelecky se nej-
lépe letos zatím daří Davidu 
Maitnerovi, který zatížil konto 
soupeřů 40 brankami.

Mladší dorostenci pokračují ve 
výborných výsledcích po pře-
chodu řady hráčů ze starších 
žáků. Tým ve 2. lize (skupina 
Východ) z osmi utkání jedinkrát 
prohrál a s náskokem dvou bodů 
přezimuje na 1. místě tabulky. 
Střeleckým lídrem týmu je Mar-
tin Valouch s 50 brankami.

Starší žáci v  Lize Olomoucké-
ho kraje drží 4. pozici s 9 body. 
Přesto uspěli v  kvalifikaci Žá-
kovské ligy a postoupili tak opět 
do celorepublikové soutěže 25 
nejlepších celků. Z prvních čtyř  
utkání hraných v prosinci v Li-
berci dokázali dovézt 4 body za 
výhry nad Náchodem a praž-
ským Chodovem. Nejlepším 
střelcem týmu je Ondřej Tichý, 
který v 16 utkáních nastřílel již 
94 branek.  

Mladší žáci si vedou v Lize Olo-
mouckého kraje také výborně. 
Z  10 utkání jedinkrát prohráli,  
a to s  Žeravicemi po vyrovna-
ném zápase o pouhé dvě branky. 
Drží tak s  náskokem výborné  

2. místo. Nejlepším střelcem 
týmu je Martin Pospíšil s  80 
brankami, který je také nejlep-
ším střelcem soutěže.

Naplno působí také družstva 
starší i mladší miniházené. 
Na podzim se každé účastnilo   
7 krajských turnajů, ve kterých 
se hraje bez počítání skóre. 
Podzimní část sezóny se tak há-
zenkářům i díky podpoře měs-
ta Litovel, Olomouckého kraje  
a  dalších partnerů bezesporu 
vydařila. 

Vše nejlepší, hodně zdraví  
a úspěchů v  novém roce přejí 
čtenářů Litovelských novin há-

zenkáři Tatranu Litovel a těší se 
na vaši pokračující přízeň.          rš

Pozvánky na házenou

• 7. 1.  Novoroční turnaj veteránů 
                                             (8 týmů)
• 14. 1.  Zimní pohár starších žáků 
                                               (4 týmy)
• 15. 1. Házenkářský desetiboj mlad-
ších žáků                                                 (3 týmy) 
• 21. 1.  Memoriál Františka Čikla 
                                                        (muži, 3 týmy)
• 28. 1. Zimní pohár staršího dorostu   
                                                                       (4 týmy)
• 5. 2.  Zimní pohár mladších žáků 
                                                                      (8 týmů)

Házenkářská sezóna v polovině

Starší žáci si vybojovali start v celostátní Žákovské lize. Foto: Pavel Štěpánek
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Vážení čtenáři Litovelských novin,
čtyřicet let činnosti souboru nelze 
stručně popsat. Proto po doho-
dě s  paní redaktorkou rozdělíme 
vzpomínky na více částí. 

Kořeny litovelské Hanačky sahají 
až do nedalekých Slatinic, kde byl 
už v  r. 1945 po skončení 2. svě-
tové války založen národopisný 
kroužek. Už tehdy u jeho zrodu 
stála budoucí choreografka paní 
Valerie Hladká. Kroužek se velmi 
rychle rozrostl na početný soubor 
Hanačka Slatinice. Soubor se stal 
velmi známým a vystupoval ne-
jen doma, ale i v zahraničí. Např.  
v Německu, Polsku, Švýcarsku, Ju-
goslávii… Také se uskutečnilo na-
hrávání pro Československý roz-
hlas v Brně, Ostravě a Olomouci. 
Československá televize Ostrava 
natáčela se slatinickou Hanačkou 
pořad „Hanácké kraslice“. 
Ale jak život šel, tak po asi  
35 úspěšných letech nastaly i ve 
Slatinicích těžší roky. Největší 
komplikace začaly s  hudebním 
doprovodem, když termín vy-
stoupení souboru kolidoval s ter-
mínem jiného hraní souborové 
muziky, a ta mu dala přednost. To 
vedlo k roztrpčenosti i ztrátě členů 
a hledalo se řešení, jak tradici sou-
boru zachránit. 

Zhruba ve stejnou dobu v Litovli 
chtěl tehdejší SZK (Spojený zá-
vodní klub ROH Tesla Litovel) 
založit hanácký soubor. U zrodu 
této myšlenky stál především pan 
Antonín Grepl a požádal o pomoc 
právě choreografku slatinické Ha-
načky paní Valerii Hladkou. Ta 
pomoc neodmítla, takže na pod-
zim roku 1981 vzniká v  Litovli 
základ nového souboru. Náborem 

na Gymnáziu Jana Opletala se po-
dařilo získat několik mladých lidí 
a začalo se s  nácvikem. Později 
přibývali další členové. Vedení 
SZK v čele s ředitelem p. Stanisla-
vem Kleinem bylo potřebám sou-
boru velmi vstřícné. Soubor byl 
velmi brzy vybaven zcela novými 
všedními, svátečními i svatebními 
kroji a rekvizitami, což byla nema-
lá investice. 

V  r. 1982 se situace souboru ve 
Slatinicích ještě více kompliko-
vala. Osvětové besedě chyběly 
finanční prostředky na dotová-
ní Hanačky a hrozil její zánik.  
Ideálním řešením jak pro rodící se 
litovelský soubor, tak pro zdravé 
jádro souboru slatinického, bylo 
v této situaci spojení. 

Nově koncipovaná HANAČKA 
LITOVEL byla tedy složena ze 
začínajících litovelských a zkuše-
ných slatinických tanečníků, což 
bylo velkým přínosem. Vedoucím 
souboru byl pan Jan Holinka, cho-
reografkou paní Valerie Hladká 
– oba ze Slatinic. Doprovodnou 
hudbou byla litovelská Dechová 
hudba HANÁ, vedená p. Oldři-
chem Jaklem. Souborovým lido-
vým vypravěčem se stal p. Jaromír 
Hlavinka. Velkou péči věnovaly 
souboru další pracovnice SZK. Od 
začátku hlavně paní Jana Baroňo-
vá, pak dlouhá léta paní Zdenka 
Weberová a následně paní Jarmila  
Bruštíková.

První představení souboru se 
uskutečnilo v  r. 1983 na plese 
Gymnázia J. Opletala v Litovli. Pak 
už následovala celá řada dalších 
úspěšných vystoupení, a to nejen 
v okolí, ale později (v r. 1985) sou-

bor vyjel i na Slovensko 
do partnerského města 
Revúca. 

Slavný I. Hanácký bál se 
konal v Litovli 25. úno-
ra 1984. Byl zahájen 
slavnostním Hanác-
kým menuetem v  nej-
slavnostnějších krojích  
a sklidil obrovský po-
tlesk. Tím byla zalo-
žena tradice Hanác-
kých bálů, která se  
i přes různé komplika-
ce v  historii souboru 
zatím drží dodnes.

První zahraniční zájezd 
litovelské Hanačky a de-
chovky Haná se usku-
tečnil v červnu 1985 do 
NDR do městečka Brei-

tenau. Opět soubor vystupoval ne-
jen v okolí, ale také např. v Praze 
ve spartakiádním průvodu nebo 
v Ostravě a jinde. 

Významný byl i rok 1986, kdy byl 
založen dětský soubor Moravěn-
ka. Byl složen hlavně ze starších 
dětí – žáků druhého stupně ZŠ. 
Vedla jej opět paní Valerie Hladká 
a spolu s ní Dana Lacinová. Sou-
bor měl být dorostem pro dospě-
lou Hanačku. 
V  červnu 1986 Hanačka účinko-
vala na tradičním Mezinárodním 
folklorním festivalu ve Strážnici, 
kde byla součástí společného pro-
gramu hanáckých souborů nazva-
ného „Aj ta naša Haná“. 
Ve stejné době zavítal do Lito-
vle zahraniční – tehdy sovětský 
– soubor „Donské Jitřenky“, kte-
rý předtím účinkoval v  Ostravě 
(partnerském městě Volgogradu). 
Na oplátku byla Hanačka pozvána 
na srpen do tehdejšího SSSR do 
Volgogradu. 

Ačkoliv to v  dnešních dnech  
a současné válečné situaci na 
Ukrajině může znít podivně, stal 
se tento zájezd pro všechny účast-
níky na dlouhá léta nezapome-
nutelným. Pojí se s ním obrovské 
množství zážitků veselých, dojem-
ných i nečekaných. Nekonečná 
cesta vlakem s mnohahodinovým 
zdržením na hranicích byla příči-
nou zcela neplánované zastávky  
v Moskvě s nutností přespání sou-
boru tam. Stručně se nedá popsat 
vřelé přijetí ve Volgogradě i vítání 
jinde v okolí nebo obrovské aplau-
sy po vystoupeních ať už přímo na 
nábřeží řeky Volhy nebo na jiných 
místech v  blízkém i vzdáleném 
okolí. Slzy dojetí jsme měli jak při 
setkání s dětmi na mezinárodním 
pionýrském táboře (děti nás vůbec 
nechtěly nechat odjet), tak při ná-
vštěvě obřího památníku „Matka 
vlast“ – padlým z 2. světové války.

V dalších letech pokračovala řada 
vystoupení v okolí nebo i v part-

nerském městě   Revúca (1987). 
Na Hanáckých bálech v  r. 1988  
i 1989 bylo s úspěchem předvede-
no masopustní pásmo „Ostatky“, 
kdy v  maskách tančily nejstarší 
děti z Moravěnky a brzy tak přešly 
do dospěláckého souboru. 

Po listopadové sametové revoluci 
v r. 1989 nastaly změny ve společ-
nosti a folklór se dostával na okraj 
zájmu, takže vystoupení bylo stá-
le méně. Ubývali nejen tanečníci, 
ale i muzikanti z dechovky Haná. 
Soubor se dostal do krize a bylo 
nutné řešit hlavně hudební dopro-
vod. Krátkodobě jsme spolupra-
covali s dechovkou z Postřelmova 
a v r. 1993 byla navázána spoluprá-
ce s cimbálovou muzikou Šumica, 
která nás několik roků doprováze-
la. Avšak ani tato muzika nemě-
la vždy na naše vystoupení čas.  
V r. 1996 se se souborem rozlouči-
la choreografka paní Valerie Hlad-
ká. Soubor zůstal bez muziky i bez 
choreografky. Nácviku se tedy ují-
má p. Stanislava Kulatá s p. Janou 
Dolínkovou. V tomto těžkém ob-
dobí nám pomohl p. Milan Vybí-
ral st., který nás začal doprovázet 
na elektronické varhany. Nebylo to 
sice nic autentického, ale dokáza-
li jsme, i když s opravdu velkými 
obtížemi, udržet soubor při životě. 

Na lepší časy se začalo blýskat od  
r. 2000. Nový ředitel Městského 
klubu Mgr. Jaroslav Krestýn se 
snažil Hanačce výrazně pomo-
ci jak ohledně vystoupení, tak  
i ohledně doprovodné hudby. Byl 
obnoven dětský soubor s  novým 
názvem „Hanáčci“, jehož vedení 
se ujala p. Pavla  Bezová.  Koncem 
roku byla po velkém úsilí doře-
šena i hudební složka, která od  
r. 2001 začala fungovat jako sou-
část souboru pod pracovním 
označením Litovelanka a pod ve-
dením p. Milana Vybírala st. 

Pokračování příště. 

Stanislava Kulatá

40 let Folklorního souboru HANAČKA LITOVEL




