
Přípravy na zimu vrcholí

LITOVELSKÉ
NOVINY 2017

cena 11 Kč

   5 Vánoční cukroví 10 Pozvánky na vánoční akce

12

12

Celé adventní období je zvláštním a kouzelným časem končícího roku. První adventní neděle, nazývaná 
železná, vychází v kalendáři mezi 27. listopadem a 3. prosincem (letos to je právě 3. prosinec). Další 
neděle se nazývají bronzová, stříbrná a zlatá. Každou neděli se pak na adventním věnci zapaluje jedna 
svíčka symbolizující Naději, Mír, Přátelství a Lásku. Najdeme i věnce, které mají pátou svíčku. Ta se 
zapaluje na Štědrý den a symbolizuje Ježíše Krista. Proč se jednotlivé neděle ale označují železná, bron-
zová, stříbrná a zlatá? Dle pramenů jsou názvy nedělí důsledkem komercionalizace vánočních svátků  
a s křesťanským vnímáním adventního období nemají nic společného. Slovo advent pochází z latinského 
slova adventus překládající se jako příchod. 

Vánoční zvyky a tradice

4. prosinec – svátek sv. Barborky
Tento svátek je spojen s řezáním barborek – Barborčiných větviček. Podle tradice musela být větvička uříznuta 
z třešně, která byla alespoň 10 let stará. Poté se odnela do domu, kde žila neprovdaná dívka. Pokud větvička na 
Štědrý den rozkvetla, tak se dívka další rok vdala.
 
6. prosinec – Mikuláš
Postava sv. Mikuláše není biblickou imaginární postavou. Sv. Mikuláš skutečně existoval. Narodil se kolem roku  
270 n. l. ve městě Pataře v Malé Asii. Po smrti svých rodičů rozdal veškerý svůj majetek chudým a potřeb-
ným lidem. V té době zemřel ve městě Myra biskup. Jeho nástupcem se měl stát ten, kdo vejde následující-
ho dne do chrámu. Byl to právě svatý Mikuláš, který novou funkci přijal. Biskupský úřad vykonával velice 
poctivě až do své smrti, která nastala právě 6. prosince, tedy v den, kdy dodnes uctíváme jeho památku. Ze-
mřel přibližně v pol. 4. stol. n. l. a pochován byl v Myře. Stal se patronem dětí, ale také námořníků a rybářů, 
ochráncem převozníků (tuto úlohu pak převzal sv. Jan Nepomucký). Brzy po smrti sv. Mikuláše vznikly tradice  
sv. Mikuláše, jak je známe dnes. V předvečer 6. prosince chodí muž s bílým vousem, kterého doprovází čert  
a anděl a rozdává dětem drobné dárky z košíku. Zároveň je upozorní na to, že mají méně zlobit a více poslouchat 
rodiče a také pochválí za to, co se jim během roku podařilo. 

24. prosinec – Štědrý den
Na dlouho očekávaný Štědrý den se většinou k obědu nepodává maso, ale hrách, kroupy, čočka 
nebo houbový kuba. Zdobí se stromeček a s první hvězdou na noční obloze se usedá k štědrovečer-
ní večeři. Tradiční je rybí polévka a smažený kapr s bramborovým salátem. Na stole nesmí chybět vánočka  
a cukroví. Více se o štědrovečerních zvycích dozvíte na str. 11. 

25. prosinec – 1. svátek vánoční  – Boží hod
Boží hod se většinou nese ve znamení návštěv příbuzných. Ke společnému obědu se podává pečená kachna nebo 
husa s knedlíky a zelím, případně i tradiční svíčková omáčka. 

26. prosinec – 2. svátek vánoční – sv. Štěpán
V našich zemích je svátek sv. Štěpána spojován s tradiční vánoční koledou. „Na Štěpána“ totiž odcházeli ze služby 
čeledíni a děvečky, které někdy čekaly až do Nového roku. Na odchodnou každý sloužící dostával zvláštní koláč, 
tvořený třemi spletenými prameny do kruhu a ozdobený ořechy, rozmarýnem a pentlemi.

1. leden – Nový rok
Nový rok nepatří mezi klasické vánoční svátky, je ale důležitým dnem tohoto období. Tradičním jídlem je čočka 
nebo hrách, které mají zajistit dostatek peněz. Nevaří se drůbež – to proto, aby neuletělo štěstí. 
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Vážení a milí čtenáři, 

 přiznám se Vám, že toto předvá-
noční úvodní slovo se mi psalo ze všech 
nejhůře. Ač jsem zpočátku měla spoustu 
nápadů, jak bych ho chtěla koncipovat, 
tak nakonec jsem po pár řádcích vždy 
všechno zavrhla. Nakonec zvítězila tato 
verze, tak snad se Vám bude líbit...
 Poslední měsíc v roce je tady. 
Teoreticky by všichni měli mít dobrou ná-
ladu, usmívat se a být na všechny kolem 
milí. Když se ale podíváte kolem sebe, čas-
to tomu tak není a ze svátků klidu, míru a pohody se stávají svátky 
shonu. Jen si sami řekněte, co všechno za ty poslední čtyři týdny roku 
musíte stihnout udělat a zařídit. Začíná to předvánočním úklidem 
(nerozumím tomu speciálnímu výrazu, ale často jej slýchávám), kdy 
musí být umytá okna, vyprané záclony, koberce, vymetené všechny 
pavučiny, všude vysáto, na poličkách ani milimetr prachu a k tomu 
ještě vánoční výzdoba. Nejpozději začátkem prosince musíte, milé 
čtenářky, začít péct vánoční cukroví, aby se stihlo zaležet a změk-
nout (když nemáte super recept na ihned měkké perníčky, který 
vlastním) a které pak musíte hájit vlastním tělem, aby na Štědrý den 
nějaké zbylo a které po Štědrém dni naopak zase nikdo nechce. Dále 
se musí sehnat vánoční stromek (když doma nemáte umělý), což je 
také proces, který prověří řadu rodinných vztahů. Zdálo by se, že 
seznam předvánočních povinností je u konce, ale opak je pravdou. 
Jestli jste nebyli chytří (jako letos já), a neobjednali si dárky tzv. on-
line, tak musíte vyrazit do obchodů vystát na ně fronty. Ale řekněte 
sami, je tohle všechno opravdu nutné dělat? Jsou vánoční svátky  
o tomhle shonu? Kdyby nebylo uklizeno, kdyby nebyl stromek, kdy-
by nebyly dárky, tak by nebyly Vánoce? Myslím, že to není ta správ-
ná rovnice. Přece se Vánocům ne nadarmo říká nejkrásnější období 
roku? Jak jsem v úvodním slově minulého čísla psala, že na podzim 
začínáme zpomalovat a uklízíme si ve svém životě, tak o vánočních 
svátcích by to mělo platit dvojnásob! Vánoce nejsou o plném stole 
jídla ani o stromečku, jehož spodní prostor překypuje dárky. Váno-
ce jsou o tom zpomalit, užít si je, nikam a za ničím se nehonit... 
a když prostě něco nestihnete, říct si: nevadí. Myslím, že bychom 
o vánočních svátcích měli být s našimi nejbližšími, měli bychom si 
najít čas říct jim, jak nám na nich záleží a měli bychom také trochu 
bilancovat, jaký byl ten uplynulý rok, v tomto případě rok 2017.  
 Pro mě byl tento rok zásadní ze dvou důvodů. První dů-
vod se týkal mého pracovního života – nastoupila jsem do nové prá-
ce, která je pro mě velkou výzvou. Druhý důvod se zase týkal mého 
rodinného života – syn šel v září poprvé do školky – a tak jsem si 
říkala, jak tyto velké změny všichni a zároveň každý sám zvládneme. 
Teď s odstupem času vidím, že se je zvládat snažíme. Záměrně ne-
píši, že je zvládáme dobře či špatně, prostě se je jen snažíme zvládat, 
jak nejlépe umíme. 
 Z předsevzetí, která jsem si dala, říkám na rovinu, že jsem 
nesplnila žádné. Vlastně, jak tak přemýšlím, měla jsem jen jedno; že 
začnu cvičit. Co myslíte, jak dlouho mi to asi vydrželo? Nakoupila 
jsem si DVD s různými typy cvičení (jedno se jmenovalo moc hezky 
– Břišní pekáč) a i nějaké ty cvičební pomůcky. Ale bohužel má malá 
vůle a nízká motivace cvičení po měsíci ukončily. Letos to s před-
sevzetími vidím tudíž bledě a raději si žádné dávat nebudu, ať pak 
nejsem zklamaná, že jsem je opět nedodržela. Ale o nich si povíme 
až v lednovém úvodním slově, kdy toto téma bude více aktuální. 
 Na závěr Vám, milým čtenářům, přeji klidné prožití vánoč-
ních svátků, hodně štěstí, zdraví a ať každý z Vás stráví tyto svátky 
dle svých představ! Do nového roku vykročte pravou nohou ať už  
s předsevzetími či bez nich! Však si pak o nich v lednovém čísle po-
víme!

Eva Kratochvílová, redaktorka

Chodci, cyklisté i řidiči – začalo 
zimní období! Co je s ním spojeno?
S nástupem zimního období je 
velmi důležité připomenout si 
několik informací, které není 
radno podceňovat. 
První z nich se týká povinnosti 
chodců nosit reflexní prvek, po-
kud se za snížené viditelnosti 
(tedy nejen v noci, ale i za šera, 
mlhy apod.) pohybují mimo 
obec po krajnici nebo na okra-
ji vozovky v místě, které není 
osvětleno veřejným osvětlením. 
Tato novela zákona o provozu na 
pozemních komunikacích platí 
již od února roku 2016, ale stá-
le potkávám tolik chodců, kteří 
nejsou vidět, že považuji za nut-
né, tuto povinnost zmínit. Vidět 
a být viděn je základní pravidlo 
bezpečnosti na silnicích. Chod-
ci nemusí nosit přímo reflexní 
vestu, stačí již zmíněný reflexní 
prvek výrazné barvy z retro-
reflexního materiálu umístěný 
ideálně na končetinách nebo 
také může být součástí obleče-
ní, batohu či kabelky. V případě 
porušení této povinnosti hrozí 
bloková pokuta do 2 000 Kč. 
I cyklisté jsou povinni za snížené 
viditelnosti mít za jízdy rozsví-
cen světlomet s bílým světlem 
svítícím dopředu a zadní svítil-

nu se světlem 
červené bar-
vy nebo pře-
r uš ovaný m 
světlem čer-
vené barvy. 

Varovné bli-
kající kon-
cové cyklis-
tické světlo 
lze spatřit až 
do  vzdálenosti  
1000 metrů. 
Cyklisté, buďte proto také vidět!
Druhá neméně důležitá infor-
mace se týká řidičů. Ti mají 
povinnost užít od 1. 11. do 31. 3. 
zimní pneumatiky vždy, pokud 
se na vozovce nachází souvislá 
vrstva sněhu, ledu či námraza, 
nebo lze tyto jevy vzhledem ke 
klimatickým podmínkám oče-
kávat. A dále pokud je někde 
umístěna značka „Zimní výba-
va“ musí mít vozidlo zimní pne-
umatiky za všech okolností. 
V čem se liší zimní pneumatiky 
od těch letních? Zimní pneuma-
tiky jsou vyrobeny z jiné měkčí 
směsi, mají odlišný dezén, zaru-
čují lepší odvod vody a mají lep-
ší záběrové vlastnosti. Výrobci 
pneumatik uvádí pravidlo 4x4: 
tedy mít stejné čtyři pneumati-
ky, maximálně čtyři roky staré 
s hloubkou dezénu minimálně 
čtyři milimetry. Zimní pneuma-
tiky poznáte dle označení M+S 
(Mud + Snow = bláto a sníh).  
A dále se používá tzv. alpský 
symbol, tedy sněhová vločka 
uvnitř trojité hory. 
A ponaučení z toho plynoucí? 
Řidiči jezděte opatrně a chodci 
buďte vidět!                                                   red.

Městský úřad informuje občany, že v době vánočních svátků  
nebude provoz omezen. Platí obvyklé úřední dny a hodiny. 

Předplatné na rok 2018
Chcete předplacené Litovelské 
noviny dostávat každý měsíc do 
své schránky či předplatné daro-
vat jako milý dárek svým příbuz-
ným či přátelům?
Neváhejte se ohledně vyřízení 
obrátit na naši redakci se sídlem 
na Městském úřadě v pracov-
ní dny vždy od 8 do 14 hodin. 
Můžete také zavolat na telefon 
585 153 147 nebo využít e-mai-
lovou adresu: litovelskenoviny@
mestolitovel.cz. 

Máme pro 
Vás při-
p r a v e n y  
i dárkové 
p o u k a z y 
předplat-
ného.
J e d n o 
číslo sto-
jí 11 Kč, 
předplat-
né na rok pak činí 132 Kč. 
                                                 red.
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Co u nás máme nového?
...zábradlí
Zábradlí u Nečízu na náměs-
tí Přemysla Otakara je již 
opraveno. Opravu provedla 
Umělecko-kovářská a re-
staurátorská dílna Ilja Běhal 
a spol.

...vyhlídka
Vrchol Parduska nedaleko 
Měrotína se dočkal nového 
posezení a informační pa-
noramatické tabule. Ještě jste 
toto oblíbené výletní místo 
nenavštívili? Teď máte důvod!

...ambulance
Od 1. září funguje v Lékař-
ském domě u Svatojánu nová 
gynekologická ambulance. 
Ordinuje MUDr. Jan Ha-
rašta každé pondělí v době 
7–15 hodin. 

...poliklinika
V těchto dnech fi nišují sta-
vební úpravy na budově Po-
likliniky na ulici Kollárově, 
které od července probíhaly. 
Došlo k zateplení obvodo-
vého pláště a střechy a k no-
vému nátěru fasády. Po více 
jak dvouměsíčním omeze-
ní je tedy budova opět plně 
funkční a díky novému ná-
těru se stala i reprezentativní 
budovou v centru města. 

...název ulice
Nová ulice, jež se jmenu-
je Pošmýlská, se nachá-
zí v lokalitě Pavlínka, kde 
se v současné době sta-
ví nové rodinné domy. 
Sousedí s ulicemi Sadová 
a Pavlínka. Ulice dostala 
jméno podle Pošmýlu, bý-
valého mlýna, který se v lo-
kalitě nachází (u fotbalové-
ho stadionu). První zmínka 
o mlýnu pochází  již ze 14. stol.

...hala v Kvartě
Dne 14. září byla slavnost-
ně otevřena nově přistavěná 
hala společnosti Metal Trade 
Comax, výrobní závod Lito-
vel. Najdete ji v Průmyslové 
zóně Víska, Nasobůrky. 

Technické služby Litovel informují 
občany o podzimním sběru větví, 
který proběhne ve dnech pátek až 
neděle 10.–12. listopadu. TS Lito-
vel prosí občany, aby větve odklá-
dali na volná prostranství na urče-
ných místech až ve stanovené dny. 
A dále, aby zde neodkládali jiný 
odpad ze svých zahrádek a do-
mácností.
Stanoviště:
1. Palackého (proti prodejně ETA) 
2. Parkoviště ulice Příčná 
3. Komárov (za pomníčkem)
4. Dukelská ulice u mostu (proti      
     marketu TESCO)
5. Červenská (konec ul. u zahrá-
     dek)
6. Žerotínova (za garážemi)
7. Pavlínka
8. křiž. ulic Šmakalova–Sochova

Co se u nás bude dít?
Již 5. ročník Národní 
potravinové sbírky se 
uskuteční letos i v Lito-
vli, v sobotu 11. listopa-

du od 8.00 do 20.00 h. v supermar-
ketu Billa. Národní potravinovou 
sbírku organizuje platforma Byznys 
pro společnost ve spolupráci s Čes-
kou federací potravinových bank, 
NADĚJÍ, Armádou spásy a Charitou 
Česká republika. Na realizaci sbír-
ky se podílí také řada neziskových 
organizací a více než 4 000 dobro-
volníků. Každý z nás může pomoci 
nákupem potravin a drogistické-
ho zboží lidem v nouzi. Potraviny 
pak putují např. seniorům či lidem 
v azylových domech. Hledají se 
dobrovolníci, kteří pomohou sbírku 
uskutečnit. Více informací poskyt-
ne paní Zavadilová, tel.: 736750222.
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Otevření cyklistické stezky Hrázka
V pondělí 30. října byla i za 
nepřízně počasí slavnostně 
otevřena cyklistická stezka 
Hrázka spojující Červenku  
s Litovlí. Cyklostezka má nový 
asfaltový koberec a je po celé 
své délce osvětlena. Je na ní 
vybudován ostrůvek, který za-
mezí vjezdu motorových vo-

zidel. Výstavba začala 4. září 
a navazuje na již provedenou 
červenskou část cyklostezky. 
Celkové náklady na vybudo-
vání litovelské části stezky byly  
2,3 mil. Kč včetně DPH. 
Ať je tedy stezka hojně využívá-
na ke klidným procházkám či  
k rychlé cestě na vlak!                 red.

I v Litovli to pořádně foukalo!
V neděli 29. října to u nás hod-
ně foukalo! Na tento den byl 
vyhlášen stupeň nebezpečí pro 
extrémně silný vítr. Ten trápil 
nejen Litovel, ale celou Čes-
kou republiku. Celkově hasiči  

v Olomouckém kraji vyjížděli 
ke stovkám zásahů. V Litovli se 
v neděli vyvrátil strom u Ústavu 
sociální péče, který se nachází 
na ulici Rybníček.                    red.
                    foto: Marie Vykydalová

Střednědobé plánování rozvoje 
sociálních služeb na Litovelsku   v plném proudu

Pod pojmem plánování sociál-
ních služeb si člověk, který tyto 
služby využívat nemusí, jen těž-
ko představí něco konkrétního 
a hmatatelného. Přesto není tak 
těžké dostat se do situace, kdy 
tomu bude naopak. 
Středisko rozvoje sociálních 
služeb, o.p.s. se sídlem v Jese-
níku v partnerství s městem 
Litovel uspělo s žádostí o dotaci 
na projekt zabývající se rozvo-
jem sociálních služeb na území  
20 obcí správního obvodu obce  
s rozšířenou působností Litovel. 
Smyslem projektu je zpracovat 
následný střednědobý plán roz-
voje sociálních služeb na vyty-
čeném území včetně akčního 
plánu, který bude jeho provádě-
cím dokumentem při nastavení 
a udržení základní sociální sítě. 
Ve zpracovaných dokumentech 
bude popsán nejen stávající 
stav poskytovaných sociálních 
služeb, ale také to, jak zabezpe-
čit služby, které jsou potřebné  
a schází. 
Cílem projektu je tedy nastavení 
systému poskytování sociálních 
služeb tak, aby byly z finanční-
ho, místního i lidského hlediska 
dostupné všem, kdo je potřebují 
využívat. K naplnění hlavního 
cíle však bude potřeba spolu-

práce zástupců obcí, veřejnosti, 
poskytovatelů služeb a řady dal-
ších odborníků.
V rámci projektu bude mimo 
jiné zpracován také Katalog 
poskytovatelů sociálních služeb  
a služeb návazných, a to jak  
v tištěné formě, tak i nově jako 
elektronická interaktivní apli-
kace. Ta bude velkým pomoc-
níkem jak Vám, občanům, tak  
i všem starostům obcí a soci-
álním pracovníkům. Smyslem 
katalogu je poskytnout obyvate-
lům ucelenou představu o služ-
bách v regionu a pomoci jim 
v jejich orientaci v případě, že 
potřebují zajistit odbornou péči 
sobě či svým blízkým. 
O postupu prací Vás bude-
me informovat na interneto-
vých stránkách www.litovel.eu  
a v místním tisku.
Partnerský projekt Středis-
ka rozvoje sociálních služeb, 
o.p.s. a města Litovel s názvem 
„Střednědobé plánování rozvoje 
sociálních služeb na SO ORP Li-
tovel“, je financován Evropským 
sociálním fondem prostřednic-
tvím Operačního programu Za-
městnanost a státním rozpoč-
tem ČR.              

Monika Blažková
koordinátorka  SPRSS

InzERcEVánoční strom je už na svém místě!
Vánoční strom přivezly Tech-
nické služby na náměstí ve čtvr-
tek 23. listopadu. Nepochází  
z daleka – dříve stál u kaplič-
ky ve Třech Dvorech. A výška? 
Úplně přesně nevíme, snad ko-
lem 14 m.                                      red.
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Stíny Litovelska
Krádež kola
Dne 6. listopadu, v dopoled-
ních hodinách, oznámila na 
Městskou policii žena z Lito-
vle krádež dětského horského 
kola. Kolo jí během noci odci-
zil neznámý pachatel z chod-
by bytového domu. Dům byl 
přes noc zamčený, kolo ráno 
nebylo na svém místě. Ulice 
je monitorována kamerovým 
systémem. Ze záznamu je pa-
trné, že do domu po celou noc 
nikdo nevešel ani nevyšel. Zá-
hada. 

Krádež Albert
Dne 9. listopadu v poledne 
zadrželi pracovníci ostrahy 
prodejny Albert Litovel muže, 
který „nakupoval v akci“ do 
batohu a u pokladny nezapla-
til. Na místo byla přivolána 
hlídka Městské policie, která 
muže požádala o vydání zbo-
ží – balíčkového masa za bez-
mála tisíc korun. Pán plánoval 
velkou hostinu. Při ověřování 
totožnosti bylo zjištěno, že 
se podobné krádeže dopustil 
opakovaně. Putoval na obvod-
ní oddělení Policie ČR, která 
případ dále šetří pro podezře-
ní z trestného činu.

Poškození auta
Manželskou krizi řešila své-
rázným způsobem žena  
z Mladče. Dne 4. listopadu  
v 18 hod. vyčíhla okamžik, 
kdy její manžel zaparkoval vo-
zidlo u své přítelkyně v Litovli  
a šla na věc. Zrcátko a stěrač 
se staly cílem jejího útoku. 
Viděla ji při tom ale jejich dce-
ra, která přivolala otce. Žena 
z místa před jeho příchodem 
utekla. Muž na místo přivolal 

strážníky Městské policie. Po 
zadokumentování oznámení  
a po podání vysvětlení svědků 
putuje případ do přestupkové 
komise. 

Zraněný „C“
Dne 4. listopadu v 01.37 hod. 
vyjely společně hlídky Policie 
České republiky a Městské 
policie na ulici 1. máje v Lito-
vli, kde před „C“ barem došlo  
k fyzickému napadení mezi 
hosty. Po zklidnění situace 
byla přivolána rychlá zdravot-
ní služba, která ošetřila zraně-
ného a následně jej převezla 
do nemocnice. Přestupek proti 
občanskému soužití projedná 
přestupková komise. 

Poškozený rozvaděč
Dne 3. listopadu v 8.20 hod. 
přijala hlídka Městské poli-
cie oznámení, že neznámý 
pachatel úmyslně poškodil 
elektrický rozvaděč veřejné-
ho osvětlení v Litovli na ulici  
1. máje. Násilím vypáčil dvíř-
ka rozvaděče a odpojil vodiče 
od hlavního přívodu. Vandal 
odborník. Pomůže nám ho ně-
kdo identifikovat?

Opilec
Dne 23. října, krátce po půl-
noci, zajistila hlídka Městské 
policie na ulici Husově muže, 
který byl zpitý pod obraz. Vá-
lel se na chodníku, komuni-
kace nemožná, chůze, to ani 
náhodou. Na místo byl přivo-
lán lékař, který schválil převoz 
opilce na záchytku. Následoval 
nelehký transport služebním 
vozidlem Městské policie do 
Olomouce.

Městská policie Litovel

Černé skládky u řeky Moravy
Začátkem listopadu upo-
zornilo povodí Moravy  
s. p. Městský úřad Litovel na 
zřízené skládky ořezů větví 
převážně ovocných stromů  
a listí ze zahrad. Tyto skládky 
se nacházely na pravém bře-
hu řeky Moravy v úseku od 
mostu na Pavlínce směrem  
k městské ČOV. 
Vodoprávní úřad pro- 
vedl v dané lokalitě dne  
9. listopadu povodňovou pro-
hlídku. Při té bylo zjištěno, 
že se stále dvě hromady vět-
ví v místě nachází. Občané, 
kterým dané zahrádky patří  
a tudíž, kteří i dané skládky mají 
na svědomí, byli vyzváni k jejich 
okamžitému odstranění. 
V této souvislosti upozorňuje-
me občany na povinnost likvi-
dovat odpad ze svých zahrad 
výhradně na svých pozemcích 

a nebo, aby tyto odpady zavez-
li na sběrný dvůr či skládku. 
Zakládáním takových skládek  
v záplavovém území je ohrožena 
zejména povodňová bezpečnost 
obce, jelikož mohou být splave-
ny do vodního toku. Následně 
může dojít k ucpání koryta níže 
po toku a zhoršení odtokových 
poměrů. 

red. ve spolupráci s Povodím  
Moravy a Odb. životního prostředí

Národní potravinová sbírka měla 
v Litovli úspěch!
V sobotu 11. listopadu se po celý 
den v supermarketu Billa Lito-
vel poprvé konala Národní po-
travinová sbírka. Od dárců jsme 
celkem získali 518 kg potravin  
a drogistického zboží, což je pro 
představu 36 beden od banánů! 
Děkuji všem, kteří přispěli ke 
zdárnému průběhu akce, štěd-
rým dárcům, studentům Gym-
názia Jana Opletala, kteří nám 
při sbírce pomáhali a také panu 
řediteli gymnázia, Mgr. Radimovi 
Lindnerovi, který jejich aktivitu 
významně podpořil. Darované 
potraviny putují např. seniorům, 

lidem v azylových domech či mat-
kám samoživitelkám a budou díky 
Vám pomáhat i lidem v našem 
okolí prostřednictvím Charity.   
                   Ing. Ludmila Zavadilová     

Jak se jezdí na sídlišti Karla Sedláka
Sídliště Karla Sedláka prochá-
zí od r. 2016 svou revitalizací.  
V zatím poslední etapě, která 
byla ukončena v září letošního 
roku, byla opravena ulice Karla 
Sedláka. Byl polo-
žen nový asfaltový 
povrch, vydláž-
děny chodníky 
a navýšen počet 
parkovacích míst. 
Všímavému pozo-
rovateli jistě neu-
niklo, že dopravní 
značky, které na 
sídlišti byly umís-
těny a které tedy upravovaly do-
pravu, již nebyly zpátky vráceny. 
Proč? Toto rozhodnutí dopravní 
značky zpět neumisťovat odsou-
hlasil dopravní inspektorát Poli-
cie ČR. Současný trend spěje  
k tomu, aby se značkami šetři-
lo – tudíž, aby jich spíše ubýva-
lo než přibývalo.  
A v našem případě 
nebyl důvod dávat 
je zpět.  
Jednoduše lze říci, 
že tam kde nejsou 
značky upravující 
hlavní a vedlejší 
komunikaci, tam 
platí přednost 
zprava. Pro příklad 

uveďme – na fotografii níže jede 
auto, kdyby na tuto křižovatku 
přijíždělo z jeho pravé strany  jiné 
auto, tak auto z fotografie musí za-
stavit a dát přednost zprava. 

A dále, jestliže auto jede po ul. Ge-
merské a zároveň by jelo auto po 
ul. Karla Sedláka a oba by chtěli 
odbočit do jednosměrné ulice 
(červená dlažba) s výjezdem vedle 
obchodu Adam na Žerotínově ul., 
které auto by tam odbočilo jako 
první? Zkuste určit!                       red.

Výherci soutěže o předplatné Litovelských novin
Výherci se stali paní Zdeňka Čamková z Litovle a pan Jiří Hrubý  

z Litovle. Výhercům gratulujeme!
Výhru si přijďte, prosím, vyzvednout do redakce Litovelských novin 

každý den mezi 8. a 14. hodinou. 
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Vyneseno z radnice
63. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 2. listopadu
• Byla schválena dodávka a mon-
táž dvou kusů mřížových bran do 
Švédské uličky, kterou zajistí firma 
Ilja Běhal – Umělecké kovářství 
Olomouc. 
• Byl schválen nákup nového obra-
zu „Českobratrská kaple v Litovli“ 
do sbírky Muzea Litovel. 
• V době od 30. listopadu do  
22. prosince bude na náměstí 
Přemysla Otakara umístěn strom 
splněných přání, který je součástí 
charitativní akce pořádané interne-
tovým Rádiem Deep. 
• Termín realizace vstupu do šaten 
Gymnázia Jana Opletala byl pro-
dloužen do 12. prosince 2017.
• Byla udělena výjimka ze zákazu 
konzumace alkoholických nápojů 
na veřejném prostranství. V období 
od 15. listopadu do 31. prosince 
bude na náměstí Přemysla Otakara 
umístěn stánek s vánočními punči  
a svařeným vínem. 
• Bylo schváleno poskytnutí dotace 
církevní mateřské škole Svatojánek 
na materiální vybavení. 

výběr redakce

Městská televize

Premiéra st 13.12. 18.45 hod.
 st 27. 12. 18.45 hod.
Repríza denně 6.45, 11.00,
 18.45 a 23.00 hodin
on-line: infokanal.litovel.eu
 www.youtube.com 
 (kanál Litovel.eu)

Kolektiv tvůrců Litovelského INFO-
kanálu Vám děkuje za přízeň i kon-
struktivní připomínky v roce 2017,  
přeje všem klidné, radostné Vánoce  
a veselého Silvestra. Na viděnou  
v roce 2018 . 
Litovelský InFOkanál mohou přijímat všichni 
TV účastníci napojení na kabelovou TV firmy 
UPc ČR, a.s. na kanále S9 (cc 09), v rámci in-
formačního kanálu „Regiony + “. Jde o tele-
vizní program určený pro vysílání informací 
a pořadů UPc, pořadů z regionů a městských 
infokanálů. Tento program běží mimo výše 
uvedené časy vysílání Litovelského InFO-
kanálu nepřetržitě v hodinové smyčce. Jed-
notlivé příspěvky místní videokroniky a od 
ledna 2015 celá vysílání jsou volně ke staže-
ní na webu města resp. přímo na YouTube po 
zadání kanálu „Litovel.eu“, který je přístupný 
i na všech  SMART  televizorech. Kontakt: 585 
153 250 (Ing. J. Hlavinka), e-mail: hlavinka@
mestolitovel.cz  nebo infotv@centrum.cz.

Jak se na nastávající zimu připravují Technické služby? 

Den boje za svobodu a demokracii

Klesající podzimní teploty jsou 
pro Technické služby důležitým 
upozorněním, že jim začíná 
nejpernější období v roce. Od  
1. listopadu do 31. března násle-
dujícího roku je totiž vymezeno 
zimní období, ve kterém Tech-
nické služby zodpovídají za zim-
ní údržbu – tedy sjízdnost silnic, 
mostů a schůdnost chodníků. 
Letos byla zimní pohotovost  
v Litovli vyhlášena dne 15. listo-
padu a již v sobotu 18. lis-
topadu se konal první vý-
jezd pohotovostní skupiny 
kvůli ledovce na asfalto-
vých vozovkách v centru  
a na Pavlínce. 
A co všechno mají vůbec 
Technické služby v zimě 
na starosti? Jak jsme již 
naznačili výše, starají se  
o sjízdnost silničních ko-
munikací a chodníků ve 
městě a místních částech. 
„Máme na starosti i autobu-
sové zastávky a odklízíme sníh  
i z areálů firem, např. Adriany, 
které si nás na tuto službu na-
jímají,“ doplňuje ředitel Tech-
nických služeb, pan Ing. Karel 
Zmund. A dle jakého harmo-
nogramu se sníh odklízí? Pořadí 
důležitosti je dané interní směr-
nicí TS k zabezpečení zimní 
údržby místních komunikací. 
Do 1. pořadí jsou zařazeny ko-
munikace a chodníky v centru 
města, tj. např. náměstí Př. Ota-
kara, ul. Vítězná, Masarykova, 

1. máje, Palackého, Kollárova 
a všechny mosty. Prioritně se 
také zajišťuje přístup ke zdra-
votnickým zařízením a školám.
Sjízdnost těchto komunikací by 
měla být zajištěna do 6 hodin od 
vzniku závady. 
Ve 2. pořadí se odstraňuje sníh 
a zajišťuje sjízdnost např. na 
sídlištích Novosady, Gemerská,  
K. Sedláka, nám. Svobody a Sta-
roměstské náměstí a na místních 

komunikacích, které jsou dál od 
centra. Jmenujme např. ulice 
Šargounskou, Rybníček, Cho-
linskou, U Stadionu atd. Poté 
přichází na řadu místní části.  
V některých z nich zajišťují zim-
ní údržbu externí dodavatelé 
(např. ZD Unčovice či p. Havlí-
ček ve Vísce včetně Průmyslové 
zóny). 
Samotný průtah Litovlí (ulice 
Palackého, Dukelská, Žerotí-
nova) Technické služby v kom-
petenci úklidu nemají. Za tuto 

silnici zodpovídá Správa silnic 
Olomouckého kraje. 
Vraťme se ale ještě k samotné 
pohotovostní skupině. Ta zahá-
jila svou činnost právě 15. lis-
topadu a má deset členů. Kdo 
ale určí, kdy má tato skupina 
vyjet a kam má jet? K tomu  
p. Zmund dodává: „Je to hodně  
dle naší praxe a zkušeností. Vět-
šinou si voláme sami mezi sebou 
a řekneme si, že se má vyjet. Dále  

nám pomáhá práce vedou-
cího pohotovostní skupi-
ny, který je tzv. ve střehu, 
monitoruje situaci i v noci  
a přijímá informace také 
od městské policie. Když 
sněží v noci, tak samozřej-
mě chceme, aby lidé jezdili  
a chodili do práce po upra-
vených komunikacích. Vý-
jezd se zvažuje i podle toho, 
kolik nasněží, jaký sníh   
padá, jaká je vlhkost.“ 

  Pro zimní sezónu Technic-
ké služby disponují čtyřmi trak-
tory zn. Zetor, z nichž tři mají 
radlici a dva z nich pak ještě sy-
pače soli. Z dalších potřebných 
strojů jmenujme např. malo-
traktor Vega s radlicí a sypačem, 
zametací stroje se sypačem nebo 
nakladače. Používaným posypo-
vým materiálem je sůl a drcené 
kamenivo o průměru 2–4 mm. 
Snad bude letošní zima příznivá 
jak pro chodce, motoristy, tak  
i pro Technické služby!               

red.

Vánoční bohoslužby
Štědrý den 24. 12.

15.00 Litovel (dětská mše)
21.00 Červenka

23.00 Litovel

Boží hod 25. 12.
9.30 Litovel        11.00 Rozvadovice

Sv. Štěpán 26. 12. 
8.15 Červenka     9.30 Litovel

Silvestr 31. 12.
8.15 Červenka       9.30 Litovel

11.00 Rozvadovice     17.00 Litovel

Nový rok 1. 1. 
8.15 Červenka           9.30 Litovel

11.00 Rozvadovice         17.00 Litovel

Vůz Multicar M27 s radlicí a sypačem soli

Ve čtvrtek 16. listopadu byla ve 
13 hodin uctěna památka Dne 
boje za svobodu a demokracii. 
Vzpomínalo se na absolventa li-
tovelského gymnázia Jana Ople-
tala, který zemřel na následky 
zranění 11. listopadu 1939. 
Jeho pohřeb konaný 15. listo-
padu vyvolal vlnu demonstrací  
a událostí jako např. zavírání vy-
sokých škol nebo popravy. Dále 

se vzpomínalo na události roku 
1989. Za doprovodu Vojenské 
hudby Olomouc byly položeny 
květiny k pomníku Jana Opleta-
la. Následně se konala vernisáž 
výstavy Jindřicha Buxbauma 
nazvaná Chasidé v Mikulově. 
Úvodní slovo si vzal p. prof. 
Mgr. Jindřich Štreit, vernisáž 
doplnilo pěvecké vystoupení 
paní Nao Higano.                      red.

Distribuce nádob na bioodpad 
bude probíhat 

 od 11. do 15. prosince. 
Bližší informace Vám budou 
poskytnuty prostřednictvím 

webových stránek města, 
osadních výborů a hlášení 

městského rozhlasu.  



Ze společnosti
Přišli na svět  
15. 5.  Tobiáš Filip z Litovle
29. 6. David Konečný z Litovle
  2. 7.  Marek Běhal z Litovle
26. 7.  Jakub Skyva z Litovle
30. 7.  Tobiáš Čep z chudobína
  3. 8.  Jiří Dočkal z Litovle
  3. 8.  Michal Huličný z Litovle
  7. 8. Daniela Dostálová ze Savína
24. 8.  Eliáš Kvapil z Litovle
25. 8.  Milan Spáčil z Litovle
  2. 9.  natálie Vymlátilová z Třech Dvorů
  3. 9.  Anna Růžičková z nasobůrek
  6. 9.  Václav Grambal z Myslechovic 
  7. 9.  Marek Smýkal z Litovle
  7. 9.  Emma Urban z Litovle
12. 9.  Matěj Jirsák z Litovle
12. 9.  Ondřej Lolek z Litovle

Byli oddáni
23. 9.  Michaela Satorová z Litovle
  a Martin crhák z Litovle
14. 10.  Sabina Kotová ze Sobáčova 
  a Jakub Štábl z Pňovic
17. 10.  Robert Čuri z Brna
  a Ingrid Girgová z Litovle
20. 10.  Soňa Fuglíčková z Myslechovic 
  a Petr Ambrož z chudobína

Odešli
20. 10.  Mojmír Tichý z Litovle (85 let)
24. 10.  Vlastimil Kršek z Mladče (77 let)
25. 10.  Eva Kamienová z Litovle (51 let)
27. 10.  Marie Kopřivová ze Sobáčova (87 let)
  2. 11.  Ilona Pechová z Litovle (87 let) 
  4. 11.  Josefa Sitová z Litovle (70 let)
  7. 11.  Jan Solovský z Červenky (91 let)
  7. 11.  Jiří Fojtánik z Litovle (65 let)
  9. 11.  Karel zmund z Litovle (94 let)
10. 11.  Marie Šafářová z Litovle (89 let)
10. 11.  Jiří Kovář z Březového (57 let)
19. 11.  Ivana Koppová z Vísky (64 let)
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Inzerce

Hledáme soustružníka na klasický soustruh 
TOS, typ SU 50/2000.
Podmínky:
• stálý pracovní poměr či brigáda s nástupem ihned
• jednosměnný provoz
• pracoviště: zámečnická dílna Haňovice, menší  
    kolektiv
• plat 130–150 Kč/hod. dle praxe 
Požadavky:
• vyučení ve strojírenském oboru
Dále hledáme montéry papírenských strojů 
pro práci v tuzemsku i zahraničí. 
• vyučený zámečník nebo ve strojírenském oboru
• plat dohodou
zájemci, posílejte životopis na e-mail: mdostal@
celpap.cz nebo volejte na mobil: 739 079 362.

Den válečných veteránů
se u nás připomíná již 
počtvrté!
V pátek 10. listopadu jsme se  
v komorním počtu sešli před Muzeem  
a vydali se uctít památku Dne válečných 
veteránů. Položením kytičky vlčího máku 
a zapálením svíčky jsme vzdali čest pad-
lým vojákům v Litovli a místních částech. 
Zastavili jsme se např. u pomníků v Savíně, 
Nové Vsi, Rozvadovicích, Třech Dvorech či 
Litovli. V Unčovicích spolu s námi v místní 
Sokolovně zavzpomínali i místní občané. 
Jedna z nich, paní Karla Ryšavá, dokon-
ce zavzpomínala na svého dědečka Karla 
Coufala, který padl 23. října 1914 u Poličné.  
A proč se pokládají zrovna vlčí máky? 

Autorkou nápadu použít vlčí máky jako 
symbol vzpomínky na ty, kteří sloužili  
v 1. světové válce, byla Moina Michaelová, 
americká univerzitní profesorka a huma-
nistka. Po skončení války se Michaelová 
vrátila na univerzitu a shodou okolností 
dostala do třídy válečného invalidu. Chtěla 
mu pomoci, a tak ji napadlo prodávat hed-
vábné vlčí máky ve formě květiny do klopy  
a výtěžek z prodeje využít pro válečné in-
validy. Vlčí máky brzy po začátku 20. let 
minulého století překročily oceán a začaly  

 
se prodávat také v Evropě. K použití vlčí-
ho máku jako symbolu padlých inspirova-
la báseň kanadského podplukovníka Johna 
McCrae Na flanderských polích. Kanadský 
podplukovník John McCrae, lékař, dělostře-
lecký veterán z búrských válek v Jižní Af-
rice, byl za 1. světové války členem kanad-
ských zdravotnických služeb.
Tímto děkuji všem zúčastněným za jejich 
vzpomínky a snad se v příštím roce sejdeme 
ve větším počtu!                                red. a RoN

Vzpomínka u pomníku na Nové Vsi

Vzpomínka na Sokolovně v Unčovicích 

Linhart Fajt se narodil 26. 11. 1910 v Jablon-
ném nad Orlicí. Po smrti otce, který zahynul 
v r. 1917 v 1. svět. válce se v r. 1920 odstěho-
val se svou matkou Julií Fajtovou do Litovle, 
odkud odešel v r. 1939 do Francie a pak dále 
do Velké Británie, aby mohl bojovat za svou 
vlast v 2. svět. válce. V Británii sloužil u 311 
perutě RAF jako letecký mechanik s hod-
ností rotný. V sobotu 18. 11. to bylo právě  
74 let, co Linhart Fajt zahynul během operač-
ního letu na Liberátoru BZ872 v Biskajském 
zálivu. Je pohřben na francouzském hřbitově  
v Bayeux (odd. VIII, řada C, hrob č. 19). 
Tímto prostřednictvím bychom rádi uctili 
jeho památku. 

František a Josef Hetclovi, synovci

Vzpomínka

Exkurze do archivu  
v Olomouci přilákala 
množství zájemců
Michal Tomanec, litovelský občan, konzer-
vátor a restaurátor olomouckého archivu 
nás na úvod seznámil s možnostmi olo-
mouckého archivu. Viditelně pookřál, že 
vykládal pro zájemce z Litovle. Přijeli jsme 
ve dvou skupinách, dopolední na 9.45 ho-
din a odpolední na 14.30 hodin. Obě dvě 
skupiny se zdržely asi 2 hodiny a účastníci 
si celou akci pochvalovali. První skupina se 
navíc dostala do depozitářů, jinak výklad  
a ukázka probíhaly v restaurátorské dílně  
a přilehlém digitálním pracovišti. Seznámili 
jsme se se základními metodami, používa-
nými chemikáliemi a konzervanty, viděli 

jsme postup doplňování papíru i různé 
způsoby čištění. Nejstarší litovelské listiny, 
nejstarší litovelská městská kniha, prvotis-
ky i novodobé archiválie (mezi nimi jeden 
díl litovelské městské kroniky z období po 
roce 1945) pak umožnily přítomným blízké 
setkání s různými historickými obdobími. 
Dopoledne přišlo 14 osob a odpoledne 10, 
z toho 19 členů MSL. Panu Michalu Toman-
covi jsme za nám věnovaný čas a energii pře-
dali dvě litovelské publikace a poděkovali za 
milé přiblížení jeho práce.                           RoN

Dolévání chybějícího papíru na listině



DĚJINY KOLEM NÁS / 7

První část povídání o obci Těrlicko jsem za-
končila zmínkou o Jaskovické krčmě, která je 
jednou z nejstarších hospod na území Slezska. 
Pojďme si její historii přiblížit trochu více...

Jaskovická, Jaškovská neboli také Panská krčma stá-
la na Jaškovském kopci nad říčkou Stonávkou. Jak 
už jsme naznačili v prvním díle našeho povídání,  
o Jaskovické krčmě se poprvé zmiňuje listina opol-
ského knížete 
V l a d i s l a v a  
z roku 1268.  
V této době 
patřilo Těšín-
ské Slezsko 
p o l s k é m u  
vojvodství a 
krčma se stala 
útulkem všelijakých lapků a lupičů, kteří na okol-
ních cestách přepadávali cestující a kupce. z této 
doby pochází podzemní chodba, která vedla do 
polí a sloužila zlodějům a lumpům jako cesta  
k úniku před přicházejícími četníky. Po roce 1268 
pak byla krčma opevněna a opatřena stálou 
stráží, která se starala o bezpečnost cestujících  
a vybírala také mýto. Krčma byla několikrát přesta-
vována a rozšiřována s tím, jak měnila své majitele. 
za ně jmenujme např. Mochnika Kronice z cierlicka, 
pány Rousecké, Jana Kisielovského a barona Wilcze-
ka, za jehož vlastnictví krčma roku 1682 vyhořela.  
V roce 1691 ji Těšínská komora nechala znovu postavit  
a její podoba se přibližně dochovala dodnes.  
V 18. století se krčma stala majetkem hraběte Jana 
Larische Mönnicha, a tím nabyla na významu jako čas-
tá zastávka a nocležna kupců z různých končin, kteří  
s sebou přiváželi všelijaké zboží, zejména knihy. Krčma 
tedy byla velmi důležitým hospodářským a kultur-
ním střediskem – hrála se zde ochotnická divadelní 
představení, pořádaly se zde obecní schůze nebo jiná 
shromáždění. Posledním majitelem krčmy byl Antonín 
Palarczyk. V Pamětní knize obce Horní Těrlicko nás její 
pisatel Josef Kaštil informuje o nálezu pěti zlatých mincí. 
Tyto mince našel v roce 1922 právě tehdejší hostinský 
při stěně domu na východní straně. nejstarší z mincí 
pocházela z roku 1723, na jedné straně byl vyobrazen 
rakouský císař Karel VI., otec Marie Terezie, a na druhé 
straně byl obraz Marie s Jezulátkem s latinským nápi-
sem: Ochránkyně království uherského. Druhá mince  
z r. 1735  zobrazovala poprsí pruského krále Bedři-

cha Viléma  
a znak Pruska 
s latinským 
n á p i s e m : 
Každému své. 
Třetí mince 
byla stejná 
jako první, 

pocházela však z r. 1738. K dalším dvěma mincím po-
pis není. V roce 1934 se hospoda stala majetkem obce 
Horní Těrlicko. V současné době je v ní provozován hotel  
a restaurace.                                                                                            red.

Mesto Revúca sa predstavuje po jedenástykrát
Aj koniec roka 2017 sa bude niesť v duchu 
50. výročia podpísania Dohody o spolupráci 
a teda 50 rokov udržiavania a utužovania 
veľmi úzkych družobných vzťahov mesta 
Revúca a mesta Litovel. Oslavy výročia boli 
zahájené v sobotu 14. januára 2017 na Ge-
merskom plese v Mestskom dome kultúry  
v Revúcej. Hostí z partnerského mesta Lito-
vel sprevádzal súbor Hanácka môzeka, kto-
rý nielen odprezentoval tradičný regionál-
ny folklór, ale aj odštartoval začiatok roka 
spoločných podujatí v oboch partnerských 
mestách. 

Prvou akciou na pôde Litovla bol tradičný 
mestský ples, na ktorom sa zúčastnila dele-
gácia z Revúcej spolu s folklórnym súborom 
Šumiačan. Pohostinnosť českých partne-
rov spolu so zvučnými hlasmi slovenských 
folkloristov zabezpečili nezabudnuteľné 
okamihy a upevnili hodnoty priateľstva ob-
čanov partnerských miest.
V dňoch 27. – 29. apríla 2017 sa Revúca stala 
centrom mladých i dospelých divadelníkov, 
ktorí sa zúčastnili 43. ročníka krajskej súťaž-
nej prehliadky Zochova divadelná Revúca. 
Pódium divadelnej sály patrilo aj divadel-
nému odboru Sokol Litovel, ktorý sa odpre-
zentoval divadelnou hrou FurtFURIANTI. 
Posilnenie cezhraničnej spolu-
práce nastalo aj v oblasti vzde-
lávania. Žiaci a pedagógovia zo 
Základnej školy Víťezná z Li-
tovla spolu s detským spevác-
kym súborom Mládí v dňoch 
17. – 20. mája 2017 navštívili 
žiakov z partnerskej školy ZŠ 
J. A. Komenského v Revúcej. 
V podkrovných priestoroch 
Múzea Prvého slovenského 
gymnázia žiaci základných 
škôl odprezentovali vlastné 
výtvarné práce na výstave „Svet okolo nás“  
a v priestoroch Mestského domu kultúry 
Revúca na Slávnostnej akadémii spoločne 
oslávili viac ako 30-ročné priateľstvo oboch 
škôl. 
Informácie o histórii a spolupráci miest boli 
propagované aj prostredníctvom výstav. Vo 
výstavnej sieni Mestského klubu Litovel bola 
inštalovaná výstava s názvom „50 let Part-
nerství měst Revúca a Litovel“. V termíne 
od 9. júna do 31. júla 2017 v podkrovných 
priestoroch Múzea Prvého slovenského 
gymnázia v Revúcej bola výstava s názvom 
„Litovel pre Revúcu, Revúca pre Litovel“. 
Bohatý kultúrny program, sprievodné ak-
cie pre celé rodiny a jarmočné stánky. Aj 

o tom boli tohtoročné Dni mesta Revúca  
(16. – 18. jún 2017). Počas akcie pódium 
patrilo aj folkloristom zo súboru Hanačka 
a hudobníkom z Hanáckej môzeky, ktorí 
prezentovali piesne a tanečné pásma z ob-
lasti Hané. Súčasťou mestských osláv bolo aj 
slávnostné oceňovanie osobností mesta Re-
vúca, počas ktorých najvyšší predstavitelia 
oboch miest podpisom potvrdili pokračova-
nie Dohody o spolupráci. 
V termíne 08. – 10. septembra 2017 delegá-
cia z Revúcej prijala pozvanie na kultúrno-
-spoločenské podujatie Litovelské slávnosti, 

na ktorom prostredníctvom 
svojho stánku na Námestí Pře-
mysla Otakara odprezentovala 
mesto Revúca a folklórne sku-
piny Lykovec a Lykovček navo-
dili atmosféru slovenskej kultú-
ry a ľudových tradícií. 
V dňoch 06. – 08. októbra 2017 
navštívili mesto Revúca seni-
ori z Litovla, ktorí ochutnali 
slovenské špeciality na salaši 
Zbojská, zažili jesennú atmo-
sféru kultúrneho podujatia 

Jazda sv. Huberta a oboznámili sa s histó-
riou nášho mesta v priestoroch budovy Pr-
vého slovenského gymnázia. 
Za účelom vzájomného spoznávania  
a zlepšenia kvality služieb v oblasti turizmu  
a propagácie česko-slovenského družobné-
ho partnerstva nadviazali spoluprácu aj Tu-
ristické informačné centrum Revúca a Tu-
ristické informačné centrum Litovel. Centrá 
výmenou propagačných materiálov zlepšili 
povedomie občanov oboch miest o zaujíma-
vostiach, turistických možnostiach, prírod-
ných a kultúrnych hodnotách regiónov.   
Záver roka týchto jedinečných osláv bude 
patriť adventným koncertom. Dňa 9. de-

cembra 2017 o 17.30 hod. v Rímskokato-
líckom kostole sv. Vavrinca diakona v Re-
vúcej bude vystupovať komorný spevácky 
zbor absolventov GJO Litovel Jírovci. Pred 
vianočnú atmosféru plnú hudby a pokoja  
v sprievode nádherných tónov adventu  
a v podaní Speváckeho zboru Quirin 
môžu Litovelčania zažiť 16. decembra 2017  
v kostole sv. Marka. Pevne veríme, že dote-
rajšie návštevy Revúčanov v Litovli a Lito-
velčanov v Revúcej majú perspektívu v part-
nerskej spolupráci s aktívnym zapojením 
občanov oboch miest pokračovať aj naďalej.

 Text: Oddelenie regionálneho rozvoja, MsÚ 
Revúca. Foto: archív MsÚ, archív MsKS, archív 

Múzea PSG, ZŠ Komenského Revúca



Stalo se v Litovli
▪ Josef Svozil se narodil 8. 12. 
1847 v cholině, r. 1868 zanechal 
po otcově tragické smrti studia 
medicíny a začal hospodařit 
na rodinném statku v Seničce 
u Litovle, kde byl 1879–1885 
starostou. Jeho manželkou byla 
Kateřina Halousková, měli 9 dětí. Josef Svozil šířil 
zemědělskou osvětu, mj. založil pěstování chme-
le na Litovelsku. Roku 1885 byl zvolen poslancem 
zemského sněmu za soudní okresy Litovel a Koni-
ce a tento mandát si podržel až do r. 1906. V letech 
1890–1910 působil jako poslanec říšské rady ve 
Vídni, kde zastupoval politické okresy Litovel, zábřeh 
a Moravskou Třebovou. Roku 1893 založil v Litovli 
Rolnický akciový pivovar a r. 1896 Hospodářské druž-
stvo. Roku 1898 se odstěhoval do Olomouce. V letech  
1898–1903 byl šéfredaktorem Selských listů v Olo-
mouci, roku 1903 si postavil vilu v Litovli, kde od  
4. 10. 1902 začal vydávat vlastní nezávislý týdeník 
Selská stráž. Od 1.3.1924 se Selská stráž stala zem-
ským orgánem Čsl. rolnické jednoty se sídlem v Pro-
stějově. Svozil patřil k zakladatelům a vůdčím osob-
nostem agrární strany na Moravě. zemřel 1. 7. 1931.

▪ 8. 12. 1937 zemřel první český 
starosta Vácslav Socha ve věku  
86 let. narodil se 20. říj-
na 1851 v Miškovicích  
u Kouřimi v selské rodině.  
V roce 1881 přišel do Litovle jako 
účetní cukrovaru a později jeho 
ekonomický ředitel. Ve městě se ihned zapojil do 
veřejného života, stal se pokladníkem a jednatelem 
Měšťanské besedy, založil její pěvecký odbor. Roku 
1882 se přičinil o zřízení české matiční školy v Lito-
vli, stal se starostou místního odboru Matice školské  
a tuto funkci zastával ještě roku 1931 v 80 letech. Ve 
své funkci prosadil zřízení české reálky, nyní Gym-
názium Jana Opletala. Byl platným členem všech 
národních spolků, zvláště Ústřední matice školské  
a Sokola, jehož byl po šest let starostou. Patřil k zakla-
datelům myslivecké společnosti, byl činovníkem řady 
spolků. největších zásluh si získal jako člen národní „šest-
ky“ v boji o českou Litovel na konci 19. století. Byl zvolen 
prvním českým starostou města (11. 1. 1900- 27. 6. 1919), 
v čele městské správy stál téměř dvacet let, prosadil vy-
budování elektrárny, rekonstrukci cihelny, opravu mostů, 
silnic aj. V době první světové války už funkci nevykonával, 
ve vedení města jej tehdy vystřídal první náměstek Dr. Jan 
Smyčka. Roku 1910 si nechal postavit v oblasti „na va-
lech" vilu (Husova 805), kde do přízemí umístil i litovelské 
muzeum. To dosud připomíná radniční portál a náhrobní 
kameny u vchodu. Po mnohaletém úsilí byl jeho péčí po-
staven Útulek pro české děti, založil řadu nadací. na jeho 
počest byla postavena v parku pamětní deska, město mu 
věnovalo na novém hřbitově čestnou hrobku.

▪ Grafik a malíř, absolvent litovelského gymnázia On-
dřej Michálek, se narodil 18. 12. 1947 v Brně. V letech 
1965–1970 vystudoval FFUP u profesorů Vl. navrátila,  
V. zykmunda, M. Štolfa. Užívá grafickou techniku linoryt, 
jeho kombinace s linotiskem a sítotiskem. Od r. 1990 pra-
cuje jako pedagog v oboru grafika na PdF UP v Olomouci. 
Roku 1984 získal Čestnou cenu na Mezinárodním bienále 
grafiky v Krakově, ceny v Barceloně a Brazílii. R. 1993 se 
habilitoval v oboru grafika na VŠ výtvarných umění v Bra-
tislavě, od r. 1995 vede grafické kurzy na letní akademii  
v Lucemburku. Patří mezi přední české výtvarníky.         L. Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
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Podzim je tady a tedy čas usednout do la-
vic. Ve dnech 16.–20. října absolvovalo 
deset členů klubu kurz počítačové gramot-
nosti ,,Senioři komunikují“, Nadace Livie  
a Václava Klausových, pod vedením zkušené 
programátorky Mgr. Barbory Protivánkové. 
Kurz byl velmi úspěšný. Dal základy začína-
jícím a prohloubil i zkušenosti pokročilým 
uživatelům informačních technologií. Slav-
nostní předání osvědčení provedl i starosta 
města.
Ve čtvrtek 12. října se sešlo 20 seniorů, 
kteří vytvořili čtyři družstva pro soutěžení 
,,KOSTKY“. Vítězové byli patřičně odmě-
něni.
Po nevýrazných a spíše chladných podzim-
ních dnech se počasí ve čtvrtek 26. října 
změnilo k lepšímu. Po Beethovenovi, Lisz-
tovi a Paganinim byli dalšími významnými 
hosty renesančního zámku v Hradci nad 

Moravicí i litovelští senioři. Už někdy v po-
lovině 11. století vybudovali Přemyslovci  
v Hradci rozlehlý knížecí hrad, který byl 
však zničen požárem. Nám dobře známý 
Přemysl Otakar II. pak zahájil výstavbu 
nového gotického komplexu. Přibližně do 
dnešní podoby se zámek dostal za vlast-
nictví rodu Lichnovských na přelomu 18.  
a 19. století. Mezi prvními hosty zrenovo-
vaného sídla byl skutečně hudební skladatel 
Ludwig van Beethoven, který zde pobýval 
celkem třikrát a na jeho počest se od roku 
1962 pořádá hudební festival Beethovenův 
Hradec. Po prohlídce zajímavých expozic 
zámku účastníci navštívili v Opavě podnik 
výroby vánočních ozdob ,,Slezská tvorba“  
a nakoupili si mnoho jeho výrobků. Po chut-
ném obědě jsme se prošli v krásném parku  
u zámku Raduň. Už za tmy jsme přijeli domů. 

Dvory jsme zvládli v pohodě a i s dobrým 
obědem. Termíny a programy měníme pou-
ze z vážných důvodů a o změnách informu-
jeme včas ve vývěsní skříni.
Ve čtvrtek 16. listopadu proběhla již druhá 
beseda s Lukášem Navarou o fotografování. 
Ani při druhé návštěvě pan Lukáš Nava-
ra nezklamal. Tehdy přinesl alba fotografií  
z měst a přírody několika světadílů. Vi-
děli jsme amatérské začátky jeho práce až 
po dnešní profesionální výsledky. Kolem  
40 seniorů s obdivem sledovalo natáčení 
různorodých snímků na zakázku i pro te-
levizi. Nejvíce se líbily záběry z České Miss  
v Thajsku plné adrenalinu a exotiky. Děku-
jeme za poutavé vyprávění a těšíme se na 
příští návštěvu.
Ve čtvrtek 7. prosince se sejdeme v DPS  
k posezení s promítáním dokumentů.  
V tomto termínu měla být beseda s Ing. 

Škůrkem, která se tímto přesouvá na 4. le-
den 2018. Beseda „O Maroku“ se uskuteční 
v 15 hod. v DPS. Další čtvrtek 14. prosince 
proběhne předvánoční soutěž o ,,nejchut-
nější perníčky“. Nejlepší budou oceněny.
V pondělí 18. prosince v 17.45 hod. odjíždí-
me z Autobusového nádraží do Moravského 
divadla Olomouc na operetu ,,Vinobraní“. 
Při té příležitosti si užijeme také atmosféry 
olomouckého vánočního jarmarku. V led-
nu nám p. Miroslav Pinkava chystá besedu 
s fotografiemi ,,Litovel včera a dnes“, termín 
bude upřesněn ve vývěsce.
Končí rok a my děkujeme vedení města za 
pomoc Seniorklubu a společenským orga-
nizacím za spolupráci. Samospráva si přeje  
v příštím roce větší návštěvnost na akcích. 
Všem seniorům přejeme pohodové Vánoce  
a v roce 2018 hodně zdraví a štěstí.                jh, mf

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
Ve čtvrtek 2. listopadu se na besedě s Ing.  
Jiřím Hambálkem sešlo 34 účastníků. Pou-
tavé vyprávění s promítáním střídalo srov-
návání historických a současných fotografií 
stejných objektů v Olomouci, které zná dů-
kladně, protože provází návštěvníky města. 
Prohlíželi jsme si knihy o historii, knížky 
pohádek i pověstí, které nabízeli minulost 
zajímavější formou.
Ve středu 8. listopadu se turistické vycház-
ky pod vedením L. Kaštilové zúčastnilo 18 
turistů. Trasu dlouhou 12 km Šargon–Tři  
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Ursula Poznanski: Hlasy
Jaroslav Jarkovský: Příběh českých Vánoc

Arnošt Goldflam: 3x Agátka Kulhánková

VÍTĚZNÁ 
Pojmenování ulice pochází z období bezpro-
středně po osvobození republiky v roce 1945. 
Mělo symbolizovat vítězství spojenců nad na- 
cistickým německem.
název se ujal i pro panelové sídliště, které 
vzniklo v letech 1981–1985. za účelem jeho 
stavby byla na konci 70. let po pravé straně uli-
ce Vítězné zdemolována celá řada domů. Sídlišti 
musela ustoupit i zástavba v místech dnešní ko-
telny – Špitálský mlýn a tzv. Obšilův dům. Ulice 
vedoucí od křižovatky s ulicí Kysuckou směrem 
po proudu hlavního ramene řeky Moravy se od 
roku 1958 nazývala Československého červené-
ho kříže. název ulice zanikl při stavbě sídliště, 
které se dnes celé označuje jako sídliště Vítězná.

Ulice Vítězná vychází z ulice Masarykovy, pro-
chází přes Svatojánský most a ústí do ulice Žero-
tínovy. V minulosti byla součástí tehdejší hlavní 
Uničovské ulice vycházející z náměstí a vedoucí 
až na sever města. V roce 1900 se tato ulice 
rozdělila a dnešní ulice Vítězná se stala součástí 
nově pojmenované ulice Staroměstské, vedou-
cí od polikliniky také až na Staré město. V roce 
1930 byla ulice Staroměstská zkrácena po nově 
pojmenované Staroměstské náměstí. za 2. svě-
tové války byla dnešní ulice Vítězná součástí 
ulice 15. března, která vycházela z náměstí Pře-
mysla Otakara a zahrnovala tak dnešní Masa-
rykovu, Vítěznou a část Žerotínovy. V roce 1945 
byla ulice pojmenována jako Vítězná – od kři-
žovatky s Kollárovou po Staroměstské náměstí. 
Svůj současný rozsah má ulice od roku 1963, 
kdy byla část od pošty k hostinci Modrá hvězda 
začleněna do ulice Žerotínovy. 
Proměny názvu: součást Neustädterstrasse vedoucí  
z náměstí na Staré město (1893)  součást Staroměst-
ské ulice vedoucí od mýta (dnešní polikliniky) až na Sta-
ré město (1900)  součást Staroměstské vedoucí od 
mýta po Staroměstské náměstí (1930)  Strasse des 
15. März (z náměstí Přemysla Otakara po Staroměstské 
náměstí; 1940)  Vítězná od Kollárovy ulice po Staro-
městské náměstí (1945)  Vítězná zkrácena po poštu, 
část ulice od pošty ke Staroměstskému náměstí spojena  
s Žerotínovou (1963)                                                  Ivana Kubíčková

Ursula Poznanski: Hlasy
Detektivky rakouské au-
torky Ursuly Poznanski se 
čtou jedním dechem.
Lidé, kteří si divoce mum-
lají sami pro sebe. Kteří 
se odhalují, slyší hlasy. 
Psychiatrické oddělení 
salcburské Kliniky-Sever 
se specializuje na mi-
mořádně těžké případy. 
Když je jeden z lékařů nalezen zavražděný 
v ošetřovně, musí se vyšetřovatelka Beatri-
ce Kasparyová pokusit vymámit informace 
z pacientů. Z traumatizovaných duší, které 
žijí ve svém vlastním světě. A nehrají podle 
pravidel.

Arnošt Goldflam: 3x Agátka Kulhánková
Český herec, dramatik, režisér, pedagog  
a spisovatel Arnošt Goldflam texty určené 
dětem testuje nejdříve na těch svých. 
V dobrodružstvích, která sice tak doce-
la nevyhledává, ale zato ji potkávají, zažije  

Agátka Kulhánková, de-
vítiletá holčička, mnohé 
dramatické chvíle, ale 
štěstí jí přeje. Vše na-
konec dobře dopadne, 
a Agátka dokonce i sem 
tam někomu pomůže. 
Nechybí ani humor, 
který vzbuzuje k Agát-
ce velké sympatie, takže 
čtenář jí musí držet palce od začátku až do 
konce.

Jaroslav Jarkovský: Příběh českých Vánoc
A ještě něco pro ty, kteří 
by chtěli znát více po-
drobností o našich tra-
dicích. 
Kniha Jaroslava Jarkov-
ského provází čtenáře 
českými Vánoci od zapá-
lení první svíčky na ad-
ventním věnci až po Tři 
krále.                                lf

Zajímavosti z naší knihovny
Konec roku je pro mnohé z nás také ja-
kýmsi časem inventur a bilancování. Měst-
ská knihovna v Litovli oslaví v roce 2018  
115 let své existence. Vždy tu byla pro ty, 
kteří si nedovedou představit život bez čtení 
a příběhů, dále pro čtenáře zralé, zkušené, 
ale i pro ty začínající, objevující krůček po 
krůčku svět literatury. K výročí se vrátíme 
podrobněji v lednovém čísle Litovelských 
novin.
A tady je tedy stručná bilance. Zatím nejsou 
ještě všechna čísla sečtena, ale pro ilustraci 
uveďme, že za rok 2017 se v knihovně regis-
trovalo více jak 1 500 uživatelů. Ti si vypůj-
čili přes 40 tisíc svazků a knihovnu navštívili 
více jak 15 000krát. O všech službách a aktu-

alitách se dočtete na našich stránkách www.
knih-litovel.cz a aktuální zprávy najdete 
také na našem Facebooku.
A co se požadovalo nejvíce? V oddělení pro 
děti jednoznačně zvítězila humoristická 
řada Jeffa Kinneyho Deník malého pose-
routky, který má už 11 dílů. Dospělí nejvíce 
četli knihy Radky Třeštíkové – zejména titul 
s názvem Osm, všechny knihy Patrika Hart-
la, knihu Jojo Moyesové Než jsem tě poznala 
a také poslední bestseller Jo Nesba s názvem 
Žízeň. Velkou pozornost vzbudila také zpo-
věď známého faráře Zbigniewa Czendlika 
nazvaná Postel, hospoda, kostel.
Pro tyto, ale i jiné knihy si přijďte do litovel-
ské knihovny. Jsme tu pro vás!                               lf

Vánoční půjčovní doba 
Půjčovní doba bude v prosinci letos upra-
vena takto: 
V pátek 8. 12. bude knihovna z provozních 
důvodů uzavřena. 
V pátek 22. 12. bude knihovna otevřena do 
16 hod. 
Ve čtvrtek 28. 12. bude otevřeno v obou od-
děleních do 17 hodin. 
V pátek 29. 12. bude knihovna uzavřena. 
Ostatní půjčovní dny platí běžná půjčovní 
doba.
Uvedené změny a další informace o služ-
bách a aktuálním dění v knihovně najdete 
také na adrese www.knih-litovel.cz.

lf

Pracovnice Městské knihovny v Litovli
děkují všem uživatelům a návštěvní-

kům za stálou přízeň, kterou věnovali 
knihovně v roce 2017 a srdečně zvou 
všechny současné, ale i nové budou-

cí čtenáře na výpravy za hezkými 
knihami v nadcházejícím roce 2018, 
ve kterém si připomeneme 115 let od 

založení knihovny. 

Vážení přátelé, čtenáři a čtenářky, 
přejeme Vám klidné a šťastné Vánoce 
a rok 2018 plný úspěšných a spokoje-
ných dní jak v osobním, tak i pracov-

ním životě.
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Recepty na vánoční cukroví
Cukroví si sama peču asi čtyři 
roky. Samozřejmě jsem převzala 
recepty od mé maminky a trou-
fám si říci, že ho mám stejně 
dobré, jako ona. I tak si ale vždy 
po upečení cukroví vyměníme  
a porovnáme a ochutnáváme, 
které je lepší! Na našem vánoč-
ním stole nesmí nikdy chybět 
tradiční linecké, vanilkové ro-

hlíčky, ořechové plněné tlapky, 
kakaové trubičky a vosí hnízda. 
Nově jsem do repertoáru vánoč-
ního cukroví zařadila v dnešní 
době tolik oblíbené perníčky. 
A které cukroví máte nejraději 
Vy? A které na Vašem sváteč-
ním stole nesmí chybět? Klidně 
mi do redakce napište nebo po-
šlete fotku! 

Linecké
Budete potřebovat: 
• 240 g hladké mouky
• 120 g Hery
•   70 g moučkového cukru
• 1 žloutek
• 1 vanilkový cukr
• citrónová kůra

Všechny suroviny zpracujte 
a nechte uležet v lednici do dru-
hého dne (já si většinou večer 
všechna těsta nachystám a dru-
hý den pak peču). Poté si rozvá-
lejte plát a vykrajujte tvary – ko-
lečka, měsíčky, srdíčka, prostě 
co máte. Pečeme na 225 °C. 
Já většinou potírám marme-
ládou a obalím v moučkovém 
cukru (jedno kolečko plné, dru-
hé s dírkou, aby šla marmeláda 
vidět). Nebo je spojuji krémem  
a pak polévám čokoládou  
a zdobím ořechy, barevným sy-
páním, mandlemi. 

Vanilkové rohlíčky
Budete potřebovat:
• 100 g Hery
•     1 žloutek
•   30 g moučkového cukru
•   60 g mletých ořechů
• 140 g hladké mouky

Všechny suroviny zpracujte  
a nechte odležet do druhého 
dne v lednici. Poté se válí malé 
rohlíčky. Pečeme na 180 °C  
a ještě teplé obalujeme v mouč-
kovém cukru. 

Ořechové tlapky
Budete potřebovat: 
• 170 g hladké mouky
•   70 g mletých ořechů
• 130 g moučkového cukru
• 130 g Hery
• 1 celé vejce
• kakao

Všechny suroviny zpracujte 
a nechte odležet do druhého 
dne v lednici. Do formiček na 
tlapky vždy vmáčknu kousek 
těsta a rozprostřu po celé plo-
še. Pečeme na 180 °C. Poté je 
můžete ještě teplé jen obalit  
v moučkovém cukru nebo ne-
chat vychladnout a plnit kré-
mem. Já je ještě na jednom kon-
ci máčím v čokoládě a poté do 
kokosu či mletých ořechů.  

Trubičky
Budete potřebovat:
• 350 g hladké mouky
• 150 g moučkového cukru
• 180 g Hery
•   70 g mletých ořechů
• 1 celé vejce a 1 žloutek
• kakao

Suroviny zpracujte a těsto 
nechte odležet do druhého dne  
v lednici. Vyválejte plát, který 
si rozdělte na asi 4cm prouž-
ky. Formičku na trubičky pak 
přiložte, obalte a odřízněte tak, 
aby vznikla trubička. Pečeme 
na 180 °C. Vychladlé trubičky 
plníme připraveným krémem 
a oba konce pak namáčíme  
v čokoládě. Doma tomuto cuk-
roví říkáme doutníky. 

Vosí hnízda
Budete potřebovat:
• 1 sáček piškotů, ze kterých  
   30 odeberete
• 160 g moučkového cukru
•   80 g Hery či másla
•   50 g mletých ořechů
•   2 lžíce kakaa
•   2 lžíce teplého mléka

Na náplň budete potřebovat: 
• 60 g másla
• 1 žloutek
• 50 g moučkového cukru

Formičku na včelí úl vysyp-
te moučkovým cukrem, poté 
vmáčkněte těsto a trochu nápl-
ně, přikryjte piškotem a vyklop-
te. Vršek úlu můžete namočit  
v čokoládě a kokosu. 

Kokosky
Budete potřebovat:
• 250 g kokosu
• 300 g moučkového cukru
• 5 bílků

Z bílků vyšlehejte pevný sníh, 
do kterého pak zašlehejte cukr 
a kokos. Z hmoty pak odkraju-
jeme lžičkou kousky a klademe 
na plech. Pečeme ve velmi málo 
vyhřáté troubě dorůžova. 
Četla jsem i recept na kokosky  
s tvarohem, které jsou hned 
měkké a vláčné, ale tento recept 
nemám vyzkoušen.

Perníčky
Budete potřebovat: 
• 400 g hladké mouky
• 140 g moučkového cukru
•   50 g másla
•     2 vejce
•     2 lžíce tekutého medu
•     1 lžičku jedlé sody
•     1 lžičku perník. koření
•    1 žloutek smíchaný s 1 lžící 
       vody na potření

Na bílkovou polevu budete po-
třebovat:
• 200 g prosátého moučkového  
   cukru
• 1 bílek
• šťávu z půlky citrónu

Suroviny zpracujte a nechte 
odležet přes noc v lednici. Poté 
vyválejte plát a vykrajujte tvary. 
Pečeme na 160 °C asi 8–10 mi-
nut. Ještě horké potřete žlout-
kem s vodou. Vychladlé perníč-
ky zdobíme bílkovou polevou. 
Tento recept je skvělý proto, 
že perníčky jsou na druhý den 
měkké!

Raffaelo kuličky
Budete potřebovat:
• 200 g kokosu + další na oba- 
   lování
• 40 ks mandlí
• 1 balení salka

Raffaelo kuličky ze třech ingre-
diencí samozřejmě nemůžeme 
srovnávat s těmi, které si koupí-
te v obchodech, ale špatné ne-
byly! Poprvé jsem tento recept 
zkoušela minulé Vánoce a ne-
zbyla ani jedna!

Salko smíchejte s kokosem až 
z toho vznikne pevná hmo-
ta. lžičkou naberte hromádku  
a udělejte kuličku, vmáčkněte 
mandli a obalte opět v kokosu.

Rumové kuličky
Budete potřebovat:
•   50 g másla
• 140 g moučkového cukru
•   50 g mletých ořechů
• 6 lžiček kakaa
• 2 lžíce rumu
• kokos na obalení

Zpracujte těsto, které necháme na 
chvíli odpočinout. K použitým 
surovinám můžete přidat i nadr-
cené piškoty. Tvarujeme menší 
kuličky a obalujeme v kokosu. 

Třené cukroví
Budete potřebovat: 
• 250 g Hery
•   80 g moučkového cukru
• 3 žloutky
• 350 g hladké mouky

Zpracované těsto necháme od-
počinout. Poté přes strojek a ná-
stavce na cukroví děláme tyčinky 
či rohlíčky. Pečeme asi na 200 °C. 
Můžeme slepovat marmeládou, 
konce namáčet do čokolády či jen 
obalit v moučkovém cukru.      red.
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Štědrovečerní zvyky
Jmelí
Přírodní zelené, postří-
břené či pozlacené jmelí 
lidé nejčastěji připevňu-
jí nad vchodové dveře 
domu. Kdo se pod jme-
lím políbí, druhému se 
zalíbí, praví jedno poře-
kadlo a láska mezi těmi 
dvěma bude tedy věčně 
zelená. Darované jmelí 
nosí štěstí, a kdo by ho 
tedy nechtěl mít o kapku více?   

Jídlo
Copak se u Vás jí na štědrove-
černí večeři? U nás bramborový 
salát a losos nebo kuřecí řízek. 
Býval u nás i kapr. Jak jsem ale 
zjistila, tak zvyk mít na večeři 
rybu, je velmi mladý. Podávaly 
se především polévka a luštěni-
nová jídla – hrách, čočka, kru-
pičné a kukuřičné kaše, houbo-
vý kuba. Ryby jedli jen bohatí 
měšťané, na vesnici se dostaly až 
ve 20. století. 

Lití olova
Já si hned vzpomněla na lití 
olova ze známého filmu Pelíšky.  
A co u Vás doma? Udržujete 
tento zvyk? Roztavený kousek 
olova se najednou vylije do ná-
doby s vodou. Podle tvaru, do 
kterého olovo ztuhne, se hádá, 
co dotyčného čeká. 

Rozkrojené jablíčko
Po večeři si každý rozkrojí 
jablíčko. Kdo bude mít v jablku 
pěticípou hvězdičku ze zdravých 
jadérek, bude zdravý a šťastný. 
Pokud je jádřinec červavý, může 
se objevit nemoc. Podobně se 
rozlouskávají ořechy – zdravé 
jádro = zdraví po celý rok.  

Lodičky ze skořápek
Do rozpůlených  vyprázdně-
ných vlašských ořechů se při-
pevní malá svíčka. Ořechová lo-
dička se pouští ve větší nádobě  
s vodou. Podle toho, jak plave, se 
usuzuje na životní dráhu toho, 
kdo ji vyslal. Když svítí dlouho, 
bude člověk šťastný a jeho život 
dlouhý. Jestli se lodička drží 
okraje, zůstane dotyčný doma.  

Házení střevícem
Slečny, které se touží během násle-
dujícího roku vdát, hází po štěd-
rovečerní večeři střevícem. Když 
špička směřuje ke dveřím, slečna 
se vdá. Kdysi se shromažďovaly 
patky od vánoček – pověra říkala, 
že ta dívka, která jich sesbírá de-
vět, se do roka vdá. 

Zlaté prasátko
Tradice, kdy se člověk na Štědrý 
den postí a večer pak uvidí zla-
té prasátko. Má zaručit hojnost  
a dobrou úrodu. 

Zvyky u stolu
Přes den se nesmí zametat, ne-
smí se vynášet odpadky a smetí, 
jinak si vynesete štěstí. Při štěd- 
rovečerní večeři musí být počet 
stolovníků sudý – když není, 
dává se na stůl talíř navíc, např. 
pro nečekaného hosta. Pod ta-
líř se dávají rybí šupiny, které 
mají zajistit dostatek peněz pro 
příští rok. Od stolu se také ne-
smí vstávat a odcházet – kdo to 
udělá, ten se již příštích Vánoc 
nedožije.

Stromeček
Vánoční stromeček není z his-
torického hlediska nijak starou 
tradicí. Poprvé se stromeček 
objevil až v r. 1812. V jednom 
bytě  v Praze-Libni jej nazdobil 
ředitel Stavovského divadla Jan 
Karel Leibich. Nebyl to ale stro-
meček, jak jej známe dnes, ale 
jen jedle s ozdobami a svíčkami 
na štědrovečerním stole. Vzbu-
dil ale velkou pozornost a již na 
příští rok se taková jedle objevi-
la v mnoha dalších domácnos-
tech. Na vesnicích se pak začal  
šířit až o 100 let později – první 

zmínky máme z počát-
ku 20. století z Valašska.

A jaké tradice se udržují 
ve Vaší rodině na Štědrý 
den? Kdy a čím zdobí-
te stromeček? Řídíte se 
třeba i trendy v barvách 
pro daný rok? Mimo-
chodem, letos je trendy 
bílá a fialová. 

red.  

Řemesla ožijí 26. prosince v Muzeu 
Již po třinácté se uskuteční tato 
oblíbená vánoční akce v přízemí 
a prvním patře budovy Muzea. 
Na svátek sv. Štěpána budou 
svoje dovednosti v hojném 
počtu prezentovat nejrůznější 
řemeslníci z Litovle a blízké-
ho okolí. Některé postupy si 
mohou návštěvníci opět sami 
vyzkoušet. Hudební dopro-

vod zajistí kapela „Hanácká 
mÔzeka Litovel“, samozřej-
mostí je také menší pohoštění  
a dobré svařené víno. Přijďte 
tedy v době od 14 do 19 hodin do 
Muzea Litovel a užijte si spolu  
s námi jedinečnou sváteční at-
mosféru oživlých řemesel. 
Na Vaši návštěvu se těší litovel-
ští muzejníci a členové MSL.

Vánoční prohlídky radniční věže
V termínech 1., 5. a 13. prosince, v době adventních akcí,  
které se budou konat na náměstí, budou probíhat vždy  

od 16 do 18 hodin vánoční prohlídky radniční věže.  
Budou se promítat loňské adventní akce.  

Vstupné bude 1. 12. zdarma, 5. a 13. 12. pak 20 Kč za osobu.
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• pátek 1. 12.   SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
náměstí Př. Otakara v Litovli, začátek od 15 hod., volný vstup.
Účinkují: děti z místních mateřských a základních škol, Pěvecký sbor Sen-
zakord. Bude připravena Ježíškova pošta, Ježíškovy dílničky DDM Litovel, 
strom splněných přání. Od 16–18 hod. budou probíhat zdarma vánoční pro-
hlídky radniční věže.

• sobota 2. 12.   ADVENTNÍ TVOŘENÍ
Velký sál záložny v Litovli, od 14 hod., vstupné: 100 Kč
Tvoření vánočních a adventních dekorací pod vedením zkušené floristky z Olo-
mouce. V ceně je vstup a základní materiál, přízdoby dle výběru lze zakoupit 
na místě.

• 4.–16. 12.   PRODEJNÍ VÝSTAVA STUDIA ATELIÉR
Prodejní výstava litovelských výtvarníků. Prostory TIc Litovel (budova zálož-
ny), vstupné dobrovolné. PO–PÁ 8–17 hod., SO 9–12, 12.30–15.00 hod. 

• 4.–16. 12.   PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Prodej vánočních ozdob a dekorací spojený s výstavou dětských prací – ve 
spolupráci s DDM Litovel.
Výstavní síň Městského klubu Litovel, vstupné dobrovolné. PO–PÁ: 9–17 hod., 
SO–nE: 10–15 hod.

• úterý 5. 12.   XI. SLET ČERTŮ, MIKULÁŠŮ A ANDĚLŮ
náměstí Př. Otakara v Litovli, od 15 hod., volný vstup.
Připraveny jsou VÁnOČnÍ SnĚHULÁKOVInY (hudebně zábavná show plná 
soutěží a dárků pro děti), tradiční soutěž o nejlepší masku pro děti a dospě-
lé, Mikulášské soutěže a hry pro děti, zapisování hříchů u Lucifera, JEŽÍŠKOVA 
POŠTA i s Mikulášem, na závěr LASER SHOW, občerstvení zajištěno 16–18 hod. 
Vystoupí dramatický kroužek zŠ Jungmannova. Budou probíhat vánoční pro-
hlídky radniční věže (vstup 20 Kč /os.).

• středa 6. 12.   KONCERT MLADŠÍCH ŽÁKŮ
Malý sál záložny v Litovli, 17 hod., pořadatel: zUŠ Litovel.

• čtvrtek 7. 12.   BALÓNKOVÝ DEN
nám. Př. Otakara v Litovli, od 15 hod., volný vstup.
Hromadné vypouštění balónků s přáním Ježíškovi, balónkový klaun – každé 
dítě si odnese balónkové zvířátko, vánoční koncert kapely nOAcO.

• neděle 10. 12.   ČESKÉ VÁNOCE
Vystoupení pěveckého sboru Senzakord a hudebních souborů základní umě-
lecké školy. Řídí Hana Kaštanová.

Kostel sv. Marka, 15.30 hod., vstupné v předprodeji: děti do 15 let 60 Kč, do-
spělí 80 Kč, na místě +50 Kč.

• úterý 12. 12.   HELENA VONDRÁČKOVÁ – vyprodáno!
Velký sál záložny v Litovli, 19 hod., vstupné v předprodeji od 400 Kč.

• středa 13. 12.   ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY A MAREK ZTRACENÝ
náměstí Př. Otakara v Litovli, od 16 hod., volný vstup.
V 16 hod. vystoupení Marka ztraceného s kapelou, v 17.30 hod. vystoupe-
ní Pěveckého sboru Palora, v 18 hod. zpívání koled s Olomouckým deníkem  
a s Pěveckým sborem Palora (celorepublikový projekt, všichni společně si za-
zpíváme pět nejznámějších českých koled). 
Po dobu konání akce probíhají vánoční prohlídky radniční věže (vstupné činí 
20 Kč /os.).

• sobota 16. 12.   J. J. RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Kostel sv. Marka v Litovli, ve 14.30 hod., vstupné v předprodeji: 80 Kč, na místě 
130 Kč.
Vystoupí Palokantiraka a Quirinus a všichni co se zapojili do projektu „Rybov-
ka pro Litovel“, řídí: Marcela Barvířová, Irena Blektová a Jaroslav Petr. 
závěrečný koncert oslav 50. výročí družby Litovle se slovenským městem Revúca.

• pondělí 18. 12.   NAD BETLÉMEM SVÍTÍ HVĚZDA 
Koncertní sál MK, v 8.15 a v 10 hod., vstupné 40 Kč.
Loutkové představení – vánoční příběh o putování Josefa a Marie do Betléma 
a narození Ježíška.
Vhodné pro děti MŠ, I. st. zŠ, včetně veřejnosti.

• úterý 19. 12.   KONCERT DPS MLÁDÍ
Koncertní sál Městského klubu Litovel, 17 hod., vstup volný. 
Vystoupí Dětský pěvecký sbor Mládí a jeho přípravný sbor Benjamínek. Pořa-
datel: zŠ Vítězná. 

PŘIPRAVUJEME
10. 1. KINO – DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
11. 1. NA STOJÁKA (zábavná show)
13. 1. KÁŤA A ŠKUBÁNEK (div. pohádka)
19. 1. MĚSTSKÝ PLES 
24. 1. ANDREA KALIVODOVÁ (koncert)
   7. 2. LENKA FILIPOVÁ A BRNO STRINGS (koncert)
16. 2. HANÁCKÉ BÁL
22. 2. SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC (div. představení)

Hledáte tip na vánoční dárek? 
Vytvoříme vám dárkový poukaz na všechny naše plánované 

akce. Více informací Vám 
poskytneme v Turistickém 

informačním centru.

Prodejní vánoční výstavy
V předvánočním čase nesmí na 
Městském klubu chybět Vánoční 
výstavy, které budou probíhat od 
4. do 16. prosince. Na první pro-
dejní výstavě si budete moci za-
koupit drobné dárečky pro svoje 
blízké, dále vánoční dekorace  
a ozdoby. Uvidíte na ní práce dětí  

z mateřských a základních škol 
z Litovle. Probíhat bude ve Vý-
stavní síni Městského klubu a na 
její přípravě se bude opět podí-
let i Dům dětí a mládeže Litovel.

Druhá výstava, která tradičně 
už několikátým rokem před Vá-
noci probíhá, je Výstava Studia 
Ateliér v prostorách Turistické-
ho informačního centra. Budou 
zde vystaveny obrazy, kerami-
ka, hedvábné šátky a bronzové 
šperky. Všechny tyto věci budou 
dílem litovelských výtvarní-
ků a budou také k zakoupení.                                   
                                                           MK

Adventní tvoření
Pokud si chcete vlastnoručně 
vyrobit adventní svícen nebo 
věnec, máte i v letošním roce 
možnost navštívit Adventní 
tvoření, kde za pomoci zkušené 
floristky z Olomouce vykouzlíte 
zajisté ty nekrásnější adventní 
dekorace. Přijít můžete v sobotu 
2. prosince od 14 hod. do Velké-

ho sálu Záložny. V ceně vstup-
ného je základní materiál včetně 
smrkových a jedlových větví.  
S sebou si můžete donést vlastní 
přízdoby nebo si je můžete na 
místě dokoupit. Těšíme se na 
příjemně strávené odpoledne  
s vámi. Vstupné 100 Kč.

MK
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InzERcE

Strom splněných přání
Tento rok se budeme věno-
vat dětem z dětských domovů, 
nemocným dětem a dětem se 
zdravotním postižením. 1. roč-
ník projektu Strom splněných 
přání, pořádaný neziskovou 
společností Rádio Deep, začíná 
již v pátek 1. 12. 2017 v Litovli. 
Prvním rokem od 1. 12. do 18. 
12. nám pomáháte plnit vánoč-
ní přání dětí z dětských domovů  
v Olomouckém kraji. Jedná se  
o projekt, kdy můžete přání dětí 
splnit. Do projektu jsou zapo-
jeny děti ze 2 spolupracujících 
dětských domovů v Olomouc-
kém kraji. Tento rok získal mož-
nost Dětský domov  v Litovli.
Dárky si mohou děti napsat, 
namalovat a následně zaslat na 

adresu hlavního partnera Rá-
dia Deep, které je od počátku 
partnerem projektu a významně 
nám pomáhá s administrativou 
projektu, která je velmi nároč-
ná. Každé dítě napsalo Dopis Je-
žíškovi se vzkazem „Ježíškovi“, 
který najdete v detailu jednotli-
vých přání, zavěšené na Stromu 
splněných přání. Děkujeme, že 
nám pomáháte dělat dětem ra-
dost! Krásné prožití vánočních 
svátků všem přeje tým Rádia 
Deep. Zakoupené dárečky za-
neste prosím do Turistického 
informačního centra v Litovli 
(budova Záložny), kde po shro-
máždění všech dárečků pro děti 
budou předány příslušnému 
Dětskému domovu.                 MK

Zveme na novou výstavu Barbie 
V neděli 12. listo-
padu byla zpřístup-
něna nová výstava 
v Muzeu Litovel.  
O čem tentokrát je? 
Na své si přijdou 
zejména holčičky, 
slečny i dospělé 
paní – výstava je vě-
nována panenkám 
Barbie od světozná-
mé značky Mattel. 
Kolekce panenek 
pochází ze sbírky paní Miluše 
Rejkubové Lublinerové z Krno-
va.  

LN: Co návštěvníci na výstavě 
uvidí? 
MRL: Návštěvníci mají možnost 
vidět nejen klasické, v prodeji 
dostupné panenky na hraní, ale 
také limitované kusy ze sběra-
telských edicí. Dále porcelánové 
panenky, středně velké až 90 cm 
vysoké Barbie, které jinde běžně 
neuvidíte. Nejstarší panenkou, 
kterou zde návštěvníci uvidí, je  
Barbie Nr. 2. 

LN: Jak jste se k panenkám Bar-
bie dostala, od kdy a kde je sbí-
ráte?  
MRL: Cesta nebyla vůbec jed-
noduchá. Jako první jsem sbí-
rala nočníky. Jeden pán mi ale 
řekl, že četl nějaký článek o pa-
nenkách Barbie a že bych tedy 
mohla sbírat je. Já je ale vůbec 
tehdy neznala! Nevěděla jsem, 
jak vypadají! Tak jsem začala 
obcházet blešáky a skupovat je. 
Což trvá již 17 let. Panenky na-
kupuji na burzách – v Německu 
jsou takové burzy Barbie.

LN: Jaká byla první panenka Va-
šeho dětství?
MRL: Já měla kupodivu medvě- 

da místo panenky. Moje první pa-
nenka byla pak sádrová, měla vlasy  
a byla mrkací. 

LN: Dá se vůbec říci, ke které  
z těchto panenek máte největší 
citový vztah?
MRL: To se vůbec nedá říct, 
mám vztah ke všem svým pa-
nenkám. Ke všem se váže velmi 
silné citové pouto.

LN: Jaká je cena panenek?
MRL: Cena je různá. Pohybuje 
se od 300 Kč až po 50 000 Kč. 

LN: Vzhled panenky Barbie 
ovlivňuje dlouhá léta vnímání 
krásy a také módu. Proč myslíte, 
že tomu tak je? 
MRL: Barbie si ihned po svém 
uvedení na trh získala velké 
množství příznivců. Během 
krátkého času bylo prodáno přes 
půl miliónů panen. Pro Mattel  
a Barbie začínali pracovat před-
ní světově známí módní návrhá-
ři, kteří tak začínali prezentovat 
svou značku. Jmenujme např. 
Swarovski, Avon či Benetton. 

LN: Děkujeme za rozhovor!
MRL: Také děkuji a doufám, že 

se návštěvní-
kům bude vý-
stava líbit!                                                    

Výstava je k vidě-
ní v prostorách 
Muzea Litovel-
vždy od středy 
do neděle v době 
9–16 hod. až do 
9. února 2018.                            
                                      red.

Paní Miluše Rejkubová Lublinerová 
a paní Zdena Frištenská, ředitelka Muzea 

Vstupenky na Hanácké Benátky 2018 již v prodeji!
 Akční cena v předprodeji je 150 Kč pro dospělé. 
Vystoupí např. Tublatanka, Sebastian, Anna K.,  

O5 a Radeček a mnoho dalších.
Vstupenky zakoupíte v Turistickém informačním centru.

Česko zpívá koledy a Marek Ztracený
Ve středu 13. prosince bude 
od 16 hod. předvánoční pro-
gram pokračovat koncertem 
Marka Ztraceného s kapelou.  
V 17.30 hod. vystoupí Pěvec-
ký sbor Palora. V 18 hod. se 
k nim připojí celé náměstí  
a proběhne celorepubliková 
akce „Česko zpívá koledy“. 
Všichni zájemci si mohou 
přijít zazpívat pět známých 
českých koled, a to spolu  

s pěveckým 
sborem Pa-
lora a Olo-
m o u c k ý m 
d e n í k e m .  
V tento den 
budou pro-
bíhat vánoč-
ní prohlídky 
radniční věže  
v době od 16 do 18 hod. (vstupné  
je 20 Kč/osoba).                        MK 

Slet čertů, Mikulášů a andělů
I letos se 5. prosince 
od 15 hod. na náměs-
tí Př. Otakara sejdou 
čerti, Mikuláši a an-
dělé všech věkových 
skupin, aby soutěžili  
o nejhezčí masku, 
která bude vyhlášena 
v 16 hod. Slet tak jako 
vždy doplní pestrý program  
a začínat bude dramatický 
kroužek ZŠ Jungmannova, ná-
sleduje hudebně zábavná show 
plná soutěží a dárků pro děti 
– Vánoční sněhulákoviny. Bu-
dou připraveny Mikulášské hry  
a soutěže pro děti, zapisování 

hříchů u Lucifera a Ježíškova 
pošta i s Mikulášem a čertem. 
Letošní ročník završí laser show. 
V tento den budou probíhat vá-
noční prohlídky radniční věže  
v době od 16 do 18 hod. (vstup-
né je 20 Kč/osoba).                          

MK

Do roku 2018 Vám přejeme mnoho krásných  
kulturních zážitků a těšíme se na setkávání  

s Vámi při našich akcích. 
Kolektiv Městského klubu Litovel
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Lampičkový průvod 
V pátek 3. listopadu se již tra-
dičně konal lampičkový průvod 
k lesní chatě Doubravě. Počasí 
nám přálo, děti, kterých se sešlo 
opravdu hodně, byly vybaveny 
lampiónky a krmením pro zví-
řátka. Celkem se účastnilo ko-

lem 220 dětí a 280 dospělých.  
U lesní chaty nás přivítali truba-
či a pak už nastoupila paní Zima 
zpívající mravenečkovu ukolé-
bavku. Poté byl zahájen dopro-
vodný program pro děti. 

red. 

Dům dětí a mládeže Litovel
Fotosoutěž „O nej... sněhuláka“
Soutěž je určena dětem i celým rodinám. Úkolem je postavit 
největšího, nejoriginálnějšího sněhuláka. Foto i s jeho auto-
ry zašlete na e-mailovou adresu weberova@ddmlitovel.cz. 
Uzávěrka soutěže je 31. ledna 2018. Slavnostní vyhodnocení a vyhlášení ví-
těze se uskuteční 3. února 2018 v 15 hod. ve Velkém sále záložny. 

• 4.–16. prosinec ▶ Vánoční výstava ve spolupráci s Městským klu-
bem Litovel
Výstava výtvarných prací dětí a žáků základních a mateřských škol.
Místo a čas: Výstavní síň MK Litovel od 4. 12. do 16. 12., pondělí–pátek 9–17 
hod., sobota–neděle 10–15 hod.

• 5. prosinec ▶ Mikulášská nadílka pro mateřské školy a školní dru-
žiny
návštěva proběhne na základě objednání Mateřských škol a školních družin.

• 5. prosinec ▶ Mikulášská nadílka v rodinách
návštěva proběhne v časovém rozmezí 16–20 hod. cena za návštěvu a malý 
dárek činí 100 Kč. Přihlásit se můžete do 1. prosince.

• 11. prosinec ▶ Výběrový casting do základního kola Dívka roku 
2018
Výběrový casting se uskuteční v DDM Litovel, Komenského ul. v době od  
14-16 hod.

•19. prosinec ▶ Máme rádi zvířata – přírodovědná vědomostní sou-
těž pro děti
Místo a čas srazu: DDM Komenského ulice, ve 12.30 hod., ukončení je  
v 15. hod.
cena: startovné za jednoho žáka je 20 Kč. Děti soutěží ve dvou kategoriích: 
mladší – 1. stupeň zŠ, starší – 2. stupeň zŠ a prima až kvarta víceletého 
gymnázia.     
Přihlášku na akci je třeba odevzdat nejpozději do pátku 15. prosince. Tiskopis 
přihlášky lze stáhnout z webových stránek DDM nebo si ji v DDM na Komen-
ského ul. vyzvednout. 
Bližší informace na tel.: 585 342 448, 775 550 964, 725 823 618, e-mail:  
p.sova@ddmlitovel.cz.

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

Vážení příznivci Loštického bet-
léma,
jako každým rokem, tak i letos 
chystáme otevřít brány „Be-
nešova dřevěného království“ 
a umožnit vám po celou dobu 
adventní a vánoční návštěvu na-
šeho betléma. Každým rokem se 
snažíme obohatit betlém něčím 
novým. I tento rok bude možno 
zhlédnout nejen díla místních 
výtvarníků, ale i nové betlémské 
občany.
Letos se v betlémě můžete těšit 
na tyto nové figurky z lipových 
špalíků: loštický král Tvarů-
žek druhý – „Jeho Veličenstvo 
Vladimír Kolář, který si cho-
dí přilepšit do své tvarůžkové 
královské pokladny prací jako 

odpovědný mistr údržby ve 
výrobně Tvarůžkáren. Dru-
hým dřevěným občanem je náš 
„loštický ministr kultury a ve-
doucí kulturního střediska“ Sta-
nislav Veselý. Je nejen středem 
loštických kulturních akcí, ale 
aktivním hudebníkem a zakla-
datelem Loštické Veselky. Třetí 
figurka představuje světozná-
mého moravského akademické-
ho malíře Alfonse Muchu, tvůr-
ce Slovanské epopeje, která přes 
protesty občanů nejen Morav-
ského Krumlova byla odvezena 
do Prahy. Nepomohly petice ani 
odpor vedení města, a tak ne-
zbývá než doufat, že se toto dílo 
vrátí tam, kam patří.

Jaroslav Beneš, řezbář 

Loštický betlém Vás zve k návštěvě

Novinka v TIC „KNIHOTOČ”
Máte doma knihy a je vám líto 
je jen tak vyhodit? Víte o tom, 
že existují veřejná místa, která 
slouží k bezplatnému sdílení 
knih? 
Knihotoč je hra, která podpo-
ruje putování knih mezi čtenáři  
a kterou vymyslel před několika 
lety Američan Ron Hornbaker 
(w w w.b o okcross ing .com).  
Z USA se šíří po celém světě  
a svou variantu má např. v Itálii, 
Francii, Polsku, Švýcarsku nebo 
na Islandu. Cílem hry je číst kni-
hy a potom je pouštět dále do 

světa. Sledovat je, kam až dopu-
tují. Každý má možnost si knihu 
nejen vypůjčit, ale také rovnou 
vzít. Na oplátku přinesete svoji 
a jen vyměníte kus za kus. Jedno 
takové místo nyní můžete najít  
v Turistickém informačním cen-
tru Litovel. 
Pokud máte nějakou knížku, 
kterou víte, že byste rádi poslali 
dále, tak neváhejte a přijďte. Ote-
vřeno máme od pondělí do pát-
ku od 9 do 17 hod., v sobotu od 
9 do 15 hod. (12–12.30 polední 
přestávka).                                     TIC
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Pozvánky

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
• pátek 1. 12. od 17 hod., náves v Choře-
licích.

ROZSVĚCENÍ STROMKU
• pátek 1. 12. od 17 hod., Náklo.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU  
A MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
• sobota 2. 12. , Nová Ves.

ADVENTNÍ KONCERT A ROZSVÍCENÍ VÁ-
NOČNÍHO STROMU
• sobota 2. 12. od 16 hod., Příkazy. Ad-
ventní koncert v kapli sv. cyrila a Metodě-
je. Vystoupí Smíšený pěvecký sbor z Příkaz  
a děti ze zŠ. 

ADVENTNÍ PROHLÍDKY NA HRADĚ 
BOUZOV
• sobota 2. 12. až neděle 3.12. od 14 do  
16 hod., hrad Bouzov. Prohlídky vyzdo-
beným hradem spojené s povídáním  
o adventních tradicích ve středověku ne-
jen na dvoře šlechty, ale i v domech pod-
danských.

ROZSVĚCOVÁNÍ STROMEČKU
• sobota 2.12. od 16.30 hod., náves před 
Kulturním domem v Haňovicích.

ADVENTNÍ KONCERT 
• sobota 2. 12. od 14 hod., adventní kon-
cert v kapli sv. Floriána ve Třech Dvorech. 

ROZSVÍCENÍ KAPLIČKY
• sobota 2. 12. od 17 hod., rozsvícení kap-
ličky na Nových Dvorech (Náměšť na Hané).

ADVENTNÍ SLAVNOST V BÍLÉ LHOTĚ
• neděle 3. 12. od 15 hod. v Arboretu Bílá 
Lhota. Adventní slavnost, pro děti bude 

mimo stezku odvahy nasvíceným parkem 
připravena mikulášská nadílka přímo  
v parku Arboreta.

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA
• sobota 9. 12. od 20 hod., KD Haňovice.

POSLEDNÍ LEČ
• sobota 9. 12. od 18 hod., taneční zábava 
v sále Kulturního domu v Náměšti na Hané. 

VÁNOČNÍ KONCERT
• pátek 15. 12. od 19 hod., vánoční kon-
cert J. Srovnala v náměšti na Hané. 

ADVENTNÍ KONCERT 
• sobota 16. 12. od 18 hod., kostel sv. Kunhuty.

ADVENTNÍ KONCERT
• neděle 17. 12. od 17 hod., Husův sbor 
Litovel, účinkuje Hanácká mộzeka Litovel 
a hosté z Hanácké ambasády.

BOUZOVSKÉ NADĚLOVÁNÍ
• neděle 24. 12. od 15 hod., speciální 
prohlídka na Štědrý den s nadílkou v ry-
tířském sále. 

ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA
• pondělí 25. 12. od 20 hod., KD Haňovice.

VÁNOČNÍ HRAD BOUZOV
• úterý 26. 12. až středa 27. 12. od 15 do 
17 hod. Prohlídky vánočně vyzdobeným 
hradem, zpívání koled. 

VÁNOCE NA ZÁMKU
• pátek 29. 12. od 14 hod., vánoční pro-
hlídky zámku Náměšť na Hané. 

SILVESTR NA HRADĚ BOUZOV
• neděle 31. 12. od 13 do 16 hod.

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

PŘIJDE SVATÝ MIKULÁŠ
• středa 6. prosince od 17 a od 18 hodin v Mateřském centru
Srdečně zveme děti s rodiči na mikulášskou nadílku. Přijde mezi nás Mi-
kuláš s doprovodem. Je nutné předplatit v Mateřském centru mikulášský 
balíček v ceně 75 Kč. Akce proběhne ve dvou setkáních, kapacita jednoho 
setkání 20 dětí.

VÁNOČNÍ SVÍCNY
• čtvrtek 21. prosince od 9 do 12 hodin v Mateřském centru
Přijďte si sami nebo i s dětmi vyrobit vánoční svícen z čerstvého jehličí  
s vlastní dekorací, kterou dostanete v Mateřském centru. Je nutné přihlásit 
se do 19. prosince. Akce proběhne pouze při počtu min. 5 přihlášených 
osob. cena je 50 Kč. 

Mateřské centrum je zavřeno od 22. prosince do 3. ledna 2018.

Hlavní třída 13/3
787 01 Šumperk
Česká republika
www.remax-czech.cz

Mobil: +420 731 143 712
E-mail: petr.kolcava@re-max.cz

Each Office Independently Owned and Operated
Elite Reality

Petr Kolčava
Realitní makléř

Spolupráce Evropy s Jungmankou 
stále pokračuje
Po minulé velice úspěšné výmě-
ně pohlednic jsme po vzájemné 
dohodě s ostatními evropskými 
zeměmi vstoupili do dalšího pro-
jektu. Náš úkol byl jednoduchý. 
Vytvořit pro ostatní zábavnou 
hru, v níž budou naši kolegové 

podle popisu hádat, kdo z nás je 
na obrázku (hra nesla název Kdo 
je Kdo?). A rozhodně jsme se jim 
to nesnažili zjednodušit! U tvorby 
i rozluštění jsme se velice nasmáli 
a zase jsme se poznali o trošku víc.
                    Mgr. Marcela Nevěřilová

Výstava Sport Life 
Dne 10. 11. 2017 se žáci devá-
tých tříd ZŠ v Jungmannově 
ulici účastnili sportovního ve-
letrhu Sport Life na brněnském 
výstavišti. Jako pravidelným ná-
vštěvníkům této akce nám neu-
šly některé novinky, které ji odli-
šovaly od předchozích ročníků. 
Asi největší viditelnou změnou 
je větší důraz na předvádění  
a vyzkoušení nejrůznějších 
sportů a volnočasových akti-
vit pro zájemce téměř každého 
věku. 

Oč méně sportovního vyba-
vení v nabídce bylo, o to více 
zajímavých sportovních, ba  
i adrenalinových zážitků mohl 
návštěvník získat. Nejrůznější 
sportovní plochy, trampolíny, 
lanovky, lezecké stěny, skákací 
rampy a sportovní trenažéry 
byly neustále v plné permanen-

ci. Výhodou návštěv v pátečním 
školním čase je relativně malý 
zájem o veletrh během pracov-
ního dne, o víkendu už to bývá 
horší a některé aktivity nemáte 
šanci z důvodu velkého zájmu 
veřejnosti vůbec vyzkoušet.
Jako každý rok, i letos měly děti 
možnost vidět naživo sportovní 
osobnosti, které vídávají pouze 
v televizi. Fotky s mistry světa 
nebo úspěšnými olympioniky 
Josefem Dostálem, Ondřejem 
Synkem, Dominikem Haškem 

nebo Aloisem Kaňkovským bu-
dou zajisté ozdobou facebooko-
vého profilu každého sportov-
ního fanouška. Kromě sportu 
zaujala děti také výstava kara-
vanů a campingových přívěsů, 
různé taneční aktivity a zajisté 
též mistrovství ČR ve hraní po-
čítačových her.          -ZSJL-MD-

InzERcE
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Noc na litovelském Karlštejně
Již popáté se ve dnech  
4.–5. listopadu konala noč-
ní dobrodružná akce „Noc 
na litovelském Karlštejně“, 
tedy Gymnáziu Jana Ople-
tala Litovel pod záštitou 
Domu dětí a mládeže Li-
tovel. Akce se zúčastnilo  
73 dětí a 43 strašidel. Gym-
názium se proměnilo  
v nedobytné sídlo a třídy 
se proměnily v komna-
ty, kde na děti čekalo 20 
úkolů se strašidly a také  
13. komnata, kde se děti 
musely vypořádat s dechbe-
roucími nelehkými úkoly. 
Po splnění všech úkolů děti 
přenocovaly v rytířském 
sále a ráno na ně čekala krá-
lovská snídaně. Za velkou od-
vahu a splnění úkolů všech-
ny děti dostaly pochvalný list  
s odměnami a diplom dostalo  
5 vítězů z mladší i starší katego-
rie s pěknými cenami, které jim 
budou připomínat tuto akci.
Touto cestou chci poděkovat 
všem strašidlům za jejich po-
moc, ochotu a chuť se mnou 
připravit pro děti nezapomenu-
telné noční dobrodružství. Patří 
Vám velký dík. Také děkuji his-
torickému spolku Kirri z Pňovic 

a SHŠ ROMA VICTOR LEGIO 
XIII GEMINA AUGUSTA za 
spolupráci. Všichni jste byli 
úžasní! Děkuji firmě HOPAX 
s.r.o. a NAPPY s.r.o. za sponzor-
ské dary pro děti a rodičům za 
příspěvky v materiální hodnotě. 
V neposlední řadě také děkuji 
Gymnáziu Jana Opletala Litovel 
za poskytnutí prostor, které vy-
tvořily úžasnou atmosféru pro 
tuto akci. 
Už teď se těším na další akci  
a spolupráci s vámi!

Monika Pospíšilová, 
strašidlo Moncifal

Měsíc filmu na školách, aneb  
Příběhy bezpráví na Jungmance
Celorepublikový projekt Příbě-
hy bezpráví probíhá na přihlá-
šených školách po celé republice 
vždy v listopadu od roku 2005, 
kdy jeho tvůrci zahájili první 
ročník. Hlavní náplní projektu, 
jehož organizátorem je společ-
nost Člověk v tísni, je filmová 
projekce a beseda s pamětníky 
zaměřená na dějiny 20. století 
a období nacistické či komuni-
stické diktatury. Letošní ročník 

byl věnován příběhům vzdoru. 
Příběhům těch, kteří aktivně 
vzdorovali, kteří se při vědomí 
značného osobního rizika roz-
hodli, že nebudou nečinně při-
hlížet komunistické diktatuře, 
ale začnou konat.
ZŠ Jungmannova se tohoto pro-
jektu účastní od samého začát-
ku. Nejinak tomu bylo i letos, 
kdy jsme 16. listopadu uspo-
řádali besedu s panem Jindři-
chem Štreitem, uznávaným fo-
tografem, který byl v 80. letech 
uvězněn za realistické snímky 
tehdejšího komunistického 
Československa. Příběh pana 
Štreita jsme vyslechli po projek-
ci filmu Šel bych do toho znova  
o panu Františku Wiendlovi, 

který také vzdoroval komuni-
stické diktatuře a následně byl 
zatčen a uvězněn v pracovním 
táboře v Jáchymově, kde v ne-
lidských podmínkách těžil uran. 
17. listopad si připomíná-
me jako Den boje za svobodu  
a demokracii a jako Mezinárod-
ní den studentů spjatý se jmé-
nem Jana Opletala, rodákem ze 
Lhoty u Nákla, který studoval 
na litovelském gymnáziu. Jeho 

příběh je také příběhem vzdoru, 
tentokrát proti nacistické dik-
tatuře. Jak symbolické. Nebýt 
vzdoru, nebylo by svobody. Pro-
to je tolik důležité připomínat 
tyto okamžiky mladým lidem, 
kteří příběhy bezpráví a dikta-
tur nezažili „na vlastní kůži“. Je 
velice zajímavé sledovat, s jakou 
úctou a jak pozorně nasloucha-
jí žáci příběhům pamětníků. 
Zřejmě dokáží vycítit, že před 
nimi stojí někdo, kdo svůj pří-
běh prožil. Osobní zkušenost je 
pro ně věrohodnější než texty  
v učebnicích. Tímto za všechny 
děkujeme pamětníkům, kteří 
jsou ochotni podělit se s mladou 
generací o své příběhy bezpráví.
                                         -ZSJL-HM-

Církevní mateřská škola Svatojánek, Litovel
si Vás dovoluje pozvat na

VÁNOČNÍ JARMARK
KDY: čtvrtek 14. prosince 15.30–18 hod.

KDE: Mateřská škola Svatojánek, naproti Albertu

Bude probíhat jarmark s prodejem výrobků,  
bude i něco na chuť a pro zahřátí! 

V 17 hod. bude rozsvícen stromeček. 
Těšímese na Vás!
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Jak jsme slavili Halloween
Halloween –  anglosaský lidový 
svátek, který se slaví 31. října – 
to bylo naše hlavní téma v ang-
lickém jazyce. Děti se seznámily 
s původem tohoto svátku, pově-
děli si něco o legendách spjatých 
s tímto dnem a někteří se taktéž 

převlékli do typických kostýmů. 
Závěrem jsme si obohatili slov-
ní zásobu základními slovíčky  
a zahráli pár her. Všem se tato 
netradiční jazyková hodina líbi-
la a už se těšíme na další svátek.

Mgr. Marcela Nevěřilová

Společnost FCC Litovel hledá vhodného kandidáta na 
pozici

ŘIDIČ POPELÁŘSKÉHO VOZIDLA

Požadujeme:
• řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz řidiče, digitální kar- 
   tu, výpis z karty řidiče
• praxi v řízení silničních motor. vozidel nad 12 t min. 1 rok 
• vstřícnost a chuť k práci, samostatnost, spolehlivost a časovou 
   flexibilitu

Nabízíme: 
• nástup únor – březen 2018
• odpovídající finanční ohodnocení a pravidelné výplatní ter- 
   míny 
• zaměstnanecké výhody 
• stravovací poukázky
• mobilní telefon
• zázemí prosperující společnosti
• moderní vozový park 

Zájemci se mohou hlásit (pouze osobně) v kanceláři společnosti 
FCC Litovel, s.r.o. na adrese: 
Cholinská 1008, Litovel (areál Technických služeb) v pracov-
ní dny v době od 8 do 11 hod. nebo zaslat životopis na adresu:  
litovel@fcc-group.cz.

Krajské ocenění Talentům z Vítězné
Dne 17. října se sešli v Olo-
mouci nejlepší žáci a studenti 
z celého kraje. V oboru tech-
nicko-dovednostním dosáhli 
ocenění čtyři žáci naší školy: 
Eliška Smetanová, Tomáš Ně-
meček, Leoš Rozsypal a Tereza 
Spurná. Všichni jmenovaní ob-
drželi také finanční odměnu za 
reprezentaci kraje a republiky ve 

zpracování textů na PC.
Kromě žáků získali v Olomouci 
ceny i pedagogičtí pracovníci 
za organizaci okresních soutěží 
a olympiád. Poděkování získala 
i paní učitelka Miroslava Čer-
ná za dlouholetou organizaci 
okresní olympiády ve fyzice.
Všem moc gratuluji!

Z. Absolonová, ředitelka

Podzimníčci na Gemerské
Je až s podivem, co všechno se 
dá při troše trpělivosti a šikov-
nosti vyrobit z darů podzimu. 
Rodiče spolu se svými dětmi 
takové dary podzimu posbírali 
a vyrobili z nich krásné skřít-
ky Podzimníčky, kteří zdobili  

v říjnu a listopadu prostory Ma-
teřské školky Gemerská. Skřítci 
mají i svá jména a najdeme tak 
mezi nimi např. Šípenku, Me-
cháčka, Hastrmana, Řepulínka 
či Parádnici Korálku.                  

red.   

Výstava Podzimní krása 
V úterý 17. října proběhla  
v prostorách Městské knihov-
ny vernisáž výstavy výtvarných 
prací dětí mateřských škol, 
dětských družin a jednotliv-
ců. Vernisáže se  účastnily děti  
z Mateřské školy Litovel, Či-

hadlo, které zazpívaly něko-
lik písniček. Výstava trvala do 
3. 11. Tímto dětem děkujeme 
za krásné výtvory s podzim-
ní tematikou, které zkrášlily 
prostor vchodu do knihovny.                                                               
                                                        red.

InzERcE
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„Litovelský vodník Brčál “
V sobotu 21. října 2017 se sešly 
na plaveckém bazénu při Zá-
kladní škole Vítězná Litovel děti 
z plaveckých kroužků Litovel, 
Mohelnice, Olomouc, Přerov  
a Prostějov, aby se zúčastnily  
2. ročníku plaveckých závodů   
o „PUTOVNÍHO LITOVEL-
SKÉHO VODNÍKA BRČÁLA“. 
Všechny děti byly zařazeny do 
kategorií podle věku a plavalo 
se šest disciplín. Ti nejmenší  
50 m prsa, znak, starší 100 m 
prsa, znak a volný způsob.  Zá-
vod jsme zakončili štafetami,  
v nichž se PK Litovel umístil na 
3. místě. 1. a 2. místo patřilo PK 
Mohelnice, a ten si také po zásluze 
odvezl „vodníka Brčála“ domů.

„Litovelský vodník Brčál“ splnil 
naše očekávání. Děti přišli pod-
pořit rodiče, babičky. Svoje fa-
noušky tu měli dokonce i plavci 
z Přerova.  
Snahu dětí jsme ocenili medai-
lemi, diplomy a dárečky. Ne-
chyběla ani „malá svačinka“. 
Slovíčko „děkuji“ od dětí potě-
ší dvojnásob. Se spokojeností, 
která zavládla na obou stra-
nách, jsme se rozcházeli všichni 
domů. Nás organizátory to nutí 
k zamyšlení, jaký bude příští  
3. ročník a co zajímavého by-
chom měli pro děti nachystat, 
abychom je motivovali.

Hana Kaštanová
vedoucí bazénu

Akce Kam na školu? na Jungmance
Dne 14. listopadu 2017 uspo-
řádala naše škola pro žáky  
9. ročníků a jejich rodiče se-
tkání se zástupci středních škol 
našeho regionu. Letošní setkání 
obohatila i přítomnost zástup-
ců několika litovelských firem 
(Papcel, Kimberly–Clark, Pivo-
var Litovel, Brazzale Moravia), 
kteří zdůraznili zejména nedo-
statek pracovníků v technických 
oborech, ale také například po-

třebu znalosti cizího jazyka na 
některých pozicích v jejich fir-
mách. Po úvodním představení 
jednotlivých škol a nabízených 
oborů měli rodiče s dětmi mož-
nost individuálně se poradit se 
zástupci středních škol o dal-
ším studiu dětí na vybraných 
školách, o podmínkách přijetí 
a také o následném uplatnění  
v praxi.       Mgr. Milena Jindrová 

zástupce ředitele
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Rozhovor s autorkou výstavy Klobouky od Marie
LN: Vaše výstava v prostorách 
Turistického informačního cen-
tra před týdnem skončila. Jak ji 
z hlediska návštěvnosti a ohlasů 
hodnotíte? 
MM: Než začnu na Vaši otázku 
odpovídat, dovolte, abych všem 
návštěvníkům vyslovila své po-
děkování a vděčnost za jejich 
zájem o výstavu, za ochotu dát 
svůj čas a přijet se na výstavu 
podívat. I když neznám přesný 
počet, kolik návštěvníků výsta-
vu zhlédlo, vzhledem k tomu, 
že mi vystavovatel (Turistické 
informační centrum) navrhl 
prodloužení výstavy, usuzuji, 
že návštěvníků byl hojný počet. 
Pokud se týká ohlasů (v tomto 
okamžiku hovořím o písemných 
vzkazech z návštěvní knihy), tak 
mi udělaly obrovskou radost! 
Jsou tam nádherná slova uzná-
ní a podpory úsilí do dalších 
let. Obzvlášť mě potěšily vzkazy 

psané dětskýma rukama, dopl-
něné různými srdíčky či smaj-
líky. No jedním slovem radost, 
radost...

LN: V novinách jste inzerovala, 
že výstava bude doplněna dalšími 
klobouky. Podařilo se Vám něja-
ké doplnění?

MM: Plánů jsem měla 
více, jenže čas je neú-
prosný běžec. Ale i přesto 
– podařilo se mi zhotovit 
další tři klobouky a do-
plnit i pompadurku pro 
nevěstu.

LN: Jaké klobouky to jsou? 
MM: Ze sisalové sítě 
jsem vytvořila černobílý 
poněkud extravagantní 
model. Další klobouk 
patří do kategorie šitých 
klobouků – tedy klobouk 
zhotovený z béžového 

saténu ozdobený vlastnoručně 
zhotoveným donutem z korál-
ků, což je šitý šperk. Korálky 
od nejmenších velikostí 1 mm 

až po velikost 2,5 mm se obšívá 
různě veliký kámen či skleněné 
oko. No a posledním z této sbír-
ky je klobouk, k jehož vytvoře-
ní mě inspiroval film „My 
fair lady“ – resp. klobouk, 
který zdobil hlavní předsta-
vitelku a který se stal sou-
částí plakátů. Jak se mi dílo 
zdařilo, můžete posoudit  
z fotografií.

LN: Blíží se konec roku. 
Jak ho z hlediska osobních  
a pracovních úspěchů hod-
notíte?
MM: Upřímně řečeno,  
v mém životě představu-
je něco naprosto převrat-
ného a hlavně, měla jsem 

úžasné štěstí na samé báječné 
lidi kolem sebe. Takže touto 
cestou děkuji hlavně paní sená-
torce MUDr. Aleně Šromové, 
že mě oslovila a umožnila mi 
vystavovat klobouky ve výstav-
ní síni Senátu ČR. Dále panu 
Jiřímu Tomancovi, že mi po-
mohl s instalováním výstavy, 
prakticky mi ukázal, jak s „ex-
ponáty“ pracovat, jak je uložit, 
a paní Kateřině Gelové – vedou-
cí Turistického informačního 
centra – za nápad, uspořádat vý-
stavu klobouků v Litovli. 

LN: Chcete něco vzkázat našim 
čtenářům?
MM: Přeji všem pohodové pro-
žití vánočních svátků a do no-
vého roku všem pevné zdraví  
a štěstí. 

LN: Děkuji Vám za rozhovor!
MM: Také moc děkuji!             red.

Záložnu ovládli Řvali až spadli 
Ve čtvrtek 9. 11. v nabitém 
Velkém sále Záložny vystoupi-
la v programu plném legrace 
komediální skupina Maniaci. 
Ukončila tímto svou druhou 
etapu ve složení aktérů Milan 
Novák, Luba Faltus, Tomáš Sed-
láček, Viktor Kohout, Kamila 
Navrátilová, Radim Beza, To-
máš Ostřanský, Věra Jarošová, 
Tomáš Fryblík. Ve vystoupení 
nechyběl výběr toho nejlepšího: 

scéna Indián Džouns, Krakono-
šův svět, Pevnost Board, Retro 
hitparáda i orloj. Na vystoupe-
ní se do Litovle sjeli fanoušci  
i přátelé z celé republiky. Pořád-
ná dávka humoru se vyplatila  
a skupina děkuje všem za přízeň 
i za potlesk ve stoje, který ještě 
nezažila. (Pokud tedy si ji před 
časem nevynutila při spuštění 
státní hymny – haha.)

vk

OTEVÍRACÍ DOBA BAZÉNU
V PROSINCI

pondělí  16:00 – 17:00  
 20:00 – 21:00
úterý    7:00 – 8:00
 16:00 - 20:00  
středa 18:00  - 21:00       
čtvrtek    7:00  –  8:00     
pátek 17:00  - 21:00
sobota 13:00 – 19:00
neděle 13:00 – 19:00

OTEVÍRACÍ DOBA 
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

sobota  23. 12. zavřeno
neděle  24. 12. zavřeno
pondělí 25. 12.  zavřeno
úterý     26. 12. 13:00 – 19:00
středa   27. 12. 16:00 – 20:00
čtvrtek 28. 12. 16:00 – 20:00
pátek    29. 12. 16:00 – 18:00
sobota  30. 12. 13:00 – 19:00
neděle  31. 1. zavřeno 
pondělí   1. 1.  zavřeno
úterý        2. 1.  16:00 – 20:00
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