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Vážení občané našeho města a obcí,
 jsme na startu nového roku – s osmičkou na konci. Ta byla pro naši 
zem často osudovým číslem, a tak si i letos připomeneme významná výročí. 
Nejvýznamnější z nich je konec první světové války a vznik samostatného 
státu Čechů a Slováků. Chystáme uctění těchto důležitých událostí několika 
kulturními akcemi. Jmenujme např. výstavu v Muzeu, na kterou paní Cholinská 
odkázala městu peníze účelově určené právě k připomenutí si konce války. 
Dále bude dokončena a představena první profesionální kniha o dějinách 
našeho města a s ní i výstava o našem zakladateli králi Přemyslu Otakaru II.
 Koncem minulého roku jsme připravovali rozpočet a zastupitelstvo 
jej schválilo na svém prosincovém zasedání. Po pokrytí výdajů na 
provoz města, obcí, škol a podpoře kulturních a sportovních aktivit jsou 
připraveny k realizaci i důležité investiční akce. 
Mezi nejvýznamnější patří zahájení stavby kanalizace v obci Myslechovice. Současně zahájí 
stavbu kanalizace i obec Haňovice. Z obou obcí je potom naprojektován společný kanalizační 
řad do Nasobůrek, kde se napojí na systém v Litovli. Z 11 obcí zbývá dobudovat kanalizaci 
v Nové Vsi a Savíně (zde i vodovod) – pro tyto obce se zpracovávají projekty.
Další velkou investicí bude stavba nového Pavlínského mostu, která bude zahájena na jaře 
s předpokladem dokončení na jaře 2019. Po dobu stavby bude vybudována dočasná lávka 
pro pěší a cyklisty z Pavlínky přes řeku ve směru k ulici Šmakalově. Pokračovat bude další 
etapa revitalizace sídliště K. Sedláka a druhá etapa výměny oken na budově Gymnázia Jana Opletala. 
V projektové přípravě se dokončují práce na cyklostezce přes město, kde Olomoucký kraj plánuje 
v roce 2019 zahájit rekonstrukci silnice od Unčovic přes Litovel.      
Jistě jste si všimli, že skončila lesní školka za fotbalovým stadionem a je zde první výsadba 
nového lesa. Změní se tak postupně část přírody, ale na začátku a na konci vzniknou ve spolupráci 
s CHKO dvě louky pro relaxaci sportovců i turistů.
 V centru města máme čtyři opuštěné objekty. Je to Langův dům, který nyní majitel prodává. 
Kéž by se pro tento dům našel vhodný investor! Dům bývalé fotografie (U Bílého koníčka) má již nového 
majitele a bude následně rekonstruován. Hotelová část Záložny – v ulici Masarykově – patří městu 
a zastupitelé byli seznámeni se studií možného využití. V neposlední řadě je to areál (tzv. védebka) 
na ulici B. Němcové. Ten město koupilo a byla zpracována studie na výstavbu malometrážních bytů 
a parkoviště. Moc bych si přál, kdyby se podařilo uvedené objekty revitalizovat a přivítali bychom
investory, kteří by ve městě investovali. V letošním roce zahájíme výkupy pozemků na protipovodňová 
opatření, o zásadách a postupech bude veřejnost informována. Bez povodňové ochrany je rozvoj města 
nadále omezen.
 Na závěr chci připomenout krásnou atmosféru na našem náměstí, kde jsme se sešli při rozsvícení vánočního stro-
mu, který nám přichystali a ozdobili hoši z Technických služeb. V adventním čase jste si užili mnoha krásných akcí – např. 
Sletu čertů, Mikulášů a andělů či balónkového dne, které pro Vás pořádá Městský klub. Atmosféra všech akcí byla opravdu 
kouzelná. Mám také radost, že se postupně rozsvěcují stromky i na obcích a lidé se tak při těchto akcích schází čím dál 
více. 
 

Dovolte mi, abych Vám jménem svým i celého vedení města popřál v novém roce pevné zdraví, štěstí, osobní pohodu  
a kolem jen dobré usměvavé tváře.

Ing. Zdeněk Potužák, starosta 
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Vážení a milí čtenáři, 

 tak máme za sebou nejkrásněj-
ší období každého roku. Všechen stres  
s přípravami na Vánoce – shánění dárků, 
stromečku, pečení cukroví, úklid, rodinné 
návštěvy a následný Silvestr jsme více či 
méně úspěšně zvládli. A nyní před námi 
opět stojí rok nový, tentokrát s 8 na konci. 
Ptáte se sami sebe, co Vám přinese? Přáli 
jste si něco potichu nebo jste svá přání vy-
slovili nahlas? Spojili jste začátek nového 
roku s něčím novým, s nějakým předse-
vzetím nebo si říkáte (stejně jako já), že to nemá cenu? Jak už jsem  
v minulém úvodním slově naťukla, má předsevzetí mi obvykle dlou-
ho nevydrží. To minulé předsevzetí, že začnu cvičit, skončilo po mě-
síci a ještě dodnes, když vidím ta DVD, tak si říkám, proč já blbá si 
je kupovala. Takže kdybyste měli, milí čtenáři, o ně zájem, ráda Vám 
je poskytnu a budu ráda, když někomu z Vás poslouží. U mě doma 
leží ladem, což pro DVD se cvičením není zrovna příjemné!!! Letos 
jsem si tedy žádná předsevzetí pro jistotu nedávala, abych nebyla 
poté zklamaná, že je opět nedodržím. A jak tak nad tím přemýšlím, 
možná ani nejsou potřeba. Přece, když si v polovině roku řeknu, že 
se chci začít učit nějaký cizí jazyk, nebudu s tím čekat až na začátek 
roku následujícího, abych si to dala jako předsevzetí. Splním si to 
pokud možno hned. Určitě Vaše předsevzetí nezatracuji, jen za mě 
říkám, že jsou pro mě zbytečná. Já si totiž do nového roku přála jen 
to, abychom byli zdraví a měli se jako rodina rádi. To je totiž v dneš-
ní uspěchané době podle mého názoru ze všeho nejdůležitější. Budu 
ale moc ráda, když mi do redakce napíšete, jak jste vánoční svátky  
a silvestrovské oslavy prožili Vy. Také mi dejte vědět, jaká předsevze-
tí jste si dali – ta vážná a třeba i nějaká humorná. 
 První číslo novin v roce 2018 nám přináší dvě změny.  
V novinách najdete každý měsíc dvě pravidelné rubriky: Zahrád-
kářův rok aneb co musíme udělat každý měsíc na své zahrádce, 
aby nám dělala radost, a rubriku Třiďme odpad, má to smysl. Snad  
v nich najdete rady a tipy, které využijete. S příchodem nového roku 
řeší každý z nás spoustu pravidelných poplatků, přinášíme pro-
to přehled poplatků za popelnice, psy a zahrádky, které je potřeba 
uhradit a do kdy to učinit. Uvádíme i přehled vodného a stočného. 
 Milí čtenáři, ještě jednou Vám do nového roku přeji hodně 
štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů. Těm, kdo si předse-
vzetí dali, tak hodně sil a pevné vůle ke splnění. A těm, kdo si je 
nedali? Nás vystihuje citát E. M. Remarqua: „Člověk je velký ve svých 
předsevzetích, ale slabý v jejich provádění.“

Eva Kratochvílová, redaktorka
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Tři králové vyjdou 6. a 7. ledna
Začátkem ledna po celé republi-
ce opět vyjdou do ulic skupinky 
tří biblických králů. V minulosti 
tato sbírka vypomohla obča-
nům Litovelska postiženým 
tornádem, záplavami, požárem, 
občanům a rodinám s dětmi, 
kteří se ocitli v nouzi. Z výtěžku 
sbírky mohla Charita v Litovli 
podpořit např. provoz a vybave-
ní pečovatelské služby a domácí 
zdravotní péče, vybavit Půjčov-
nu kompenzačních a zdravot-
ních pomůcek. 
V minulé Tříkrálové sbírce 
bylo vykoledováno v 52 obcích 
na Litovelsku 554 726 Kč. Část 
sbírky, určenou pro vlastní 
projekty Charity ve středisku 
Litovel, jsme využili následov-
ně: 286 000 Kč na rekonstrukci  
a vybavení prostor pro nové služ-
by Dluhovou poradnu a Sociál-
ně aktivizační služby pro rodiny  
s dětmi a 35 000 Kč na přímou 
pomoc sociálně slabým rodi-
nám. Zbývající částka byla po-
užita na humanitární pomoc 
v zahraničí, kterou organizuje 
přímo Sekretariát Charity Čes-

ké republiky v Praze (bližší in-
formace na www.caritas.cz), na 
projekty a poradenskou činnost 
Arcidiecézní charity Olomouc 
(www.acho.caritas.cz) a 5 %  
z vybrané částky na režii sbírky 
(výroba pokladniček, tisk slože-
nek, příprava Tříkrálového kon-
certu). 
Tříkrálová sbírka bude probíhat 
především o víkendu 6. a 7. led-
na, v některých obcích ale může 
proběhnout i v pracovní dny, 
koledování by mělo být ukon-
čeno nejpozději do 15. ledna.  
V Litovli bude sbírka zahájena  
v pátek 5. 1. v 18 hod. dětskou 
mší spojenou s požehnáním 
pro koledníky. Všechny sku-
pinky koledníků budou přesně 
evidovány, stejně jako sbírkové 
pokladničky. Každá skupinka 
koledníků bude mít svého ve-
doucího. Ti pak budou vybaveni 
potvrzenou průkazkou, která je 
bude opravňovat vybírat peníze 
na Tříkrálovou sbírku. Děkuje-
me za všechny, kterým Váš dar 
prospěje.       Ludmila  Zavadilová, 
Charita Šternberk, středisko Litovel

Vodné a stočné pro rok 2018
Valná hromada Vodohospodářské společnosti ČERLINKA s. r. o. 
dne 13. 12. 2017 schválila ceny vodného a stočného pro rok 2018 ve 
výši uvedené v tabulce níže. 

Ceny bez DPH s DPH 15%

VODNÉ 24,51 Kč/m3 28,19 Kč/m3

STOČNÉ Litovel, Med-
lov, Mladeč, Vilémov

27,44 Kč/m3 31,56 Kč/m3

STOČNÉ Červenka 30,63 Kč/m3 35,22 Kč/m3

STOČNÉ Žerotín 40,00 Kč/m3 46,00 Kč/m3

STOČNÉ Hnojice 26,54 Kč/m3 30,52 Kč/m3

rok vodné + stočné 
s DPH

nárůst/pokles

v Kč v %

2015 57,57 2,11 3,80

2016 57,17 -0,40 -0,69

2017 57,81 0,64 1,12

2018 59,74 1,93 3,34

Ceny stočného jsou stanoveny v souladu s dotačními podmínkami 
jednotlivých obcí.
V další tabulce uvádíme nárůst či pokles vodného a stočného v Kč  
a v % za období od roku 2015. 

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2018
Poplatek za svoz komunálního odpadu a poplatek za psa je 
splatný k 30. 6. 2018. 
Poplatek za pronájem zahrádky je splatný k 31. 3. 2018.

Poplatek za svoz komunálního odpadu činí 500 Kč. 
Poplatek za psa ve městě v rodinném domě činí 300 Kč, v pa-
nelovém domě 1 000 Kč. Poplatek za psa na vesnici činí 150 
Kč. Senioři mají poplatky za psa poníženy. 

Poplatek lze uhradit na pokladně Městského úřadu každý pra-
covní den nebo převodem částky na účet: 19–3620811/0100. 
Variabilní symbol si můžete vyžádat buď e-mailem, telefonic-
ky na tel. čísle 585 153 121 nebo osobně na pokladně MěÚ. 
Variabilní symbol Vám pak bude platit po celou dobu pobytu 
v Litovli (každý rok).



Letem světem Litovlí

• K 1. lednu dojde ke změnám  
v autobusové dopravě objednáva-
né Olomouckým krajem. Tu budou 
nově zajišťovat dopravci, kteří vzešli 
z výběrových řízení. Zároveň začnou 
platit nové jízdní řády. Došlo k pře-
číslování a změnám trasování linek. 
Více informací najdete na webových 
stránkách www.kidsok.cz. 
• Tyfloservis s. r. .o. děkuje všem za spo-
lupráci při sbírce Bílá pastelka, která 
proběhla v říjnu 2017. Celkový výtěžek 
sbírky je 2 760 152 Kč. Díky dobrovolní-
kům v Olomouci, Mohelnici a Litovli se 
vybralo přes 107 tisíc Kč. 
• V rámci revitalizace sídliště K. Sed-
láka došlo i k výsadbě nových ovoc-
ných dřevin – platanů a okrasných 
převislých sakur.

• Dne 24. listopadu se uskutečnila pra-
covní schůze redakční a kontrolní rady 
k vydání publikace Velké dějiny města 
Litovle. Bylo dohodnuto, že tisk knihy 
se uskuteční v červenci 2018. Více se  
o této publikaci dovíte prostřednic-
tvím novin a TV Morava během ledna  
a února. Příští schůzka je naplánována 
na konec dubna 2018, z ní Vám přine-
seme také zprávu.
• Hřbitov v Chudobíně se může 
od konce listopadu pyšnit novými 
vstupními kovanými vraty. Sloupky 
byly nově vybetonovány a do nich 
byla vsazena nová vrata.

• I letos litovelský vánoční strom sou-
těžil o titul nejhezčí vánoční strom  
v Olomouckém kraji. Minulý roč-
ník díky Vašim hlasům strom  
v Litovli vyhrál. Letos proběhlo hlaso-
vání od 13. do 20. 12. Výsledky byly 
známy až po uzávěrce.                             

 red.
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Oznámení o volbě prezidenta České republiky
Volba prezidenta České republiky se uskuteční v pátek 12. ledna od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu  
13. ledna od 8.00 hod. do 14.00 hod. Případné druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční v pátek 
26. ledna 2018 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Níže přinášíme přehled okrsků a volebních místností. 

1 Litovel, Internát SOŠ, Gemerská 505 Gemerská, Králova, Staroměstské nám., Zahradní, 
Karla Sedláka, Loštická, Uničovská, Severní

2 Litovel, budova Čs. zahrádkářů, Sušilova 32 Červenská, Novosady, Polní, Žerotínova

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

4 Litovel, Sokolovna, Opletalova 341

Bezručova, Čihadlo, Čs. armády, Družstevní, Jirás-
kova, Karlov, Karlovská, Kollárova, Kosmonautů, 
Lesní zátiší, Lužní, Nová, Opletalova, Pavlínka, Re-
vúcká, Sadová, Sochova, Studentů, Šargounská, 
Šemberova, Šmakalova, Švermova, U Stadionu, 
Wolkerova, Pošmýlská 

5 Litovel, Městský klub, nám. Př. Otakara

Boskovicova, B. Němcové, Dukelská, Havlíčkova, 
Husova, Javoříčská, Jungmannova, Komárov, Ko-
menského, Kostelní, Koupaliště, Kysucká, Lidická, 
Masarykova, Mlýnská, nám. Př. Otakara, nám. Svo-
body, Poděbradova, 1. máje, Revoluční, Smyčkova, 
Šafaříkova, Švédská, Třebízského, Vlašímova

6 Litovel, Základní škola, ul. Palackého 938
G. Frištenského, Cholinská, Nábřežní, Nádražní, Na-
sobůrská, Olomoucká, Palackého, Příčná, Svatoplu-
kova, Štefánikova, Vodní

  7 Litovel, Osadní výbor Chořelice 1069
  8 Litovel, Hasičská zbrojnice Tři Dvory 73
  9 Litovel, Kulturní dům Víska 17
10 Litovel, Kulturní dům Nasobůrky 31
11 Litovel, Osadní výbor Chudobín 20
12 Litovel, Kulturní dům Myslechovice 19
13 Litovel, Knihovna Nová Ves 57
14 Litovel, Knihovna Rozvadovice 57
15 Litovel, Sokolovna Unčovice 90
16 Litovel, Kulturní dům Březové 12
17 Litovel, Osadní výbor Savín 15

Biopopelnice rozvezeny. Co bude dál? 
V termínu od 11. do 17. pro-
since byly do Vašich domác-
ností distribuovány nádoby na 
bioodpad. V pěti dnech bylo 
rozvezeno více jak 800 popel-
nic, o které jste měli velký zá-
jem. Současně, ten z Vás, kdo 
ještě neměl popelnice na papír  
a plast, tak mohl získat i je. Ti 
z Vás, kdo jste rozvoz nestihli, 
máte možnost si nádobu vy-
zvednout na Městském úřa-
dě (ve dvoře u p. Jindry) vždy  
v pondělí a středu od 13 do 
16.30 hod. A jak bude probíhat 
samotný svoz? Nádobu bude 

pravidelně vyprazdňovat svozová 
četa FCC Litovel s.r.o. Frekven-
ce je stanovena v letním obdo-
bí (duben – říjen) 1x za 14 dní  
a v zimním období (listopad –
březen) 1x za měsíc. První zku-
šební svoz je předpokládán na 
konec ledna, na základě které-
ho jej svozová firma vyhodnotí 
a určí další pravidelné termíny. 
Na sídliště budou bionádoby 
dodány koncem března. Plánu-
je se nižší frekvence svozu ko-
munálního odpadu (netýká se 
sídlišť). Občané budou o všem   
s předstihem informováni.        vkDistribuce biopopelnic na Nové Vsi
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XI. Slet čertů, Mikulášů a andělů
Již po 11. se v úterý 5. prosin-
ce konal na náměstí Přemysla 
Otakara Slet čertů, Mikulá-
šů a andělů. Program začal  
v 15 hodin Vánočními sněhulá-
kovinami – pro děti byla připra-
vena řada soutěží a písniček, při 
kterých se mohly vyřádit. Zpí-
valo se, tančilo, četlo se z knih 
hříchů. Všechny děti byly hod-
né, takže žádná kniha neshořela. 
Je zajímavé, že všechny děti byly 
převlečeny za čerty, nikdo nebyl 
za anděla či Mikuláše. Snad pří-
ští rok... Tradiční byla Ježíškova 
pošta, děti mohly házet podko-
vou či bramborami nebo chytat 
rybky. Dospělí se mohli občer-
stvit u řady stánků. Opět pro-
bíhaly vánoční prohlídky rad-
niční věže. Kolem 17. hodiny 
program poprvé zpestřila laser 
show.                                            red.

INZERCE

Barevný balónkový den 
Další adventní akce se konala 
ve čtvrtek 7. prosince v odpo-
ledních hodinách na náměstí 
Přemysla Otakara. Tentokrát 
to byl balónkový den. Děti 
napsaly na kartičky svá přání  
a společně s balónkem jej po-

slaly Ježíškovi. Nebe nad Litovlí 
tak hrálo všemi barvami. Děti 
si odnesly balónková zvířátka  
a byl pro ně k dispozici balónko-
vý klaun. Celý program příjem-
ně zpestřilo vystoupení místní 
kapely NOACO.                          red.

Rozsvícení vánočního stromu
V pátek 1. prosince byl v Litovli 
slavnostně rozsvícen vánoční 
strom. Akce, která se na náměstí 
konala, přilákala velké množ-
ství diváků. Na pódiu se vy-
střídala řada pěveckých sborů, 
které sváteční atmosféru umoc-
nily zpěvem koled. Plno bylo  
v Ježíškově dílně a u Ježíškovy 
pošty, tam se děti mohly vyfotit  
s andělem. Přání jste mohli spl-
nit díky Stromu splněných přání 
dětem z dětského domova v Li-
tovli. Čas do slavnostního roz-
svícení si lidé krátili u množství 
stánků s občerstvením. Během 
celé akce probíhaly také prohlíd-
ky radniční věže. Po 18. hodině 
byl strom slavnostně rozsví-
cen. Uznejte sami, není krásný? 
(Snad i letos vyhraje v soutěži 
O nejkrásnější vánoční strom  
s Olomouckým deníkem).      red.

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU V ROCE 2018
PLAST

KDE KDY

Litovel

pondělí
8. 1., 5. 2., 5. 3., 2. 4., 30. 4., 
 28. 5., 25. 6., 23. 7., 20. 8.,  

17. 9., 15. 10., 12. 11., 10. 12.

Březové, Chořelice, Nasobůrky, 
Rozvadovice, Unčovice, Víska

středa
10. 1., 7. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5.,  

30. 5., 27. 6., 25. 7., 22. 8., 19. 9., 
17. 10., 14. 11., 12. 12.

Chudobín, Myslechovice,  
Nová Ves, Savín, Tři Dvory

pátek
12. 1., 9. 2., 9. 3., 6. 4., 4. 5.,  

1. 6., 29. 6., 27. 7., 24. 8., 21. 9.,  
19. 10., 16. 11., 14. 12.

PAPÍR
KDE KDY

Litovel

pondělí
22. 1., 19. 2., 19. 3., 16. 4., 14. 5., 

11. 6., 9. 7., 6. 8., 3. 9., 1. 10.,  
29. 10., 26. 11., 24. 12.

Březové, Chořelice, Nasobůrky, 
Rozvadovice, Unčovice, Víska

středa
24. 1., 21. 2., 21. 3., 18. 4., 16. 5., 

13. 6., 11. 7., 8. 8., 5. 9., 3. 10.,  
31. 10., 28. 11., 26. 12.

Chudobín, Myslechovice,  
Nová Ves, Savín, Tři Dvory

pátek
26. 1., 23. 2., 23. 3., 20. 4., 18. 5., 
15. 6., 13. 7., 10. 8., 7. 9., 5. 10.,  

2. 11., 30. 11., 28. 12. 

Svoz nádob probíhá od 6.00 hod.
Vychází-li svozový den na svátek (označen zvýrazněním),  

bude v předstihu oznámen náhradní termín.
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Stíny Litovelska

Krádeže v Albertu
Hlídka Městské policie Litovel 
přijala oznámení, že v prodej-
ně Albert Litovel byl zadržen 
zloděj, který pronesl zboží 
přes pokladnu bez zaplace-
ní. Na místě bylo zjištěno, že 
se jedná o osobu s omezenou 
svéprávností. Pachatel odcizil 
sladkosti v hodnotě několika 
desítek korun. Po nějaké době 
bylo strážníkům telefonicky 
oznámeno, že v prodejně Al-
bert zase zadrželi osobu, kte-
rá pronesla pokladnou bez 
zaplacení čokolády za asi 20 
Kč. Strážníci na místě zjis-
tili, že se jedná opět o osobu  
s omezenou svéprávností. Pře-
stupek byl oznámen k projed-
nání přestupkové komisi.

Opilci před bary znečišťují ve-
řejná prostranství
Dne 19. 11. 2017 ve 13.05 hod. 
oznámil občan na Městskou 
policii Litovel, že vidí, jak dva 
neznámí muži močí na vcho-

dová vrata jednoho z domů na 
ul. 1. máje. Strážníci provedli 
výjezd na místo, kde muže 
nalezli. Podnapilí kouřili před 
bary. Při zjišťování totožnos-
ti a následném projednávání 
přestupku oba nesouhlasili 
s obviněním. Naštěstí máme 
ulici monitorovanou kamero-
vým systémem. Přestupek byl 
postoupen k projednání do 
přestupkové komise. A ozna-
movateli děkujeme za spolu-
práci.

Přeprava vánočního stromu
Dne 23. listopadu byl pře-
pravován vánoční strom na 
náměstí. Pracovníci Technic-
kých služeb Litovel strom pře-
pravovali, strážníci Městské 
policie Litovel s hlídkou Poli-
cie České republiky zajišťovali 
bezpečnost při přepravě stro-
mu z Třech Dvorů do Litovle. 
Akce to byla náročná, strom 
na nákladním autě zabral 
celou šířku vozovky. Vše se 

zvládlo a vánoční strom zdobí 
naše náměstí.

Krádež kola u autobusového 
nádraží
Dne 28. 11. 2017 bylo v denní 
době odcizeno pánské jízd-
ní kolo, které si jeho majitel 
uzamkl do bezpečnostního 
stojanu u autobusového ná-
draží. Bohužel si ale již nekou-
pil bezpečnostní zámek a kolo 
si uzamkl svým lankovým. 
Neznámý poberta zatoužil po 
zánovním kole a majiteli zbyly 
oči pro pláč. Všiml si někdo 
tohoto zloděje?
 
Nová kamera zjistila výtržníky
V Litovli v parku, na ul. Či-
hadlo, je nainstalována další 
kamera městského kamerové-
ho systému. Byla zde umístě-
na z důvodu častého páchání 
přestupků, zejména neukáz-
něnou mládeží, která zde ničí 
vybavení dětského hřiště.  
V sobotu 9. 12., v nočních 

hodinách, se kamera poprvé 
osvědčila. Skupinka mladíků 
se zde chovala, no jako ne-
zbední hoši. Strážníci vyjeli na 
místo, mladíky zkrotili a vyká-
zali je z hřiště. 

Zraněný pes
Na Mikuláše, 6. prosin-
ce 2017 v ranních hodi-
nách, přijala Městská poli-
cie telefonické oznámení, že  
v Litovli na ul. Čihadlo, se po-
hybuje zraněný pes. Po příjez-
du na místo strážníci zjistili, 
že jde o velkého německého 
ovčáka, který se nechtěl ka-
marádit. Pes za sebou tahal 
zadní nohy, bylo podezření na 
srážku s autem. Na místo byl 
přivolán veterinární technik, 
který psa narkotizační puškou 
uspal a poté jej ošetřil. Stráž-
níci mezi tím zjistili majitele, 
kterému psa, i s vystavenou 
účtenkou, předali.

Městská policie Litovel

Městská televize

Premiéra st 10. 1. 18.45 hod.
 st 24. 1. 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 Litovelského INFOkanálu Vám 
děkuje za přízeň v roce 2017, přeje úspěšný 
nový rok 2018, mnoho štěstí, pevné zdraví, 
pohodu a ovšem i ostrý obraz a dobrý zvuk 
při sledování našeho vysílání.
Litovelský INFOkanál (městské televizní vysílání) 
mohou přijímat všichni TV účastníci napojení 
na kabelovou TV firmy UPC ČR, a.s. na kanále S9 
(CC 09), v rámci informačního kanálu „Regiony 
+ “. Jde o televizní program určený pro vysílání 
informací a pořadů UPC, pořadů z regionů a měst-
ských infokanálů. Tento program běží mimo výše 
uvedené časy vysílání Litovelského INFOkanálu 
nepřetržitě v hodinové smyčce. Jednotlivé pří-
spěvky místní videokroniky a od ledna 2015 celá 
vysílání jsou volně ke stažení na webu města (viz. 
odkazy výše) resp. přímo na YouTube po zadání 
kanálu „Litovel.eu“, který je přístupný i na všech  
SMART  televizorech. Připomínky, názory, nápady, 
náměty, ale i věcnou kritiku týkající se vysílání 
resp. informace o kulturních, sportovních i jiných 
nekomerčních akcích, událostech a zajímavos-
tech, které chcete bezplatně zveřejnit prostřed-
nictvím TV obrazovky ve čteném zpravodajství, 
sdělte telefonicky či písemně na MěÚ Litovel tel.č. 
585 153 250 (Ing.J.Hlavinka), e-mail: hlavinka@
mestolitovel.cz  nebo infotv@centrum.cz.

Stav mostů a lávek v Litovli je vyhovující
Spadnutí lávky v pražské Tró-
ji začátkem prosince vyvolalo 
velkou debatu o stavu mostů  
a lávek v České republice, a dále 
o tom, jakým způsobem a jak 
často jsou mosty kontrolovány. 
Litovle, jakožto města, které je 
s vodou spjato téměř na kaž-
dém kroku, se to týká opravdu 
bezprostředně. Na začátku je 
důležité si uvědomit, že Litovlí 
prochází krajské i místní komu-
nikace. Mosty, lávky, které se na-
chází na krajských komunika-
cích má pod svou správou kraj, 
mosty a lávky na místních ko-
munikacích spravuje zase obec, 
v našem případě Litovel. Aby 
to ale nebylo tak jednoduché, 
tak např. přechod na krajské 
komunikaci spravuje obec, pro-
tože jednoduše slouží občanům. 
Samotným mostům je samo-
zřejmě věnována zvláštní péče. 
Každý most má svůj mostní list, 

ve kterém jsou 
o něm uvedeny 
veškeré důleži-
té údaje. V Li-
tovli máme ko-
lem 18 mostů 
a 4 lávek, které 
mají všechny 
své evidenční 
číslo (např. Li–
M–03). Revize 
jsou na mos-
tech provádě-
ny podle toho, 
v jakém stavu se most nachází. 
Při poslední kontrole v roce 
2016 nebyl zaznamenán žádný 
havarijní stav mostů či lávek. 
Další kontroly budou probíhat 
v letošním roce. Mosty jsou při 
revizi posuzovány z hlediska 
nosné konstrukce, mostního 
svršku a spodní stavby a jsou 
pak klasifikovány od stupně I 
(bezvadný stav) až po VII (ha-

varijní stav).  
Co se týká oprav mos-
tů, tak město v roce 
2016 opravilo most  
v Komenského ulici  
a lávku u autobuso-
vého nádraží. „V le-
tošním roce nás čeká 
velká oprava mostu 
na Pavlínce,“ uvádí 
pan Miroslav Skácel, 
vedoucí Odboru míst-

ního hospodářství a stavebních 
investic. Začátek stavby je před-
pokládán na květen. Stávající 
most je nyní jen pro jedno vo-
zidlo, bez chodníků. Nový most 
bude mít dva pruhy a po jedné 
straně bude chodník. Pro chod-
ce bude po dobu stavby vybudo-
vána provizorní lávka. 
Dalším mostem, který by potře-
boval zrekonstruovat, je most na 
ulici Palackého. Ve špatném sta-
vu je betonové zábradlí a římsa, 
zatéká tam voda, tudíž korodují 
armatury. Projekt na opravu je 
hotov, záleží na financích. Ve 
výhledu na opravu je také most 
na ul. Čihadlo. 
Vidíme tedy, že Litovel se svým 
mostům a lávkám patřičně  
a s veškerou důležitostí věnuje. 

red.

Nynější most na Pavlínce

Lávka pro pěší k autobusovému nádraží



Ze společnosti

Byli oddáni
16. 12.  Lenka Navrátilová z Krchleb
  a Zdeněk Vařeka z Krchleb 

Odešli
24. 11.  Stanislav Matoušek z Litovle (65 let)
28. 11.  Marie Novotná z Mladče (68 let)
28. 11.  Josef Müller z Litovle (79 let)
30. 11.  Miloslav Vymlátil ze Třech Dvorů (92 let)
   3.12. Jiří Procházka z Rozvadovic (82 let)
   7. 12.  Danuše Jeligová z Pňovic (85 let)
10. 12.  Mojmír Studený z Litovle (39 let)
10. 12. Michal Kubálek z Měrotína (40 let)
12. 12.  Zdeněk Štencl z Litovle (50 let) 

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Via ultima, Hrandop a Misericordia.
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Městská knihovna v Litovli slaví 115 let svého působení
Litovelská knihov-
na v roce 2018 oslaví 
dvě výročí, 115 let od 
svého založení a už  
20. výročí zahájení 
provozu v budově na 
náměstí Svobody. 

První výročí souvisí se dvěma daty –  
16. ledna 1903 bylo na dřívější návrh  
dr. Jana Smyčky v obecní radě rozhodnu-
to o vytvoření obecní knihovny sloučením 
knihoven spolkových a 8. dubna téhož roku 
byla knihovna slavnostně otevřena v domě 
starosty Vácslava Sochy v Jungmannově uli-
ci. Tuto událost připomíná pamětní deska 
na zmíněné budově. 
Druhé výročí – dvacet let od zahájení provo-
zu knihovny v cechovním domě soukenic-
kého cechu připadne na 11. září. 
Není mnoho knihoven, ve kterých nebyla 
činnost za celou dobu jejich existence přeru-
šena. Litovelská knihovna k nim patří. I když 
byla mnohokrát stěhována, stále byla obča-
nům k dispozici: například v roce 1920 byla 
přemístěna do školy v Komenského ulici,  
v roce 1937 do domu z pozůstalosti Vácslava 
Sochy v Husově ulici – (dnešní sídlo Poli-
cie ČR). V roce 1954 knihovna pokračovala  
v práci v tehdejším Okresním domě osvěty 
– dnes Městském klubu, kde sídlila 44 let, 
než byla slavnostně uvedena do provozu  
v současném působišti na náměstí Svobody.
Příkladem vývoje služeb může být několik 
údajů o počtu svazků v knihovně – roku 
1905 bylo v knihovně 2 273 svazků, o 17 let 
později počet knih vzrostl na 3 468, v roce 
1956 to bylo 14 632 knih a například roku 
1991 tvořilo knihovní fond kolem jednoho 
sta tisíc svazků. Do tohoto poměrně velkého 
čísla bylo ale zahrnuto i 31 místních kniho-

ven tehdejšího střediskového systému, kte-
rý byl zrušen v roce 2002 po reformě státní 
správy a po přechodu knihovny pod město 
Litovel. Současný stav knihovního fondu je 
kolem 28 tisíc knih a dalších dokumentů  
v městské knihovně a téměř 10 000 svazků  
v knihovnách v místních částech. Fond je 
každoročně aktualizován a doplňován tak, 
aby odpovídal moderním knihovním stan-
dardům a požadavkům uživatelů.
Připomenu i některé osobnosti, které  
v knihovně působily. Odborný učitel Josef 
Beck vedl knihovnu v letech 1919-1939 a za-
sloužil se o udržení její úrovně za doby hos-
podářské krize. Nezapomenutelný Mirko 
Spurník knihovnu řídil v letech 1964-1968. 
Za jeho působení byly po vzniku tzv. stře-
diskového systému postupně renovovány 
knihovny s neprofesionálními pracovníky  
v okolí města. Mirko Spurník se hodně vě-
noval dětem, byly pořádány populární kul-
turní pořady, mnozí pamatujeme z dětských 
let dvojici klaunů Popletu a Rozpletu.
Jak už bylo řečeno, dnes knihovna působí 
na náměstí Svobody v renesanční budo-
vě vystavěné ve 30. letech 16. století. Je to 
významná kulturní památka, dokumentu-
jící bohatou historii Litovle. Propojením  
s moderními službami knihovny dostala 
další nový rozměr. 
V červnu roku 2012 získali uživatelé služeb 
litovelské knihovny milý a velmi potřebný 
dar, a to výtah se schodištěm, umožňujícím 
pohodlný přístup do oddělení pro dospělé 
čtenáře. Nová přístavba ve dvorním trak-
tu nahradila krásné, ale nepříliš bezpečné 
historické schodiště, které tvořilo architek-
tonickou bariéru a znesnadňovalo využití 
služeb knihovny všem bez rozdílu.
Důležitou a podstatnou součástí moderních 

ny věkové skupiny. Za spolupráci v této ob-
lasti musím poděkovat již zesnulé paní Jar-
mile Cholinské, Petru Linduškovi, Klubu 
seniorů či Litovelské muzejní společnosti  
a dalším. Připomenu jen některé akce – Noc 
s Andersenem, Už jsem čtenář – Knížka pro 
prvňáčka, spojená s pasováním prvňáčků 
na čtenáře, kurzy základů práce na počítači 
pro Klub seniorů, křty knih Petra Komárka 
či Petra Lindušky, besedy s cestovateli, zají-
mavé setkání s wikipedisty, spisovatelkami 
Markétou Harasimovou, Ivonou Březino-
vou, mladým autorem Janem Opatřilem  
a další pořady. Dokumentace nejrůznějších 
setkání a další informace o činnosti a služ- 

veřejných knihovních a informačních slu-

žeb je zajišťování dostatku čtivé beletrie  
a zajímavé odborné literatury stávajícím  
i potenciálním uživatelům, volný přístup 
na internet, různé on-line služby, například 
dva typy on-line knihovních katalogů nebo 
vzdálený přístup k uživatelským kontům, 
výpůjčky elektronických knih, výpůjčky au-
dioknih, upozornění na připravené rezerva-
ce pomocí e-mailu apod.
Rádi uskutečňujeme různé pořady pro všech- 

bách knihovny jsou na webové stránce www.
knih-litovel.cz 
a nově také na 
Facebooku.
Naše knihovna 
se tedy ve zdraví 
a dobré kondici 
dožívá 115 let. 
Děkuji svým 
k o l e g y n í m , 
které činnost 
knihovny ve 
městě, tak v je-
jích 11 poboč-
kách v místních 
částech zajišťují, 
děkuji mnoha 
pracovníkům 
městského úřa-
du za bezpro-

blémovou spolupráci, děkuji vedení a učitelům 
litovelských škol, jejichž žáci nás pravidelně 
navštěvují a v neposlední řadě děkuji zři-
zovateli, městu Litovel, za trvalou podporu 
činnosti a rozvoje knihovny. Děkuji všem, 
kteří užívají služeb litovelské knihovny  
a mají ji rádi.
Na závěr mi dovolte doufat, že knihovnu 
a její uživatele čeká ještě mnoho dalších 
úspěšných let.

lf

Jan Opatřil, spisovatel pro děti, v knihovně

Návštěva knihovníků z několika států Evropské unie

Dne 18. ledna 2018 v 18 hodin  
se v Muzeu Litovel uskuteční  

přednáška  
Bc. Daniela Ličky s názvem  

Nové poznatky o Novozámeckém areálu. 
Její součástí budou i informace o ekonomice výstavby.
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Má rodná obec Těrlicko, 3. část

Jistě se od počátku mého vyprávění o Těr-
licku ptáte, jak se slovo Těrlicko vyvíjelo 
a odkud se vzalo a co vlastně znamená. 
Dnes si odpovíme na otázku první, tedy 
vývoj slova. A příště se podíváme na vý-
klad slova.

Nesmíme si myslet, že by se název obce od její 
první zmínky v roce 1129 nezměnil. Ba naopak, 
můžeme říci, že název obce se měnil společně 
se změnou jejího majitele, o kterých si více 
povíme v příštím čísle. Publikace, které o Těr-
licku existují, nám ale podávají odlišný výklad  
o vývoji pojmenování, kterými obec prošla. Pro 

přehled uvádím tabulku. Tam, kde je pomlčka, 
jméno pro daný rok chybí.
Zápisy Cierlitzko, Czerliczko, Sierliczko je třeba 
číst jako Ćerlicko, tedy stejně, jak daný název 
zní v těrlickém nářečí. Podoba Czirlaw je po-
němčená. Místo slovanského zakončení -icko je 
německý element -aw, který ve staré němčině 
znamená niva, louka. Podoby Tczirla a Tschirla 
vznikly z podoby Czirlaw a je třeba je číst jako 
Čirla. Jak ale vidíme, obec se původně jmeno-
vala Ćerlicko, tedy stejně jak o něm v dnešním 
těrlickém nářečí lidé mluví – můžeme tedy 
konstatovat, že název se nezměnil.  
Jak už jsem řekla, příště se můžete těšit na vý-
klad slova a už teď Vám prozradím, že nebude 
jednotný.                                                                            red.

Rok

Pamětní 
kniha 
obce 
Horní 

Těrlicko

Mono-
grafia 

Cierlicka

Těrlicko
1229–1979

r. 1229 Cierlitzko Cierlitzko Cierlitzko

r. 1268 Sierliczko – Sierliczko

r. 1430 farář z 
Tezirle

– Tczirla

r. 1440 Cierlau Czirlaw Czirlaw

r. 1447 – – Czerlitzko

r. 1454 Cierle – –

r. 1458 Cierliczko – –

r. 1466 Tierliczko – –

r. 1467 Czzrliczko – –

r. 1473 – Cierlicko Čerličko

r. 1498 Tierliczko – –

r. 1523 – – Tierlitzko

r. 1545 – – Těrlicko

r. 1652 – – Czerlisko

r. 1679 – – Czerlitzko

r. 1736 – – Tierliczko

r. 1920 Trlicko, 
Trličko

– –

Fenomén – panenka Barbie
Děti si s panenkami hrají již 
tisíce let! První hračky tohoto 
typu jsou s jistotou doloženy 
již ve starověku. Žádná z nich 
však pravděpodobně nezna-
menala takovou změnu a ne-
získala si přízeň tolika genera-
cí dívek, aby se vyráběla přes 
padesát let. Příběh panenky 
Barbie se začal psát již v roce 
1959, kdy ji Američanka Ruth 
Handlerová, zakladatelka fir-
my Mattel, představila na ve-
letrhu hraček v New Yorku. 
Počáteční přijetí nové hračky 
bylo poněkud zdrženlivé, ov-
šem netrvalo dlouho a pa-
nenka Barbie získala na oblibě nejenom ve 
Spojených státech, ale také v Evropě a zbyt-
ku světa.
A v čem vlastně byla nová panenka tak jiná 
oproti předchozím? Do roku 1959 měly pa-
nenky podobu dítěte – miminka, kdežto Bar-
bie prezentovala a stále představuje mladou, 
krásnou ženu – modelku, která má bohatý 
společenský život, je sebevědomá, buduje 
si svoji kariéru a reaguje na dobové trendy. 
Ačkoliv se objevilo několik různých podob-
ných pokusů, například panenka Bild Lilli  
v Německu, žádný nebyl tak úspěšný a pro-
pagačně propracovaný jako Barbie se všemi 
svými přáteli, doplňky, zvířátky a luxusním 
šatníkem. Mnozí si jistě vybaví reklamní  

slogan z televize – Barbie, opravdová od 
Mattela! Tato panenka prošla za dobu své 
existence nesčetnými proměnami jak ve 
způsobu oblékání a bydlení, tak také ve tva-
ru postavy a výrazu obličeje. Prohlédnout si 
tento vývoj můžete díky probíhající výstavě  
v prvním patře Muzea Litovel – od středy do 
neděle vždy od 9 do 16 hodin. K vidění jsou 
panenky ze 60. až 90. let, speciální výroč-
ní i sváteční edice, Barbie vytvořené podle 
známých osobností a do nejmenšího detailu 
propracované modely od světových návrhá-
řů, se kterými se běžně nesetkáte. Součástí 
výstavy je též dětská herna a možnost vyfotit 
se polaroidem! Těšíme se na Vaši návštěvu!                                                                                  

 hoš

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

VÝSTAVY V MUZEU V ROCE 2018
BARBIE, JAK JE NEZNÁTE

12. listopadu – 5. února
Ukázka části soukromé sbírky paní Miluše 

Rejkubové z Krnova. Panenky nejrůznějšího stáří, 
velikostí i provedení od světoznámé firmy Mattel.

OBEC LUKÁ
12. února – 15. dubna

Představení další obce mikroregionu Litovelsko, 
včetně místních částí Ješov, Javoříčko, Veselíčko, 

Střemeníčko a Březina.

LOUTKY
25. dubna – 26. srpna

Ukázka regionálních a rodinných loutkových 
divadel minulého století ze Lhoty nad Moravou, 

sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci a soukro-
mých sběratelů.

100 LET ČESKOSLOVENSKA A LITOVELSKO
5. ZÁŘÍ – 18. LISTOPADU

Výstava na počest stoletého výročí vzniku 
Československé republiky s ukázkou následných 

proměn Litovelska.

SKLENĚNÁ KRÁSA VÁNOC
28. LISTOPADU – 20. LEDNA 

Baňky různých tvarů a velikostí s rozmanitou 
povrchovou úpravou, ručně malované či foukané, 

převážně z výrobního družstva IRISA Vsetín.

STÁLÉ EXPOZICE V MUZEU
LITOVELSKÁ ŘEMESLA 1. POL. 20. STOL.

Prezentace nástrojů, řemeslných postupů a ho-
tových výrobků nejrůznějších litovelských profesí 

– řezbáře, kováře, cukráře, řezníka atd.

GUSTAV FRIŠTENSKÝ
Expozice, která Vás provede historií– životním 

příběhem Gustava Frištenského, i současností – 
ukáže zápasnické spolky, Pivovar Litovel atd.

  
GRAMOFONY – od mechanického hracího 

strojku k modernímu gramofonu
Expozice ukazuje historii gramofonové desky  

i gramofonu, velké výrobce i litovelské podniky. 

OTEVÍRACÍ DOBA
KVĚTEN–ZÁŘÍ      STŘEDA–NEDĚLE    9–17 HOD.
ŘÍJEN–DUBEN      STŘEDA–NEDĚLE    9–16 HOD.



Stalo se v Litovli
• Karel Lýsek se narodil 6. 1. 1878 na gruntu ve 
Štěpánově, studoval gymnázium v Olomouci a r. 
1897 maturoval na uč. ústavu v Kroměříži. Učil 
pak v Pňovicích, Želechovicích a ve Střeni, kde 
sepsal obecní kroniku. R. 1937 odešel na odpo-
činek do Litovle, tady se podílel na hudebním 
životě města, byl vedoucím a sbormistrem pě-
veckých sborů. Po r. 1945 byl zvolen předsedou 
okr. odbočky Svazu zaměstnanců ve školství. 
Jako výborný zpěvák, basista, byl zakládajícím 
členem Pěveckého sboru moravských učitelů, od 
mládí působil v Sokole, byl dirigent sokolského 
sboru. Propagoval včelařství, nevyhýbal se veřej-
ným funkcím, řadu let byl obecním tajemníkem 
ve Střeni. 
• Akademický malíř Oldřich Cihelka se narodil 
29. 1. 1881 v Praze, zde navštěvoval reálku a pak 
malířskou akademii, byl žákem prof. Maxe Pirne-
ra. Jako středoškolský profesor působil v Klad-
ně, Pardubicích, Olomouci a v letech 1912–21  
v Litovli učil kreslení, geometrii a modelování. Je 
autorem obrazu Jana Husa v Husově sboru v Lito-
vli. Poté přešel do Prahy na státní RG v Praze 11. 
Jako malíř a kreslíř volil náměty historické a pří-
rodní, ilustroval řadu románů a knih pro mládež, 
učebnice. Zemřel v Praze 11. 6. 1958, pochován 
je na Olšanech.
• Profesor Václav Dragoun se narodil 19. 1. 1908 
v Chudobíně, v r. 1927 absolvoval Reálné gym-
názium v Litovli, od r. 1942/43 do r. 1970 je stře-
doškolským profesorem češtiny na Střední les-
nické technické škole v Hranicích. Autor básnické 
sbírky Vám lesy... (Hranice 1993), přírodní lyrika. 
Kromě toho autor rozhlasových her a drobných 
národopisných textů uveřejněných v kalendáři 
Hanáckých novin Rok na Hané 1993.
• 25. 1. oslaví 75 
let fotograf Miro-
slav Pinkava. Na-
rodil se v Ješově, 
po absolvování 
Střední průmy-
slové školy jem-
né mechaniky  
a optiky v Přerově 
nastoupil r. 1961 
do litovelské Tes-
ly, Od r. 1961 je 
členem litovelského fotoklubu, uspořádal řadu 
autorských výstav. Jedinečnou fotografickou 
kronikou, vydanou r. 2008 knižně, dokumentoval 
život rodného Ješova. R. 2010 vydal knihu Gra-
mofony z Litovle. Od r. 1992 je členem Letopisec-
ké komise města Litovel.
• 13.1. oslaví padesátiny keramička Miluše Hla-
vinková. Narodila se v Litovli, vystudovala školu 
uměleckých řemesel v Praze. Věnuje se užitkové 
keramice a kamenině i volné užité tvorbě inspi-
rované tvary lidové tvorby. Několikrát vystavo-
vala v litovelském muzeu i v Městském klubu na 
souborných i samostatných výstavách.           L. Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
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Začátek roku je čas 
bilancování. Pro-
to je třeba zhod-
notit rok 2017.  
A tak se ptáme, 
jak pracoval Se-
niorklub Litovel  
v tom uplynulém 
roce?
Dne 30. listopadu se  
v Koncertním sále 
Městského klubu 
sešlo 87 seniorů na 
setkání s představi-
teli města. Přítomné 
uvítal místopřed-
seda pan Lubomír 
Faltus. Omluvil 
předsedu dr. Josefa Hubáčka ze zdravot-
ních důvodů a místostarostu pana Viktora 
Kohouta z důvodů pracovních. O krásné 
kulturní vystoupení se postarala taneč-
ní skupina LINETBELLS, které připravila  
Bc. Hana Popelková. Zprávu o činnosti pře-
četla paní Milada Faltusová. Proběhlo 57 akcí,  
z toho dvě pořádané Měst-
ským klubem. Pořad z operet 
,,Když dva se rádi mají “ a vy-
stoupení skupiny „Michal Tuč-
ný REVIVAL BAND“ ke Dni 
seniorů. Na 356 členů vybíra-
lo z devíti besed a přednášek, 
dvou zájezdů, exkurze, osmi 
cyklovýletů a sedmi vychá-
zek. V Litovli využívali bazén  
a saunu. Přes 200 seniorů jelo 
do termálních lázní ve Velkých 
Losinách. Městské divadlo 
Olomouc nabídlo operu ,,Kou-
zelná flétna“ a operetu ,,Vinobraní“. Deset 
seniorů absolvovalo kurz práce s počítačem. 
Partnerská města Litovel a Revúca slavila 
50. výročí spolupráce a členové Samosprávy 
navštívili ve dnech 6.–8. října Revúcu. Spor-
tovci Marie Koupilová, Jiřina Navrátilová, 
Petr Hojgr, Vladimír Přikryl a Jaroslav Slaný  
dosáhli pod vedením Miroslava Fendrycha 
velkých úspěchů na Krajských sportovních 
hrách. Loni byli v Olomouci 2., letos 8.,  
a na Zábřežském sedmiboji 1. I my jsme letos  
v září zorganizovali první sportovní hry. 
O činnosti Krajské rady seniorů Olomouc-
kého kraje infor-
movala jednatelka 
Jaroslava Köhlero-
vá. I ostatní členky 
samosprávy Libuše 
Grohmanová, Věra 
Hojgrová a Jiřina 
Jedličková zaslouží 
poděkování za prá-
ci. Za organizování 
cyklovýletů zaslouží 
dík Miroslav Fen-
drych a za výšlapy 
Ludmila Kaštilo-
vá. Sportovcům 
měl předat oceně- 

ní starosta Ing. Zdeněk Potužák, ale  
z pracovních důvodů přišel až na závěr. Od-
povídal na dotazy, vyjmenoval akce, které 
zlepšily vzhled města a život občanů.
Opět děkujeme za spolupráci vedení 
města a všem organizacím, které pomá-
hají k dobré práci Seniorklubu. Na zá-

věr setkání nám opět hrál k poslechu  
i tanci pan Milan Koupil.
A co si přejeme do nového roku? Aby i rok 
2018 byl úspěšný stejně jako ten loňský. Už 
také spřádáme krásné plány na další výlety  
a exkurze a těšíme se již teď na jarní sluníč-
ko. Na leden pro Vás připravujeme besedu  
o Maroku – Velký Atlas, která se bude konat 
dne 4. ledna v 15 hodin v DPS. A 18. ledna 
se můžete těšit na promítání s panem Mi-
roslavem Pinkavou „Procházka historickou 
Litovlí“. Bude se konat od 15 hodin taktéž  
v DPS. Srdečně všechny zveme!                   fm
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Kelli Estes: Dívka, která psala na hedvábí

Dominik Landsman: Lapuťák a kapitán Adorabl

Litovelské ulice

VLAŠÍMOVA 
Ulice se nazývá podle šlechtického rodu pánů 
z Vlašimi, který v 15. století držel úsovské pan-
ství a město Litovel v zástavě. Rod pánů z Vla-
šimi patří mezi nejstarší v Čechách, na Moravu 
přišel na počátku 15. století. Za Karla z Vlašimi 
(1447–1475) a jeho synovců Karla ml. a Jiřího 
z Vlašimi (do 1513) se úsovské panství stalo 
jedním z nejbohatších na Moravě a ani období 
česko-uherských válek nezastavilo jeho rozkvět. 
S rodem Vlašímů je spojena nejstarší dochovaná 
památka v původní pozdně gotické podobě – 
kaple sv. Jiří. Její původ byl objasněn až při roz-
sáhlé rekonstrukci v r. 2010. Nad klenbou kůru 
bylo nalezeno datum stavby kaple, rok 1484.

Ulice Vlašímova se nachází v historickém jádru 
města, vybíhá z náměstí v jeho severozápad-
ním rohu a ústí do ulice Revoluční. V roce 1893 
byl ulici podle původního zápisu přidělen název 
užívaný i v minulosti – Střední (Mittergasse), 
který se však nejspíš již v průběhu schvalování 
změnil na Markova (Markgasse). Název Mar-
kova je uveden v seznamu v roce 1900, kdy se 
tato ulice přejmenovala na Vlašímovu. V období 
protektorátu se vrátil název Střední.

Proměny názvu: Mittergasse  Mittergasse, 
Markgasse (1893)  Vlašímova (1900)  Mi-
ttergasse (1940)  Vlašímova (1945)

WOLKEROVA 
Ulice nese jméno českého básníka Jiřího Wol-
kera (29. 3. 1900 Prostějov – 3. 1. 1924 Pro-
stějov), nejvýznamnějšího představitele tzv. 
proletářské poezie. Studoval gymnázium v Pro-
stějově a následně práva v Praze. Byl členem Li-
terární skupiny a Devětsilu. Byl všestranně na-
daný, ale vzhledem k propuknutí tuberkulózy  
a úmrtí v mladém věku nestačil svůj talent více 
rozvinout. Známé jsou jeho sbírky básní Host do 
domu (báseň Poštovní schránka), Svatý Kope-
ček a Těžká hodina (Balada o očích topičových). 
Jiří Wolker žil a tvořil ve vile na Svatém Kopečku 
u Olomouce, která je dnes kulturní památkou. 
Jeho jménem bylo nazváno gymnázium v jeho 
rodišti a také prostějovské muzeum otevřelo 
expozici předmětů z jeho pozůstalosti.  

Ulice se nachází v části města zvané v minu-
losti U Dolního lesa (oficiálně od roku 1947), 
v místech za Pavlínkou. Název byl ulici přidě-
len v roce 1958, stejně jako ulici Nové vedoucí 
souběžně s ní. Jméno J. Wolkera bylo vybráno 
nejspíš v souvislosti s blízkým rodištěm a také 
místem jeho pobytu.

Proměny názvu: součást čtvrti U Dolního lesa 
 Wolkerova (1958)

Ivana Kubíčková

Litovelští senioři již úspěšně komunikují
Litovel se na pět říjnových dnů stala dějištěm 
realizace projektu Nadačního fondu Lívie 
a Václava Klausových nazvaného „Senioři 
komunikují“. Nadační fond toto vzdělávání 
seniorů podporuje již jedenáctým rokem.  
Cílem projektu, který pro Olomoucký kraj 
realizuje EDU Institut, z. s. z Olomouce, je 
odbourat obavy seniorů z moderních tech-
nologií. V rámci pěti dopolední se scházela 
skupina deseti seniorů v prostorách senior- 
klubu a učili se základní obsluhu počítače. 
Na účastníky kurzu čekal náročný týden 
plný nových pojmů a dovedností, které bý-
vají mnohdy velmi odlišné od jejich dosa-
vadní praxe. Bylo mnoho informací, které 
museli vstřebat a prakticky ověřit. Nicméně 

se jako studenti chopili příležitosti úžasně 
a srdnatě, a přes základní principy funkce 
počítače, přes práci s textovým editorem  
a e-mailovou poštou se dopracovali  
k bravurnímu prozkoumávání interne-
tu. Velký dík za realizaci tohoto velmi po-
třebného praktického kurzu patří městu 
Litovel, které tak pomohlo zorganizovat 
smysluplnou a výhledově nezbytnou cestu 
vzdělávání našich seniorů. Zejména pat-
ří poděkování panu Hubáčkovi za skvělou 
spolupráci při přípravě kurzu. Litovel si 
tak podle slov vedení seniorklubu připsala 
již čtvrtou desítku statečných seniorů, kte-
ří již bez problému moderně komunikují.        
                                Barbara Protivákovánková

Kelli Estes: Dívka, která psala na hedvábí
Inara Ericsonová 
najde v domě své 
zemřelé tety neo-
byčejný kus hedvá-
bí, pokrytý složitou 
výšivkou. Ve snaze 
rozluštit význam 
skrytého poselství 
kontaktuje profe-
sora Daniela Chi-
na. Společně pak 
rozkrývají příběh 
čínské dívky Mei 
Lien, která do výšivek vepsala svůj pohnu-
tý příběh. Vyprávění o době, kdy Seattlem 
otřásaly vlny nenávisti vůči přistěhovalcům 
a kdy bylo nutné činit rozhodnutí, která už 
nešlo vzít zpět. Pátrání však odhalí mnohem 
víc…
Čtivý příběh pro ženy, který mimo jiné roz-
krývá méně známé stránky amerických dě-
jin.

Dominik Landsman: Lapuťák a kapitán Adorabl
Dobrodružná knížka plná humoru pro děti 
a jejich rodiče. Čeněk, obyčejný malý kluk, 

jede s rodiči k moři. 
Setká se tam s ka-
pitánem Adorab-
lem, lovcem odměn  
a zvláštních tvorů, 
který pluje ve své 
lodi po celém Sed-
mimoří, pohádko-
vém světě plném 
ostrovů. Je zrovna 
na stopě Lapuťáka, 
nejvzácnějšího tvo-
ra Sedmimoří. Ka-
pitán vezme Čeňka s sebou, ale pravidelně 
se vracejí zpátky do našeho světa, aby rodiče 
nepojali podezření, kam se jim synek ztrá-
cí. Čeněk zjistí, že nejedno moudro, které 
pochytil od mírně potrhlých rodičů, se dá 
překvapivě dobře aplikovat i na problémy, 
se kterými se setká v dobrodružném Sed-
mimoří. 
Dominik Landsman vešel ve známost svý-
mi Deníčky moderního fotra, v nichž oso-
bitým způsobem, k velkému pobavení žen, 
popsal radosti otce na rodičovské dovolené. 
Při tomto zaměstnání stihl napsat skvělou 
knížku pro děti.                                                lf
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V září 2017 získal Litovel Moravan  
1. místo v prestižní degustační 
soutěži České pivo 2017. Toto 
pivo poprvé před 35 lety uva-
řil emeritní sládek litovelské-
ho pivovaru Miroslav Koutek.  
K dalším oceněným pivům patřil 
Litovel Premium Dark a Litovel 
Dark. Na základě těchto úspěchů 
jsem se rozhodla vydat se za ře-
ditelem Pivovaru, Ing. Lumírem 
Hynečkem a zjistit něco více  
o této zajímavé „pivní“ oblasti. 

LN: Nastiňte, prosím, našim čte-
nářům historii pivovaru. Jaké 
jsou nejvýznamnější mezníky  
v jeho dějinách?  
LH: Tradice Pivovaru Litovel 
sahá až do r. 1291. V tomto roce 
král Václav II. udělil městu Li-
tovel právo mílové, což zname-
nalo, že litovelští měšťané mohli 
vařit a šenkovat pivo v okruhu 
jedné míle (cca 7 km). Pivo se 
ve středověku vařilo v právová-
rečných domech, kterých bylo 
57. Majitelé těchto domů patřili 
k nejzámožnějším obyvatelům. 
Druhým významným mezní-
kem bylo období národního ob-
rození. V roce 1747 vyrostl v Li-
tovli pod jednou střechou nový 
společný pivovar se sladovnou, 
který vařil pivo celých 60 let. 
Když už kapacitně nestačil po-

ptávce, vznikl v roce 1814 nový 
Měšťanský pivovar. Jako celá 
Litovel byl i on pod německou 
správou. Na tuto situaci reago-
vali moravští vlastenci tím, že 
v roce 1870 založili Rolnickou 
záložnu v Litovli a rolnický ak-
ciový cukrovar. Následně došlo 
k založení a otevření ryze čes-
kého vlasteneckého Rolnického 
akciového pivovaru se sladov-
nou. Na tom, že byl 12. listo-
padu 1893 slavnostně vysvěcen  
a otevřen, měl velkou záslu-
hu říšský a zemský poslanec za 
střední Moravu Josef Svozil, pů-
vodem z nedaleké Seničky.
Třetím mezníkem je již samot-
ná novodobá historie. Do roku 
1989 byly pivovary v Českoslo-
vensku sdruženy do koncer-
nových podniků. Se změnou 
režimu pak došlo k privatizaci 
pivovarů. My jsme součástí hol-
dingu PMS Přerov, který tvoří 
Pivovar Litovel, Pivovar Zubr  
v Přerově a Pivovar Holba v Ha-
nušovicích.  

LN: Které významné osobnosti 
jsou s Pivovarem Litovel spjaty? 
LH: Jako prvního musíme jme-
novat zakladatele Pivovaru Jose-
fa Svozila. Pocházel ze Seničky, 
kde dlouhá léta hospodařil. Stal 
se odborníkem na pěstování 

chmele. Zastával 
funkci říšského  
a zemského po-
slance za střední 
Moravu a zasloužil 
se tak o vysvěcení 
a otevření Rolnic-
kého akciového 
pivovaru se sla-
dovnou v Litovli 
12. listopadu 1893.  
Další osobností byl 
Gustav Frištenský, 
mistr Evropy v řec-
kořímském zápa-
su. A co ho pojilo 
s Pivovarem? Měl 
za manželku Miro-
slavu Ellederovou, 
dceru prvního li-
tovelského sládka 
Josefa Elledera. Tu 
si vzal roku 1908 
a až do roku 1917 
bydleli přímo ve 
správní budově 
pivovaru. Poté se 
manželé přestěho-
vali do vilky, kte-
rá bezprostředně 
sousedila s pivova-
rem – dnes v ulici 
Frištenského. Další výraznou 
osobností byl právě Josef Elle-
der, 1. litovelský sládek, kte-
rý budoval pivovar po stránce 
odborné. Při zrodu pivovaru 
také rozhodl o tom, že se bude 
nakupovat chmel nejen z Žatec-
ké oblasti, ale také od místních 
producentů z Tršické chmelař-
ské oblasti.

LN: Je před námi nový rok. Jak 
hodnotíte rok 2017 a co nového 
chystáte pro tento rok? 
LH: Pivovarnictví je sezón-
ní záležitostí. Nejvyšší výroba  
a prodej piva je realizován  
v období května až září. Druhou 
menší sezónu máme v období 
před Vánocemi. Rok 2017 hod-
notím pozitivně, zaznamenali 
jsme mírný 2% nárůst, což beru 
jako velký úspěch. Pivovarnictví  
v České republice kopíruje ev-
ropský trend, kdy dochází ke 
snižování spotřeby piva. Tento 
trend souvisí mimo jiné se změ-
nou životního stylu, konzumace 
piva se přesouvá z restaurací do 
domácností. Negativně hod-
notím kumulaci legislativních 
opatření, která dopadají na živ-
nostníky v restauračním odvět-
ví. 
V loňském roce jsme realizovali 
investice do výrobních techno-
logií, např. vybudování propa-
gační stanice, rozšíření vozové-
ho autoparku, nákup vratných 

obalů (nové přepravky, skleněné 
láhve, sudy pro čepované pivo).
Do roku 2018 si přejeme sluneč-
né letní počasí a mnoho spoko-
jených zákazníků.

LN: Střední odborná škola nabízí 
možnost vyučit se v oboru pivo-
varník–sladovník. Jaký je o obor 
zájem? 
LH: Byli jsme spoluiniciátory 
obnovení učebního oboru, který 
tady více jak 50 let nebyl. Chce-
me si vychovávat odborníky  
v řemesle i své budoucí spolu-
pracovníky. 
V našich prostorech a v spo-
lupracujících pivovarech Zubr  
a Holba probíhají praxe. Chce-
me studenty i motivovat, aby 
měli zájem pracovat u nás. Aby 
viděli, že pivovarnictví je ře-
meslo jako každé jiné. I oni se 
mohou podílet na výrobě po-
ctivého piva či měli možnost se  
u nás podílet také na výzkumu  
a vývoji nových výrobků. 

LN: Litovel Moravan vyhrál  
v soutěži České pivo 2017. Jak 
soutěž probíhá? 
LH: V České republice se 
koná několik degustačních 
soutěží. Soutěže by měly pro-
bíhat anonymně a degusto-
vat by měli jen lidé s degus-
tačními zkouškami a praxí. 
Soutěž probíhá dvoukolově. 
                        pokračování na str. 11

„Pivo nás spojuje“, říká ředitel Pivovaru Litovel Lumír Hyneček 
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V 1. části našeho seriálu o tří-
dění odpadů Vás chci seznámit  
s nejčastějšími mýty o třídění. 
Určitě jste o některých z úst Va-
šich blízkých slyšeli či jste je vy-
slovili i Vy sami. Přiznám se, že 
i já jsem některé pokládala za 
„pravdu“ a tudíž si myslím, že 
není špatné si tyto „pravdy“ vy-
vrátit. 
V dalších částech si pak přiblíží-
me třídění nejčastějších surovin 
– papíru, plastu, skla. Povíme 
si něco i o nebezpečném odpa-
du, recyklaci, sběrných dvorech  
a skládkách. 

Mýtus č. 1: Stejně vše končí na 
jedné hromadě!

Není to prav-
da. Po roz-
třídění už 
se jednotli-
vé materiály 

dohromady nikdy nemíchají!  
V České republice působí dosta-
tek zpracovatelů, kteří vytříděný 
odpad dále zpracovávají ať na 
druhotnou surovinu či na hoto-
vé výrobky. 

2. Mýtus č. 2: Kontejnery na tří-

děný odpad jsou málokde.
Aktuální vzdále-
nost ke kontejne-
rům se každým 
rokem snižuje. 
V současné době 

měří 96 m! Česká republika se 
dokonce řadí k zemím s nej-
hustší sběrnou sítí – k dispozici 
máme přes 307 000 sběrných 
nádob, což opravdu není zrovna 
málo.

Mýtus č. 3: Třídění je společenský 
výstřelek, který pomine.

Třídit odpad 
není módní vý-
střelek, ale spíše 
společenská od-
povědnost kaž-

dého z nás. Vemte si, že se třídí 
už od nepaměti – na vesnicích 
se málokdy něco vyhazovalo, 
vše se dále zpracovávalo. Někte-
ří z Vás si určitě pamatují dobu, 
kdy se igelitky vymývaly vodou, 
aby mohly ještě několikrát po-
sloužit. 

Mýtus č. 4: Na třídění jsem už sta-
rý. Třídění je pro mladé.
Třídění je pro všechny a oprav-

du nezáleží na 
tom, kolik Vám 
je let. Odpad 
produkuje každý 
bez ohledu na 

věk, proto by měl každý řádně  
a správně třídit. 

Mýtus č. 5: Třídí málokdo.
To je velký omyl. 
V České republice 
třídí většina obyva-
tel. Třídění odpadů 
považuje za běžnou 

součást svého každodenního živo-
ta 72 % lidí. 

Mýtus č. 6: Kdo třídí odpad, cho-
dí častěji ke kontejnerům.

Tím, že člověk 
třídí, se mu ne-
zvyšuje množ-
ství odpadů. Ba 
naopak – tím, že 

třídím, se mi koš se směsným 
odpadem naplní později. Bude 
mi tak stačit chodit jej vynášet 
méně častěji. Třídění odpadu 
není sport – nepotřebujete adre-
nalin ani fyzické vypětí. Stačí si 
jen osvojit pár zásad, které pak 
budete dělat automaticky. 

Mýtus č. 7: Třídění zabere doma 
spoustu místa.

Ze své vlastní 
zkušenosti vím, 
že to není prav-
da. Máme doma 
jednu žlutou 
tašku na plast, 

jednu modrou tašku na papír  
a jednu zelenou tašku na sklo, dále 
klasický koš na směsný odpad. 
Dohromady to nezabere více jak 
0,4 m2. Koš o objemu 20 l vynáší-
me tak 2x za týden, tašky také tak. 
Využíváme popelnic na tříděný 
odpad, které byly distribuovány  
a když to náhodou nestačí, tak jsou 
v obci umístěny i velké kontejnery 
na tříděný odpad, které jsou i blíže 
než 96 m.                                             red. 

Třiďme odpad, má to smysl 1: mýty v oblasti třídění

pokračování ze str. 10
Při degustaci jednotlivých vzor-
ků piv školenými degustátory se 
hodnotí vůně, barva, říz, pěna  
a další vlastnosti piva. 
Podle bodové stupnice se da-
nému testovanému vzorku při-
řadí pořadí v dané kategorii –  
podle počtu získaných bodů 
jsou piva oceněná zlatou, stříbr-
nou či bronzovou medailí. Zvlášť 
se hodnotí piva nealkoholická, 
světlá, tmavá, svrchně či spodně 
kvašená piva. Během degustace 
se chuť degustátorů neutrali-
zuje pomocí tzv. degustačního 
sousta, jde o bílé pečivo, chuťově 
neutrální sýr či uzeninu. Během 
degustace se nesmí kouřit a pít 
káva, která negativně ovlivňuje 

chuťové schopnosti degustáto-
rů. Vzorky jednotlivých piv se 
posílají do Výzkumného ústavu 
pivovarského a sladařského, kde 
jsou provedeny laboratorní roz-
bory jednotlivých vzorků piv. 

LN:  Sledujete, jak se pivovarnic-
tví mění? Jaké jsou v něm trendy? 
LH: Pivovarnictví bylo dlou-
hou dobu velmi konzervativní. 
Bylo to dáno dobou minulou 
a omezenými finančními pro-
středky. V minulosti se vyráběly 
čtyři druhy piv – 10°, 12°, neal-
koholické a tmavé pivo. Lahve 
byly bez etiket, korunky nebyly 
označeny logem pivovaru. 
Postupně se na lahve začaly le-
pit etikety, začaly se používat 

„brandované“ přepravky (pozn. 
red. značkové) – pivovarnictví 
se začalo inovovat. Zákazníci  
i vlivem zahraničních zkušenos-
tí žádají nové druhy piv. 
V současné době sledujeme zá-
jem o piva s vyšší stupňovitostí 
(např. Litovel Gustav, Václav, 
Premium), piva svrchního kva-
šení (např. Litovel ALE nebo 
Litovel 11° pšeničný ležák). Je 
to dáno tím, že se lidé nebojí 
experimentovat. S tím souvi-
sí i způsob, jak zavádíme nová 
piva do prodeje. Využíváme 
náš výzkumný laboratorní mi-
nipivovar, ve kterém zkoušíme 
v malém objemu na omezeném 
počtu degustátorů prvotní vzo-

rek. Další vzorek pak testuje 
větší počet lidí a po testování 
nabídneme vzorek zákazníkovi. 

LN: Jaká byla Vaše cesta do lito-
velského pivovaru?
LH: V Pivovaru jsem již sedmým 
rokem. Má cesta vedla ze studia 
na Vysoké škole chemicko-tech-
nologické v Praze, kde jsem 
studoval výrobu piva. Po jejím 
absolvování jsem začal pracovat 
v pivovarech. A jak říkám svým 
současným i budoucím pracov-
níkům – pivo je atraktivní a spo-
juje nás. 

LN: Děkuji Vám za rozhovor!
LH: Také děkuji!                          red.
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Městský klub Litovel 

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

1
• úterý 9. 1.    BENNEWITZOVO KVARTETO
Koncertní sál Městského klubu Litovel, 19 hod., vstupné: 80 Kč.
Jakub Fišer – 1. housle, Štěpán Ježek – 2. housle, Jiří Pinkas – viola, Štěpán 
Doležal – violoncello, koncert v rámci KPH.

• středa 10. 1.    KINO: HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
Velký sál Záložny v Litovli, 14 hod., vstupné: 40 Kč .
Promítání pro školní družiny včetně veřejnosti.

• středa 10.–31. 1.    MILUŠE HLAVINKOVÁ – KERAMIKA
Výstavní síň Městského klubu Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17, PÁ 8–13,  
SO 10–13 hod., volný vstup.
Výstava keramiky paní Miluše Hlavinkové, host: fotografka Blanka Lamrová, prů-
vodní slovo Mgr. Josef Urban, vernisáž se uskuteční ve středu 10. 1. v 17.00 hod.

• středa 10. 1.   KINO: DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 90 Kč.
Promítání úspěšné romantické komedie, hrají: Renée Zellweger, Colin Firth, 
Patrick Dempsey a další…

• čtvrtek 11. 1.   NA STOJÁKA
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej 200 Kč, na místě 250 Kč.
Live stand up comedy show, účinkují: Lukáš Pavlásek, Petr Vydra a Arny (před-
stavení není vhodné pro děti do 15 let).

• sobota 13. 1.   KÁŤA A ŠKUBÁNEK
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej 50 Kč, na místě 100 Kč, děti 
do 3 let zdarma. Velká divadelní pohádka podle známé večerníčkové předlohy  
o flekatém pejskovi Škubánkovi a jeho paničce Kátě.

• pondělí 15. 1.   KŘOUPAT ZDRAVĚ – DÁ SE HRAVĚ!
Velký sál Záložny v Litovli, 10 hod., vstupné: 40 Kč / žák.
Představení Michaely Dolinové a Milana Duchka. 
Pomocí písniček, velkých maňásků a soutěže bude zábavnou formou vysvětle-
no, co a jak „papat“, aby to tělíčku prospívalo. 
Pro děti 5 – 10 let, představení pro MŠ a I. st. ZŠ, včetně veřejnosti.

• čtvrtek 18. 1.   TANEČNÍ KURZ PRO POKROČILÉ
Velký sál Záložny, každý čtvrtek v 17.30 hod., 8 lekcí / 1200 Kč / os.
Taneční kurz pro pokročilé pod vedením tanečních lektorů z Taneční školy Cou-
falových.

• pátek 19. 1.   MĚSTSKÝ PLES 
Velký a Malý sál Záložny, 20 hod., předprodej 120 Kč, na místě 170 Kč.
Program: hraje skupina DRAJV, polonéza ZŠ Jungmannova, roztleskávačky 
Golden Bees, Happy Bees a Dangerous Bees, vystoupí ADELE TRIBUTE BAND. 
Občerstvení a tombola zajištěny.

• středa 24. 1.   ANDREA KALIVODOVÁ & Moravské klavírní trio 
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné v předprodeji 300/350 Kč, na místě 
příplatek +50 Kč.
Koncert přední české operní pěvkyně – mezzosopranistky za doprovodu Mo-
ravského klavírního tria.

• středa 31. 1.   KONCERT ZUŠ
Koncertní sál Městského klubu Litovel, 17 hod. 
Pořadatel: ZUŠ Litovel.

Mediální partneři: Rádio Rubi a Rádio Čas. Změna programu vyhrazena. 

Dítě Bridget Jonesové
Utrpení největší smolařky v dě-
jinách dosud neskončilo. Brid-
get Jonesová je stále bez chlapa. 
Jak název třetího dílu slavné 
série napovídá, tím hlavním 
malérem bude tentokrát ne-
plánované těhotenství. Taková 
věc dokáže vykolejit i životem 
otřískanou Bridget, zvlášť když 

naprosto netuší, s kým počala…
Tuto oblíbenou romantickou 
komedii budeme promítat ve 
středu 10. ledna v 18 hodin ve 
Velkém sále Záložny v Litovli. 
Vstupné 90 Kč. Vstupenky za-
koupíte v TIC Litovel (budova 
Záložny).

MK

Andrea Tőgel Kalivodová 
Andrea Kalivodová – mezzosop-
rán, sólistka Národního divadla 
Praha, temperamentní pěvky-
ně, k jejím nejznámějším rolím 
patří Carmen, kterou ztvárni-
la na mnohých jevištích v ČR  
i v zahraničí, aktuálně v Národ-

ním divadle v Praze. V Carmen 
je jedinečná nejen kvůli hla-
sovým možnostem v daném 
oboru, ale také díky výjimečné 
barvě hlasu, pohybovým schop-
nostem a atraktivnímu vzhledu. 
Věnuje se i četné koncertní čin-

nosti, podporuje mladé 
talenty a pravidelně se vě-
nuje charitativní činnosti 
s aktivní komunikací  
k daným subjektům. 
Přední česká mezzoso-
pranistka Andrea Kali-
vodová nyní patří k nej-
žádanějším pěvkyním 
současnosti. 
Koncert přední české 
operní pěvkyně si ne-
nechte ujít ve středu  
24. 1. v 19 hodin ve Vel-
kém sále Záložny v Lito-
vli. Vstupné je 300/350 
Kč, na místě příplatek  
50 Kč. Vstupenky zakou-
píte v TIC Litovel (budo-
va Záložny).

MK

Zahájení plesové sezóny
Plesovou sezónu v Litovli za-
hájíme v pátek 19. ledna ve  
20 hodin, kdy bude začínat 
Městský ples. 
K tanci bude hrát místní skupi-
na DRAJV. Během večera uvidí-
te polonézu žáků ZŠ Jungman- 
nova, vystoupí jedinečná česká 
Adele s kapelou (Adele tribute 
band) a zatančí vám litovelské 
roztleskávačky Golden Bees, 

Happy Bees a Dangerous Bees. 
Zajištěna bude tombola i občer-
stvení. 
Přijďte zahájit plesovou sezónu 
spolu s námi do Velkého sálu 
Záložny v pátek 19. ledna. Těší-
me se na Vás. Vstupné v před-
prodeji 120 Kč, na místě 170 Kč. 
Vstupenky zakoupíte v TIC Li-
tovel (budova Záložny).

MK

Lidé už objevili všechno mimo to, jak mají žít.
J. P. Sartre (francouzský existenciální filozof)
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Plesová sezóna 2018
12. LEDNA

V. společenský ples, Haňovice

13. LEDNA
Myslivecký ples, Červenka

19. LEDNA
Městský ples, Litovel 

20. LEDNA
Házenkářský ples, Červenka

26. LEDNA
Ples ZŠ Jungmannova, Litovel

Myslivecký ples, Sokolovna Unčovice

27. LEDNA
Hasičský ples, Červenka
Hasičský ples, Haňovice

3. ÚNORA
Fotbalový ples, Červenka

Hasičský ples, Víska

9. ÚNORA
Ples RS a ZŠ Vítězná, Litovel

10. ÚNORA
Fotbalový ples, Litovel

Charitní ples v Nasobůrkách

12. ÚNORA
Maškarní karneval, Nasobůrky

16. ÚNORA
XXXII. Hanácké bál, Litovel

24. ÚNORA
Ples RS GJO Litovel

3. BŘEZNA
Velký dětský karneval s šaškem Vikym

Litovel
Tradiční ples přátel dobré zábavy, 

Litovel

17. BŘEZNA
Ples TJ Tatran, Litovel

Bennewitzovo kvarteto
Bennewitzovo kvarteto 
hraje ve složení: Jakub 
Fišer – 1. housle, Ště-
pán Ježek – 2. housle, 
Jiří Pinkas – viola, Ště-
pán Doležal – violon-
cello. Tento špičkový 
komorní soubor se již 
od svého vzniku v roce 
1998 těší skvělému re-
nomé nejen u nás, ale 
také na mezinárodní 
scéně, kde se pravi-
delně objevuje s velkými ohlasy. 
Kritici i posluchači oceňují na 
hře Bennewitzova kvarteta pře-
devším ušlechtilý tón, vyvážený 
zvuk a hlavně dokonalou souhru. 
Vyhráli dvě prestižní soutěže –  
v Ósace v roce 2005 a Prémio Pa-
olo Borciani v Itálii v roce 2008 
– jsou zváni na nejvýznamnější 
světové festivaly, do světových 

síní zvučných jmen, spolupracují 
s uznávanými světovými inter-
prety. Pravidelně vystupují i na 
koncertech v České republice.
Na jejich koncert vás zveme  
v úterý 9. ledna v 19 hodin do 
Koncertního sálu MK. Vstup-
né 80 Kč. Vstupenky zakoupíte  
v TIC Litovel (budova Záložny). 
                                                                    MK

Káťa a Škubánek
Velká divadelní pohádka podle 
známé večerníčkové předlohy 
o flekatém pejskovi Škubánko-
vi a jeho paničce Kátě. Těšit se 
můžete na zápasy boxu, výlet 
do ZOO, oslavu Škubánkových 
narozenin a také na originál-
ní písničky od skladatele Jana 
Zrzavého. Zveme všechny děti  
v sobotu 13. ledna v 16 hodin do 
Velkého sálu Záložny v Litovli. 
Vstupenky zakoupíte v TIC Lito-
vel (budova Záložny).                     MK

Na stojáka
Ve čtvrtek 11. ledna v 19 hodin 
vás zveme do Velkého sálu Zá-
ložny, kde se bude konat velmi 
populární stand up comedy 
show. Do Litovle zavítá Lukáš 
Pavlásek, Petr Vydra a Arny – 
tato jména slibují, že se máte na 
co těšit. 
Vstupné v předprodeji stojí 200 
Kč, na místě 250 Kč. Vstupenky 
zakoupíte v TIC Litovel (budo-
va Záložny).

MK

Městský klub Litovel připravuje

 Změna programu vyhrazena.     www.mklitovel.cz

• úterý 6. 2.  MOTANI – ZÁHAD-
NÁ A DRSNÁ NAMIBIE
Beseda a fotoprojekce se známou 
cestovatelkou.

• středa 7. 2.  LENKA FILIPOVÁ 
SE SMYČCOVÝM OKTETEM
Netradiční koncert Lenky Filipové  
a hudebního tělesa Brno Strings.

• pátek 16. 12.  HANÁCKÉ BÁL

• úterý 20. 2. KINSKY TRIO PRAGUE
Koncert v rámci KPH.

• čtvrtek 22. 2. SKLENĚNÝ ZVĚ-
ŘINEC
Slavná divadelní hra.

• středa 21. 3.  KŠANDA
Divadelní komedie. 

• pátek 23. 3.  WOHNOUT
Akustický koncert oblíbené skupiny. 

• úterý 27. 3. LÍBÁNKY NA JADRA-
NU Divadelní komedie. 

• středa 28. 3.   MATYÁŠ NOVÁK
Koncert v rámci KPH.

• čtvrtek 12. 4.   DUO JAMAHA
Koncert nejúspěšnější skupiny  
Šlágr TV.

• čtvrtek 19. 4. LUBOMÍR  BRABEC
Koncert se koná v kostele sv. Marka.

• čtvrtek 3. 5.   PAVEL DOBEŠ
Koncert známého folkového písnič-
káře s doprovodem.

• pátek 11. 5. MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Letos proběhne již II. ročník módní 
show.

• pátek 18. 5.   JARNÍ OPERETNÍ 
KONCERT
Přijďte si poslechnout nejkrásnější 
operetní melodie. 

• pondělí 28. 5. KONCERT V MLA-
DEČSKÝCH JESKYNÍCH
Koncert vokálního kvintetu ENSE-
BLE FRIZZANTE.

• sobota 9. 6.  HANÁCKÉ BENÁTKY
Těšit se můžete na vystoupení: 
Tublatanka, Sebastian, O5 a Rade-
ček, Adam Mišík, Anna K., Arrhyt- 
hmia atd.

Poděkování Ježíškům
V dnešní době je velmi vzácné 
potkat člověka, který je ochoten 
udělat něco pro druhé „jen tak“, 
protože je to prostě jeho dobrá 
vůle. Takových lidí bychom si 
měli vážit a ocenit je. Jsme rádi, 
že takoví lidé ještě jsou. Touto 
cestou bychom chtěli poděko-
vat internetovému Rádiu DEEP  

a také měs-
tu Litovel, 
za zpro-
středkování 
a organi-
zaci akce 
„Strom spl-
něných přá-
ní“ pro děti  
z dětského 
domova Li-
tovel. Bylo 
pro nás 
velkým pře-
kvapením, 
že během 
odpoledne 
byla všechna přání dětí rozebra-
ná, dokonce neznámý dárce stihl  
i přání splnit – koupil a odevzdal 
na Infocentru. 
Velké poděkování patří všem, co 
nemyslí jen na sebe a splnili přání 
našim dětem! 
Všem Vám velmi děkujeme a pře-
jeme hezké vánoční svátky a šťast-
ný nový rok.

Dětský domov Litovel
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Pozvánky
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
• pátek 5. 1. v 18 hod. v kapli sv. Cyrila 
a Metoděje v Příkazích.
Účinkují Smíšený pěvecký sbor Příka-
zy a jeho hosté – Komorní sbor Skr-
beň a Schola Těšetice.

TŘÍKRÁLOVÝ ŠACHOVÝ TURNAJ
• sobota 6. 1. v Obecní klubovně na 
Olešnicích v 10 hod. 
Kategorie: dospělí a žáci. Startovné 
za dospělého činí 30 Kč. Přihlásit 
se můžete do 5. 1. u pana Mirosla-
va Kolavíka, Bouzov – Olešnice 26,  
tel.: 773 212 743. 

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
• neděle 7. 1. v kostele sv. Máří Mag-
dalény v Senici na Hané.

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
• neděle 7. 1. v Obecním sále Bouzov  
v 17 hod. Koncert v režii rodiny Kolča-
vovy z Dubicka. 

OBEDIENCE
• sobota 13. 1. ve Dvoře Nové Zámky, 
kvalifikační závody ve velké hale.

Pěvecký sbor Senzakord reprezentoval v Brně  
a v Rakousku
Pěvecký sbor Senzakord pravi-
delně navazuje spolupráce s růz-
nými sbory, orchestry a hudeb-
ními soubory. Reprezentoval již 
dříve město Litovel na soutěži, 
nebo zpíval přímo pro arcibis-
kupa Jana Graubnera. Událostí 
má za sebou za třináct let své 
existence mnoho. Tentokrát se 
ale ukázal v zahraničí.
Ve dnech 2. – 3. prosince vyjeli 
členové Senzakordu na koncert-
ní zájezd do Brna a do rakous-
kých měst Pulkau a Laa an der 
Thaya. Na společném koncertě 
s pěveckými sbory Hutnik (Pol-
ský Těšín) a Cantus feminae 
(Nechanice) předvedli část své-
ho repertoáru ve zcela zaplně-
ném chrámu sv. Petra a Pavla na 
brněnském Petrově v podvečer 
2. prosince. Jako závěrečný sbor 
završil Senzakord celkový pro-
gram se značným úspěchem. 
Bonbónkem po vystoupení byla 
návštěva brněnských vánočních 
trhů.
Následující den se cestovalo do 
Rakouska, kde se konal společ-
ný koncert v chrámu Nějsvětější 
krve Páně ve městě Pulkau. Pě-

vecký sbor Senzakord se tento-
krát publiku představil jako prv-
ní v pořadí. Raritou v Rakousku 
jsou celkem tři staré otvírací 
oltáře vyrobené tzv. Dunajskou 
školou. Chrám Pulkau vlastní 
ten největší z nich.
Sbor také navštívil tamější vá-

noční trhy a folklorní vystoupení 
dětí z Modry u Bratislavy. Na zá-
věr zájezdu relaxoval v termálních 
lázních v Laa an der Thaya, kde 
společně se členy ostatních sbo-
rů také zazpíval. Výborná nálada  
a soudržnost sboru byla cítit na 
každém kroku.    Hana Kaštanová
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Dům dětí a mládeže Litovel
• 13. leden ▶ Litovelské Pomoraví v zimě – pojďte 
se s námi vydat na procházku zimní přírodou v okolí 
Litovle!
Místo a čas srazu: DDM Komenského ulice, v 9 hod. 
Ukončení tamtéž ve 14 hod.
Cena: účastnický poplatek za osobu je 20 Kč.
S sebou oblečení a obuv dle aktuálního počasí, vydatnou svačinu, teplý ná-
poj v termosce, kopii průkazky zdravotní pojišťovny, dalekohled nebo foto-
aparát.
Přihlášku na akci je třeba odevzdat nejpozději do pátku 12. 1.! Tiskopis při-
hlášky lze stáhnout z webových stránek DDM nebo vyzvednout v DDM Lito-
vel na Komenského ulici.
Bližší informace na tel.: 585 342 448, 775 550 964, 725 823 618 nebo e-mail: 
p.sova@ddmlitovel.cz.

• 1.–31. leden ▶ Fotosoutěž „O nej… sněhuláka“ 
Soutěž je určena nejen dětem, ale i celým rodinám. Úkolem je postavit nej-
většího, nejoriginálnějšího sněhuláka. 
Foto i s jeho autory zaslat na e-mailovou adresu weberova@ddmlitovel.cz. 
Uzávěrka soutěže je 31. 1. 2018. 
Slavnostní vyhodnocení a vyhlášení vítěze se uskuteční 3. 2. 2018 v 15 hod. 
ve Velkém sále Záložny. 
Bližší informace: weberova@ddmlitovel.cz.

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR
• 2. únor ▶ Laser Manie Olomouc – akční dobrodružství na pololetní 
prázdniny!
Místo a čas srazu: v 8 hod. v DDM Litovel Komenského ul. 
Cena je 340 Kč – v ceně 3x hra, oběd v restauraci, doprava autobusem je 
zdarma.
Přihlášky odevzdejte nejpozději do 30. 1. 2018. 
Bližší informace na tel. 720 995 102, e-mail: pospisilova@ddmlitovel.cz.

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

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

MINIŠKOLKA NA ZKOUŠKU
• pátek 5. 1. od 8.30 do 11.30 hod.
Pro děti od 2 let, s sebou svačinu, pití, přezůvky. Tato lekce je zdarma pro 
nové uchazeče, dále již platba předem, dle přihlášení. Dopoledne 100 Kč.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
• sobota 6. 1. 
Nebojte se otevřít, když k Vám přijdou Tři Králové.

HOKUSY A POKUSY S IVOU
• čtvrtek 11. 1. od 14.30 do 15.30 hod.
Přírodovědný kroužek pro děti 5–7 let.

VETŘELCI V MANŽELSTVÍ
• čtvrtek 25. 1. od 16 do 18 hod.
Přednáška Ing. Pavla Mečkovského. O vzájemné důvěře, o tom, jak poznat 
když je důvěra narušena. Cena přednášky 100 Kč jednotlivci, 150 Kč man-
želský pár. Hlídání dětí zajištěno, cena hlídání 20 Kč na dítě. Nutné přihlá-
sit předem do 22. 1.

KOMUNIKACE V RODINĚ
• 7. 2. od 16 hod.
Přednáška Mgr. Jiřího Haldy na téma Komunikace v rodině. Hlídání dětí 
zajištěno, nutné přihlásit předem. 

KURZ ŠITÍ
Pro předem přihlášené dle daného harmonogramu.

Pravidelný program Mateřského centra bude zahájen 4. ledna 2018. 

Jungmanka v předvánoční 
Vídni
V pátek 8. 12. některé děti 2. 
stupně nepřišly do školy. Neče-
kaly na ně totiž školní lavice, ale 
sedadla autobusu směřujícího 
do Vídně. Na programu byla 
prohlídka centra města v čele  
s jeho dominantou – katedrá-
lou Sv. Štěpána. Někteří spor-
tovně zdatní žáci zdolali 343 
schodů na chrámovou vyhlíd-
kovou věž a mohli se pokochat 
kruhovým výhledem na celé 
velkoměsto. Dále děti zhlédly 
budovu Vídeňské opery, bý-
valé habsburské sídlo Hofburg 
i další místní památky. Před 
zimou jsme se schovali v pří-
rodovědném muzeu, kde na 
nás čekaly téměř nekonečné 
sbírky živé i neživé přírody. 
Výlet jsme zakončili pro- 
cházkou po vánočních trzích 
u městské radnice. Z reakcí  
 

dětí vyplývá, že se jim akce vel- 
mi líbila a že by si ji v budouc-
nu rády zopakovaly. Není divu, 
Vídeň přece nabízí tolik krás-
ných zážitků.      Mgr. D. Myška

Jungmanka opět plnila sny
Jelikož nemoc často přichází 
nečekaně, některé děti tráví 
vánoční svátky v nemocnici. 
Rozhodli jsme se tedy jim je-
jich hospitalizaci zpříjemnit 
a splnit jim jejich tajná přání. 
Každé dítě napsalo dopis Je-
žíškovi a díky finančním pří-
spěvkům našich žáků a jejich 
rodičů jsme mohli nakoupit 
dárečky. Sen se splnil napří-
klad malému Domčovi, který 
toužil po autíčku na ovládání, 
nebo Jindříškovi, který si přál 
vrtulník. Děkujeme všem za 
jejich podporu a doufáme, že 
dárečky udělají radost.

Mgr. Marcela Nevěřilová

Střípky z Jungmanky Nadějní chemici vyrůstají na  
litovelském gymnáziu 
Gymnázium Jana Opletala  
v Litovli se opět může pochlubit 
vynikajícími výsledky v oboru 
chemie, konkrétně ve známé 
soutěži „Chemická olympiáda“. 
Olympiáda probíhá ve čtyřech 
kategoriích podle 
věku soutěžících, 
nejnáročnější kate-
gorie je určena pro 
žáky 3. a 4. ročníku 
středních škol. 
Letošní 54. roč-
ník naši školu  
v krajském kole 
výborně reprezentovali čty-
ři studenti – Ondřej Nantl  
a Metoděj Koupil ze 4. roční-
ku a  David Gronych a Arnošt 
Vogel ze 3. ročníku. Všich-
ni studenti odvedli velký kus 
práce – jak ve školním kole  
a v přípravě na soutěž, tak bě-
hem soutěže samotné. Po šes-

tihodinovém zápolení se všich-
ni čtyři umístili mezi sedmi 
nejlepšími soutěžícími v kraji. 
Ondřej Nantl pak vybojoval 
nejlepší 3. místo. O velmi vy-
soké náročnosti soutěže svědčí  

i fakt, že nejvyšší ka-
tegorie se účastnilo 
jen velmi málo škol 
a pokud se již na-
šel někdo schopný  
a „odvážný“, tak ma-
ximálně jeden zá-
stupce z dané školy. 
Litovelské gym-

názium tak předstihlo i velká 
gymnázia v kraji jako Olomouc-
-Hejčín (Slovanské gymnázium 
v Olomouci se dokonce vůbec 
neúčastnilo). Naši studenti si 
zaslouží velký obdiv a moc jim 
gratulujeme, na litovelském 
gymnáziu vyrůstají elitní che-
mici!                 Jaroslava Englišová
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Běh Po stopách Jana Opletala  
a Memoriál Jiřího Vaci
Ve čtvrtek 16. 11. 2017 se usku-
tečnil XXIX. ročník štafetovéh 
o běhu Po stopách Jana Opleta-
la a Memoriál Jiřího Vaci, který 
každoročně pořádá kabinet tě-
lesné výchovy Gymnázia Jana 
Opletala v Litovli. 
Závodu se zúčastnilo 75 závod-
níků v 10 družstvech. Z tohoto 
počtu v žákovské kategorii star-
tovalo 5 a v dorostenecké rovněž 
5 smíšených družstev ze škol 
v Litovli, Uničově, Olomouci  
a v Šumperku. Litovelské gym-
názium v žákovské kategorii re-
prezentovali žáci nižšího stupně 
osmiletého gymnázia K. Vaň-
ková, M. Příkopa, N. Rubášová, 
V. Richter, K. Richter, P. Kutra  
v roli kapitána družstva, P. Ho-
lubová, J. Kubáček a B. Vymlá-
tilová. V dorostenecké kategorii 
závodili studenti vyššího stupně 
gymnázia N. Čampišová (kapi-

tánka), A. Osička, M. Havlíček, 
V. Havlíček, B. Dimovová a S. 
Gazzi. 
Závod se lépe vydařil našim at-
letům v kategorii dorostu, kteří 
skončili v této konkurenci na 
krásném 2. místě za Gymnázi-
em Šumperk. V žactvu domi-
novali závodníci ze ZŠ Heyrov-
ského Olomouc, naše družstvo 
se umístilo na 5. pozici. Dívka 
na prvním úseku (začíná u rod-
ného domu J. Opletala ve Lho-
tě nad Moravou) si totiž zvrtla 
kotník, ale odmítla odstoupit ze 
závodu a dopajdala na předáv-
ku, aby její družstvo závod do-
končilo. Poděkování patří KÚ 
Olomouckého kraje za finanční 
pokrytí organizace závodu a cen 
pro všechna družstva stejně jako 
Autoškole Svozil, která závodní-
ky rozvážela na jednotlivé úseky.
                    PaedDr. S. Rozsypalová

Start kategorie dorostu u rodného domu J. Opletala

Gymnázium buduje Honzíkovu zahrádku
Honzíkova zahrádka je projekt 
profesorů Gymnázia Jana Ople-
tala Václava Hubáčka a Tomáše 
Pospíšila. Jeho cílem je vytvořit 
zahradu na pozemku přiléhají-
cím k zadní části budovy gym-
názia. Zahrádka bude sloužit  
k výuce botaniky, péči o zeleň  
a také jako venkovní učebna 

(nejen pro hodiny biologie). Ná-
vrhy na vzhled a osazení zahra-
dy podávali sami studenti. 
První fáze projektu byla zaháje-
na v loňském školním roce, kdy 
byly provedeny terénní úpravy, 
vytvořena cesta a základ pose-
zení. Žáci zahradu několikrát 
vypleli a postupně připravili na 

osázení dřevinami  
a vytrvalými bylina-
mi. Druhové složení 
rostlin respektuje 
ekologické podmín-
ky stanoviště a od-
povídá domácí flóře. 
Osazovací plán včet-
ně dodání rostlin 
zajistila společnost 
Zahrada Olomouc. 
Letos v listopadu se 
rozjela výsadba stro-
mů, keřů a bylin na 
plné obrátky. V této fázi se opět 
velkou měrou zapojili studenti 
našeho gymnázia. Na financo-
vání zahrady se podílí Krajský 
úřad Olomouckého kraje v rám-
ci Podpory environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty. 
Nemalou finanční výpomoc za-
jistil Odbor životního prostředí 
města Litovel, dík patří i tech-
nickým službám našeho města. 
Finančně se podílely některé tří-

dy gymnázia, které si zakoupily 
a následně vysadily svůj vlastní 
strom.
Honzíkova zahrádka tak přináší 
studentům několik efektů záro-
veň: nezaměnitelnou zkušenost 
s vybudováním vlastní zahrady, 
možnost péče o zeleň a její po-
znávání a v neposlední řadě je 
vede k vytvoření si vztahu k ur-
čitému místu.        

Tomáš Pospíšil

Mikuláš na naší základní škole
Každoročně v tomto čase  

advent ujímá se vlády zase.
Je to doba rozjímání, pohody  

a naslouchání.
Svoje srdce otevřete,  

dobrým slovem nešetřete.
Stačí vřelé slovíčko,  
co potěší maličko.

   Stalo se pěknou tradicí, že za-
čátek adventu vítá na Základní 
škole Litovel Vítězná  Mikuláš se 
svojí družinou. A čeká je mno-
ho povinností. Musí pozdravit 
všechny třídy, pochválit hodné, 
pokárat nezbedníky, ale hlavně 
rozdat nadílku. 
Mikuláš, andílci, ale i nezbední 
čerti předvedli posluchačům 
pásmo složené z koled a vese-
lých rýmovaček. Společně si 
připomněli krásné tradice, zlo-
bivým ukázali čerti pytel i met-
ličku. Pro žáky všech tříd byl 
připraven krátký program. Čer-
ti jim vypočítali všechny neřesti, 

kterými „zpestřují“ vyučování  
i přestávky. Společně si zazpívali 
známé vánoční písně a se slad-
kou nadílkou odcházeli zpět do 
svých tříd. Letos měl Mikuláš 
ještě jednu důležitou povinnost. 
S andělem a čertem navštívil 
žáky 1. A třídy, aby s nimi osla-
vil Den slabikáře. Pro prvňáčky 
je to první důležitý mezník na 
jejich cestě za vzděláním.  
Celý mikulášský program na-
cvičili žáci 9. tříd. Pod vedením 
p. uč. Ivety Navrátilové pilova-
li pěveckou část vystoupení.  
S paní. uč. Vagnerovou, autor-
kou mluveného slova, nacvičili 
recitační pasáže. Radostné tvá-
ře dětí, oči plné očekávání, po-
chvalná hodnocení – to vše jim 
bylo odměnou za vynaložené 
úsilí. Poděkování patří také RS 
při ZŠ Vítězná, které připravilo 
dobroty do andělských košíčků. 

PhDr. Miroslava Vagnerová



ŠKOLY, SPORT / 17

Mistrovství republiky na Vítězné
Ve dnech 23.–25. listopadu pro-
běhlo na naší škole mistrovství 
republiky OPEN 2017 v informa-
tice (zpracování textu). Sešli se 
zde soutěžící z celé republiky od  
12 do 55 let a soutěžili ve čty-
řech věkových kategoriích. To-
hoto mistrovství se účastnili  
i žáci z naší školy. Tomáš Ně-
meček v kategorii žáci do 16 let 
získal tři medaile (stříbrnou za 
korekturu textu, bronzovou za 
protokolování a bronzovou za 
třicetiminutový opis). Tomáš 
byl ještě dvakrát čtvrtý (word-
processing a audiotranscripti-
on). Za kombinaci všech disci-

plín získal pohár a byl vyhlášen 
jako 3. nejlepší žák v republice. 
V této kategorii (žáci do 16 let) 
byla i Tereza Spurná – ta sice 
nezískala medaili, ale v kom-
binaci obsadila cenné 4. místo  
v republice. V kategorii děti do 12 
let jsme získali hned tři medaile. 
Eliška Smetanová se stala mist-
ryní republiky v korektuře textu 
a ve třicetiminutovém opisu zís-
kala stříbrnou medaili. Eliška za 
kombinaci dostala také pohár,  
a to stříbrný. Nově si korekturu 
textu vyzkoušela Karolína Hla-
váčková a hned získala bronzo-
vou medaili. 

Poděkování pat-
ří i ostatním, kteří 
soutěžili na tom-
to mistrovství buď  
v korektuře, nebo  
v opisu. Byl to Leoš 
Rozsypal, Sára Zi-
entková a Zdena 
Arnošová. Všem 
moc gratuluji a dě-
kuji za reprezentaci 
školy. Současně dě-
kuji všem zaměst-

nancům, kteří se podíleli na 
zdárném průběhu celého mist-
rovství. Děkuji paní zástupkyni 
Vašíčkové, děkuji všem v kance-
láři, děkuji učitelům a asisten-
tům, panu školníkovi a všem ve 
školní kuchyni. Poděkování pat-
ří sboru Benjamínek a hochům 
z 9. B za předvedení kulturního 
programu. Děkuji městu Litovel 
za podporu při uspořádání této 
náročné soutěže a všem sponzo-
rům za finanční příspěvek.
Mgr. Zuzana Absolonová, ředitelka

Krátce z házené – úspěšný podzim
Celek mužů splnil roli favorita 
soutěže a v polovině 1. ligy hájí 
1. místo v tabulce s 2bodovým 
náskokem na pražský Chodov.  
Muži ztratili body jen jedinkrát 
prohrou v Jičíně. Vý-
razným členem týmu 
byl na podzim španěl-
ský hráč Joaquim Vaillo 
Solé. Na Hanou se dostal 
díky vysokoškolskému 
výměnnému programu 
ERASMUS, studuje  
v Olomouci ošetřova-
telství. Svými házen-
kářskými dovednostmi, 
jižanskou mentalitou 
a otevřeností obohatil 
házenkářské dění v Li-
tovli. Vzhledem k ne-
šťastné politické situaci  
v Katalánsku však zřej-
mě bude muset studijní 
pobyt v Česku po Váno-
cích ukončit…
Celkem 6 hráčů Tatra-
nu – David Barabáš, Jiří 
Číhal, Zdeněk Kuchař, Luděk 
Piwko,  Michal Havlíček a Quim 
Vaillo bylo nominováno do 
týmu Východu na Utkání hvězd 
1. ligy, kterou pořádala 16. 12.  
v Brně agentura Handball Events. 
Trenérem týmu Východu byl na-
víc zvolen litovelský Ivo Vávra. 
Také starší dorostenci usilují  
o postup do nejvyšší do-

rostenecké soutěže – první 
ligy. V polovině sezóny hájí  
druhou pozici v tabulce před 
vedoucím Zlínem. Starší žáci si  
i přes nepřízeň zranění někte-

rých hráčů vybojovali 2. pozicí 
v Lize Olomouckého kraje právo 
kvalifikace do celorepublikových 
přeborů – Žákovské ligy. Na kon-
ci listopadu zvládli v domácím 
prostředí také kvalifikační turnaj  
a během první poloviny roku 
2018 se v rámci 6 turnajů po 

celé zemi střetnou se 24 dalšími 
nejlepšími celky starších žáků  
v republice. 
Také mladší žáci se umístili na 
podzim na čelních pozicích  

v Lize Olomouckého 
kraje. Ve výkonnostně 
lepší skupině A obsadili 
3. místo. V první polo-
vině roku 2018 tak bu-
dou navíc startovat také 
v tzv. Házenkářském 
desetiboji, kde se nej-
lepší kluby z celé repub-
liky budou poměřovat  
v individuálních házen-
kářských dovednostech.
Naplno se v házenkář-
ském oddíle rozběhlo 
zkvalitňování přípravy 
házené. Když už něco 
děláme, tak pořádně, 
naplno a se vším všudy. 
To je heslo, které začí-
náme uplatňovat s na-
šimi hráči od minihá-
zené po dospělé. Cílem 

této iniciativy společně s dalšími 
kluby v regionu je zabránit od-
livu talentovaných hráčů, dát 
jim dobré podmínky pro rozvoj  
a vybudovat silný vrcholový 
klub, tak aby tito špičkoví spor-
tovci přivedli dnešní mládež 
opět ke sportu, tedy přirozené  
a zdraví prospěšné pohybové ak-
tivitě.                                                  rš

Sportovní pozvánky

NOVOROČNÍ VÝSTUP NA VELKÝ 
KOSÍŘ
•pondělí 1. 1., start v 8.30 hod.  
u rozhledny na Velkém Kosíři, cíl 
tamtéž.

VÝŠLAP KE SV. HUBERTU – ME-
MORIÁL JARDY ZAMYKALA 
• pondělí 1. 1., start ve 13 hod.  
v Lošticích na náměstí Míru. 

NOVOROČNÍ TURNAJ VETERÁNŮ
so 6. 1., 9–18 hod., hala ZŠ Vítězná.

MEMORIÁL FRANTIŠKA ČIKLA
pá 12. 1. – so 13. 1., hala ZŠ Vítěz-
ná, turnaj mužů.

ZIMNÍ POHÁR STARŠÍCH DOROS-
TENCŮ
• sobota 27. 1., 9–17 hod., hala ZŠ 
Vítězná.

ZIMNÍ VÝSTUP NA HELFŠTÝN
• sobota 6. 1., místo startu je libo-
volné, cíl – hrad Helfštýn ve 12 hod.

                  Quim Vaillo střílí branku v utkání  
               proti Chodovu. Foto: Pavel Štěpánek

V prosinci se již všichni těšíme 
na přicházející Vánoce, na dobu 
sváteční, plnou koled a vánoč-
ních písní, dodržujeme tradice  
a scházíme se s lidmi, které 
máme rádi. 
Tato kouzelná doba je na-
kloněna i novým setkáním. 
Jedno z nich se uskutečnilo  
v pondělí 11. prosince 2017. 
Děti ze ZŠ Vítězná – Dět-
ský pěvecký sbor Benjamínek  
a kroužek dětí, které se ve škol-
ní družině učí hrát na zobcové 
flétny, navštívily Domov seni-
orů v Litovli u Olomouckého 
rybníka, aby zdejším obyvate-
lům zpříjemnily adventní čas. 
Děti zpívaly a hrály tradiční vá-
noční písně a koledy. Zpěváčci 
zpívali s doprovodem klavíru 
a houslí, muzikanti zahráli na 
flétničky a na závěr všichni spo-
lečně zazpívali a předali ručně 
vyrobené dárečky. 
Jsme rádi, že jsme mohli seni-
orům přinést vánoční pohodu. 
Odměnou nám byly jejich nad-
šené úsměvy a velký potlesk. 
Děkujeme paní Jarmile Kovářo-
vé, která nás do Domova seni-
orů pozvala. Rádi přijdeme zas! 

Mgr. Iveta Navrátilová, sbormis-
tryně DPS Benjamínek a Alena 

Píchalová Černá, vychovatelka ŠD

Kde vystupovaly 
děti z Vítězné?
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Jak jde čas s hasičským veteránem Škoda 154

Občané Litovle a blízkého oko-
lí jsou zvyklí vídat na různých 
akcích Litovelského veterána – 
hasičskou motorovou stříkačku 
na podvozku Škoda 154, kterou 
sestrojila firma R. A. Smékal Če-
chy pod Kosířem v roce 1928. 
Nynější majitel, kolektiv pří-
slušníků Požární stanice Lito-
vel HZS Olomouckého kraje 
(členové Sboru dobrovolných 
hasičů Litovel) tuto historic-
kou techniku udržuje v provo-
zuschopném stavu. Funkční je  
i třístupňové čerpadlo, výkon 
čerpadla 1000–1200 l/min., tlak 
1,5 Mpa, tehdejší pořizovací 
cena byla 86 000 Kč. Za zmínku 
stojí třeba i účinkování v jednom 
dílu Četnických humoresek. 
Litovelským dobrovolným ha-
sičům sloužila až do 70. let 
minulého století, kdy bylo roz-
hodnuto o jejím odvozu do šro-
tu. Ostatně se tak dělo s velkou 
spoustou krásných hasičských 
strojů. Členové sboru se ten-

kráte domluvili, že mezi sebou 
uspořádají sbírku kovového od-
padu  a stříkačku tzv. vykoupí 
čili zachrání. 
Od té doby ji opatrují jako své-
ho veterána. Vzhledem ke stáří 
stroje dochází k různému opo-
třebení součástek, které musí 
být opraveny nebo vyměněny. 
Například hlava čtyřválcové-
ho motoru, jež praskla vlivem 
velkých mrazů. Vyrobení nové 
hlavy nebylo vůbec snadné,  
a to vzhledem k pracnosti výroby  
a cenové náročnosti. Tuto opra-
vu si hasiči jako spoustu jiných 
hradili z vlastních prostředků.
Od této opravy uplynulo již 
mnoho roků, časy se postupně 
změnily a naskytla se možnost 
žádat o dotace. Tuto možnost 
naše sdružení využívá, v letoš-
ním roce požádalo Olomouc-
ký kraj o podporu při výměně 
pneumatik na přední nápravě již 
zmiňovaného stroje. Zajímavos-
tí je, že původní sloužily od uve-
dení stříkačky do provozu až po 
současnost, tedy úctyhodných 
89 let. Byly vybrány repliky his-
torických pneumatik dovezené  

z USA ostatně jako ty původní. 
Na nákup v celkové hodnotě 
12 300 Kč přispěl Olomoucký 
kraj částkou 5 000 Kč. Zbývající 
část si platili hasiči z vlastních 
zdrojů. Tímto děkujeme Olo-
mouckému kraji za podporu  

a věříme, že pohled a třeba  
i projížďka na pěkném veterá-
novi potěší mnohé z Vás, milí 
spoluobčané.
Za Sbor dobrovolných hasičů  
v Litovli

Ing. Pavel Doležel, jednatel

INZERCE

Hasičský veterán Škoda 154
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1. Nejstarším používaným ka-
menným mostem na Moravě je:
a) most v Písku
b) Juditin most v Praze
c) Svatojánský most v Litovli
d) Švédský most v obci Dobřív 

2. Jan Nepomucký je patronem:
a) nemocných, chudých a trpí-
cích
b)zpovědníků, poutníků a šťast-
ného návratu, lodníků
c) horníků a rolníků
d) lékařů 

3. Od jakého slova je odvozen ná-
zev ramena řeky Moravy Nečíz?
a) Nečeti = státi
b) Nečeti = zahýbat
c) Nečeti = splývat
d) Nečeti = téci

4. Gustav Frištenský se uplatnil 
i jako filmový herec. Ve kterém 
filmu si zahrál jednu z hlavních 
rolí?
a) Pražský vzpěrač
b) Pražský kat
c) Pražský muž
d) Pražský mistr

5. Ve kterém roce získal Gustav 
Frištenský, jehož životními vzory 
byli Žižka či Bivoj, medaili ama-
térského mistra Evropy? 
a) 1901
b) 1902
c) 1903
d) 1904

6. Zvláštní cenu v soutěži GLO-
RIA MUSEALIS  v kategorii Mu-
zejní počin roku 2012 získalo:
a) Muzeum harmonik v Litovli
b) Muzeum v Litovli
c) Městská knihovna v Litovli
d) Muzeální pivovarnická expo-
zice

7. Kdy byla otevřena knihovna  
v Litovli v Jungmannově ulici?
a)   1. ledna 1903
b)   5. března 1903
c)   8. dubna 1903
d) 15. června 1903

8. V Chudobíně stojí tři kostely 
– římskokatolický, pravoslavný 
a husitský, které nechal postavit 
jeden farář. Jak se jmenoval? 
a) Václav Render
b) Lorenz Lang
c) Vincenc Cerha
d) Josef Žídek 

9. Která výstava se v Muzeu Lito-
vel nikdy NEkonala?
a) Dřevo v umění – přírodní krása
b) Kuchařky – domácí štěstí
c) Merkur – legendární stavebnice
d) Počítače – pokrok vpřed

10. Kterého světce na morovém 
sloupu na náměstí Přemysla Ota-
kara NEnajdeme?
a) sv. Vojtěcha
b) sv. Pavlínu
c) sv. Karla Boromejského
d) sv. Rozálie

Vědomostní soutěž pro věrné Litoveláky

Soutěž o voňavý balíček
DVA z Vás získají voňavý balíček 

ZDARMA!

Podmínky soutěže:
Správně vyplněnou vědomostní soutěž odstřihněte nebo správné odpovědi napište na papír 
a odevzdejte na podatelně MěÚ Litovel. Připište k tomu své jméno, adresu a kontaktní údaje 
– telefon nebo e-mailovou adresu. Je možné odpovědi zaslat také na e-mail: litovelskenovi-
ny@mestolitovel.cz. Výhru získají dva z Vás, kteří odevzdají správné odpovědi v termínu 
konání soutěže.
Soutěž probíhá od 1. 1. do 20. 1. Výherce bude oznámen v příštím vydání Litovelských novin. 
Výhra bude k vyzvednutí po uveřejnění jmen v redakci Litovelských novin na MěÚ Litovel. 

Zahrádkářův rok aneb co musíme udělat na zahrádce v lednu
Milí čtenáři, 
od tohoto čísla Vám po celý rok 
budu přinášet rady a tipy, co kte-
rý měsíc udělat na své zahrádce. 
Myslím, že každý z Vás kousek 
svého zeleného prostoru má,  
a tak doufám, že tyto rady využi-
jete. Nebo naopak, jestli máte Vy 
nějaké osvědčené rady ohledně 
pěstování a zkrášlování zahrady, 
neváhejte mi je napsat. Ráda je 
zveřejním i pro ostatní. Jelikož je 
zima posledních let opravdu ne-
vyzpytatelná, tak se nemůžeme 
na nic dopředu připravit. Těžko 
říci, jestli bude sněhu hodně či 
málo nebo nebude vůbec. Neví-
me, zdali bude mrznout moc či 
málo. My zahrádkáři to máme 
opravdu těžké.

• Není zima jen nám, ale i zví-
řatům venku. My se máme kde 
schovat a co jíst, zvířata to mají 
o trochu těžší. Proto na ně určitě 
v zimě nezapomínejte! Zkuste 

ptáčkům vyrobit či koupit kr-
mítko, nasypat jim tam speciál-
ní sypané směsi. Nebo jim tam 
stačí dát jablko nebo kus loje  
z vařeného hovězího masa. Zví-
řatům zaneste suchou trávu, ja-
blka nebo košťály zelí. 
• Máte doma zahradní jezírko 
s okrasnými rybkami? Nezapo-
meňte v zimě na ně – rybky jsou 
ohroženy nedostatkem kyslíku. 
Stačí, když do jezírka umístíte  
z poloviny 
naplněnou 
láhev, která 
bude plout 
na hladině.
• Jestliže 
topíte ne-
lakovaným 
a nemoře-
ným čistým 
d ř e v e m , 
tak dřevěný popel je pro zahra-
du významnou živinou. Popel 
totiž obsahuje velké množství 
draslíku a vápníku.  
• Když zrovna nemrzne, můžete 
proklestit keře. Když totiž opad-
ne listí, tak vidíte, které větve 
jsou zdravé a které naopak vy-
stříhat. 
• Ač si říkáte, že v lednu je ještě 
dostatek času pro výsev, opak 

je pravdou. Je ideální čas pro 
výsev hlíznatých i záhonových 
begonií. Ke konci ledna můžete 
vysévat celer, papriku, rajčata či 
saláty určené pro skleník. Je čas 
vysít také lobelky nebo petúnie, 
jejichž růst je pomalý. 
• Kdo si nechal loňské muškáty 
a uskladnil si je v chladné míst-
nosti, tak teď je vhodná doba  
k jejich seříznutí na polovinu  
a přenesení z tmavé místnosti 

do světlé. 
• Je třeba zkon-
trolovat hlízy 
jiřin, begónií  
a mečíků – ty 
poškozené či 
nahnilé od-
straníme. 
• Jestliže je le-
den teplý, tak 
se můžeme tě-

šit i z prvních květin, které kvetou 
– je to např. čemeřice či talovín.
• Jestliže v lednu převládají ho-
lomrazy, je dobré přikrýt chvo-
jím nebo listím trvalkové výsad-
by. Choulostivé dřeviny můžete 
obalit jutou či filcem. 
• Pro jehličnany a stálezelené 
dřeviny je největším nebezpe-
čím těžký mokrý sníh. Je proto 
dobré setřásat jej pravidelně 

především ze štíhlých, vysokých 
a tvarovaných dřevin. Pod ná-
nosem sněhu se mohou rychle 
polámat.   
• Stálezelený živý plot z tújí 
nebo ze stříbrného smrku půso-
bí parádu po celý rok. I tyto ne-
náročné druhy jehličnanů jsou 
ale ohroženy. Nejvíce jim chybí 
vláha, proto je za bezmrazých 
dní pravidelně zalévejte.
• Na světle můžete nechat na-
klíčit také brambory určené pro 
nejčasnější výsadbu. 
• Nezapomeňte také zkontrolo-
vat nářadí – nabrousit motyky, 
nůžky i rýče, aby Vám pak práce 
na jaře šla pěkně od ruky!

Lednové pranostiky
Leden studený, duben zelený. 
Když roste tráva v lednu, roste 
špatně v červnu. 
Mnoho sněhu v lednu, mnoho 
hřibů v srpnu.                          red.

Talovín

Čemeřice



Vánoční Litovel a její okolí
Vánočně vyzdobené město a obce mají jedinečné 
kouzlo a těžko říci, jestli více vynikne ve dne nebo 
až večer, kdy se setmí a vše se rozzáří. Jediné, co nám 
opět při rozsvěcování stromečků a v adventním čase 
chybělo, byl sníh. Snad se ho dočkáme alespoň trochu 
ve zbývajících zimních měsících. 
V Litovli jsme se již od 1. prosince mohli těšit z rozsví-
ceného vánočního stromu, který stál původně u kap-
ličky ve Třech Dvorech. I v dalších místních částech 
a přilehlých obcích se postupně stromečky zdobily  
a rozsvěcovaly. V úterý 5. prosince chodil Mikuláš do-
provázený čerty a anděly. V Litovli se tato akce konala 
již po 11. Během adventního času jsme si společně uži-
li balónkový den, zazpívali koledy v rámci akce Česko 
zpívá koledy. Adventní čas mnohým z Vás zpříjemnilo 
vystoupení Heleny Vondráčkové. Ti nejmenší se pak  
v posledním týdnu před Štedrým dnem těšili z před-
stavení Nad Betlémem svítí hvězda. 
Adventní program byl tedy opravdu nabitý a snad se 

Vám líbil a zkrátil Vám čekání na Štědrý den!

Vánoční strom na Nové Vsi 

Vánoční strom v Chudobíně

Vánoční strom v Nasobůrkách

Vánoční strom v Haňovicích

Vánoční strom v Litovli

Betlém ve Třech Dvorech
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