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Firma CARMAN, a.s. Uničov  
přijme do stálého pracovního poměru:  

Rozpočtáře – přípraváře 
Požadujeme: SŠ – VŠ vzdělání, obor 

stavebnictví, řidič. průkaz skup. B, zkušenosti 
v oboru výhodou, spolehlivost, samostatnost, 

kreativita. 
Nabízíme: notebook, telefon, profesní růst,  

velmi dobré platové podmínky.  
Stavbyvedoucího 

Požadujeme: SŠ vzdělání, obor pozemní 
stavby, schopnost vedení kolektivu, řidič.

průkaz skup. B. Praxe v oboru podmínkou, 
spolehlivost, samostatnost, kreativita. 

Nabízíme: telefon, notebook, profesní růst, 
velmi dobré platové podmínky.  
Nástup u obou profesí ihned. 

Kontaktní osoba: p. Chlíbková Irena,  
tel.: 608 439 992, životopis zasílejte: 

chlibkova@carman.cz 

Kooperativa pojišťovna a.s. 
Nově otevřená pobočka 
Litovel, Boskovicova 780/1  

budova MTS, 10 m od cukrárny na náměstí  
Otevřeno: 

Po – Čt 8:30 – 12:00, 13:00 – 16:30 
Pá 8:30 – 12:00  

Do konce roku 2010 akce: 
Pojištění vozidel za AKČNÍ ceny + DÁREK  

Nabízíme spolupráci na HPP i VPP 

Ve městě Litovli a jeho místních částech při-
šlo k volebním urnám 45,5 % voličů, tj. 3 717 
občanů z celkového počtu 8 167. O přízeň vo-
ličů se ucházelo 5 politických stran a 2 sdruže-
ní, přičemž dva subjekty vstoupily do předvo-
lebního klání až v letošní kampani. Jsou to 
Sdružení nezávislých – občané a sportovci Li-
tovelska a Moravané. Zisk 5 mandátů je beze-
sporu úspěchem sdružení SNK – občané a 
sportovci Litovelska, stejný počet mandátů 
získala i tradiční politická strana ČSSD. Volby 
vyhrálo s počtem 6 mandátů Sdružení nezávis-
lých kandidátů SNK. Na čtvrtém místě skonči-
la ODS se ziskem 4 mandátů, dále KSČM se 
třemi a nakonec KDU-ČSL se dvěma mandá-
ty, Moravané ve volbách neuspěli (celkem vo-
leno 25 zastupitelů).  

Jaké bude složení Zastupitelstva města Lito-
vel? Na tuto otázku ještě nemůžeme dát přes-
nou odpověď, uvádíme výsledky podle počtu 
hlasů získaných ve volbách. Může se ovšem 
stát, že některý z kandidátů postoupí svoje 
místo náhradníkovi. 

Za vítěznou stranu SNK uspěli ve volbách 
nejlépe: Viktor Kohout (1 183 hlasů), Mgr. 
Eva Hrachovcová (1 178), MVDr. Vojtěch 
Grézl (1 165), Ing. Karel Zmund (907), Ing. 
Zdeněk Potužák (875) a Mgr. Marek Faltus 
(852). Prvním náhradníkem za tuto stranu je 
Ing. Jan Fiala.  
Řadu nových osobností přineslo nově zalo-

žené sdružení SNK – občané a sportovci Lito-

velska: Petr Linduška (936), Mgr. Milena Jin-
drová (877), David Baroň (726), Ing. Radomír 
Havlíček (725) a již úřadující zastupitel Jaro-
slav Skála (690). Prvním náhradníkem je Jiří 
Kohout.  

Za stranu ČSSD nejvíce hlasů získali Petr 
Šrůtek (1 037), Alena Albrechtová (969), Mi-
loslav Číhal (907), Hedvika Weberová (743) a 
Mgr. Pavel Skácel (734), prvním náhradníkem 
je Irena Moťková. 

Mandáty za Občanskou demokratickou stra-
nu obhájili Mgr. Blahoslav Papajk (712), Zde-
něk Jančí (587), novou tváří je Lenka Zablou-
dilová (526), MUDr. Alice Přibylová (507), 
prvním náhradníkem je Petr Machala. 

Za KSČM byli nejlépe hodnoceni Kamil Ve-
selý (656), Ing. Gabriel Ošťádal (521) a Josef 
Hetzl (498), prvním náhradníkem je Vladimír 
Lakomý. 

Pro KDU-ČSL dva mandáty získaly MUDr. 
Alena Šromová (882) a Jarmila Rozsypalová 
(466), prvním náhradníkem je Mgr. Miloš Fre-
ml. 

Ustavující zasedání nově zvoleného zastupi-
telstva se uskuteční nejdříve dne 8. listopadu 
2010 (musí být dodrženy zákonné lhůty), na 
programu bude volba starosty a místostarostů 
Města Litovel. Přejme jim dobrou volbu a 
úspěšný start do nového volebního období. 

Pozn. red. Proti uvedeným výsledkům voleb 

je možné podání stížnosti do 29. 10. 2010.  

Red. 

Advokátní kancelář JUDr. Radek Mach 
si Vám dovoluje oznámit,  

že ke dni 1. 11. 2010 otvírá  
pobočku advokátní kanceláře v Litovli  
na adrese: Nám. Přemysla Otakara 791,  

Litovel – vchod z ulice Poděbradovy  
(naproti Bílého koníčka, 1. patro) 

Telefon: +420 724 834 986 
Úřední hodiny: Pondělí 8:00 – 17:00 

Po dohodě kdykoliv. 
Těšíme se na Vaši návštěvu!  



Ve městě Litovli a v místních částech bylo v průběhu 
měsíce října zaznamenáno mimo jiné i spáchání těchto 
událostí: 

V noci z 2. na 3. října 2010 došlo ke krádeži vloupáním do sklepních 
kójí v Litovli na ul. Vítězné. 

V noci z 9. na 10. října došlo k rozbití skleněné výplně výkladní skří-
ně prodejny Mix faschion v Litovli. 

Z 12. na 13. října 2010 došlo k odcizení prodlužovacích kabelů ze 
stavební buňky na ul. Palackého v Litovli.  

Dne 14. října 2010 v odpoledních hodinách došlo v prodejně Penny 
Market v Litovli k odcizení peněženky s finanční hotovostí a doklady. 

V noci dne 15. října 2010 řídil J. Z. osobní motorové vozidlo po před-
chozím požití alkoholických nápojů.  

Policie ČR 

premiéry:     středa    3. 11. a 17. 11. v 18.45 hod.  
reprízy:        denně   v  6.45, v 11.00, v 18.45 a ve 23.00 hod. 
on-line: http://infokanal.litovel.eu 
Litovelský INFOkanál mohou přijímat všichni TV účastníci napojení na 

kabelovou TV firmy UPC ČR, a.s. na kanále S9 (CC 09), v rámci infor-
mačního kanálu UPC EXPRESS.  

Připomínky, názory, náměty, ale i věcnou kritiku týkající se vysílání 
můžete volat nonstop na telefonní záznamník tel. č. 581 003 467.  

Informace o kulturních, sportovních i jiných nekomerčních akcích, udá-
lostech a zajímavostech, které chcete bezplatně zveřejnit prostřednictvím 
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  

Městská televize Litovelský INFOkanál  

vysílání v listopadu 2010  

Nepřehlédnutelný je především rozdíl ve volební účasti. Zatímco  
v Litovli byla volební účast 45,51 %, v obcích mikroregionu často pře-
sahovala 75 %. Nejvyšší účast měli v Haňovicích a v Loučce – 79 %. 
V některých obcích zájemci o obecní politiku sestavili jednu kandidát-
ku, jinde bylo kandidátek i pět. Výsledky voleb dokazují, že jsou obča-
né z obcí Mikroregionu Litovelsko převážně spokojeni se svými dosa-
vadními starosty. Ale kdo jejich obec skutečně povede, o tom rozhod-
nou teprve ustavující zastupitelstva.  
Bílá Lhota - volební účast 56,5 %, 10 mandátů získalo SNK  
„Bělolhotska“, po dvou ČSSD a Nezávislí pro rozvoj obcí BL, Morava-
né 1 mandát. Nejvíce hlasů pro kandidáta získala Alena Sedlářová 
(405), dosavadní starostka obce.  
Bílsko – volební účast 76,9 %, ze sedmi nově zvolených zastupitelů 
jsou 4 z KDU-ČSL, mezi nimi i Marie Grézlová s nejvyšším počtem 
získaných hlasů (90), dosavadní starostka obce. Druhou stranou, která 
postavila kandidátku, je SNK a získala 3 mandáty.  
Bouzov – volební účast 62 %, z 15 nově zvolených zastupitelů je 8 
z SNK Bouzovska, 4 ze strany SOS pro Bouzov a 3 z KDU-ČSL. Mo-
ravané a nezávislý kandidát neuspěli. Nejvíce hlasů získal Ing. Zdeněk 
Foltýn (SNK Bouzovska, 467), dosavadní starosta obce.  
Červenka – volební účast 57 %, volby vyhrála KDU-ČSL a získala 4 
mandáty, SNK získalo 3 a po jednom ČSSD a TOP 09. Nejvíce hlasů 
získali Osička Václav (KDU-ČSL – 318) a Jaroslav Vlk (SNK – 306), 
dosavadní starosta obce. Nově se do zastupitelstva obce dostaly strany 
TOP 09 a ČSSD.  
Dubčany – volební účast 78,9 %, volební kandidátky postavilo SNK 
Dubčany a získalo 4 zastupitele, dále KDU-ČSL 3 zastupitele. Nejlépe 
uspěl Karel Stejskal (SNK – 84 hlasů).   
Haňovice – volební účast 79 %, z devítičlenného zastupitelstva získaly 
po 3 KDU-ČSL a SNK občané Haňovic, 2 SNK Haňovice a 1 ČSSD. 
Nejvíce hlasů dostal kandidát KDU-ČSL a dosavadní starosta obce Ar-
nošt Vogel (210).  
Cholina – volební účast 70 %, do 11členného zastupitelstva byli zvole-
ni 4 kandidáti ODS, 3 kandidáti SNK pro obec společně I., KDU-ČSL 
má 2 zastupitele a po jednom KSČM a SNK pro obec společně II. Nej-
více hlasů získala Pavla Bezová (ODS - 182), dosavadní starosta Zby-
něk Hubáček za SNK I. - 173 hlasů.  
Loučany – volební účast 58 % v 15členném zastupitelstvu obsadí 9 míst 
KDU-ČSL a 6 míst sdružení Pro rozvoj obce. Nejvíce hlasů – 256 - zís-
kal dosavadní starosta ing. Josef Kurfürst.   
Loučka – volební účast 79 %, volby vyhrálo SNK Loučka a obsadí 5 
míst v zastupitelstvu, dosavadní starosta Leo Kordas získal nejvíce hla-
sů (95). SNK rozhodujte s námi bude mít 2 zastupitele.  
Luká – volební účast 71,9 %. Volby vyhrálo SNK a bude mít 5 zastupi-
telů, po dvou KDU-ČSL a Nezávislí Luká. Dosavadní starosta František 
Lakomý (SNK) získal nejvíce hlasů – 322.  
Měrotín – volební účast 60,8 %, volby vyhrálo SNK a má 6 zastupitelů, 
KDU-ČSL 1 zastupitele. Nejvíce hlasů získali Mgr. Radek Pospíšil 
(129) a dosavadní starosta Vladimír Kulatý (104), oba z SNK. 

Mladeč – volební účast 47,7 % (je ovlivněna klienty ÚSP Nové Zámky, 
kteří jsou občany Mladče). 
Volby vyhrálo SNK Evropští demokraté a má 5 zastupitelů, nejvíce hla-
sů tady získal dosavadní starosta obce Ing. Václav Arnoš (162), 3 man-
dáty získala KDU-ČSL a 1 KSČM.  
Náklo – volební účast 65,9 %, volby vyhrálo SNK pro obec, které má 
v 15členném zastupitelstvu 8 míst a také jeho kandidáti získali nejvíce 
hlasů – Ing. Pavel Gnip 459, Mgr. Tomáš Utíkal 445. Po dvou mandá-
tech získalo SNK KDU-ČSL a SK Náklo, jeden KSČM – dosavadní 
starosta obce Karel Široký.  
Náměšť na Hané – volební účast 53 %. Nejvíce hlasů – 574 - získala 
dosavadní starostka Mgr. Marta Husičková. V 15členném zastupitelstvu 
zasednou 2 zástupci SNK Zástupci pro městys, 2 TOP 09, 3 KDU-ČSL, 
2 „Za občana, pro městys“ a 6 zástupců ODS.    
Olbramice – volební účast 55,8 %, kandidátku postavila jedna strana 
SNK, z pěti zastupitelů získala nejvíce hlasů Laiková Monika - 74, do-
savadní starosta obce Jindřich Solovský 60.  
Senice na Hané – volební účast 54,8 %, nejvíce mandátů získali Staros-
tové a nezávislí, jejich kandidát Ing. Michal Tichý, dosavadní starosta 
obce, nejvíce hlasů (406). 4 mandáty má KDU-ČSL, 3 Pro Senici n. H., 
2 KSČM a jeden SNK – Hasiči.  
Senička – volební účast 78,7 %, 3 mandáty mají SNK za rozvoj obce a 
nejvíce hlasů jejich kandidát Jiří Matoušek (128), dosavadní starosta 
obce. Mandáty mají SNK Senička. Neuspěl nezávislý kandidát.  
Slavětín – volební účast 68,5 %, mandáty si rozdělí SNK – 4 - mezi ni-
mi uspěla dosavadní starostka obce Jitka Doubravová (77 hlasů), 3 
mandáty má hnutí S nadějí na změnu. Nezávislý kandidát neuspěl.  
Střeň – volební účast 63 %, po třech mandátech získaly strana ČSSD a 
hnutí Pro otevřenou společnost – její kandidát Vlad. Kamínek, dosavad-
ní starosta obce, získal nejvíce hlasů (163). KDU-ČSL získala jeden 
mandát.  
Vilémov – volební účast 55 %. Kandidátku tady postavila jediná strana 
SNK, počet členů zastupitelstva je 7. Nejvíce hlasů získal Martin Slou-
ka (159).   
Pňovice (obec není v Mikroregionu Litovelsko) – volební účast 56,8 %, 
volby vyhrála ČSSD a její kandidátka Mgr. Ludmila Zavadilová (229 
hlasů), dosavadní starostka obce. 2 mandáty získala KSČM a jeden 
KDU-ČSL. Suverenita ani nezávislý kandidát ve volbách neuspěli.  red. 

ŠEK NA BONUS 55 %  
k nově sjednané smlouvě povinného ručení mo-
hou získat klienti starší 30 let, fyzické i právnické 
osoby, pro osobní vozidla s objemem válců nad 
1351 ccm již od 1 872,- Kč ročně. 
Informace můžete získat u zástupců pojišťovny: 

Marie Hlavinková 604 996 623 
Lenka Hlavinková 603 748 263. 

Kontaktní místo v Litovli, Palackého ul. 736 vždy ve středu či  
po telefonické dohodě. AKCE TRVÁ DO KONCE LEDNA 2011. 



Výběr z usnesení RM a ZML 
Litovel. Plné znění usnesení RML 
a ZML je zveřejněno po dobu mi-
nimálně 15 dní na úředních des-
kách v ulici Husově a trvale na 
internetových stránkách Města Li-
tovel v sekci úřední desky. 

 
81. schůze Rady města Litovel, 

dne 16. září 2010 
 
Rada města schvaluje: 

• uzavření Dohody o skončení ná-
jemního vztahu (lesní školky) k 30. 
9. 2010, Kupní smlouvy na movitý 
majetek dlužníka, nacházející se v 
lesních školkách a Dohody o vzá-
jemném započtení pohledávek, ve 
znění předložených návrhů, vše se 
společností CE WOOD, a.s., Zlín. 
RM bere na vědomí informaci o 
zařazení majetku převzatého od le-
sů ČR a souhlasí s realizovaným 
postupem dle důvodové zprávy. 
Rada města souhlasí: 

• s poskytnutím grantu 75.000,- 
Kč TJ Vodní sporty Litovel na za-
jištění 16. ročníku soutěže Free Li-
tovel Bobr Cup 2010 

• s uzavřením smlouvy o výpůjčce 
části pozemku parc.č. 50/1 zahrada, 
v k.ú. Chořelice, s OV Chořelice, 
za účelem zřízení zázemí pro spor-
tovní a kulturní akce. Jde o bývalé 
zahrádky, které leží ladem. 

• se zveřejněním záměru pronájmu 
pozemku parc.č. 62/2 zahrada, o 
výměře 3 504 m2, v k.ú. Myslecho-
vice, za účelem zřízení zahrady 
(předchozí nájem ukončen). Nájem 
bude uzavřený na dobu neurčitou 
s měsíční výpovědní lhůtou, cena 
bude činit 2,- Kč/m2/rok. Vstup na 
pronajímaný pozemek dohodou s 
nájemcem objektu č.p. 85 v Mysle-
chovicích.  

• s poskytnutím příspěvku ve výši 
3.000,- Kč Klubu přátel kolejového 
autobusu na pokrytí nákladů spoje-
ných s pořádáním tzv. mikuláš-
ských vlaků v sobotu 4. 12. 2010 

• s Pokynem k inventarizaci majet-
ku města, ustanovuje inventarizační 
a likvidační komisi  

• s odepsáním pohledávek dle 
předložené důvodové zprávy práv-
ního oddělení, jde o odepsání 
z důvodu úmrtí v celkové výši 
32.304,- a nevymahatelných pohle-
dávek v celk. výši 11.580,- Kč.  
Rada města bere na vědomí: 

• informace z jednání bytové ko-
mise a schvaluje navrhované pro-
nájmy 

• dopisy manželů A., kteří nesou-
hlasí s odprodejem nemovitosti č.p. 
60 v Myslechovicích a naopak po-
ukazují na veškeré nedostatky v 

této nemovitosti, které je nut-
no dle jejich názoru odstranit  

• informaci o rozšíření sběrné-
ho dvora v Litovli dle záměru  

• zápisy z jednání Komise ži-
vot. prostředí a Seniorklubu. 
Rada města nevyhovuje: 

• žádosti o výpůjčku pozemku 
parc.č. 1603/2 ost. plocha/ost. ko-
munikace v k.ú. Litovel. Společ-
nost AUTO-VOZAR s.r.o., provo-
zovna Litovel, žádá o výpůjčku 
uvedeného pozemku pro prezentaci 
jednoho vozu s upoutávkou na je-
jich firmu po dobu trvání objížďky. 
Rada města schvaluje: 

• uzavření Smlouvy o zřízení věc-
ného břemene mezi Městem Lito-
vel, jako povinným a Městskou 
teplárenskou společností a.s. Lito-
vel, jako oprávněným, o umístění a 
provozování teplovodního vedení 
v pozemcích v k.ú. Litovel, a ve 
vlastnictví Města Litovel. Vedení 
zde bylo uloženo v rámci stavby  
„Výměna teplovodů v sídlišti K. 
Sedláka“. Jednorázová náhrada za 
zřízení věcného břemene byla sta-
novena ve výši 50.000,- Kč + 
DPH. Rozsah VB vyplynul z GP, 
které zaměřují skutečný průběh 
teplovodního vedení v terénu pro 
účel vkladu práva do katastru ne-
movitostí. Dále uzavření Smlouvy 
o zřízení věcného břemene o umís-
tění a provozování teplovodního 
vedení a dalších a souvisejících za-
řízení (propojovací uzel silové ka-
bely NN, propojovací uzel sdělova-
cích kabelů, hlídání izolačního sta-
vu potrubí, domovní předávací sta-
nice tepla pro zásobování objektu a 
plocha potřebná k obsluze zařízení 
cca 10 m2) do objektu býv. výmě-
níkové stanice v ul. Gemerská, a do 
objektu bývalé výměníkové stanice 
v sídlišti K. Sedláka, vše v k.ú. Li-
tovel a ve vlastnictví Města Litovel. 
Jednorázová náhrada za zřízení 
věcného břemene byla stanovena 
na 2.200,- Kč.  

• předložený návrh Kroniky Města 
Litovel za r. 2009 a schvaluje vy-
placení odměny za zpracované dílo 
v navrhované výši. 
Rada města vyhovuje: 

• žádosti ředitele TS Litovel o sou-
hlas s nákupem ojetého traktoru 
bez výběrového řízení. 
 
33. zasedání Zastupitelstva města 

Litovel dne 30. září 2010 
 
Zastupitelstvo ML schvaluje: 

• předložený návrh 5. rozpočto-
vých změn pro rok 2010  

• uzavření úvěrové smlouvy s Ko-
merční bankou, a.s.  

• odprodej části pozemku 
parc.č. 56/20 orná půda, v k.ú. 
Víska u Litovle, zbývající po 
oddělení pozemku pro firmu 
Zeelandia spol. s r.o. Malšice a 
koridoru, v němž vedou inže-
nýrské sítě pro průmyslovou 
zónu, za cenu 500,- Kč/m2 a 
dále smluvně stanovených 

podmínek, firmě Industrial Machi-
ne Service s.r.o., Brníčko  

• odprodej pozemku p.č. 88/4 za-
hrada, o výměře 200 m2, k.ú. Cho-
řelice, formou obálkové metody  

• odprodej plynovodního potrubí 
v délce 56 m uloženého v pozem-
cích parc.č. 842 orná půda a parc.č. 
797/2 ostatní plocha/ostatní komu-
nikace, vše v k.ú. Litovel, firmě 
SMP Net, s.r.o., se sídlem Morav-
ská Ostrava, za cenu na základě 
znaleckého posudku + DPH 

• přijetí dotace Ministerstva pro 
místní rozvoj z programu Podpora 
regenerace panelových sídlišť pro 
r. 2010 na regeneraci sídliště Vítěz-
ná, III. etapa  

• přijetí podpory z prostředků Stát-
ního fondu životního prostředí na 
akci „Zahradní úpravy hřbitovní 
zeleně v k.ú. Chořelice“ 

• uzavření smlouvy o revolvingo-
vém úvěru (dodatku o prodloužení 
stávajícího revolvingového úvěru) 
u KB, a.s.  

• poskytnutí půjčky z Fondu roz-
voje bydlení manželům N. a M. Č. 
z Litovle - 200.000,- Kč na opravu 
fasády, zateplení, oplechování v 
historickém jádru města – 2 % 
úrok, doba splatnosti 5 let 

• uzavření kupní smlouvy se So-
kolskou župou Olomouckou na od-
koupení budovy č .p. 341 
(SOKOLOVNA) Litovel, na po-
zemku parc.č.st. 737 zastavěná plo-
cha a nádvoří, budovy občanské 
vybavenosti bez č.p./č.e. na pozem-
ku parc.č.st. 1185 zastavěná plocha 
a nádvoří, pozemku parc.č. 887 
ostatní plocha/sportoviště a pozem-
ku parc.č. 889/1 ostatní plocha/
sportoviště, vše v k.ú. Litovel, za 
sjednanou kupní cenu 2.171.225,- 
Kč. Kupní cena bude hrazena ve 
dvou splátkách. První splátka ve 
výši 1.171.225,- Kč bude uhrazena 
do konce r. 2010 a druhá ve výši 
1.000.000,- Kč do konce r. 2011. 
ZML souhlasí: 

• že na pozemcích parc.č. 1548, 
282/1, 288/1, 301/2, 302/4, 305/1, 
318/2, 318/13, 479/2, 501, 518/1, 
521/3, 856/34, 856/62, 859/21, 
861/2, 1543/3, 1543/5, 1618/5 a 
1802, vše v k.ú. Litovel, jež jsou ve 
vlastnictví Města Litovel, budou 

vybudována protipovodňová opat-
ření s tím, že následně dojde k od-
prodeji těchto pozemků do vlast-
nictví Povodí Moravy s.p. Brno. 

• s uzavřením „Darovací smlou-
vy“, na základě které firma MJM 
Litovel, a.s., Cholinská 1048/19, 
daruje Městu Litovel hotovost ve 
výši 1.500.000,- Kč. 
ZML revokuje své usnesení a no-
vě schvaluje odprodej části pozem-
ku parc.č. 56/20 orná půda, o vý-
měře cca 4 000 m2 z celkové rozlo-
hy 19 990 m2, v k.ú. Víska u Litov-
le, a to v místě navazujícím na po-
zemky odprodané panu H., za cenu 
500,- Kč/m2 a dále smluvně stano-
vených podmínek, firmě Zeelandia 
spol. s r.o. Malšice.  
ZML neschvaluje: 

• přijetí podpory z Ministerstva 
životního prostředí ČR na realizaci 
úspor energie v objektech SOU Li-
tovel, v ul. Komenského v Litovli. 
ZML nesouhlasí  

• s udělením výjimky firmě Lito-
velská cukrovarna a.s.,  Litovel, ze 
zákazu vjezdu vozidel nad 12 t 
v rámci uzavírky ulice Dukelské v 
Litovli.  
 

82. schůze Rady města Litovel  
se konala 7. října 2010 

 
Rada města souhlasí: 

• se zveřejněním záměru pronájmu 
lesního pozemku p. č. 856/1 les, 
který bude rozdělen na dvě části. 
Pronájmy budou uzavřeny na dobu 
neurčitou s výpověd. lhůtou 2 roky 

• s ukončením nájemní smlouvy na 
pronájem pohostinství v Březovém 
s p. J. K. a se zveřejněním záměru 
pronájmu pohostinství 

• s žalobou na vyklizení bytu č. 
403 v objektu č.p. 965/3 U Stadio-
nu v Litovli i s návrhem na exeku-
ci. S nájemkyní bytu byla uzavřena 
nájemní smlouva do 30. 9. 2010 a 
k tomuto dni činí dluh na nájem-
ném a službách 12.688,41 Kč. Na 
výzvy k předání bytu nájemkyně 
nereaguje. 

• s výběrem zhotovitele na veřej-
nou zakázku na stavební práce 
(zjednodušené podlimitní řízení) 
akce: „Litovel – Hotel Záložna – 
restaurační část“ a uzavřením 
Smlouvy o dílo se zhotovitelem 
PRVNÍ KEY – STAV a.s., Třinec. 
Celkem bylo podáno 6 nabídek. 

• s převzetím dluhu p. H. R. z No-
vé Vsi, vzniklého dle smlouvy o 
půjčce z FRB vůči Městu Litovel, 
její ručitelkou p. L. P. s tím, že 
dlužná částka 41.600,- Kč bude 
uhrazena měsíčními splátkami ve 
výši 2.000,- Kč do července 2012 

                      Pokračování na str. 4 



• s uzavřením dodatku ke Smlouvě 
o dílo na zhotovení stavby  
„Litovel – regenerace sídliště Ví-
tězná, III. etapa“ s firmou CAR-
MAN a.s., jde o prodloužení termí-
nu realizace.  
Rada města nesouhlasí: 

• s omezením služeb České pošty 
v Unčovicích a trvá na zachování 
těchto služeb na stávající úrovni.
Rada města neschvaluje: 

• záměr zveřejnění odprodeje ani 
pronájmu části pozemku parc.č. 
1318/2 ostatní plocha, v k.ú. Lito-
vel. Jde o veřejně přístupnou plo-
chu v ulici a zřízení předzahrádky 

by narušilo celkový urbanistic-
ký ráz ulice. 
Rada města vyhovuje: 

• a souhlasí s požadovanými 
změnami nájemních vztahů 
k bytu č. 9/V/410-15 v domě č.
p. 1259/9 v ul. Severní  

• žádosti o snížení nájemného 
na rok 2010 o 1.300,- Kč za neob-
sazené pozemky v zahrádkářské 
osadě č. 1 v ul. Dukelské, s tím, že 
na neobsazených pozemcích bude 
pravidelně sečena tráva. 
Rada města schvaluje: 

• uzavření Smlouvy o zřízení věc-
ného břemene mezi Městem Lito-

vel, jako povinným a ČEZ 
Distribuce, a.s., jako oprávně-
ným, o zřízení a provozování 
zařízení distribuční soustavy 
v rámci stavby „Litovel – 
DTS 3694 Červenská“.   
Rada města bere na vědomí: 

• informace z jednání osad-
ních výborů OV Chudobín a OV 
Nasobůrky, a dále informace z jed-
nání Letopisecké komise a Komise 
dopravy a BESIP 

• návrh ČSAD Ostrava na úpravy 
autobusového nádraží v Litovli, 
RM žádá o zachování výstupního 
místa autobusů na pravé straně. 

Revitalizace Městského koupališ-
tě Litovel 

• 1. RM ruší výběrové řízení na 
zpracování tendrové dokumentace 
pro výběr dodavatele stavby 
2. Rada města ukládá vedoucímu 
odboru MHaSI pokračovat v pří-
pravných pracích na akci Revitali-
zace Městského koupaliště Litovel. 
Probíhající inženýrská činnost pro 
vydání stavebního povolení bude 
dokončena.         
 
V souladu se zákonem na ochranu 

osobních údajů jsou v usnesení 

jména občanů uváděna pouze je-

jich iniciálami.                          J.M. 

Zájezd do Luhačovic se opravdu vydařil. Nejen že mu 
přálo počasí, ale i program byl zvolen uváženě a vyváženě. 
Vše poutavé, co měly lázně k vidění se v klidu prošlo, a mnozí asi měli 
i námět k zamyšlení. Co tak víkendový či týdenní lázeňský pobyt 
v Luhačovicích? Je to dnes módní trend a tady by to za to stálo. Takže 
jako obvykle, spokojenost všech.  

V cyklu besed, kde se blíže seznamujeme s těmi, kdo vytváří místní 
kulturu, jsme si pozvali Mgr. Boženu Halvovou. Její jméno je neodluči-
telně spjato s Dětským pěveckým sborem Mládí při ZŠ Vítězná u jehož 
zrodu stála, a také jej po neuvěřitelných padesát let vedla. Sborem pro-
šly stovky dětí, které vedla nejen k lásce ke zpěvu, ale také k aktivnímu 
a smysluplnému životu, kázni a obětavosti. Na 35 účastníků akce mohlo 
slyšet o etapách této dlouhé a náročné cesty i vidět ukázky z úspěšných 
vystoupení doma i v cizině. Příjemné dvě hodinky, nálada až dojemná 
provázela všechny, kdo nelitovali času a přišli mezi nás. 

Spolu s Muzejní společností Litovelska a Letopiseckou komisí jsme u 
příležitosti Dne otevřených dveří a.s. PAPCEL závod navštívili a mohli 
se na vlastní oči přesvědčit, že máme ve městě firmu, o které se ve světě 
ví. Zasvěcení průvodci nás nejen seznámili s historií závodu a provedli 
administrativní budovou, oddělením konstrukce a halami, ale zodpově-
děli i dotěrné otázky, předali podnikové suvenýry a poskytli též malé 
občerstvení. 

V měsíci listopadu máme v plánu exkurzi do Pivovaru Litovel. Zá-
jemci se sejdou ve středu 3. 11. ve 14 hodin před branou závodu. Naším 
průvodcem bude Ing. Helena Najmanová, Ph.D. Ke konci měsíce zveme 
ještě na schůzku seniorů, která se koná tradičně ve středu, a to 24. 11. 
od 16 hodin v jídelně DPS. Pokud se nám podaří zajistit vstupenky do 
Moravského divadla Olomouc, budeme o tom včas informovat na na-
šich akcích a v informační skříňce na Husově ulici.  

Máme po komunálních volbách a na radnici nastane malé zemětřesení. 
Do zastupitelstva města se dostali především mladí, věřme, že přesto bu-
dou mít na vědomí problémy téměř třetiny obyvatel města, kterou tvoříme 
my, senioři. Přejeme jim do této odpovědné práce mnoho sil a zdaru a 
doufáme i nadále v podporu naší činnost ze strany Města Litovel.           hj 

V pátek dne 26. listopadu od 8.00 do 16.00 hod. se ve 
vestibulu Městského klubu uskuteční již 13. ročník pro-
deje vánoční hvězdy. Tuto akci pořádá SDRUŽENÍ 

ŠANCE - sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemoc-
ných dětí při Dětské klinice FN v Olomouci za pomoci studentů GJO  
v Litovli. Děkujeme všem, kteří si vánoční hvězdu koupí a přispějí tak 
na pomoc těžce nemocným dětem.  

Vážení spoluobčané! 
Je tady listopad a s ním mohou přijít i první sněhové nadílky. Stejně ja-

ko v loňském roce se na Vás Technické služby Litovel obrací s výzvou – 
pomozte s úklidem chodníků v zimních měsících ve městě Litovli a míst-
ních částech!  

Zimní údržba, která podle zákona od 1. 11. do 31. 3. následujícího 
roku spočívá v tom, že se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vzni-
kající povětrnostními vlivy a podmínkami ve sjízdnosti komunikací a 
schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic (§ 41 vyhl. 
104/1997 Sb.). V praxi se Technickým službám Litovel s jejich technic-
kým vybavením a počtem zaměstnanců nepodaří na všech místech součas-
ně odstranit sníh, náledí a námrazu ze silnic a chodníků. 

Za pochopení a spolupráci Vám, občanům města Litovle a jeho místních 
částí, předem děkujeme.                                          Technické služby Litovel 



Bývalý právovárečný a šenkovní dům číslo 787, č. o. 5, který je sou-
částí historické zástavby v ulici 1. máje (dříve číslo 191 – parcelní číslo 
164) je jedním z nejstarších kupeckých obchodů v Litovli, postavený 
zřejmě již v období gotiky a později postupně přestavovaný, což proká-
zal stavebně historický průzkum v roce 1998.  

Jde o řadový jednopatrový dům s výraznou atikou, zakrývající sedlo-
vou střechu. Atika je ukončena vlysem a profilovanou římsou. 

Hladce omítané přízemí je členěno pravoúhlým profilovaným kamen-
ným vstupem s klenákem, po jeho pravé straně oknem a po levé straně 
původním kamenným portálem se segmentovým záklenkem s oválnou 
kartuší ve vrcholu. Patro odděluje plochá kordonová (pásová) římsa. 
Tento dům byl upravován do současné podoby v roce 1836. Původní 
dispozice objektu je doložena na indikační skicce Litovle z roku 1834.
V seznamu nemovitých kulturních památek okresu Olomouc je tento 
objekt zapsán pod číslem 1854.  

Prvním písemně doloženým vlastníkem tohoto právovárečného a šen-
kovního domu byl Casper Colb. V roce 1606 koupil dům švec Martin 
Tiemel. Z řady dalších vlastníků tohoto domu jmenujme např. Josefa 
Tillera, který v roce 1764 získal koncesi k provozování císařsko-
královské loterie. Tehdy byl v domě i hlavní sklad tabáku (abalda). Od 
roku 1751 patřil dům Jakobovi Kellerovi, poté jeho manželce Gertrudě 
a od roku 1777 Ignáci Kellerovi. Dodejme, že kupecký rod Kellerů se  
v Litovli uvádí od roku 1634.  

Od jeho dědiců koupil dům sládek Mathias Ferall, nájemce pivovaru 
ve Šternberku (na pamětní desce pravovárečníků u roku 1814 je uveden 
pod číslem 32). Nad vstupem do bývalého průjezdu síně se v oválné 
kartuši dochoval Ferallův monogram M. F. a původní číslo 191. V kle-
náku na šambráně okna je datum 1836, kdy proběhla klasicistní přestav-
ba domu. Tehdy zřejmě došlo k odstranění vrat a do portálu byl vsazen 
stávající výkladec s proskleným dveřním vstupem.   

V roce 1837 koupil krám v exekuční dražbě kupec František Hübl, 
který nechal umístit nad portálem domu merku (osobní znak kotvy  
s iniciálami F.H.). Znak kotvy používala velkofirma Terschova v Šum-
perku, kde se Hübl vyučil. V domě zřídil koloniální obchod. Hübl patřil 
k nejbohatším lidem v Litovli. Získal všechny státní monopoly (tabák, 
kolky, sůl, loterie). Velkokupec Hübl odebíral zboží z Olomouce, Brna, 
Vídně, Vratislavi (zejména sůl a uzenáče). 

V roce 1844 přikoupil i sousední dům č.786 (nyní řeznictví) a pozem-

ky na Čihadle a u Studánky. Po jeho smrti v roce 1876 obchod postup-
ně vedli jeho synové – a jak už to tak bývá – přivedli jej k úpadku.  

V roce 1892 si obchod pronajal obchodník Stanislav Smékal, který 
zde měl živnost do roku 1898, než zakoupil a upravil dům na náměstí. 
(Tento obchodní dům s bohatými sgrafity byl rozhodnutím strany a lidu 
v roce 1962 zbourán a na jeho místě postavena samoobsluha jako mo-
numentální stavba, prezentující socialistický realismus, který byl tehdy 
dle mínění stranických orgánů jako protiklad již nevhodné buržoazní 
architektury v Litovli nanejvýš žádoucí.) 

V nájmu u paní Hüblové byl pak obchodník Tomáš Rohleder, než se 
v roce 1908 odstěhoval do vlastního domu (č. 626 na protější straně uli-
ce). Koloniální obchod pak znovu vedl Ferdinand Hübl. Po návratu 
z první světové války tu otevřel drogerii U černého psa Josef Rudolf. 
V květnu 1928 byla v domě vdovy Hüblové zřízena tiskárna Bohumila 
Dvořáka. Tu v letech 1933-1949 vlastnil Jan Rohleder – manželé 
Rohlederovi dům koupili v roce 1934 - a pak po znárodnění ji převzaly 
Tiskárny Olomouc. Po zrušení tiskárny v roce 1952 a znárodnění objek-
tu v roce 1960 tu byla družstevní opravna rádií a televizorů. 

V roce 1991 dům v rámci restituce převzaly Marie Rohlederová a 
Zdena Nesetová (dcera Jana Rohledera), které jej v roce 1993 prodaly 
Arnoštu Kabelíkovi. Ten tu provozoval cukrárenskou výrobnu. V roce 
1997 objekt koupil Vladislav Haberman.  

V současné době je v přízemí (v prostorách bývalého krámu) obchod 
s alkoholem. V bývalém průjezdu si majitel zřídil pracovnu. V prvním 
poschodí se postupně provedla adaptace bytové jednotky do původního 
stavu z roku 1836. V domě je dochována velmi cenná, dnes již nefunkč-
ní, černá kuchyně.  

V srpnu 2010 dostal objekt z uliční strany 1. máje novou fasádu. Dru-
hý vstup do domu na protější straně (z Boskovicovy ul.) nyní slouží la-
hůdkářské výrobě Hejný. Fasádu, jejímž investorem byl majitel objektu, 
provedla litovelská firma Oldřich Otava, nátěry v šedobílé barvě firma 
zábřežská BEMI Morava s. r. o., obnovu portálu z 18. století a dalších 
pískovcových prvků provedl Pavel Surma z Lešan, renovaci stávajícího 
proskleného vstupu stolařská firma Zdeněk Frank z Červenky. 

Ozdobné kování okolo měděných rýn vyrobil J. Petráš z Pňovic. 
Vstup do prodejny bude opatřen 4 pískovcovými schody, dveře a okno 
dřevěnými okenicemi, jak to můžeme vidět na fotografii z roku 1930.  

                                                   Text a fotografie Vítězslav Kollmann 

Zámečník - svářeč 
Hledáme pracovníky na pozici zámečník - 

svářeč. Svařovací metody 111 - obalovaná 
elektroda; 141 - TIG. Výhodou průkaz řidiče 
vysokozdvižného vozíku nebo zkušenost v pa-
pírenském průmyslu. Slušné ohodnocení v zá-
vislosti na kvalifikaci. Možnost uplatnění na 
montážích v zahraniční. Místo výkonu práce 
Uničov.  

Kontakt 606 636 601, mirek@celpap.cz 

   Děkujeme všem přátelům a zná-
mým, kteří se přišli rozloučit  
s panem Vlastimilem Pilařem  
na jeho poslední cestě.  
   Děkujeme za projevy soustrasti  
a květinové dary. 
 

Emilie Pilařová s rodinou 

PRODÁM byt 3+1 v os. vlastnictví v Lito-
vli, zateplený, nová plastová okna, stupačky.
Parkovací místo před domem. Cena 1 190 000 
Kč. Tel.: 605 730 965. 

PRODÁM, PŘÍPADNĚ PRONAJMU 
Byt 2+1 na ul. Novosady v Litovli. Samo-

stat. pokoje, parkety, 52 m2. Klidná lokalita, 
parkování před domem. Dům je zateplen  
s novými plastovými okny. Cena 790 tis., 
možná sleva. Tel.: 608 756 600  



6. listopadu FREE SPACE – Turnaj v bowlingu v Klubu mladých. 
Otevřeno bude od 13.00 do 16.00 hod.                   Šárka Grunová, DiS. 
 
13. listopadu    Litovelská dětská výstava domácích mazlíčků – pod-
zimní kolo. Sraz vystavovatelů v 8.00 hodin v DDM na Komenského 
ulici, vstup pro veřejnost od 9.00 hodin. Výstavní poplatek za jednu ex-
pozici je 20,- Kč, vstupné pro veřejnost činí rovněž 20,- Kč. Vystavovat 
lze drobná domácí zvířátka kromě psů a koček a vždy ve vlastní kleci.  

                         Ing. Pavel Sova 
 

15. a 29. listopadu. Výběrový casting do základního kola Dívka roku 
2011. DDM Litovel, Komenského ul. 14.00 – 16.00 hod. 

            Hedvika Weberová, DiS. 
 

19. listopadu    Dárečky pro každého. Všem nabízíme možnost vyrobit 
si vlastní dárek pro své nejbližší. Výrobek z keramické hlíny podle 
vlastní předlohy 30,- Kč, malování na koženku – výroba ozdobného 
prostírání 30,- Kč, věšáčky na klíče zdobené skleněnými perlami, 
ubrouskovou technikou 50,- Kč. Začínáme v 16.00 hod.     Alena Černá 

20. listopadu    O zlatou rybičku - přehlídka tanečních kolektivů a sou-
těž jednotlivců v disko tanci, začátek v 15.00 hodin ve Velkém sále Zá-
ložny v Litovli, přihlášky v kanceláři DDM, ul. Komenského do 11. 11. 
2010.                                                              Mgr. Miroslava Grulichová 

 

PŘIPRAVUJEME: 
 

3. prosince       Mikulášská nadílka pro MŠ a ŠD.      

Hedvika Weberová, DiS. 
 
4. prosince       Pečení mikulášských perníčků.  
Začátek v 8.30 hod. v DDM Litovel, Komenského ul. Cena 50,- Kč. 
Přihlášky přijímáme do 2. 12. 2010       

                           Hedvika Weberová, DiS. 
 
5. prosince       Mikulášská nadílka  
v rodinách. Návštěva proběhne v časo-
vém rozmezí od 16.00 – 20.00 hod. Cena 
za návštěvu a balíček: 70,- Kč.  

Hedvika Weberová, DiS. 
 
4. prosince       Mikulášský vlak.  
Mikuláš, čert a anděl pojedou z Litovle 
do Mladče - Vápenka    

Hedvika Weberová, DiS. 

Dům dětí a mládeže Litovel,  
Komenského 719/6, 784 01 Litovel,  

tel., fax: 585342448, ddmlitovel@ddmlitovel.cz  
 

Program na listopad 2010 

Je to neuvěřitelné, ale je to tak – mateřská škola Gustava Friš-
tenského slaví 50 roků od svého založení. Na podzim roku 1960 se 
poprvé otevřela pro svoje malé žáčky. A byla to vskutku velká sláva, 
kterou zaznamenala i školní kronika: 

„Zahájení nového školního roku bylo letos opravdu radostné. 
Zahájili jsme v nové budově 3. mateřské školy na Nábřeží. Škola 
vyzdobena prapory vítala naše malé občánky, kteří se netajili údivem 
nad krásou nového prostředí. MNV zastupoval s. Šenkýř, VŽ s. 
Letochová. Rodiče dětí se dostavili na slavnostní besedu, aby si 
prohlédli školu připravenou k provozu. Vyslechli též velmi pěkný 
projev s. Šenkýřové k vybudování nové školy a též připomínky 
předsedkyně VŽ. Na této besedě zvolen též nový výbor SRPŠ a 
předsedkyní zvolená s. Vacová. Usneseno, že členské příspěvky budou 
od října zvýšeny na 5,- Kč, aby postupně mohlo být doplňováno 
zařízení školy. 

Škola je vybudována pro 60 dětí. Má 2 třídy, jídelnu, izolační 
místnost, kuchyňský kout, prostornou šatnu, kabinet, ředitelnu, vstupní 
halu. Je vybavena ústředním topením a plynovým zařízením. Stavba 
trvala 2 a půl roku a pracovalo zde 1 487 brigádníků, kteří odpracovali 
19 000 hodin. Hodnota vybudovaného díla činí 414 091,- Kč. Prací 
brigádníků tak bylo ušetřeno na stavebním nákladu 88 237,- Kčs. 
K úplnému dokončení chybí úprava terénu kolem školy. K 30. září bylo 
zapsáno 53 dětí a to nejen zaměstnaných matek, ale i děti předškolního 
věku.“ 

Toliko tedy z historie a nyní něco málo o současnosti. MŠ je od roku 
2003 příspěvkovou organizací města s právní subjektivitou a má dvě 
odloučená pracoviště – MŠ Čihadlo a MŠ Unčovice. 

Budova školy prošla v minulosti dvěma velkými živelnými pohro-
mami, které značně poznamenaly i její, do té doby zcela nezměněný, 
původní stav. 

V roce 1997 byla značně poškozena povodní, bylo nutno kompletně 
vybudovat nové sociální zařízení, podlahy ve dvou třídách a provedla se 
i rekonstrukce plynového topení. V roce 2004 se tudy celou ulicí zase 
prohnalo tornádo, které zcela zrušilo střechu i celou školní zahradu. 
Plechové části nejen naší střechy, ale i sousedního pivovaru, byly 
namotány na okolních stromech, které tornádo nestačilo polámat. Na 
zahradě ze vzrostlých stromů nezůstal ani jeden a nevratně byl 
poškozen i bazén, ten se dosud nepodařilo zrekonstruovat. Díky daru 
firmy .A.S.A. bylo možno vybavit zahradu dřevěným hracím systémem, 
který nahradil zničené průlezky a ze kterého měly děti velkou radost. 
Zřizovatel školy vysázel novou zeleň. 

Další povodeň, která naše město zasáhla, už naštěstí budovu 
neponičila. V poslední době škola prochází dalšími úpravami, které 
budova potřebuje – měnila se částečně okna, upravovalo se sociální 
zařízení, opravou prošel i zahradní altán. Do budoucna je třeba 

dokončit výměnu oken a dovybavit školní zahradu, hlavně vyřešit opě-
tovné vybudování bazénu.  

V současnosti je v mateřské škole zapsáno 42 dětí, takže kapacita 
školy je zcela naplněna. Děti jsou rozděleny do dvou věkově částečně 
smíšených tříd a pracují s nimi 3 učitelky a dvě provozní pracovnice. 

Mateřská škola pracuje s novým školním vzdělávacím programem. 
Základní ideou, ze které se při jeho tvorbě vycházelo, bylo čínské 
přísloví: „Řekni mi a já to zapomenu, ukaž mi a já si to zapamatuji, 
nechej mne udělat a já to pochopím.“ Přísloví totiž krásně vyjadřuje 
podstatu každodenního poznávání dítěte, tedy nejen pasivně vnímat, ale 
především sám přemýšlet nad věcmi, aktivně s nimi manipulovat a za 
pomoci nás dospělých rozvíjet svůj talent a individualitu. To vše 
v podnětném a jemu příjemném prostředí, které se snažíme v naší škole 
vytvářet.  

V padesátileté historii školy se vystřídalo mnoho dětí i dospělých, 
kteří s nimi pracovali. Bude nám ctí, pokud pamětníci z řad bývalých 
dětí i zaměstnanců školy, ale i zájemci z řad veřejnosti přijmou naše 
pozvání, přijdou si popovídat a zavzpomínat na doby minulé i zhodnotit 
přítomnost. 

 
Zveme všechny na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, 

který se bude konat v budově školy dne 27. 11. 2010  
od 9.00 do 16.00 hodin. 

 
Škola připravuje při této příležitosti i malou výstavku dochovaných 

fotografií, které mnohým z bývalých žáčků vykouzlí na tváři úsměv, 
pokud se na nich poznají. Jistě je také přinutí s nostalgií vzpomenout na 
dobu, která se už nikdy nevrátí…                                Zdeňka Zmundová 



ŠKOLA V PŘÍRODĚ SLUŇÁKOV 
Dne 13. září jela naše třída 5. A na týdenní pobyt do ekologického 

centra Sluňákov v Horce nad Moravou. Ubytováni jsme byli v krásném 
ekodomě. Ten je postavený tak, aby spotřeboval co nejméně energie. 
Celý dům je řízený počítačem, je postavený částečně pod zemí a na do-
mě roste tráva.  

Náš program se jmenoval Bobří putování. Dostali jsme Bobří deník, 
ve kterém jsme plnili různé úkoly, hlavně o bobrovi, popisovali jsme 
přírodní koryto řeky, kreslili jsme stopy různých zvířat. Byli jsme skoro 
pořád venku, hráli různé hry a soutěžili jsme. Bylo to zajímavé a zábav-
né. I počasí nám přálo.  

Každý den jsme se dozvěděli něco nového o přírodě a životním pro-
středí, jak se máme chovat k přírodě a jak ji chránit. Teď už víme, že 
životní prostředí chráníme třeba i tím, že třídíme odpad. Také si budeme 
pamatovat, že každý živočich má v přírodě své místo, které člověk ne-
může nahradit.                       Jana Buxbaumová a Lubomír Otava, 5. A 

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ 
Stejně jako loni, konal se i letos v září na naší Jungmannově škole 

Evropský den jazyků. Tentokrát připadl na pátek 24. září. 
Letos si však pro nás - žáky - naši učitelé přichystali něco úplně jiné-

ho. Jen co zazvonilo na první hodinu, šli jsme všichni z 2. stupně do 
tělocvičny, abychom se dozvěděli víc o programu projektového dne. Pa-
ní ředitelka nám sdělila, že žáci budou nejdříve rozlosováni členy žá-
kovské rady a podle toho rozděleni do devíti družstev. Družstva složená 
z žáků různých tříd se v první polovině projektového dne snažila získat 
na devíti soutěžních stanovištích co nejvíce bodů. Například jsme hle-
dali slovo láska ve dvanácti jazycích, skládali jsme domino na hlavní 
města Evropy, přiřazovali osobnosti, památky a vlajky k příslušným stá-
tům, vyplňovali slepou mapu, skládali jsem puzzle Mony Lisy a odpoví-
dali na otázky týkající se tohoto obrazu. Procvičili jsme si i slovenštinu 
a zasmáli jsme se při určování, kterým jazykem je zazpívaná určitá pís-
nička.   

Ti, kteří právě nesoutěžili, měli na výběr. Mohli si zvolit, jestli chtějí 
napřed vidět film v cizím jazyce nebo jít do počítačové učebny tvořit 
projekt týkající se zemí Evropy. 

Poté, co všichni splnili svoje úkoly, byl projekto-
vý Evropský den jazyků oficiálně ukončen. 

Vyhodnocení bylo ve středu. Družstvo, které zís-
kalo v soutěžích nejvíc bodů, vyhrálo dort. Tento 
projekt byl super a doufám, že pro nás učitelé ještě 
něco takového přichystají.                     

Petr Komárek, 7. B 

ZŠ Litovel, Jungmannova ulice zve všechny rodiče, děti i 
další zájemce na školní vánoční jarmark a den otevře-
ných dveří. Budeme se na vás těšit 2. prosince 2010 v prostorách školy. 
Bližší informace o programu najdete během listopadu na letáčcích a we-
bových stránkách školy (www.zsjl.cz). Přijďte si s námi užít příjemné 
adventní odpoledne.                                     Žáci a učitelé z Jungmannky 

Mnoho z nás jistě rádo poznává nové lidi, třeba i z různých zemí. 
Zajímá nás, jak si obstojíme v cizí řeči, kterou se učíme už řadu let, ale 
moc zkušeností s rodilými mluvčími nemáme. Nejen proto jsme se my – 
skupina asi 10 studentů z kvinty, sexty a 2. A GJO přihlásili do 
mezinárodního projektu Comenius. 

První „odvážlivci“ vyrazili na setkání s našimi partnery z Polska, 
Itálie, Německa a Anglie již v březnu do německého Lübecku a 
v červnu do polského Milakova. Další setkání se konalo od 27. 9. do 
28. 9. 2010 na půdě litovelského gymnázia. Před příjezdem si naše 
skupinka rozdělila všechny studenty, kteří k nám měli přijet, ovšem 
týden před příjezdem jsme dostali od našich partnerů z Itálie a Polska 
zprávy o tom, že se k nám z jistých důvodů nebudou moci dopravit. 
Byli jsme mírně zklamaní, zůstali „jen“ Angličané a Němci. Ale úplně 
zbytečně, i tak jsme si to náležitě užili.  

Příjezd se blížil. Nastal den D, kdy jsme se všichni shledali v jedné 
ze tříd gymnázia. Jen co naše paní ředitelka všechny zúčastněné vřele 
přivítala, pustili jsme se do projektu, jehož zadání bylo jednoduché.  

Za prvé, přednést výsledky našeho průzkumu, jak studenti GJO tráví 
svůj volný čas, a jak odpovídali na další sociální otázky. Za druhé, 
poslechnout si výsledky průzkumů studentů ze zahraničí. Na závěr jsme 
se rozdělili do smíšených skupinek a ptali se mezi sebou, jakže vlastně 
svůj volný čas trávíme. 

Odpoledne jsme se pak vydali například do litovelského muzea, kde 
jsme si prohlédli právě probíhající výstavu. Další zastávkou byl výstup 
na radniční věž, pokochali jsme se výhledem na litovelské okolí.  

Závěrečný den se počasí ne a ne umoudřit. Autobusem autoškoly 
pana Svozila jsme se dopravili do Olomouce a po deštěm smáčené 
prohlídce historického centra města jsme museli zvolit náhradní 
program. Výběru nebylo moc, ovšem zahraniční kamarádi jednoznačně 
preferovali návštěvu nákupního centra. Před tím jsme se všichni dobře 
najedli ve výborné restauraci na Svatém Kopečku. Program večera 
završil bowling, kde jsme soupeřili o nejlepšího bowlaře. Není se co 
divit, že to vyhráli zkušenější profesoři.  

Večer se rychle krátil a s ním i program našeho projektu, který 
hodnotím velmi kladně. Všichni jsme se dobře bavili a užívali si dva 
dny bez učení, a navíc s cizinci, o které jsme se starali a ukázali jim 
naše okolí. Doufám, že se jim to líbilo stejně tak jako nám, a že na nás 
budou dlouho vzpomínat. 

Úplným závěrem za všechny zúčastněné studenty ze sexty a 2. A 
děkuji všem profesorům, kteří nám umožnili strávit krásné dva dny 
s báječnými lidmi.                 O. Štafa, student Gymnázia Jana Opletala 

Naše Mateřská škola Gemerská 
se zúčastnila soutěže o nejkrásněj-
šího Kiribota, kterého měly děti 
sestavit z krabiček od sýrů Kiri. 
Ve spolupráci dětí s rodiči a naší 
školní jídelny jsme nasbírali 193 
krabiček. Během tří dnů děti s po-
mocí svých učitelek sestavily 2 
Kiriboty, kterým daly jména Kirin 
a Kirhaf. Jsou to naši kamarádi, 
tak jako jsme všichni v naší škol-
ce. Nám se líbí a snad se zalíbí i 
porotě soutěže. 

 

Děti a kolektiv MŠ Gemerská 
V rámci pohybové aktivity se rozplétal gordický uzel. 

Fotografie: Tomáš Pospíšil 



Z REDAKČNÍ POŠTY 
Píše nám pan Ladislav Vydra. Chválí Litovelské noviny za to, že otisku-

jí hanácké příspěvky. V poslední době jsou zejména od pana Petra Lin-
dušky,  který se s partou nadšenců snaží udržet hanácké nářečí při životě. 
Ovšem ten, kdo hanáčtinu nezná, přečte si tyto příspěvky „čohácke“.  
K tomu můžeme uvést za redakci: po jistou dobu jsme používali „stříšky“ 
pro označení širokého ô a ê. Psaní hanáckých příspěvků touto formou 
bylo časově náročné, každé z těchto písmen si vyžádá další tři úkony 
navíc. Takže jsme se s hanáckými příspěvky mořili, za čas jsme se však 
zařídili podle doporučeného názoru: kdo umí hanácky, tak to přečte, a kdo 
neumí, nepřečte text ani se stříškami. Pan Vydra nám ve svém článku radí, 
že lze vytvořit hanáckou klávesnici, pro počítačového odborníka to není 
problém. Tak tedy - obrátíme se na odborníka. 

Z dalších postřehů pisatele – do rukou se mu dostala báseň psaná 
slováckým nářečím, přesto, že toto nářečí neumí, nebyl žádný problém 
báseň přečíst. Dovoluji si trochu oponovat, hanáčtina svojí výslovností – 
široké ô a ê – je těžším nářečím a mnohem komplikovaněji se převádí do 
psaného textu. Ten, kdo s tímto nářečím nevyrůstá, obtížně se také právě 
široké ô a ê učí vyslovovat, často z toho vychází již zmíněná čuháčtina. 

Na závěr vyjadřuje pisatel svůj postřeh ohledně mizení hanáckého 
nářečí, a to i na hanáckých dědinách. „Máme více vnoučat. Část jich bydlí 
na Litovelsku a část na Kyjovsku. Zatímco ti na Kyjovsku umí mluvit 
spisovnou češtinou i nářečím slováckým, ti, co bydlí kolem Litovle, již 
hanácky neumí. 

Na Hané se stmivá, nářeči to mizi, 
mladém je to jedno, stary ale mrzi!“                              Ladislav Vydra st. 

Populární východoslovenský komik a vypravěč Ján Pisančin, známý 
pod jménem Ander z Košíc, vystoupí v úterý 16. listopadu ve Velkém 
sále Záložny Litovel. Přibližně dvouhodinový zábavný program laska-
vého lidového humoru ve specifické podobě východoslovenského dia-
lektu začíná v 19 hodin. 

Ander z Košíc, který se rád stylizuje do pozice vesnického burana, 
vystupujícího v obnošeném obleku a pomačkaném klobouku, bude  
v Litovli vzpomínat na manželku Eržu, kamaráda Piťa a dá k dobru i 
pár historek z vojny. O hudební vstupy se v duchu slovácké dechovky 
postará duo Galánečka, které je hostem pořadu. 

Více informací poskytne: Miroslav Sehnal, mobil: 606 485 146 

Jak jsme informovali v Litovelských novinách č. 10, uskutečnil se 
v sobotu 2. října 2010 od 12 hodin v hostinci „Modrá hvězda“ na Staro-
městském náměstí v Litovli již 4. historický sraz litovelských Staroměšťá-
ků. Akce byla určena pro rodáky a starousedlíky z části Starého města 
ohraničené křižovatkou u České pošty, mostem přes hlavní tok řeky Mora-
vy na ulici Dukelská, Staroměstským náměstím a ulicemi Zahradní, Králo-
va, Loštická a Uničovská. Hosty srazu byli starosta Města Litovel  

 
MVDr.Vojtěch Grézl a historik a bývalý kronikář města pan Lubomír Šik. 
Srazu se zúčastnilo včetně hostů 58 rodáků, dalších 15 se omluvilo pro 
vážnou nemoc a věk. Celým programem se prolínaly vzpomínky a promě-
ny této části města, které se uskutečnily ve 2. polovině 20. století a na pře-
lomu 20. a 21. století. Podle ohlasů byli všichni účastníci jak s progra-
mem, tak i s průběhem srazu spokojeni a loučili se s přáním: Bude-li nám 
sloužit zdraví, tak nashledanou za 3. roky.  

Organizační výbor děkuje Městu Litovel za poskytnutý finanční příspě-
vek na zajištění srazu.                                    Fotografie ze srazu dole, V.G. 

Před třemi roky spustila základní škola Vítězná projekt „adopce na dál-
ku“. Na jeho počátku stála paní doktorka Lucie Jurečková, které se podaři-
lo přesvědčit vedení školy, všechny pedagogy a v neposlední řadě hlavně 
děti o užitečnosti podobných počinů, neboť v takzvaném třetím světě i 
dnes žije spousta dětí nemocných, chudých, strádajících válkami, bez rodi-
čů, bez možnosti dosáhnout na uspokojení těch nejzákladnějších lidských 
potřeb. 

Prostřednictvím paní doktorky naše škola adoptovala holčičku z Indie. 
Jmenuje se Margaret Janifer, je jí 8 let, ukončila 3. třídu, její oblíbené 
předměty jsou matematika a přírodopis, má mladší sestru. Tatínek je tesař, 
maminka v domácnosti. 

A jak se na její adopci podílejí naše děti? Dvakrát ročně je vyhlášen 
sběr papíru, o který se pečlivě stará paní učitelka Grossmannová, a jeho 
výtěžek putuje do Indie.  

S Margaret navíc udržujeme písemný kontakt. Třída paní učitelky Flá-
šarové si vzala nad holčičkou nepsaný patronát. Společně s dětmi odpoví-
dáme na dopisy, které přicházejí dvakrát ročně, posíláme jí pohlednice a 
obrázky z našeho kraje, k Vánocům od nás dostala balíček s drobnými 
dárky. Přimlouvám se tímto za další podobné smysluplné projekty. 

                                                                                                M. Flášarová 

Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii – si v našem městě 
každoročně připomínáme kladením věnců k pomníku Jana Opletala před 
budovou litovelského gymnázia. Letos se pietní vzpomínka koná dne 16. 
listopadu ve 13.00 hodin. Zvou pořadatelé. 

Dne 3. 11. 2010 v 17.00 hodin se v prostorách Výstavní síně Městského 
klubu v Litovli koná vernisáž fotografické soutěže na téma Krajina Luhu. 
Soutěže se zúčastnilo celkem 21 fotografů z celé republiky. První místo 
získala fotografie pana J. Klváčka z Přerova. Na druhém místě se umístil 
pan M. Pinkava z Litovle. Třetí místo obsadila fotografie od F. Paťála  
z Olomouce. Všechny srdečně zveme na předávání cen, které se bude ko-
nat při vernisáži. Výstava potrvá do 30. 11. 2010.   

Správa CHKO LP ve spolupráci s MK Litovel a Městem Litovel 



Věříte, že kouzelné sluchátko funguje i v di-
vadle? Neváhejte a přijďte se přesvědčit. 

Divadelní adaptace známé knížky, resp. ve-
černíčkového seriálu nabídne výběr z příhod a 
dobrodružství žáků 3. B a jejich čtyřnohého 
kamaráda Jonatána. Scéna, navržená podle ob-
rázků ADOLFA BORNA, připomene známou 
atmosféru nejen školy, ale například i doby le-
dové. V ní se Mach a Šebestová potkají s čtyř-
metrovým mamutem, kterého uloví pes Jona-
tán a tím vyděsí nejednoho člověka neandrtál-
ského. Zastrašit se nenechá jenom statečný 
František Huml, který je ale pořádně nastydlý. 
To víte, doba ledová, je doba ledová... 

Chybět nebude ani paní Kadrnožková a její 
neúnavné běhání za Jonatánem. Diváci nahléd-
nou i do Kropáčkova nemocného krku a zažijí 
výpravu do zoo, kde zvířata promluví lidskou 
řečí. Velkou událostí bude proměna Horáčka  

s Pažoutem. Jsou to věční propadlíci a na vy-
svědčení budou mít zase samé pětky. Jenže po-
mocí ukradeného kouzelného sluchátka se pro-
mění v obry a pohrozí paní učitelce. Na po-
slední chvíli stačí Mach s Jonatánem zasáh-
nout, takže škola nakonec nebude rozšlápnuta 
a prázdniny můžou začít… 

Hrají: Jakub Hubert, Zita Morávková, Mag-
dalena Lážnovská, Waldtraut Ritterová, Taťá-
na Zemanová, Václav Rašilov, Martin Dusba-
ba, Drahomír Mráz, Claudia Eftimiadisová, 
Hana Hubertová, Justin Svoboda, Michal Džu-
la, Ondřej Charvát a Pavel Burger, režie: Ond-
řej Lážnovský. Představení pro děti od 5 let. 

Divadlo Lampion a MK Litovel vás zve na 
hrané představení s živou kapelou, které se ko-
ná v neděli 7. listopadu v 15 hod. ve Velkém 
sále Záložny v Litovli.  

-MK- 

Vokální seskupení bylo založeno z iniciativy 
JIŘÍHO KORNA v říjnu 2002. Poprvé se tito  
„muži v černém“ představili skladbou „How 
Deep Is Your Love“ v provedení „a capella“. 
Bouřlivá reakce publika, stoupající zájem po-
sluchačů, vystoupení po celé ČR i v zahraničí 
a časté účinkování v televizních pořadech 
(Manéž Bolka Polívky, Miss 2003, Zlatá mříž, 
Gogošou…atd.), byly důvodem pro přípravu 
mnoha dalších songů (Lady Karneval, Tears In 
Heaven, Lion King, Addams Family a dal-
ších), k nazkoušení koncertního programu a k 
vydání tří CD: 4TET 1st (2004), 4TET 2nd 
(2005) a 4TET 3rd (2008). 

Umělecky plnohodnotný, precizní a přitom 
osobitý projev tohoto vokálního seskupení se 
snoubí s již pověstnou dokonalostí a profesio-
nalitou Jiřího Korna. Úžasné vokální výkony, 
nepřehlédnutelný design kostýmů Marie Mar-
kové a Jana Boušky, překvapivě originální po-
jetí aranžmá a neotřelé harmonie Jiřího Škorpí-

ka i temperamentní herecké a „taneční“ výko-
ny všech aktérů na jevišti. To vše rozhodně 
nenechá nikoho chladným a odměnou jsou jim 
vždy vyprodané koncerty s nenapodobitelnou 
atmosférou. Není tedy divu, že vystoupení 
4TETu bývají vyvrcholením jak prestižních 
akcí, tak i společenských událostí.  

Složení: tenor - David Uličník, baritone 1 - 
Jiří Korn, baritone 2 - Jiří Škorpík, bass - Du-
šan Kollár. 

Koncert, kde nebude chybět ani typický 
4TETovský humor a je vhodný pro všechny 
věkové generace, se uskuteční ve středu 24. 
listopadu v 19 hod. ve Velkém sále Záložny v 
Litovli. Vstupné v předprodeji 350/300/250 
Kč, na místě s příplatkem + 50 Kč.  

Vstupenky na všechna uvedená představení 
si můžete zakoupit v pokladně Městského klu-
bu Litovel (www.mklitovel.cz) nebo v TIC Li-
tovel (Ba-vi).                                             

-MK- 

Noel Coward: ZAMILOVAT SE...  
I sen, který nesníš, se ti může splnit. Dva li-

dé na nástupišti. Každé ráno cestují do práce a 
z práce. Ranní únavy, podvečerní letargie, ra-
chotící vozy, všude plno lidí, mlčící hlavy plné 
problémů a otázek. Peníze a manželství. A pře-
ce... Dva páry očí se v této spleti nádražního 
ruchu setkají. Znovu a znovu se na sebe dívají. 
A stane se ta nejkrásnější a nejjednodušší věc 
na světě – zamilují se do sebe. 

Muž a žena, dva lidé ve středním věku. Už si 
mysleli, že svůj život dožijí starostmi v práci, 
péčí o už beztak dospělé děti a v manželstvích, 
na něž si už dávno zvykli. Bláznivě si užívají 
ten stav počáteční zamilovanosti, jsou jako dě-
ti. Měli za to, že něco takového už nedokážou, 
že se jim to už nemůže stát. Ale láska je do-
běhla. Než přijede či odjede vlak, neexistuje 
nic než oni dva. Jsou nádherní i komičtí. Ale 
když se souprava pohne, začíná návrat do ži-
vota. Jsou v něm jejich zákonití partneři, výčit-
ky svědomí, strach udělat rozhodující krok. 

Hra Zamilovat se... není svým tématem prvo-
plánová komedie, ale je v ní obrovské množ-
ství humoru pramenícího z prosté lidské snahy 
o výsadu šíleně se zamilovat i v  
„seriózním“ věku. Navíc oba protagonisté 
(JANA PAULOVÁ a PAVEL ZEDNÍČEK) se 
představí ve dvojrolích milenců i manželů, což 
znovu s humorem potvrzuje starou známou 
pravdu, že člověk stále hledá a potkává ty sa-
mé typy svých protějšků.  

Zamilovat se... je stejnojmenný americký 
film z roku 1984 scénáristy Michaela Cristo-
fersona, který si scénář upravil podle filmu 
British Encounter z roku 1946. Tehdy se popr-
vé na filmovém plátně objevil motiv zamilova-
né dvojice na zastávce. Snímek scénáristicky 
připravil dramatik Noel Coward podle své jed-
noaktové divadelní hry Still Alive. 

Městský klub Litovel a Divadlo Kalich uve-
dou komedii ve středu 10. listopadu v 19 ho-
din ve Velkém sále Záložny v Litovli. 

-MK- 



TO NEJLEPŠÍ Z JIŽNÍ INDIE (vyprávění cestovatele 
VÁCLAVA ARNOŠE) 
úterý 2. 11., Malý sál Záložny, 18 hod., vstupné: 30 Kč  

v rámci „Týdne vzdělávání dospělých“, doplněno fotoprojekcí  
TRIO Michal PROKOP, Luboš ANDRŠT & Jan HRUBÝ 
středa 3. 11., Koncertní sál MK, 19 hod., vstupné: předprodej 100 Kč,  

na místě +50 Kč 

vynikající zpěvák, nadžánrový kytarista a všestranný houslista  
KRAJINA LUHU - fotosoutěž 
4. 11. - 30. 11., Výstavní síň MK, PO, ÚT, ČT: 8-15, ST: 8-17,  

PÁ: 8-13, SO: 10-13 hod. 

výstava k 20. výročí založení CHKO Litovelské Pomoraví  
vernisáž: středa 3. 11. v 17 hod.  
MACH A ŠEBESTOVÁ (nedělní divadelní pohádka) 
neděle 7. 11., Velký sál Záložny, 15 hod., vstupné: 40 Kč (děti do 5 let 

zdarma), na místě +50 Kč 

- velká výpravná pohádka se 14 herci na jevišti, divadelní adaptace ve-
černíčkového seriálu nabídne výběr z příhod a dobrodružství žáků 3. B   
HRANICKÁ PROPAST s Pavlem Novákem ml. 
pondělí 8. 11., Velký sál Záložny, 8.15 hod., vstupné: 40 Kč 

pro žáky II. st. ZŠ a střední školy, včetně veřejnosti  
Noel Coward: ZAMILOVAT SE… 
středa 10. 11., Velký sál Záložny, 19 hod., vstupné: od 200 Kč 

divadelní komedie, hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček   
JAK KRAKONOŠ PEKAŘKU JÍŘU NAPRAVIL 

čtvrtek 11. 11., Velký sál Záložny, 10 hod., vstupné: 40 Kč 

pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ, včetně veřejnosti  
PRAŽSKÉ KYTAROVÉ KVARTETO  
čtvrtek 11. 11., varna Pivovaru Litovel, 19.30 hod., vstupné: 120 Kč 

Marek Velemínský, Václav Kučera, Jan Tuláček, Patrik Vacík  
v rámci koncertu KPH, generální sponzor: PIVOVAR LITOVEL, a. s.  
ANDER Z KOŠÍC  
úterý 16. 11., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: předprodej  

190 Kč, na místě 250 Kč 

- pořad s populárním východoslovenským komikem a vypravěčem JÁ-
NEM PISANČINEM, o hudební vstupy se v duchu slovácké dechovky 
postará duo Galánečka, pořadatel: Miroslav Sehnal - SAM   

4TET & JIŘÍ KORN  
středa 24. 11., Velký sál Záložny, 19 hod., vstupné: předprodej od 250 

Kč, na místě +50 Kč 

koncert známého vokálního seskupení (Jiří Korn, David Uličník, Jiří 
Škorpík, Dušan Kollár)  
13. ROČNÍK PRODEJE VÁNOČNÍ HVĚZDY 
pátek 26. 11., vestibul MK Litovel, 8 – 16 hod. 

pořádá SDRUŽENÍ ŠANCE - sdružení rodičů a přátel hematologicky  
a onkologicky nemocných dětí při Dětské klinice FN v Olomouci za po-
moci studentů GJO v Litovli  
ZÁVĚREČNÁ KOLONA 
pátek 26. 11., Velký a Malý sál Záložny, 18 hod., vstupné: 100 Kč, bez 

místenky 60 Kč 

do všech prostor vstup pouze ve společenském oblečení   
ADVENTNÍ TVOŘENÍ 
sobota 27. 11., Velký sál Záložny, od 13 hod., vstupné: 50 Kč 

- tvoření vánočních a adventních dekorací pod vedením zkušené florist-
ky z Olomouce, v ceně je vstup a základní materiál, přízdoby dle výběru 
lze zakoupit na místě  
VEČER MÓDY 2010 
úterý 30. 11., Velký sál Záložny, 19 hod., vstupné: předprodej 100 Kč, 

na místě +50 Kč 

společenský večer modelingové agentury STYL Olomouc, předvedení 
nových aktuálních oděvních kolekcí, nových trendů účesů a make-upu 
formou styling show...  
 
PŘIPRAVUJEME: 
VÁCLAV HYBŠ s orchestrem, SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁ-
NOČNÍHO STROMU, SLET MIKULÁŠŮ, ČERTŮ A ANDĚLŮ, TO-
MÁŠ KOČKO s kapelou 
 
PŘEDPRODEJ:           
MK Litovel, nám. Př. Otakara 753, Litovel, tel.: 585 341 633,  
e-mail: brustikova@mklitovel.cz 
TIC (Bavi) Litovel, nám. Př. Otakara 754, tel.: 585 342 300,  
e-mail: info@bavi.cz 
 

www.mklitovel.cz, www.mestolitovel.cz 
 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 

Také v letošním roce hodlá Komise školství a kultury – ještě ve stáva-
jícím složení – uspořádat ve spolupráci s Městským klubem SLET MI-
KULÁŠŮ, ČERTŮ A ANDĚLŮ na náměstí Přemysla Otakara v Litovli. 
Zopakujeme Ježíškovskou poštu a vymýšlíme pro Vás další překvapení. 
Termín akce a vše další se včas dozvíte na plakátech a v dalším čísle Li-
tovelských novin. Aby ti, kteří se chtějí vypravit řádně „vyparádění“, 
měli dostatek času na přípravu svých masek, ohlašujeme akci v předsti-
hu.                                                                                Komise ŠKS a MK 

V úterý 30. listopadu v 19 hod. se ve Velkém sále 
Záložny v Litovli uskuteční společenský večer mode-
lingové agentury STYL Olomouc. Profesionální mo-
delky budou předvádět nové aktuální oděvní kolekce 
pro podzimní a zimní sezónu 2010 – 2011, nové tren-
dové účesy a make-up formou styling show ... 

V programu shlédnete modelové kolekce (originální 
pletená móda butiku WENDY), luxusní dámské a 
pánské prádlo WERSO, novou kolekci plavek značky 
ELASKO, modelovou kolekci Salonu BRIGITA Ate-
liér, dámskou společenskou kolekci JAAL a svatební a společenskou 
kolekci Salonu ARIANA. 

Dále se můžete těšit na módní doplňky (obuv a kožená galanterie 
BAŤA, exkluzivní kolekce společenských klobouků TONAK a šperky 
Ateliéru LA VIDA Jitky Kubešové), kadeřnickou show SOŠ obchodu a 
služeb Olomouc, kreativní výtvarnou tvorbu ART SILVIE a nové tren-
dy ve stylingu s MARY KAY. Nebude chybět ani tombola a taneční 
vstupy.                                                                                              -MK- 

Soubor, na jehož koncert vás zveme, je složený z laureátů mezinárod-
ních soutěží; založen byl v roce 1984 na pražské konzervatoři. Brzy si 
získal přízeň publika doma i v zahraničí. Kvarteto je zváno na význam-
né hudební festivaly (Pražské jaro, Paříž, Tel Aviv, Miami...), koncerto-
valo ve většině zemí Evropy, v USA, Izraeli, absolvovalo stovky kon-
certů v České republice. Jeho interpretační umění je zaznamenáno na 
mnoha nahrávkách pro rozhlas, televizi a na řadě kompaktních disků.  

Odborná kritika oceňuje nejen virtuozitu jednotlivých členů, ale pře-
devším perfektní souhru, osobitý hudební výraz kvarteta a vkusný výběr 
repertoáru. Podle některých odborníků patří dnes Pražské kytarové 
kvarteto mezi nejlepší soubory tohoto typu na světě. Jeho kvality inspi-
rovaly řadu vynikajících českých i zahraničních skladatelů ke zkompo-
nování děl přímo pro kvarteto (J. W. Duarte, Š. Rak, J. Morel...). Dal-
ším, neméně bohatým zdrojem repertoáru jsou vlastní transkripce skla-
deb různých stylových období. V jeho podání je též možno slyšet kon-
cert pro čtyři kytary a orchestr od Joaquína Rodriga. Soubor navštívil 
mnohé hudební a kytarové festivaly, z nichž jsou např.: Warwick GB, 
Yvelines Music Festival F, Vídeň Konzerthaus A, Eckelhausener Mu-
siktage D, Miami GFA USA, Krakow PL nebo Nitra SK.  

Složení: MAREK VELEMÍNSKÝ (vedoucí souboru, absolvent pražské 
konzervatoře a AMU), VÁCLAV KUČERA (absolvent Konzervatoře  
v Praze ve třídě Milana Zelenky, Profesor pražské konzervatoře), JAN 

TULÁČEK (absolvent Konzervatoře v Praze a Akademie múzických 
umění ve třídě Milana Zelenky) a PATRICK VACÍK (žák Václava Ku-
čery na Konzervatoři v Praze, absolvent pardubické konzervatoře).  

Zveme všechny posluchače do krásného prostředí varny pivovaru  
v Litovli. Koncert v rámci KPH se díky generálnímu sponzorovi PIVO-

VAR LITOVEL, a. s. koná ve čtvrtek 11. listopadu v 19.30 hod.     -MK-  



Milí čtenáři, soutěž pokračuje!  
Poznáte na fotografii detail architektury, kte-

ré budovy v Litovli je ozdobou? Uveďte ulici, 
č. popisné, příp. vžitý název. Odpovědi prosím 
posílejte na adresu redakce do 15. listopadu. 

          Městský úřad Litovel 
          Nám. Přemysla Otakara 778 
          784 01 Litovel 
E-mail: litovelskenoviny@mestolitovel.cz 
Podatelna MěÚ Litovel – možno doručit 

osobně. Obálku označte „Soutěž LN“. 
Vylosovaný výherce obdrží tříměsíční před-

platné Litovelských novin zdarma.  
Těšíme se na vaši účast v soutěži! Redakce 

Správná odpověď na soutěžní otázku v LN č. 
10 byla: Balkon Záložny na nám. Př. Otakara  
v Litovli. Šťastnou výherkyní soutěže je paní 
Hana Stejskalová z Nasobůrek. 

BLAHOPŘEJEME! 

V LITOVLI NA PALACKÉHO ul. 34.  
 

ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ, RENOVACE LAKŮ 
PROVÁDÍME KOMPLETNÍ SERVIS  

VÝMĚNY AUTOSKEL PŘES POJIŠŤOVNY 
ZDARMA 

TEL. 585 154 631 MOB. 724 158 043 

PO                      8.30 –   9.30 hod.       VOLNÁ HERNA – skluzavka s balonky, čtení pohádek, výměna zkušeností maminek, herna 2 p. 
                           9.30 – 11.30 hod.       BABY DOPOLEDNE – (děti 1 – 1,5 roku), herna 2. patro, J. Dospivová 
                         17.00 – 18.00 hod.       ANGLIČTINA HROU PRO DĚTI – (3 – 5 let), Mgr. S. Geprtová 
                         18.10 – 19.30 hod.       ANGLIČTINA HROU PRO DĚTI – (3 – 5 let), Mgr. S. Geprtová 
ÚT                      8.30 –   9.30 hod.       VOLNÁ CVIČEBNA – skluzavka s balonky, čtení pohádek, výměna zkušeností maminek, herna 2 patro 
                           9.30 – 11.30 hod.       DOPOLEDNE S PROGRAMEM – děti 1,5 – 4 roky), herna 1. patro, J. Dospivová 
                         16.30 – 18.00 hod.       VÝTVARNÉ ODPOLEDNE (4 -7 let), výtvarné činnosti, loutky, divadlo, pohádky, 1. patro, J. Dospivová 
                         17.00 – 18.00 hod.       ANGLIČTINA – PROJEKT (1x 14 dní), 2. patro, Mgr. S. Jakešová   
ST                       8.30 – 11.30 hod.       VOLNÁ HERNA - pohádky, výtvar. činnosti, výměna zkušeností maminek, - herna 1. patro, J. Dospivová 
                           8.30 – 11.30 hod.       HLÍDACÍ KOUTEK- hlídání dětí po předchozí domluvě, herna 1 patro, J. Dospivová 
                           9.00 – 10.00 hod.       YAMAHA – (4 – 18 měsíců) hudební školička pro nejmenší, 2. patro, K. Urbanová 
                         10.00 – 11.00 hod.       YAMAHA – (1,5 – 4 roky) hudební školička pro nejmenší, 2. patro, K. Urbanová        
                         16.30 – 18.00 hod.       KLUB ARCHA – (3 – 6 let) biblické příběhy pro děti - sudý týden, 1. patro, M. Stejskalová 
                         16.30 – 18.00 hod.       PŘEDNÁŠKOVÉ ODPOLEDNE – dle aktuálního programu, lichý týden, 2. patro 
                         19.30 – 21.00 hod.       VÝTVARNÉ DÍLNÍČKY – dle aktuálního programu, 2. patro 
ČT                      9.00 – 10.00 hod.       CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (děti 1,5 – 2,5 roku), cvičebna 2. patro, J. Dospivová 
                         17.00 – 18.00 hod.       CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ cvičebna 2. patro, Bc. K. Růžičková 
                         19.30 – 20.30 hod.       CVIČENÍ S DENISOU – pro maminky, babičky i malé slečny, 2. patro  
PÁ                      9.00 – 10.30 hod.       BABY KLUB – (děti 1 – 2 roky), herna 1. patro, Z. Dvořáková            
                         10.30 – 11.00 hod.       DOPOLEDNE PRO TĚHULKY A MAMINKY S MIMINKY - (děti 0 – 12 měs.), 2. p., Z. Dvořáková
                         16.30 – 18.00 hod.       ŠERMÍŘI – (12 + let), kroužek historického šermu, 2. patro, M. Dvořák 

AKCE V LISTOPADU: 
 

TVOŘENÍ Z PEDIGU  Středa 3. 11. od 18.00, 2. patro  
výroba vánočních ozdob z pedigu. Cena tvoření 60,- Kč 
 
FYZICKÝ A DUCHOVNÍ VLIV MÍSTA A PROSTORU NA DĚTI  
A TĚHOTENSTVÍ ŽENY  Středa 10. 11. od 16.30, 2. patro 
Zveme maminky, babičky i tatínky na přednášku pana Josefa Ulehly.
Témata: jak ovlivňuje místo člověka, jak a kde spí děti, kde si přes den 
hrají, proč se děti budí, jak působí spodní voda na těhotenství.  
Hlídání dětí zajištěno v 1. patře. Cena přednášky 40,- Kč  
  
KORÁLKOVÁNÍ  Pátek 12. 11. od 18.00, 2. patro   
Přijďte si vyrobit originální šperk či jinou dekoraci z korálků. 
Cena kurzu 60,- Kč 
 
USPÁVÁNÍ BROUČKŮ A ZVÍŘÁTEK - LAMPIČKOVÝ PRŮVOD  
Státní svátek Středa 17. 11., sraz od 16.30, odchod v 17.00 z nádvoří 
MC. Zveme všechny rodiče a prarodiče s dětmi, pojďte s námi uspat 
všechny broučky a zvířátka k lesní chatě Doubravě. Na každého malého 
účastníka čeká dárek. Vyrobte si své světýlko (lampičku) a vezměte s se-
bou krmivo pro zvěř.  
Na akci spolupracují: Město Litovel, Trubači z Doubravy, Církevní Ma-
teřská škola Svatojánek a Myslivecký spolek Litovel 
 
VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ  Středa 24. 11. od 18.00, 2. patro 
Zveme všechny maminky, babičky i slečny na výrobu adventního věnce 
dle vlastní fantazie. Ozdoby zahrnuty v ceně kurzu, pouze svíčky si pro-
sím doneste své. Cena kurzu 60,- Kč 

 
Sbírejte starý papír 

s Rybičkou! Podpoříte 
adopci na dálku! 

Na výletě v Arboretu Bílá Lhota 



Ve druhém týdnu měsíce října společnost PAPCEL, a.s., Litovel 
uspořádala slavnostní otevření výstavy, která mapuje celou historii fir-
my od jejího vzniku až po současnost a která je připomínkou letošního 
60. výročí založení firmy. Výstava byla otevřena dne 12. 10. 2010 slav-
nostní vernisáží, a to za účasti starosty města, zastupitelů města, spolu-
pracujících bank, významných dodavatelů, ředitelů škol a v neposlední 
řadě také pracovníků muzea. 

Další den měli příležitost výstavu shlédnout zaměstnanci firmy a od-
poledne neformálně oslavit výročí při rautu zorganizovaném za tímto 
účelem v restauraci Muzeum.  

Celý blok oslav výročí byl zakončen ve čtvrtek 14. 10. 2010, kdy byl 
zorganizován den otevřených dveří v PAPCELu pro širokou veřejnost. 
Potěšilo nás, že se tento den setkal s velkou odezvou jak u bývalých za-
městnanců, tak i dalších občanů Litovelska, a mohli jsme tak přivítat 
více než 100 zájemců o prohlídku našeho závodu.  

 
Působení naší firmy zhodnotil ve svém projevu u příležitosti otevření 

výstavy také předseda představenstva a většinový majitel firmy pan Da-
vid Dostál. Mimo jiné zmínil: 

 
„Novodobá historie společnosti se započala privatizací v roce 1992. 

V tomto období se společnost vyrovnala s finančním břemenem privati-
zace, vstoupila na nové trhy a transformovala se na exportně orientova-
nou společnost, která dnes konkuruje na globálních trzích. Exportní fi-
nancování našich dodávek nám umožnilo dynamický růst tržeb 
v minulých letech a je pilířem naší strategie pro další období. 

 
Dnes je Papcel se svými více jako 200 zaměstnanci (dceřinnou spo-

lečností v Peterburgu a obchodním zastoupením v Číně) ziskovou spo-

lečností. Zisk společnosti k 30. 8. 2010 byl 48,6 mil. Kč. Evidujeme za-
kázkovou náplň více jako 900 mil. Kč. V minulých dnech jsme napří-
klad získali zakázku na modernizaci papírenského stroje na výrobu ta-
petových papírů v Bělorusku v objemu 260 mil. Kč. Pokračujeme tak 
v naplňování naší strategie být projektově orientovanou obchodně inže-
nýrskou společností. 

 
Ke strategickým plánům společnosti v nejbližší době patří: 

2010     Papcel získá 51% podíl svého konkurenta, firmy Gorostidi ze 
Španělska 
2011     Papcel dosáhne poprvé v historii tržeb za vlastní výrobky a 
služby více jako 1 mld. Kč  
2012     Papcel otevře své obchodní zastoupení v Latinské Americe  
2012     Papcel otevře svou inženýrskou kancelář PPP (Papcel Paper 
Processing) v některé ze zemí, kde je vysoká úroveň znalostí papírenské 
technologie (Finsko, Rakousko) 
2014     Papcel prodá své výrobky za více než 100 mil. Eur.“ 
 

Současný vývoj a výhled do budoucna dává tušit, že před námi stojí 
hodně práce a velké výzvy. Pokud se však do nových kontraktů a zaká-
zek budeme pouštět se stejnou chutí a úsilím jako doposud, věřím, že 
budoucnost PAPCELu je jasná a pozitivní.  

 
Závěrem vás všechny zvu ke shlédnutí zmíněné výstavy v prostorách 

litovelského muzea. Otevírací doba je každý týden od středy do neděle 
od 9. do 16. Hodiny, a to až do 23. ledna 2011. Děkuji také všem za-
městnancům Muzea Litovel a zaměstnancům Papcelu, kteří se podíleli 
na organizaci výstavy, za velmi dobře odvedenou práci. 

                                                      Tomáš Otáhal, vedoucí marketingu 

Generální ředitel a.s. Papcel Ing. Filip Vrnata, uprostřed Ing. David 

Dostál, předseda představenstva, vpravo MVDr. Vojtěch Grézl. 

Prohlídka výstavy k 60. výročí a.s. Papcel v městském muzeu. 

Foto: Miroslav Pinkava 

Prostranství, které dnes známe jako areál firmy Papcel Litovel, a.s., 
má bohatou historii. U příležitosti aktuální krátkodobé výstavy v lito-
velském muzeu je čas na malé ohlédnutí do období před vznikem dneš-
ního závodu. 

Nejstarší záznam máme z roku 1872, kdy zde stála flokárna Eduarda 
Suchomela. Tehdy se zde vyráběly parkety a dřevěné nýty do bot 
(floky). Majitel nejspíše v 80. letech 19. století přeměnil závod na sla-
dovnu, která stála přímo naproti dnešní sladovně, tehdy patřící rodině 
Haasů. Vyráběl se zde slad a sladová káva. Smlouvou ze dne 14. září 
1895 se stala majitelkou dcera Eduarda Suchomela, provdaná za Karla 
Mekisku. V témže roce byla ke sladovně vybudována drážní vlečka. 

Karl Mekiska již od roku 1875 vlastnil zámečnickou dílnu v dnešní 
Revoluční ulici – tzv. Mekiskova kasárna, která byla v roce 1953 zbou-
rána a uvolnila místo nové zástavbě, která je v ulici dodnes. V roce 
1905 převedl zámečnickou výrobu do zmíněné sladovny, když už na 
počátku 20. století vybavoval tento závod stroji a nechal si udělat pro-
jekt na komín. Vyráběly se zde kouřové roury a kolena, sporákové, sta-
vební a nábytkové kování.  

V roce 1912 přistavěl provozovny – montážní dílnu a sklady. Sorti-
ment rozšířil o výrobu rýčů a lopat (odtud název Továrna na plechové a 
zámečnické zboží a lopatárna v Litovli). Od roku 1913 se zde začalo i 
s výrobou sporákových ploten, rámů a dvířek. Strojní vybavení tvořily 
většinou lisy a vrtačky, které nakupoval majitel ve Vídni. Stroje na výrobu 
lopat zakoupil v Ostravě. 

Za první světové války se výroba přizpůsobila novým podmínkám. Ze 
závodu byly distribuovány polní lopatky, lopaty pro vojenské účely a sklá-
dací kamna pro vojsko do zákopů. Pracovalo zde tehdy až 100 zaměstnan-
ců. Po válce se pokračovalo v původním výrobním programu.  

Z období naší 1. republiky (1918 – 1938) máme řadu zpráv. Po stránce 
pracovní hygieny, pracovního prostředí, výdělků a v mnoha dalších smě-
rech můžeme tento závod označit za učebnicový příklad vykořisťování. 
Stačí uvést, že dělníci, zamazaní od kovu a olejů, neměli ani možnost se 
po práci umýt a převléknout. Přísné pracovní normy, práce s chemikáliemi 
bez ochranných pracovních pomůcek, ohřívání vody rozžhaveným žele-
zem apod. se nám dnes zdají neuvěřitelné. Celý závod byl poháněn moto-
rem na koksový plyn, který mimo závod poháněl generátor na výrobu svě-
telného proudu. Parní stroj a kotel, které v závodě rovněž byly, sloužily 
jen pro vytápění provozoven.                                    Pokračování na str. 13 



Agentura Sprint pod záštitou Českého olympijského výboru pořádá 
každým rokem plaveckou soutěž měst. Město Litovel ve spolupráci s 
plaveckým bazénem při ZŠ Vítězná se již třetím rokem zúčastnilo této 
celorepublikové soutěže. 

Akce slouží také k propagaci plavání jako vděčné a široce využitelné 
pohybové aktivity. 

V našem bazéně se dne 6. 10. 2010 zúčastnilo 309 plavců všech věko-
vých kategorií - od dětí předškolního věku až po důchodce. V den ko-
nání soutěže měl každý zájemce příležitost zaplavat si libovolným sty-
lem na čas trať 100 metrů, prověřit si tak svoji aktuální formu a zároveň 
se na chvíli ocitnout v roli jednoho z „reprezentantů“ svého měs-
ta. Vstup na bazén byl zdarma. 

Bodový součet za 250 nejlepších výkonů v kategorii A (města do 
20.000 obyvatel) pak určil republikové pořadí soutěže měst. 

I při 19. ročníku Soutěže měst platilo pravidlo, podle kterého plavci 
mladší než 7 let a starší než 60 let získali maximální počet bodů za pře-
konání stometrové trati - bez ohledu na dosažený čas. 

Naše město s počtem 309 plavců splnilo stanovený počet účastníků 
(mělo být 250) a získalo 3495 bodů. Celkově se Město Litovel umístilo 
na pěkném 7. místě z 15 přihlášených. 

Pro zajímavost – v dopoledních hodinách plavaly tyto školy: 
ZŠ Vítězná 175 žáků, ZŠ Jungmannova 57 žáků a z GJO 38 studentů. 
Odpolední plavání bylo určeno pro širokou veřejnost. Této nabídky 

využilo jen 39 plavců. Pro zajímavost – nejstarší účastník muž měl 72 
roků, žena 74 roků. Každý ze soutěžících obdržel malý dárek. 

Jen nás mrzí, že se této akce nezúčastnili naši sportovci z Litovle. Dě-
kujeme za účast a doufáme, že v dalším ročníku bude nás Litoveláků 
soutěžit víc, hlavně z řad veřejnosti.                                                    J.Š. 

Pokračování článku ze str. 12 

V roce 1928 byla provedena elektrifikace celého závodu – parní stroj 
a kotel majitel odprodal. K závodu v minulosti zavedená drážní vlečka 
byla v roce 1928 v souvislosti s nákladnou úpravou silnice kolem závo-
du zrušena. Karel Mekiska zakoupil stroje na válcování plechů 
s úmyslem postavit vlastní válcovny. Stavba se nerealizovala, jelikož 
uzavřel výhodnou dohodu s Vítkovickými válcovnami.  

Velmi zajímavým a hodnotným dokladem o podobě závodu je plán 
továrních místností Karla Mekisky a synové, továrny na plechové a zá-
mečnické zboží v Litovli na Moravě z roku 1926 od Ing. Čeňka Chru-
dímského, litovelského stavitele. Návštěvníci aktuální muzejní výstavy 
věnované 60. výročí založení Papcelu se s ním mohou na vlastní oči se-
známit. Z blíže neurčené doby pochází katalog výrobků z Mekiskovy 
továrny, který se před pár lety objevil v jedné internetové aukci. Ten 
bohužel na výstavě neuvidíte.  

Továrna měla i vlastní nemocenskou pokladnu. Začátkem 30. let zde 
pracovalo až 120 osob, ale hospodářská krize v letech 1933 – 1934 se 
dotkla i Mekiskových zaměstnanců. Část jich byla propuštěna, někteří 
mohli pracovat  jen jednu směnu týdně, nejvýše však čtyři směny. 
V roce 1938 byla opět omezena výroba. 

Za nacistické okupace se podobně jako za první světové války výro-
ba změnila. Kromě lopat a rýčů se vyráběly kostry pro jezdecká sedla, 
plechové skříně a jiné komponenty do ponorek. V souvislosti 
s přechodem na válečnou výrobu se v závodě modernizovalo – stroje a 
lisy poháněné jednou transmisí nahrazovaly linky se samostatnými mo-
tory. Celý strojní park byl přestěhován do novější části závodu, do sta-
rých provozoven byly přemístěny sklady. Tím bylo pracovní prostředí 
podstatně zlepšeno, neboť staré provozovny, snížené pod úroveň okol-
ního terénu, byly vlhké, chladné a tmavé. Učilo se zde 32 učňů a práci 

mělo až 130 zaměstnanců, kteří pracovali ve třech směnách. S klidným 
svědomím však můžeme říci, že synové Karla Mekisky Karl a Fritz se 
za války zabývali více politikou a propagací nacismu než provozem zá-
vodu.  

V zahradě za továrnou byly před koncem války postaveny dva dřevě-
né domky pro zajatce, po válce sloužily k internaci Němců před odsu-
nem. Rozhodnutím Okresního národního výboru v Litovli ze dne 12. 
května 1945 byla v továrně ustavena národní správa. Národním správ-
cem byl jmenován František Pospíšil, místoředitel hospodářské záložny 
v Litovli. Výrobní program se vracel již začátkem roku 1945 tam, kde 
v roce 1939 skončil. Zpočátku pracovalo v závodě asi 30 osob, rozšiřu-
jící se výroba umožnila postupně zaměstnat až 70 pracovníků. 

Jako závod s doplňkovou výrobou pro kamna a sporáky byl v roce 
1947 zařazen jako závod 3 do národního podniku Moravia v Hluboč-
kách - Mariánském Údolí. Nebyla snaha rozšiřovat výrobu, závod nebyl 
ani modernizován.  

Asi v polovině roku 1949 o továrnu projevili zájem na generálním 
ředitelství pro papír a celulózu. Nabízelo se nové využití závodu - údrž-
bářské dílny pro papírny. Na základě postupné delimitace bylo 
z rozhodnutí národního podniku Moravia odvezeno veškeré strojní zaří-
zení z Mekiskovy továrny do Borohrádku v Čechách, kam byla výroba 
z Litovle převedena. Podnik Moravia závod předal na podzim roku 
1949 Lukavickým papírnám (Lukavické papírny, národní podnik, závod 
údržby Litovel) a vyhláškou ministra průmyslu č. 421 ze dne 31. pro-
since 1949 byl zřízen Papcel opravny, národní podnik. 

V Litovli v tu dobu zůstaly zastaralé haly bez strojního zařízení, po-
vozy, pár koní, málo kvalifikovaní dělníci a téměř žádní strojní inžený-
ři. Papcel opravny, národní podnik, Litovel se začal 1. ledna 1950 bu-
dovat prakticky od začátku.                                                              RoN 

Vzpomínku na rodinu Mekiskovu přineseme příště. 

Dole: Haasova sladovna a továrna Karla Mekisky kolem roku 1916 

 



Někdy v červenci 1966 jsem se jako student potloukal ulicemi Londý-
na a hledal svatopavelskou katedrálu. Oslovil jsem kolemjdoucího a ten 
mi odpověděl, že ji hledá také. To nás dalo dohromady o to víc, že byl 
Španěl. Já totiž studoval španělštinu, nu a kromě toho, potkat někoho z 
frankistického Španělska té doby bylo samotné již zárukou mého zájmu. 
Stejná motivace k seznámení vedla i Rubéna Cabu, mého nového příte-
le, neboť tíhl k levici, potlačované v jeho zemi. Ukazoval jsem mu svůj 
pas barvy zelené, ve kterém stálo, že je platný pro všechny státy světa, 
ve skutečnosti ale, jak jsem mu vysvětloval, byl platný leda tak pro vý-
chodní Německo a ještě pár zemí světového socialistické zřízení. Napří-
klad pro cestu do Anglie však musel mít člověk pozvání od někoho tam, 
v tom pozvání mu ten někdo musel zaručit pokrytí veškerých nákladů 
spojených s cestou. Pozvání musel mít úředně přeložené do češtiny a 
poté teprve mohl (ale nemusel) získat od našich bezpečnostních orgánů 
výjezdní doložku. S doložkou mohl jít do banky a vyměnit si dvě libry 
na měsíční pobyt v Anglii. Tak to bylo alespoň v mém případě.  

Ukázal mi na oplátku svůj pas, i v něm stálo, že je platný pro všechny 
státy světa, ale pozor: s výjimkou Ruska a satelitních zemí kromě Ku-

by. „S Kubou nás pojí historické svazky,“ smál se. – „A co tě přivedlo 
do Anglie?“ zeptal jsem se. „Ále,“ mávl rukou, „pohádal jsem se trochu 
s manželkou, tak jsem sedl do auta, zajel na letiště a nasedl na první ae-
roplán, co právě odlétal. Tak jsem se ocitl v Londýně.“ V duchu mnou 
zacloumala závist spojená s beznadějí. Tohle je svoboda, říkal jsem si, 
toho já a nikdo od nás nikdy nedosáhneme.  

Zeptal se, zda bych nechtěl navštívit Španělsko. „Jsem advokát,“ ře-
kl, „pro mne není problém napsat pro tebe pozvání, jak jsi mi naznačil.“ 
Zatvářil jsem se neurčitě. Jednak jsem chtěl příští prázdniny pracovat v 
Norsku, odkud jsem pozvání měl, a jednak jsem tušil, že výjezd do Špa-
nělska, vysloveně nepřátelské země, se kterou nás nepojí diplomatické 
svazky, bude asi jiná káva. Avšak psala se léta šedesátá a o dva roky 
později jsem si o to pozvání přece jen řekl. Bylo jaro roku 1968, i na 
policii, pardon, Veřejné bezpečnosti, se lidé usmívali a výjezdní dolož-
ku jsem bez řečí dostal, jen s upozorněním, že není nikdo, kdo by mi 
zprostředkoval vízum do Španělska. Totéž mi řekli v Čedoku.  

Ale když tam mohou jezdit fotbalisté a nákupčí pomerančů, proč ne 
já? I napsal jsem na Ministerstvo zahraničních věcí dotaz, a světe div se, 
dostal jsem od nějakého soudruha písemnou radu, která pobočka Čedo-
ku v Praze může moji žádost vyřídit. Vyřídili, ale nešťastně: platnost 
víza končila v době, kdy bych podle předpokladů byl zrovna na cestě. 
Nu což, pokud ještě bylo vízum platné, vyřídil jsem si na velvyslanectví 
Rakouska, Itálie a Francie jejich tranzitní víza, pas poté vložil do obálky 
a doporučeně poslal na španělské velvyslanectví v Bernu, odkud mi by-
lo vízum vydáno. V přiloženém dopise jsem se zmínil o své touze stu-
denta jazyka země slunce a pomerančů poznat ji blíže; vinou chyby v 
administrativě je mi naplnění touhy odepíráno. Obratem jsem obdržel 
dopis ze Švýcarska a v něm zlatým písmem ozdobenou kartičku velvy-
slanectví, na které mi bylo sděleno, vážený seňore, ve Vašem případě se 

Vám uděluje nové vízum, gratis. 
Mohl jsem tedy sebrat pár švestek a vydat se autostopem do Španěl-

ska na cestu, kterou jsem odhadl asi tak na týden. I stalo se, a po dalším 
týdnu, stráveném v rodině barcelonské přítelkyně, jsem se vydal opět na 
stop směr Madrid, kam jsem dojel za dva dny se zastávkou v Zaragoze. 
Můj přítel, jak se ukázalo, zastával místo vedoucího výzkumu veřejného 
mínění a marketingu, s kanceláří v jednom z nejvyšších pater mrakodra-
pu na Plaza de Espaňa v centru Madridu. Měl jsem trochu ostych před 
jeho sekretářkou a tím luxusem kolem, já, špinavý z cest, on, s bílým 
límečkem a kravatou. „Už jsi jedl?“ přivítal mě. Měl tři byty a jeden z 
nich mi nechal v Madridu k dispozici. „Já se odstěhuji do Escorialu, ta-
dy je beztak v létě horko,“ řekl. „Cokoliv najdeš v ledničce, je tvoje, ne-
váhej.“ Neváhal jsem a po jeho odchodu si vytáhl z ledničky sympatic-
kou láhev a připil si na zdar výletu. Nu, od té doby alespoň vím, jak se 
řekne španělsky ocet. 

 
Roku 2010 

Tak to se nejdřív vybere země. Znám cestovatele z Německa, který v 
padesáti prodal veškerý majetek a rozhodl se po zbytek života cestovat. 
Jeho výběr je jednoduchý. Zabodne prst do glóbusu na opačném místě 
světa, než se právě nalézá, a tam se rozjede. To já se rozhoduji podle 

financí, jazyka, neměla by to být země ani příliš bohatá (člověk pak má 
sklon malinko závidět), ani příliš chudá (domorodci pak mají sklon ma-
linko závidět), měla by být bezpečná, turistům nakloněná, bez četných 
hurikánů či zemětřesení, samozřejmě atraktivní.  

Protentokrát jsem si vybral Španělsko, Madrid a okolí, závěrem pak 
Gibraltar. Přes internet jsem si našel poslední zprávy o příteli z mládí. 
Stal se z něj spisovatel, jak pravila Wikipedia. Nalezl jsem i jeho sou-
časnou adresu a dopisem mu oznámil příjezd do Madridu s přáním se s 
ním sejít. Odvětil, že můj pobyt se shoduje s termínem knižního veletr-
hu v Madridu, na němž bude uvádět novou knihu. Je tedy velmi zane-
prázdněn, ale určitě ať mu po příjezdu zavolám, nějaký termín setkání si 
najdeme. Přidal i pár drobných rad k ubytování v Madridu.  

Opět pomocí internetu jsem si našel kousek od stanice metra Gran Vía 
v centru města tzv. hostal, což je španělská specialita; malý rodinný ho-
tel, bez snídaně, ale jinak se vším, co může skromný turista očekávat. 
Zbývalo jen pár maličkostí. Zajistit si hotel na Gibraltaru a také cestu 
tam a zpět do Madridu, odkud jsem již hodlal pokračovat metrem přímo 
na letiště a opět přes Frankfurt do Prahy. Hotel na Gibraltaru nebyl pro-
blém. Zanedlouho mi z tiskárny vklouzl do ruky předplacený voucher. 
Taktéž nebyl problém zajistit si místo na vysokorychlostní vlak ALTA-
RIA z Madridu do Algeciras a zpět. Na druhém konci se mnou jménem 
španělských železnic komunikoval jen automat, kterému jsem mohl bez 
obav svěřit číslo své kreditkarty, a ve chvíli jsem držel vytištěné jízden-
ky.  

A to je vše. Aniž bych vstal od stolu či vytáhl paty z domova. Náhle 
se mi nějak zastesklo po starých časech. Jak jsem se jen honil, abych 
sehnal víza! A jak jsem byl na to pyšný! Dnes po mně nikdo víza ani 
nechce. Chybí mi tu nějak pocit vítězství, v tom 21. století. 

 
Madrid 
Nemohl jsem minout knižní veletrh, byť můj přítel, s nímž jsem se do-

mluvil po telefonu na schůzce, nebyl ten den k mání. Veletrh se konal v 
rozsáhlém parku Retiro s jezírkem uprostřed.    

„Vy neznat Zurrrrbarrán, Murrrrillo, Herrrerra? Jen tak dál, a vycho-
váte stejnou generrraci ignorrrantů jako vy…“ hřímal na nás kdysi ve  
„španělských reáliích“ Ilios Yanakakis z katedry, v ruce s nezbytnou 
cigaretou, jejíž popel odklepával někam směrem k ústřednímu topení.  
Z těch jmen jsem znal pouze Herreru, to byl trenér Interu Milán, ale ne-
byl jsem si jist, zda je řeč zrovna o něm. Nyní tedy, v muzeu El Prado, 
jsem si v klidu prohlížel obrazy zmíněných španělských mistrů a vzpo-
mínal na onoho dobrého muže, jenž k nám na fakultu přišel odněkud z 
Řecka a po sovětské okupaci zase odešel učit na univerzitu jinam, snad 
do Francie či Švýcarska. Škoda, že někteří dnešní rychlokvašení studen-
ti nejenže nemohou nalézt výkaz o řádném studiu, ale nemohou si ani 
vybavit tvář jediného vyučujícího. O hodně přicházejí. Zato ale neváhají 
měnit svět k obrazu svému z parlamentních lavic. 

V den, kdy jsem se vydal na prohlídku stadionu San Bernabeu, se 
zrovna představoval nový trenér Realu Madrid José Mourinho. U vcho-
du postával kameraman televize Madrid 4 a jeho společník s mikrofo-
nem; i mě odchytli s dotazem, co soudím o novém muži v čele. Vlastně 
ani nevím, jestli jsem nebyl ten večer v televizi. Prohlídka stadionu pro 
80 000 diváků začíná vyhlídkou z nejvyššího bodu věže B, pak se jde 
dolů přes útroby stadionu. Nachází se tady výstavka nejcennějších po-
hárů (a že jich není málo), promítají se ukázky nejkrásnějších gólů ne-
dávné historie a prostorami zní hymna klubu, kterou zpívá Plácido Do-
mingo. Jsou zde fotografie všech mimošpanělských hráčů, kteří kdy za 
klub hráli, s vlaječkami příslušné země, mezi nimi i slovenská u jména 
Dubovský. Prohlídka pokračuje přes prostory vyhrazené pro VIP až k 
sedačkám u trávníku pro trenéra a náhradníky, včetně šaten a rehabili-
tačních prostor. Ty jsou ale pouhými replikami pro návštěvníky, neboť 
skutečné prostory patří k nedotknutelnému soukromí hráčů. 

Na stadionu Vicente Calderona hraje druhý slavný madridský klub, 
Atlético Madrid. Říká se o něm, že to je spíše klub proletářů, zatímco 
Real je klub bílých límečků. Na rozdíl od Realu jsme mohli spatřit sku-
tečné prostory šaten a rehabilitace hráčů, zavěšené dresy, mezi nimi pak 
i s číslem 17, patřící Ujfalušimu. Poslal jsem odtamtud do vlasti pohled 
stadionu se slovy Saludos de Ujfaluši, který si nějaký dobrák přivlastnil 
v domnění, že má skutečný podpis Ujfalušiho. 

 
Miroslav Klučka (středoškolský profesor angličtiny a španělštiny) 

Pokračování v dalším čísle LN 
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Lokalita: Severní II, zahájení výstavby 2. pol. 2010,  
1. etapa: 15 byt. jednotek, 7 garáží. Min. fin. vklad: byt 3+KK od 550,-tis. Kč,  

2+KK od 358,-tis.Kč bez nutnosti dokládat příjmy!! informace: www.litovelbyty.cz,  
tel.: 585 004 449 (OSBD Olomouc), 585 153 250 (MěÚ Litovel) 

NEVÁHEJTE, VYBÍREJTE RYCHLE 54 % bytů a 57 % garáží zamluveno! 
Bez dostatečného počtu smluvně rezervovaných bytů není možné zahájit výstavbu! 

Litovelské noviny, povolení č. MK ČR E 11104, měsíčník, náklad 1 300 kusů. Vydává Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,  
adresa redakce tamtéž. IČO 299 138. Odpovědný redaktor: Jana Motlová.  

Litovelské noviny uveřejní bezplatně společenská oznámení a osobní zprávy.  
Za uveřejnění obchodního inzerátu účtujeme za 1 cm2 plochy 10,- Kč, na první a poslední straně 18,- Kč. Sleva: při opakování inzerce 10 %,  

půlroční předplatné 20%, celoroční předplatné 30 %. Všechny požadavky na inzerci i příspěvky přijímáme na adrese:  
Městský úřad Litovel, Redakce Litovelských novin. Tel.: 585 153 147,  e-mail: litovelskenoviny@mestolitovel.cz.  

V Litovli 1. listopadu 2010. Uzávěrka příštího vydání Litovelských novin: 20. listopadu 2010 

NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA V LITOVLI 
 
 
 
 
 
 

VYUŽIJTE SOUČASNOU NIŽŠÍ SAZBU DPH! 

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  

♦ MONTÁŽE A OPRAVY MONTÁŽE A OPRAVY MONTÁŽE A OPRAVY MONTÁŽE A OPRAVY     
                ANTÉN, SATELITŮANTÉN, SATELITŮANTÉN, SATELITŮANTÉN, SATELITŮ    
♦ SPEKTRÁLNÍ SPEKTRÁLNÍ SPEKTRÁLNÍ SPEKTRÁLNÍ     
                ANALÝZA SIGNÁLŮANALÝZA SIGNÁLŮANALÝZA SIGNÁLŮANALÝZA SIGNÁLŮ    

JOSEF KULICH, LitovelJOSEF KULICH, LitovelJOSEF KULICH, LitovelJOSEF KULICH, Litovel    
Palackého 1001 Palackého 1001 Palackého 1001 Palackého 1001     
mobil: 603 538 093 

e-mail: info@anteny-kulich.com 
www.anteny-kulich.com 

Řešení digitálního TV vysílání 
SATELITY 

PRODEJ A MONTÁŽE 
Bezplatné české a slovenské programy. 

Z jedné paraboly napojíme až 8 TV 
Hanes SAT  

Tel. 776 623 623 

AQUA AEROBIK – BAZÉN ZŠ LITOVEL 
Ing. Šárka Radičová 

Zábavné cvičení ve vodě pro každého! 
Vítáni jsou všichni – malí, velcí, tlustí, tencí, bez rozdílu chlapi – ženský  

Pravidelné lekce každé PONDĚLÍ 19.30 – 20.30, ČTVRTEK 20.00 – 21.00 hod.  
Více info: 721 364 859, www.agua aerobik.cz 

Přijďte si s námi zacvičit!  
Těší se na Vás: Petra, Vlaďka a Šárka 

S.E.P. – reality NABÍZÍ: 
Tel: 585 342 086, 723 463 834 

Poděbradova 751, 784 01 Litovel   

•prodej pozemku v Litovli, 809 m2, určený pro 
výstavbu RD s nutností zřídit inženýr. sítě (cca 
550 tis.), cena: 470 tis. vč. projektu + zřízení IS 

•pronájem kancel. prostor v Olomouci, 90 m2, 
mezipatro, částečně vybaveno. Nájem 12 tis. Kč/
měs. + energie 

•pronájem nebytových prostor v Uničově, 432 m2, 
vhodné jako sklad. prostory. Nájemné dohodou. 
Volné ihned. 

•pronájem panelového bytu 2+kk v Litovli, 36 m2, 
1. patro, plast. okna, kuch. linka, balkón, sklep. 
Volné od 11/2010. Náj.: 3 tis. Kč/měs + energie. 

•pronájem bilboardů v Olomouci (Chválkovice,– 
Horní Lán) Bližší informace na tel. č. 725 499 
111, 585 342 086. 

•Společnost Carman Invest a.s. hledá projek-
tové manažery. Požadujeme ukončené SŠ/VŠ 
vzdělání, praxi v oboru stavebnictví a územ-
ního plánování.  
Životopisy zasílejte na adresu:  

e.stehlik@carman.cz 


