
V nedávných komunálních volbách občané 
rozhodli svými hlasy o složení zastupitelstva 
města Litovel. Strany a hnutí vstoupily hned 
po volbách do koaličních jednání, vítězná stra-
na SNK chce prosazovat svoje záměry společ-
ně s hnutím SNK – občané a sportovci Lito-
velska a ČSSD. Do opozice se v Litovli dosta-
la ODS. Ustavující zasedání nově zvoleného 
zastupitelstva, konané 11. listopadu 2010, zvo-
lilo uvolněného místostarostu, neuvolněného 
místostarostu, radu města i výbory, patovou 
situací ovšem skončila volba starosty a starosta 
města Litovle zvolen nebyl. V případě volby 
starosty nebyla dodržena předcházející koalič-
ní ujednání stran a hnutí. 

Podle programu hned v úvodu zasedání 
všech 25 zastupitelů vzešlých z komunálních 
voleb složilo slib, nikdo nepostoupil svůj man-
dát náhradníkovi té které strany nebo hnutí.  
V zastupitelstvu města tak zasedlo 9 nově zvo-
lených zastupitelů: paní Mgr. Eva Hrachovco-
vá, ředitelka ZŠ Jungmannova, Mgr. Milena 
Jindrová, učitelka ZŠ Jungmannova, Lenka 
Zabloudilová, OSVČ. V převažující pánské 
části zastupitelů jsou novými tvářemi David 
Baroň, podnikatel, Ing. Radomír Havlíček, ze-
měměřič, Josef Hetzl, dělník, Petr Linduška, 
podnikatel, Ing. Gabriel Ošťádal, důchodce a 
Mgr. Pavel Skácel, učitel SOŠ. (Celé složení 

Zastupitelstva města Litovel přinášíme na 2. 

straně novin.) 

Koaliční strany se dohodly na tajné volbě 
všech volených funkcí. Při schvalování voleb-
ního řádu vznesl připomínky Mgr. Blahosl. 

Papajk (ODS), dle jeho připomínky byl upřes-
něn způsob volby členů rady města. Další při-
pomínka Kamila Veselého (KSČM) byla rov-
něž akceptována, návrhy na volbu mohl podá-
vat každý zastupitel samostatně, ne pouze stra-
ny a hnutí jako celek. 

Na volbu starosty města byly podány tři ná-
vrhy – Ing. Zdeněk Potužák (SNK), Mgr. Bla-
hoslav Papajk (ODS) a Petr Šrůtek (ČSSD), 
který však kandidaturu nepřijal. Oba kandidá-
ti - Ing. Zdeněk Potužák i Mgr. Blahoslav Pa-
pajk – získali shodně 12 hlasů, jeden hlas byl 
neplatný. Starosta Města Litovel tak bude vo-
len na dalším zasedání zastupitelstva. 

Na místo uvolněného místostarosty města 
byli navrženi: Petr Šrůtek, Mgr. Blahoslav Pa-
pajk a Viktor Kohout. Uvolněným místostaros-
tou Města Litovel byl zvolen Petr Šrůtek. 

Na funkci neuvolněného místostarosty byli 
navrženi Jaroslav Skála, Viktor Kohout a MV-
Dr. Vojtěch Grézl. Zvolen byl Jaroslav Skála. 

Do Rady města Litovel, která bude mít včet-
ně starosty a dvou místostarostů 7 členů, byli v 
prvním kole zvoleni: Miloslav Číhal, MVDr. 
Vojtěch Grézl a MUDr. Alena Šromová. Ve 
druhém kole, do kterého postoupili s nejvyš-
ším počtem hlasů Viktor Kohout a Hedvika 
Weberová, byla zvolena Hedvika Weberová. 

Předsedou finančního výboru zvolen Viktor 
Kohout, předsedou kontrolního výboru Ing. 
Gabriel Ošťádal. 

Druhé zasedání Zastupitelstva města Litovel 
bylo svoláno na 25. listopad, na programu byla 
volba starosty Města Litovel.                     Red. 

Jak dopadla volba starosty na zasedání zastu-
pitelstva 25. listopadu? 

Na post starosty města byli opět navrženi 
Ing. Zdeněk Potužák a Mgr. Blahoslav Papajk.
V tajné volbě získal Ing. Potužák 14 hlasů, 
Mgr. Papajk 8, tři hlasovací lístky nebyly vypl-
něny. Starostou Města Litovel se tak stal Ing. 
Zdeněk Potužák, ředitel Vodohospodářské 
společnosti Čerlinka. BLAHOPŘEJEME. 

Red. 
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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 

Uzávěrka lednového čísla LN  

je mimořádně 15. prosince!!! 

CK BAVI Litovel děkuje všem klientům, kteří 
využili naše služby v roce 2010 a vybrali si z 
nabídky zájezdů nebo pobytových rekreací.  

Přejeme Vám do roku 2011 zdraví,  
pohodu, málo nervů a dobrou náladu.  
 

Vánoční dárkové poukázky  
CK BAVI Vám ráda vystaví 

VÁNOČNÍ POUKAZ 
pro Vaše blízké na zájezdy po-
řádané v roce 2011. Poukaz 

může být buď na vybraný zájezd nebo na pe-
něžní hodnotu, za kterou si obdarovaní sami 
vyberou z našeho katalogu.  

Těšíme se na shledanou v CK BAVI. 
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Ve městě Litovli a v místních částech bylo v průběhu 
měsíce listopadu zaznamenáno mimo jiné i spáchání těch-
to událostí: 

 
Dne 6. listopadu 2010 ve večerních hodinách řídil M. K. osobní mo-

torové vozidlo po ul. Čihadlo v Litovli pod vlivem alkoholu. 
V noci na 6. listopadu došlo k vniknutí do sklepní kóje v Litovli na 

ul. Vítězná a k odcizení různých věcí v hodnotě 584,- Kč. 
Dne 8. listopadu 2010 odpoledne řídil řidič R.V. nákladní vozidlo  

v Litovli i přesto, že mu byl uložen trest zákazu činnosti, spočívající  
v zákazu řízení motorových vozidel. 

Dne 10. listopadu 2010 ve večerních hodinách v Litovli na ul. Příčná 
řídil A. K. jízdní kolo bez stanoveného osvětlení a pod vlivem alkoholu, 
dechovou zkouškou bylo naměřeno 1,23 promile alkoholu v dechu. 

V noci na 12. listopadu 2010 došlo v Litovli na ul. Karla Sedláka  
k odcizení osobního motorového vozidla Škoda Fabia. 

Policie ČR 

83. schůze Rady města Litovel 
dne 25. října 2010  

• Rada města revokuje své usnese-
ní a nově schvaluje poskytnutí fi-
nančního příspěvku ve výši 5.000,- 
Kč na úhradu pobytu členů delega-
ce seniorů z Revúce v Litovli. 
Rada města souhlasí: 

• s odprodejem pozemku parc.č. 
88/4 zahrada, o výměře 200 m2, v 
k.ú. Chořelice, panu M. F. z Litov-
le, který předložil nejvyšší nabídku.  
Rada města ruší: 

• usnesení týkající se požadavku 
OV Chořelice bez náhrady. 
Rada města se seznámila: 

• s dopisy občanů nesouhlasících  
s umístěním značky zakazující 
vstup se psy na travnatou plochu v 
ul. Severní v Litovli. Rada města, 
vzhledem k nové výsadbě před Du-
hovým hřištěm, trvá na zachování 
zákazových značek, aby nedochá-
zelo ke znečišťování životního pro-
středí a znehodnocování nově vy-
sazené zeleně v uvedené lokalitě. 
Rada města vyhovuje: 

• žádosti nájemkyně pohostinství 
v Rozvadovicích, která žádá o sle-
vu 50 % z nájemného na období 
listopad 2010 – duben 2011  

• žádosti sbormistryně PS Palora. 
Letošní jubilejní rok byl finančně 
náročný, žádá o poskytnutí příspěv-
ku na činnost. Poskytnut finanční 
příspěvek ve výši 4.000,- Kč. 

• žádosti ředitelky MK o udělení 
výjimky z OZV č. 3/2008 o zákazu 
konzumace alkoholických nápojů 
v rámci vánočních akcí, jež budou 
ve dnech 3. – 5. 12. 2010 pořádány 
na nám. P. Otakara v Litovli. 
Rada města schvaluje: 

• přijetí dotace MV ČR z progra-
mu „Podpora prevence kriminality“ 
ve výši 40.000,- Kč na akci  
„Osvětlení rizikového místa – In-
line areál“. Dotace pokrývá 79 % 

stavebních nákladů akce. 
Rada města souhlasí: 

• se změnou použití částky 
70.000,- Kč schválené na 
opravu střechy SOŠ Litovel. 
Z této částky byl uhrazen ná-
klad na opravu havarijního 
stavu komína ve výši 15.000,- 
Kč. Zbývající část finančních 
prostředků by byla použita na nátěr 
spojovacího tunelu v ulici Komen-
ského. 

• s podáním námitky k „Aktu-
alizaci č. 1 Zásad územního rozvo-
je Olomouckého kraje“ v tomto 
znění: Žádáme o zapracování změ-
ny původní trasy protipovodňo-
vých opatření města Litovle dle při-
ložené situace (zdroj: Dokumenta-
ce pro ÚR „Protipovodňová opat-
ření, I. etapa“ ze dne 09/2008 – 
změna 03/2010, vypracovaná fir-
mou Valbek, spol. s r.o.). Změna 
trasy protipovodňové hráze se týká 
části situované jihozápadně od 
města Litovel, tj. u místní části Vís-
ka a dále směrem k místní části Na-
sobůrky. 

• s vyčíslenými náklady nad rámec 
projektu na akci „Kanalizace Lito-
vel – Tři Dvory – zřízení nových 
uličních dešťových vpustí“ ve výši 
70.818,- Kč 

• s vyplacením odměny řediteli TS 
Litovel a ředitelce MK Litovel 
v navrhované výši 

• s nabídkou na uzavření Smlouvy 
o dílo na projekční práce souvisejí-
cí s bezpečností pěšího a cyklistic-
kého provozu připravované akce 
SSOK „Oprava silnice II/447 
v intravilánu místní části Tři Dvo-
ry“ s fi DS GEO projekt Olomouc 

• s posunutím termínu stavby z dů-
vodů řádného provedení konečné 
úpravy zpevněných i nezpevněných 
ploch stavby „Litovel – napojení 
místní části Tři Dvory“ s dodavate-
lem MODOS spol. s r.o. 

• s uzavřením Dodatku ke 
Smlouvě o dílo o provádění 
údržby a pravidelných technic-
kých prohlídek drážního zaří-
zení – železničního přejezdu 
v km 1,637 trati Litovel před-
městí – Mladeč, se státní orga-
nizací Správa železniční do-
pravní cesty 

• s uzavřením Smlouvy o dílo s 
panem J. Č. ze Savína na realizaci 
opravy opěrné zídky v Nové Vsi. 

• s opravou části místní komunika-
ce v ulici Králova v Litovli, akcep-
tuje nabídku firmy STRABAG a.s. 
Praha a souhlasí s uzavřením 
smlouvy o dílo. 
Rada města bere na vědomí: 

• účetní závěrku hospodaření TS 
Litovel, p.o. za období I. – III. Q 
2010 a bilanci hospodaření v lesích 
za I. – III. Q 2010, s předloženými 
výsledky hospodaření souhlasí 

• zápisy z jednání Komise dopravy 
a BESIP a Letopisecké komise  

• hospodaření MK Litovel za III. 
Q 2010 

• informace o záměru úprav pro-
stor ve Školní jídelně Studentů a 
podání žádosti o stavební povolení. 
Dále RM souhlasí s tím, že na plá-
nované úpravy prostor budou čer-
pány finanční prostředky z inves-
tičního fondu ŠJ Studentů. 

 
1. ustavující zasedání Zastupi-

telstva města Litovel,  
11. listopadu 2010 

 
ZML schvaluje: 

• navržený program ustavujícího 
zasedání Zastupitelstva města Lito-
vel a ověřovatele zápisu 

• složení návrhové a volební komise 

• návrh volebního řádu, včetně za-
pracovaných změn dle zápisu. 
ZML volí: 

a) místostarostu města Litovel     
Petra Šrůtka 
b) místostarostu města Litovel    
Jaroslava Skálu  
c) další 4 členy Rady města Litovel 
Miloslava Číhala, MVDr. Vojtěcha 
Grézla, MUDr. Alenu Šromovou, 
Hedviku Weberovou, DiS. 
ZML zřizuje: 

• Finanční výbor a Kontrolní vý-
bor s tím, že oba tyto výbory budou 
pracovat v počtu 7 členů. 
ZML volí: 

• předsedou Finančního výboru 
pana Viktora Kohouta. 

• předsedou Kontrolního výboru 
Ing. Gabriela Ošťádala. 
ZML určuje dle zák. č. 128/2000 
Sb. o obcích, § 103, odst. 6, mís-
tostarostu pana Petra Šrůtka k za-
stupování starosty a výkonu jeho 
funkcí do doby zvolení starosty. 
ZML stanoví: 
a) že místostarosta města Litovel 
pan Petr Šrůtek se pro výkon funk-
ce v Zastupitelstvu města Litovel 
dlouhodobě uvolňuje ze zaměstná-
ní v rozsahu celého pracovního 
úvazku v souladu s ustanovením § 
71, odst. 1., zák. č. 128/2000 Sb., 
ve znění pozdějších novelizací 
b) že místostarosta města Litovel 
pan Jaroslav Skála není uvolněným 
místostarostou.                          J.M. 

 

 

 

 

 

 

Pohodový vánoční čas  

v kruhu Vašich blízkých,  

zdraví a štěstí,  

úspěchy v osobním i pracov-

ním životě přejí všem  

představitelé Města Litovel, 

členové městského  

zastupitelstva  

a rady města. 

premiéry:     středa   1. 12., 15. 12. a 29.12. 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  
Kolektiv tvůrců Litovelského INFOkanálu Vám děkuje za přízeň i 

konstruktivní připomínky v roce 2010, přeje klidné a radostné prožití 

svátků vánočních a veselého Silvestra. Na viděnou v roce 2011.  

Městská televize Litovelský INFOkanál  

vysílání v listopadu 2010  



Nejlepší černý ležák v Evropě se vaří v Litovli! 
Celkem 88 pivních odborníků ohodnotilo letos v anonymních degusta-

cích rekordních 995 pivních vzorků. Hodnotí se chuťové a také senzorické 
vlastnosti piva, tedy barva, vůně a pěna. Do soutěže se mohou přihlásit 
všechny pivovary – od nejmenších lokálních pivovarů až po velké nadná-
rodní koncerny.  

„Oceněný litovelský černý ležák se vaří tradiční klasickou technologií, 

jako všechny litovelské značky. Ta právě  dělá české pivo českým pivem. 

Při výrobě jsme kromě českého sladu použili také speciální slady 

(pražený, karamelový a bavorský). Chuťově vyvážit všechny suroviny včet-

ně chmele se nám podařilo zhruba za tři měsíce,“ uvedl sládek Pivovaru 
Litovel Ing. Petr Kostelecký. 

,,V letošním roce jsme export černého ležáku do Německa navýšili o 
300 %,“ říká ředitel pivovaru Litovel Miroslav Koutek a dodává ,,i přes 
celosvětovou stagnaci ve spotřebě piva očekáváme i v příštím roce v této 
oblasti další nárůst spotřeby našeho černého ležáku. Tomuto nárůstu zajis-
té může dopomoci i ocenění získané letos na veletrhu v Norimberku Brau 
Beviale 2010.“ 

Pivovar Litovel obstál v tvrdé konkurenci – do soutěže se letos přihlási-
lo rekordních 995 piv, což představuje 14% nárůst oproti loňskému roku 
(863). Ocenění si v rámci veletrhu Brau Beviale 2010 v Norimberku pře-
vzali Miroslav Koutek, ředitel pivovaru a sládek Ing. Petr Kostelecký. Pi-
vovar Litovel získal prestižní evropské ocenění již podruhé, naposledy jej 
převzal v roce 2006 za pivo Litovel Premium.                    Tisková zpráva 

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. 

V říjnu Papcel, v listopadu Pivovar Litovel – s exkurze-
mi se najednou roztrhl pytel. Ve středu 3. listopadu jsme se vydali do 
našeho nejznámějšího podniku, abychom zjistili, proč náš pivovar ví-
tězně bojuje o nejlepší pivo v ČR – Pivo roku! Sešlo se nás na čtyřicet a 
zasvěcený výklad pana Grecmana nás o tom poučil. Škoda, že jsme ne-
mohli navštívit i lahvárnu, pohled na řady rychle se pohybujících piv-
ních lahví je fantastický. Ale i tak díky! Máme další důvod zůstat lokál-
ními patrioty i co se piva týče! 

Hned další den přinesl zážitek z jiného soudku. Po malých komplika-
cích s některými odhlášenými se nakonec plný autobus se 46 natěšený-
mi seniory vydal směr Olomouc a jmenovitě - Moravské divadlo. Tady 
čekal prožitek nad jiné silný při opeře Giuseppe Verdiho La Traviata. 
Bylo to jako bouře, která všechno a všechny uchvátí a my plni krásné 
hudby jsme si již ve foyeru sdělovali své hluboké dojmy. Jedním slo-
vem: nádhera! Zdá se, že bychom mohli ještě do konce roku uskutečnit 
jeden divadelní zájezd. Budeme vás o možnosti se přihlásit informovat 
okamžitě, jakmile se nám podaří zajistit vstupenky. 

V měsíci prosinci jsme schůzku seniorů vypustili z programu, protože 
nás čeká něco většího. Se starým rokem se chceme rozloučit společně a 
využít k tomu již tradiční setkání s vedením Města Litovel. To bude ku 
prospěchu věci, protože došlo ke změnám v čele našeho města, a tak 
jako my chceme poznat nové tváře, oni budou mít možnost poznat nás a 
naše problémy. Sejdeme se ve středu 29. prosince ve Školní jídelně Stu-
dentů v 15 hodin, kde nás opět čeká vzorně upravené prostředí pro  sto-
lování a malé občerstvení. Na vaše přání jsme pozvali i již známého 
muzikanta, a tak po krátké oficiální části budete mít až do 21. hodiny 
možnost se pobavit a poveselit a společně zamávat uplynulému roku 
2010. Vybírat budeme jen symbolické vstupné 30,- Kč na úhradu ne-
zbytných nákladů. Srdečně všechny zveme a věříme, že dobrou náladu 
si vezmete s sebou. Do dalšího roku vám všem přejeme hodně zdraví, 
pohody, dobré nálady a radosti mezi vašimi milými blízkými. 

Samospráva Seniorklubu Litovel 

Dne 1. listopadu 2010 se dožila rovné 100 let litovelská občanka paní 
Anežka Vybíralová, a je v současné době nejstarší obyvatelkou Litovle. 
Pozornost této mimořádné události věnovali představitelé 
Města Litovel, Správa sociálního zabezpečení Olomouc i 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Takto vysokého 
věku - 101 let – se naposledy v roce 2004 dožila paní Anna 
Janečková, rovněž litovelská občanka. Do redakce jsme do-
stali při této příležitosti dopis, který rádi uveřejňujeme:   

PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme zástupcům Městského úřadu v Litovli, panu starostovi 

města MVDr. Vojtěchu Grézlovi, matrikářce paní Mgr. Ivaně Čtvrtníč-
kové a vedoucí důchodového pojištění ze Správy sociálního zabezpeče-
ní v Olomouci paní Ing. Šárce Stanislavové za osobní blahopřání naší 
mamince paní Anežce Vybíralové k jejím stým narozeninám, kterých se 
dožila dne 1. 11. 2010. 

Vážíme si pozornosti a úcty, kterou projevuje Městský úřad Litovel a 
Správa sociálního zabezpečení Olomouc k občanům vysokého věku. 

Rovněž naše poděkování patří ministrovi práce a sociálních věcí panu 
Jaromíru Drábkovi za jeho písemné blahopřání. 

Rodina Vybíralova a Kleiblova 

Sdružení nezávislých kandidátů  

– občané a sportovci  

Litovelska  

děkují občanům Litovle  

a přilehlých obcí  

za podporu  

v komunálních volbách 2010.  

Dne 11. listopadu zástupci Pivovaru Litovel převzali zlatou medaili 

European Beer Star 2010 za svůj černý exportní ležák. European Beer 

Star Award (Ocenění evropská pivní hvězda) je největší a nejprestižnější 

anonymní degustační soutěž piva v Evropě, letos se konal již 7. ročník. 

Muzeum Litovel, Muzejní společnost Litovelska, Kirri o.s.Muzeum Litovel, Muzejní společnost Litovelska, Kirri o.s.Muzeum Litovel, Muzejní společnost Litovelska, Kirri o.s.Muzeum Litovel, Muzejní společnost Litovelska, Kirri o.s.      

Oživlá řemesla VIOživlá řemesla VIOživlá řemesla VIOživlá řemesla VI    
26. 12. 2010 od 15.00 do 19.00 hodin26. 12. 2010 od 15.00 do 19.00 hodin26. 12. 2010 od 15.00 do 19.00 hodin26. 12. 2010 od 15.00 do 19.00 hodin    

Muzeum LitovelMuzeum LitovelMuzeum LitovelMuzeum Litovel    
Ukázky dobových řemesel, rukodělná dílna, dobová lukostřelnice…  
Občerstvení zajištěno 
Poděkování partnerům: Olomouckému kraji, Městu Litovel 



Poslední říjnová sobota byla v Chudobíně věnována „haloweenu po 
našem“, tedy již 2. ročníku Chudobínského bobříka odvahy, tentokrát 
v historickém duchu. Předcházely mu dlouhodobé přípravy ze strany 
organizátorů, ale výsledek stál zato, což jistě potvrdí ti, kdo na chudo-
bínské fotbalové hřiště zavítali. Čekaly je zde opravdu na místní pomě-
ry nevídané věci! 

Odpoledne nabízeli své výrobky jarmarečníci v dobových kostýmech 
a historická hudební skupina Jagabab všechny bavila svým vystoupením 
a soutěžemi pro děti. Občerstvení v podobě svařáku míchaného muří 
nohou zajišťovaly krásné čarodějnice, zabíjačkové a jiné domácí specia-
lity byly k mání v Hospůdce u dědka a Obelix se zhostil pečení prasete. 
Po zapálení čarodějné vatry předvedli své umění šermíři ze spolku Bel-
lators a pak pro všeobecné obveselení proběhla na šibenici poprava.  

Ale teprve když se setmělo, nastalo to, na co se všichni těšili nejvíc - 
dychtivé děti vyrazily lovit bobříka odvahy na loučemi vyznačenou 
stezku. Nemyslete si, že když si chodíte hrát na hřiště ve dne, že je do-
konale znáte! V noci se tam dějí věci, obzvláště pak v tak tajemný čas, 
jako je období dušiček! Můžete se potkat s loupežníky, smrťákem s ko-
sou, okolí kostela se promění ve hřbitov upírů a musíte si dávat dobrý 
pozor, abyste nepadli za oběť vodníkům nebo si vás čerti nenechali ve 
svém pekelném sídle… Došli všichni, i když někdy byly i slzičky děsu a 
hrůzy. Děti byly na konci strastiplné cesty vílami odměněny diplomem 
za statečnost a drobným dárkem za účast. 

Na tomto místě je třeba poděkovat zejména těm, kteří bobříka odva-
hy pod záštitou osadního výboru Chudobín připravovali. Je obdivuhod-
né, jak si dokáže taková nesourodá skupina lidí hrát a zároveň udělat 
něco pro ostatní. Nutno říci, že jsme se bavili všichni, pořadatelé i ná-
vštěvníci. Už teď můžeme slíbit, že se můžete těšit na 3. ročník… 

R. Ambrožová 

Co tam na mě čeká? Raději se budu pevně držet maminky... 

Na svátek svatého Martina, 11. listopadu, uspořádala Základní škola 
v Bílé Lhotě Martinské posvícení. Žáci školy se na ně připravovali a tě-
šili několik dní. Děti vystoupily s povídáním o svatém Martinovi, jiné s 
pranostikami, nejmenší žáci přispěli básničkou či písničkou a ti nejstarší 
se učili péct martinské rohlíčky či koláčky. Téměř všichni se podíleli na 
výzdobě školy, v přízemí byla uspořádána pěkná podzimní výstavka. S 
rozsvícenými lampiony jsme vyčkávali příjezd svatého Martina, letos 
jej doprovázeli dva rytíři. Lampionový průvod v čele se svatým Marti-
nem na bílém koni a jeho družinou se vydal přes Bílou Lhotu, pokračo-
val přes Hrabí a Červenou Lhotu, aby posvítil a zažehl světlo v srdci 
pro nadcházející mrazivé dny všem, kteří nemohli na slavnost přijít. Po 
návratu ke škole se malé děti mohly potěšit z bílého koně a starší čekalo 
pohoštění, které zahřálo. Ochutnávka martinských rohlíčků, koláčků a 
samozřejmě martinského vína byla příjemnou tečkou martinského od-
poledne. Svatý Martin nám letos sníh opět nepřivezl, ale paní Zima na 
sebe nenechá jistě dlouho čekat.                                         Hlavinková J.  

Dámy a pánové, občané Litovle a přidružených obcí, 
 
děkuji Vám touto cestou za Vaše hlasy a podporu v komunálních vol-

bách do městského zastupitelstva. Nesmírně si toho vážím a jsem po-
ctěn Vaší důvěrou v mou osobu. Přízeň občanů si nelze koupit, a proto 
mě výsledek voleb o to víc zahřál u srdce. Bohužel mi nebylo souzeno 
ani s tímto počtem hlasů, abych hájil Vaše zájmy v radě města nebo 
v jiné odpovídající funkci. 

Už asi měsíc vysvětluji a odpovídám na dotazy a připomínky, že jsem 
něco vzdal. Není to pravda. Dlouho jsem zvažoval a nakonec jsem se 
rozhodl, že za podpory voličů jsem odpovědně připraven vzít i místo 
starosty. Toto rozhodnutí jsem vyjádřil i ve svém sdružení nezávislých. 
Tak, jak tomu bylo i v předešlých volebních obdobích – komu voliči 
dali nejvíc hlasů, ten se stal starostou města. Přinejmenším jsem věřil, 
že zůstanu alespoň v radě města. Nevzdával jsem se až do úplného kon-
ce. Pokusím se Vám vysvětlit krátce to, o čem se nepíše, a občané to 
proto ani nemohou vědět a chápat. 

Ve volbách na Slovensku si lidé přímou volbou volí svého starostu. 
Pokud by tomu tak mohlo být i u nás, bylo by to zřejmě spravedlivější a 
jasné. U nás se celkové hlasy rozdělují procentuelně a dalšími schůzka-
mi a jednáním mezi stranami může dopadnout vše jinak, než voliči 
předpokládali. V Litovli tentokrát volby dopadly hodně vyrovnaně. 
V zákulisí se jedná o koalici. Strany se navzájem snaží domluvit a kla-
dou si mezi sebou podmínky, za kterých s tou či onou stranou půjdou 
do koalice. Pro SNK občané a sportovci Litovle, stejně jako pro ČSSD, 
se kterou chtělo Sdružení nezávislých prioritně uzavřít koalici, jsem ne-
byl já - Viktor Kohout - žádoucí osoba v pozici starosty a ani radního. 
Žádoucí osobou byl jedině pan Ing. Potužák a MVDr. Grézl. Jinou vari-
antu SNK, a tak to bylo prezentováno, nepodpoří. Pro SNK by moje 
kandidatura na post znamenala hodně špatný výsledek. Takže SNK mě-
lo pocit, že musí souhlasit s danými podmínkami i na úkor výsledků 
preferenčních hlasů dle výsledků voleb. Ale existovaly i jiné varianty 
poskládání koalice a podle mého názoru lepší pro rozvoj města Litovel 
na tyto 4 roky, které nás čekají. Je to ovšem můj postoj a názor k celé 
události a výsledku letošních voleb.  

Politika je jak všichni víme špinavá hra, ale nemusela by být, kdyby 
volení představitelé šli do své role s upřímností a s odhodláním zastávat 
ve své funkci zájmy města opravdu srdcem a zodpovědně, a ne jen pro 
svůj zájem „urvat“ si co nejlepší post a místo, na kterém budu sedět, a 
co dál se nezajímat. Sám jsem se přesvědčil, že kolem mě nejsou jen ti 
lidé, kterých si mohu vážit, je tomu i naopak. Ale to už si všichni musí 
sáhnout na své svědomí sami. Nejen sdružení, za které jsem kandidoval, 
si musí uvědomit, že lidé nejsou šachové figurky. Já se budu vždy snažit 
jednat i nadále, i když jen jako zastupitel a ve funkci finančního výboru, 
tak, jak to budu opravdu cítit a hlasovat tak, aby to bylo vždy to nejlepší 
možné řešení pro občany města Litovle a okolí. Cítím se jako vítěz i 
přesto, že vše nedopadlo, jak jsem já i Vy věřili. Vaše podpora je pro 
mě důležitější než výsledek, který se nepodařil zvrátit. Ještě jednou dě-
kuji a věřím, že vše čas ukáže a vytříbí. ☺                         Viktor Kohout 

Děkujeme svým zákazníkům za přízeň v roce 2010, přejeme všem 

spokojené a klidné prožití vánočních svátků.  

Do nového roku 2011 přejeme vše nejlepší a těšíme se na shledanou 

v naší prodejně.                           Kolektiv pracovníků prodejny PINIE. 



3. prosince Mikulášská nadílka pro MŠ a ŠD         H. Weberová, DiS. 
 
3. prosince Den otevřených dveří v Klubu mladých spojený s miku-
lášskou nadílkou. Otevřeno od 10.00 do 16.00 hod. Každý návštěvník 
dostane sladkost.                Šárka Grunová, DiS., Michaela Škulavíková 
 
4. prosince Mikulášský historický vlak. Z Červenky v 9:46 do Litovle 
předměstí, v 10:05 z Litovle - předměstí do Mladče - Vápenka a zpět, v 
11:05 z Litovle - předměstí do Senice na Hané a zpět, ve 12:10 z Litov-
le - předměstí do Mladče - Vápenka a zpět., ve 12:40 z Litovle - před-
městí do stanice Červenka. Předprodej jízdenek od 9:00 ve stánku pořa-
datele v Července. Jízdenky lze zakoupit i ve vlaku.  H. Weberová, DiS. 
 
5. prosince Pečení mikulášských perníčků. Začátek v 8.30 hod. v 
DDM Litovel, Komenského ul. Cena 50,- Kč. Přihlášky do 2. 12. 2010. 

         Hedvika Weberová, DiS. 
 

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

13. – 20. prosince Šťastné Vánoce, vánoční ozdoby, Betlémy, P.F.  
Soutěžní práce musí být řádně podepsány a odevzdány do čtvrtka 10. 
prosince v DDM Litovel. Výstava proběhne v Koncertním sále Měst-
ského klubu od 14. – 20. prosince.                                       Alena Černá 
 
16. prosince Vánoční chystánky - budeme vyrábět voskové zvonky, 
plechové ozdoby na stromek a PF. DDM Staroměstské náměstí v 15.00 
hod. Nahlásit se předem do 11. prosince. Cena 80,- Kč.      Alena Černá 
 
18. prosince Předvánoční rozlučka v Klubu mladých. Od 20. prosince 
do 3. ledna bude klub zavřený. Přijďte se s kamarády rozloučit a vyrobit 
si malý vánoční dárek. Otevřeno bude od 13.00 do 16.00 hod. Vstupné 
5,- Kč.                                             Šárka Grunová, DiS. 
 
21. prosince Máme rádi zvířata – vědomostní soutěž. DDM v Komen-
ského ul., začátek ve 14.30 hodin. Startovné 20,- Kč za účastníka. Další 
informace u učitelů přírodopisu a profesorů biologie ve školách.  

Ing. Pavel Sova 

23. prosince Návštěva Útulku pro psy LOZ a předvánoční Olomouc. 
Sraz účastníků v 7.40 hod. na autobusovém nádraží v Litovli, návrat v 
odpoledních hodinách. Cena 70,- Kč.                           Ing. Pavel Sova 

 

Hodně pěkných zážitků na Mikuláše, veselé svátky a prázdniny 

plné radovánek přejí dětem pracovníci kolektivu DDM Litovel. 

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

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

Program na prosinec 2010 

Celý půlrok se naši pilní debrujáři pod vedením paní učitelky Miro-
slavy Černé snažili vypořádat, stejně jako mnoho dalších debrujárů 
v celé republice, s nejrůznějšími zadanými experimenty a vyplatilo se. 

Naši debrujáři se dostali mezi třináct nejlepších týmů a pod jménem 
IQ TEAM byli vysláni čtyři zástupci na druhý říjnový víkend do Liber-
ce, kde se zúčastnili celorepublikového finále ve známém centru Baby-
lon. IQ TEAM tvořili Valentýna Stejskalová, Zuzana Grulichová a Da-
niel Bazala ze 7. A a Josef Kolář z 8. B. Svého debrujárského poslání se 
zhostili víc než důstojně.  

IQ TEAM před zraky diváků a poroty přeměnil vodu na „víno“, což 
hlavně ocenila již plnoletá porota, a zahráli originální píseň na vlastno-
ručně vyrobený nástroj. Jejich více než vydařený výkon zaujal nejen po-
rotu, ale i ostatní účastníky soutěže, kteří vystoupení IQ TEAMu hod-
notili velmi pozitivně. Oba finálové večery to na pódiu pěkně bouchalo, 
smrdělo, pěnilo, hořelo, létaly různé předměty, tekla dokonce i  
„krev“. Hlavně se však chemicky i fyzikálně kouzlilo, a to především 
díky váženým odborníkům, kteří dokážou z těchto někdy nudných před-
mětů udělat fantastickou show a rozhodně se při tom nikdo nenudil. 
Nejčastější komentář zejména těch nejmenších dětí byl: „Tak to bylo 
teda hustý“. IQ TEAM nakonec skončil na skvělém čtvrtém místě, a ta-
ké získal čestnou cenu přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty 
v Liberci, takže rozhodně neodjel s prázdnou. 

Víkend debrujárů ale nebyl jen ve znamení experimentů a soutěžení. 
Děti měly na výběr bohatý sobotní program. Kluci se rozhodli strávit 
skoro celý den v IQ Parku, kde si vyzkoušeli nejrůznější fyzikální, ma-
tematické nebo přírodní teorie v praxi, holky se zase vydaly načerpat 
síly do místního aquaparku. Z Liberce tak všichni odjeli bohatší nejen o 
nové zážitky, ale také vědomosti.                                 Bc. Alena Faltová 

Interaktivní tabuli za 120 tisíc pro ZŠ Jungmannova vyhrála paní 
učitelka Petra Bazalová. Se svými interaktivními výukovými hodinami 
se přihlásila do soutěže a byla vybrána mezi téměř čtyřmi stovkami při-
hlášených z České i Slovenské republiky do finále, které se konalo 4. 
listopadu v Praze. Tam své hodiny angličtiny prezentovala a byla ve 
velmi silné konkurenci nejúspěšnější. Vítězství je o to cennější, že ško-
ly, které se soutěže zúčastnily, používají většinou tyto tabule delší dobu 
a mají jich k dispozici podstatně víc, něž je tomu na naší škole. Ale díky 
paní učitelce Bazalové můžeme už brzy využívat tabule tři. 

Vyučování s interaktivní tabulí je stále oblíbenější. Odpadají problé-
my s ušmudlanou, špatně umytou tabulí a s nečitelným rukopisem. Tato 
tabule nabízí obrázky, videa, propojení s internetem a spoustu činností. 
Protože můžeme využívat více smyslů současně, mají děti větší šanci si 
látku zapamatovat. Také je interaktivní přístup k vyučování baví daleko 
více než běžný způsob výkladu učiva. A to není všechno – tabule je umí 
také díky hlasovacímu zařízení vyzkoušet a hned mohou všichni vidět 

graf, kolik žáků odpovědělo správně, a můžeme se podívat i na jednot-
livce. 

 
Pokud vás povídání o tabuli zaujalo, rádi vám ji předvedeme odpo-

ledne 2. prosince, kdy pořádáme spolu s rodičovským sdružením DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ spojený s předvánočním jarmarkem a s kul-
turním vystoupením našich žáků. Nabídneme vám výrobky dětí i rodičů, 
zdobení perníčků, které děti samy upekly, divadelní vystoupení, zpívání 
koled, sportovní hry pro menší děti a vánoční občerstvení s punčem. 
Budeme se těšit na vaši návštěvu. 

 
A jestli v těchto podzimních dnech zavítáte do litovelské knihovny, 

ve vestibulu na vás čeká výstavka výtvarných prací našich žáků. Všech-
na tato úžasná výtvarná díla vytvořily děti v hodinách výtvarné výchovy 
vedené paní učitelkou Zdeňkou Novákovou.  

Doufáme, že si i v předvánočním shonu uděláte čas a přijdete se po-
těšit tím, co pro vás vaše děti připravily.                Mgr. Vlasta Vaňková 

 STŘEDNÍ  
 ODBORNÁ ŠKOLA 
 LITOVEL  
  Komenského 677, 

e-mail: sekretariat@soslitovel.cz 
www.soslitovel.cz, tel., fax : 585341547 

 
Nabízí získání maturitního vysvědčení – výučního listu  

v následujících oborech: 
 
MECHANIK ELEKTROTECHNIK       26-41- L/01 
 
ELEKTRIKÁŘ                                      26-51-H/01 
 
CUKRÁŘ                                             29-54-H/01 
 
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK-pro pohostinství   65-51 H/01 
 
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK-barman                 65-51-H/01  
 
Možnost nástavbového a večerního studia! 
 

Přijďte se podívat na  

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ   
8. prosince 2010 (8 - 18 hod.) 
11. února 2011 (10 – 17 hod.) 
12. února 2011 (8 – 12 hod.) 

 



Od loňského roku se žáci litovelské Základní 
školy Vítězná, pod vedením paní učitelky Mgr. 
A. Švecové, účastní výukových programů 
v ZOO Olomouc. Tady  je provází fundovaná 
průvodkyně paní Mgr. Z. Loutocká, pracovnice 
ZOO. Výukový program pokaždé končil kon-
taktem se zvířátkem žijícím v ZOO. Byl jím 
také lenochod dvouprstý jménem Bohuš, které-
ho jeho matka nepřijala, a proto ho vychováva-

la lidská maminka - ošetřovatelka. Pro žáky by-
lo setkání se zvířátkem, které v přírodě nepo-
tkáte, vždy velkým zážitkem (spatřit ho je 
vzácné i v jeho domovském teritoriu). Děti si 
Bohouška velmi oblíbily, a proto se rozhodly 
pro jeho adopci na dobu jednoho roku.  

Jsme hrdí, že můžeme lenochoda Bohouška 
podporovat, rádi jsme na něj přispěli ze svého 
kapesného.                               Mgr. A. Švecová 

Byla jsem vytvořena jako sešit. Postavili mě 
do regálu na stejný sešit jako jsem byla já. 
Stejné barvy i stejný obrázek oranžového 
mořského koníka. A pak, asi tři dny před 
začátkem školního roku, si mě, všechny moje 
stejné kamarády a daleko víc jiných sešitů 
vzala jedna paní. Přinesla nás do veliké třídy, 
kde byly dvě velké tabule. Já jsem byla asi 
čtrnáctá. Každopádně mě dostala holka, která 
se jmenovala Míša. Ta paní, co mě koupila, 
byla Míšina třídní učitelka. Už znám všechny 
ze třídy, třeba dvojčata Aničku a Marka nebo 
Míšinu nejlepší kamarádku Lídu. Míša si ze 
mě udělala sešit do matematiky a popsala mě 
spoustou čísel, příkladů, slovních úloh a ji-
ných děsných hlavolamů. A jednoho dne, kdy 
už se do mě žádné číslo nevešlo a byla jsem 
úplně popsaná, mě Míša odhodila do sběru a 
vzala si úplně nový, krásný, čistý sešit. Pak 
pro mě přijelo nákladní auto, které mě odvez-
lo do továrny, a pak už byla jenom tma. Když 
jsem se probudila, zjistila jsem, že už nejsem 
sešit, ale jsem papír! A taky jsem zjistila, že 
můj balík zrovna někdo bere. Představte si, 
byla to Míšina paní učitelka… Hurá, to mož-
ná zase uvidím Míšu, řekla jsem si. A oprav-
du - přišla Míša.Takhle vyšňořenou jsem ji 
ještě nikdy neviděla. Znovu jsem byla z obou 
stran popsaná, ale tentokrát mě Míša nevyho-
dila, ale uložila si mě na čestné místo a už si 
mě nechala napořád. Stalo se ze mě vysvěd-
čení se samými jedničkami. 

Míša Sovová z V. A třídy ZŠ Vítězná Litovel 

Pod vedením Správy CHKO Litovelské Pomo-
raví a ve spolupráci s Městem Litovel se třída 
8. A s paní učitelkou A. Švecovou a E. Zemán-
kovou zúčastnila podzimního úklidu CHKO 
Litovelské Pomoraví. Do projektu se zapojili i 
žáci ZŠ Jungmannova. Účastníci se sešli ve 
středu 13. 10. 2010 v 8.00 hodin v areálu kou-
paliště Litovel. Úklid byl zaměřen na oblast 
mezi Novými Zámky a Litovlí.  

Pro žáky byly připraveny tři trasy, na nichž se 
vyskytuje nejvíce odpadků. Z těch jsou nejčas-
tější pet-lahve, silonové sáčky, různé druhy 
igelitu, sklo, plastové výrobky, části z aut, ko-
berce… Slavnostní ukončení akce, která byla 
pořádána v rámci oslav 20. výročí založení 
CHKO se uskutečnilo u chaty Hejtmanka ve 
12.00 hodin. Zde si žáci za odměnu opekli u 
táboráku špekáčky. 

Pod vedením pracovníka Správy CHKO R. 
Studeného a paní učitelky A. Švecové žáci po-
máhali při obnově tůní pro obojživelníky v Pří-
rodní památce Hvězda u Litovle. Ručně lopata-
mi prohloubili tůňky, kde na jaře najdou útočiš-
tě nejen chráněné druhy žab, ale i jiní živoči-
chové. Dále vyřezali a odklidili část křovin v 
místech, kde Správa CHKO plánuje zřídit další 
tůňky. 
„Současné tůně na Hvězdě jsou mimo jiné 

obývány kuňkou obecnou, rosničkou zelenou a 
čolkem obecným. Po zanesení zeminou však 
přestávají jejich obyvatelům vyhovovat. Často 
postačí takovou tůň v podzimních měsících 
prohloubit lopatou a obojživelníci se do ní vrá-
tí,“ sdělil R. Studený.  

Na jaře budou naši žáci i další návštěvníci 
Hvězdy moci pozorovat, jaké druhy obojživel-
níků obnovené tůně přilákaly k rozmnožování, 
a nás bude navíc hřát vědomí, že jsme přispěli k 
pestrosti života v naší CHKO.  

ZŠ Vítězná Vás zve na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
spojený s předvánočním jarmarkem.  
Dne 7. prosince zveme všechny rodiče, pra-

rodiče a hlavně děti na prohlídku školy s 
možností nahlédnout do výuky. 

O programu Vás budeme informovat pro-
střednictvím letáčků.  

Těšíme se na Vás, přijďte se na chvíli za-
stavit v předvánočním shonu.  

Žáci a učitelé ZŠ Vítězná 



Po předešlých letech navazuje Smíšený pěvecký sbor Hany Kaštanové 
na sérii tradičních vánočních koncertů, jejichž program vždy vyplnil ne-
příliš známý, ale pro publikum velmi přitažlivý repertoár. Také tyto Váno-
ce budou spojeny s originální skladbou i osobitým hudebním složením.  

Vskutku unikátní vánoční dílo složil, podobně jako Jakub Jan Ryba 
Českou mši vánoční, slovenský páter a učitel zpěvu a varhan - Georgius 

Zrunek. Jeho Mše ke svátku Narození Páně doslova dýchá vánoční atmo-
sférou a je charakteristická svým naturálním podtextem. Vánoční náladu 
podtrhují jak části zpívané slovensky, tak i part pro fujaru a cimbál.  

Smíšený pěvecký sbor Hany Kaštanové letos uvede dílo společně se 
Smyčcovým orchestrem ZUŠ Uničov, sólisty, Dívčím komorním sborem a 
Smíšeným pěveckým sborem Uničov.   

Srdečně zveme všechny posluchače na naše koncerty, které se uskuteční  
             18. prosince v 18 hodin v Litovli na Záložně  

         19. prosince v 17 hodin v Koncertní síni v Uničově.   
Vstupenky na litovelské vystoupení je možné zakoupit v předprodeji na 

Městském klubu v Litovli.                                                                      H.K. 

4. neděle adventní                 Červenka                                    8. 15 
19. 12.                                     Litovel                                         9. 30 
                                                Rozvadovice                             11. 00 
                                                Litovel                                       17. 00 
Štědrý den                              Litovel - dětská mše sv.          15. 00 
24. 12.                                     Červenka – půlnoční              21. 00 
                                                Litovel - půlnoční                    23. 00 
Boží hod vánoční                  Litovel                                        9.  30 
25. 12.                                     Rozvadovice                             11. 00 
Svátek Svaté rodiny              Červenka                                    8. 15 
26. 12.                                     Litovel                                         9. 30 
                                                Rozvadovice                             11. 00 
Slavnost Matky Boží              Červenka                                    8. 15 
Panny Marie 1. 1. 2011        Litovel                                         9. 30 
                                                Rozvadovice                              11. 00 

Na prahu nového desetiletí přichází sbor PALORA s překvapením. Je 
zabalené v notovém papíře, převázané mašličkou a jmenuje se Adventní 
koncerty. Litovelský vánoční kalendář besídek i velkých koncertů je přepl-
něný, boj o termíny začíná už uprostřed léta a boj o posluchače přichází 
vzápětí. Navíc v tomto čase jeden vedle druhého spěcháme, nakupujeme, 
pečeme a uklízíme, aby mohl přijít vánoční pokoj a mír. 

Pro letošní rok se tedy omlouváme všem posluchačům, kteří si oblíbili 
vánoční koncerty PS PALORA v aule gymnázia a těšíme se na setkání 
v Adventu. Mimo důvody výše uvedené je třeba konstatovat, že máme za 
sebou náročný rok a chceme dotáhnout do konce projekt, na jehož přípra-
vě jsme začali pracovat právě před rokem. Pro loňské jubilejní vánoční 
koncerty jsme připravili výběr skladeb z barokního oratoria Juda Maka-
bejský Georga Friedricha Händela, na zářijový koncert k 10. výročí sboru 
rockové oratorium Eversmiling liberty s náznakem hudebního i scénické-
ho propojení rockové podoby oratoria s původním barokním, protože Juda 
Makabejský i Eversmiling liberty jedno jsou, co se námětu týká. Chtěli 
jsme posluchačům ukázat, jak směle vedle sebe může stát barokní originál 
a jeho současné pojetí ovlivněné populární hudbou.  

Projekt ve své úplné podobě s rockovou kapelou i komorním orchestrem 
na jedné scéně nebyl na litovelském náměstí při narozeninovém koncertu 
technicky realizovatelný, i tak bylo nazvučení náročné a spolupráce s mis-
trem zvuku nevyšla podle našich představ (prostě jsme byli jen místní pě-
vecký sbor po No Name a před Čechomorem) – díky, pane doktore 
Schmalzi, za zastání. Poděkování však především patří agentuře BAVI a 
Městu Litovel, kteří nám koncert na náměstí umožnili vůbec zrealizovat. 

Představu o vyrovnaném barockovém představení se pokusíme dotáh-
nout do konce při adventních koncertech. Srdečně Vás všechny zveme na 
druhou adventní neděli 5. prosince 2010 v 15 hodin do kostela Panny Ma-
rie Sněžné v Olomouci nebo v 19 hodin do klášterního kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie v Šumperku. Koncerty finančně podpořil Olomoucký 

kraj. Kromě zpěváků PS PALORA a jeho sólistů Ivy Kevešové, Anny 
Amanatidu, Oldy Balláka, Báry Antonové, Jana Valuška a Leoše Bílka 
uslyšíte opět hrát Radima Ilka, Zdeňka Dočekala, Luboše Coufala, Ladi-
slava Špundu a navíc i Komorní orchestr Iši Krejčího z Olomouce.  

Předehrou k těmto adventním koncertům bude 3. prosince v 18 hodin 
koncert PALORY v kostele svaté Kateřiny v Bílé Lhotě pořádaný Mikro-
regionem Litovelsko, MAS Moravská cesta, MAS Region Haná a MK Li-
tovel, který zajistí pro zájemce z Litovle dopravu na koncert i zpět.  

Věříme, že i když nebudeme vystupovat přímo v Litovli, Olomouc a 
Šumperk pro Vás nebudou příliš daleko a cestu na naše koncerty si najde-
te. Těšíme se na setkání s Vámi. 

za PS PALORA Mgr. Marcela Barvířová a Mgr. Alena Tichá 

Letos již od 1. prosince bude veřejnosti zpřístupněn ojedinělý loštický 
Betlém u řezbáře Jaroslava Beneše na Moravičanské ulici č.p. 439. Ote-
vřeno je denně, včetně svátků, od 14.00 do 18.00 hodin. 

Výstava je doplněna pracemi místních výtvarníků. Samotný Betlém bu-
de rozšířen o místní postavičky Miloše Kličku zv. Faust, malíře Pavla Ale-
xandra Taťouna a bouzovského mistra zlatníka Michala Mayera, který si 
sám zhotovil brýle a zlatnické kleště. Příp. dotazy na tel.: 603 929 926. 

Zveme Vás na tradiční vystoupení pěveckých sborů:  
11. 12. v 17.00 hod.   HANÁCKÁ MÔZÊKA  
16. 12. v 18.00 hod.   DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR MLÁDÍ  
21. 12. v 17.00 hod.     ZVONEČEK, DPS A DRAMATICKÝ KROUŽEK 
 
HANÁCKÝ BETLÉM od akademického malíře, litovelského rodáka 
Františka Doubravy, který jej vytvořil kolem roku 1925, si budete 
moci prohlédnout denně od 20. prosince do 7. ledna v čase od 
10.00 do 16.00 hod. v Husově sboru. 
 
Slavnostní PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA se uskuteční na Štědrý 
den, tedy 24. 12. ve 22.00 hodin.  

Dětský pěvecký sbor MLÁDÍ,  
při ZŠ Vítězná v Litovli, vás srdečně zve  
na svůj VÁNOČNÍ KONCERT, 
který se koná ve čtvrtek 16. prosince 2010  
v 18.00 hod. v Husově sboru v Litovli. 
Vstupné dobrovolné. Těšíme se na vás! 
 
Na poslední měsíc v roce chystá také ZUŠ Lito-
vel vánoční koncerty:  
Vánoční koncert v kostele sv. Alfonze v Čer-
vence bude uspořádán 16. prosince společně  
s místní Základní školou, začátek v 17.00 hod.  
V Příkazích bude vánoční koncert uspořádán 
ve skanzenu dne 18. prosince. 

 



Na nedělní odpoledne 5. 
prosince jsme nejen pro 
děti, ale i jejich rodiče při-
pravili v pořadí již čtvrté 
setkání Mikulášů, čertů a 
andělů v Litovli. Slet na 
náměstí začíná od 15. ho-
diny, porota vybere z pří-

tomných masek ty nejlepší, náležitě je ocení, a 
ty pak mohou pokračovat ve svém „mi-
kulášování“ u dětí v rodinách. 
Čertovský rej ozdobí profesionální bubenic-

ká show skupiny JUMPING DRUMS. A jaká 
ta show bude? „Naše hudba je symbiózou ryt-
mů a melodií všech světových kontinentů. 
Tvorbu Jumping Drums inspiruje sám život v 

jeho plné kráse relativity dobra a zla. Vnímejte 
naši hudbu nejen ušima, ale celým tělem. 
Nechte ji promlouvat k vašim duším. Nechte ji 
burcovat vaše spící vědomí. Poslouchejte a ne-
chávejte se strhnout proudem její energie. 
Jumping Drums jsou tu, aby zabouchali na 
vrata vašich ulit tak, že je sami zatoužíte roz-
bít, nadechnout se a... ostatní je již na vás.“ 

Program poté vyvrcholí originálním ohňo-
vým vystoupením, které pro vás připravila 
agentura Morgenstern. Novinkou v programu 
pro děti bude zapisování hříchů u Lucifera. 
Tradiční VÁNOČNÍ PUNČ bude opět připra-
ven, vstup volný. Těší se na vás pořadatelé.  

-MK–  

Ilustrační foto archív redakce, J.M. 

Letos Městský klub Litovel společně s Ko-
misí kultury, školství a sportu připravil pro-
gram na dvě odpoledne. Zastavte se v předvá-
nočním shonu a užijte si sváteční náladu. Díky 
výborné spolupráci s místními školními zaříze-
ními a spolky ožije náměstí Přemysla Otakara 
v pátek 3. prosince od 15 hodin. Vánočně la-
děný program, písničky a scénky předvedou 
děti z MŠ Gemerská, ZŠ Jungmannova, ZŠ 
Vítězná, ZŠ Nasobůrky a z Dětského domova 
Litovel. Za zvuku fanfár Trubačů z Doubravy 

se v 16 hodin slavnostně rozsvítí vánoční 
strom na náměstí.  

Také letos bude pro všechny děti připrave-
na „JEŽÍŠKOVA POŠTA“. Děti si tak mohou 
přijít napsat nebo nakreslit přání a poslat ho 
naší „Andělskou poštou“. Všichni se pak mů-
žeme těšit na občerstvení a již tradiční VÁ-
NOČNÍ PUNČ.  

V 16.40 bude na náměstí přistaven autobus, 
který zdarma odveze zájemce na nevšední ad-
ventní slavnost v Bílé Lhotě, kde již bude pro-

bíhat minijarmark. Předvánoční program bude 
pokračovat v místním kostele sv. Kateřiny, Ba-
rockové oratorium Eversmiling Liberty v po-
dání pěveckého sboru GJO PALORA tady za-
čne v 18 hodin a bude krásným završením ce-
lého odpoledne. 

Takže neváhejte a přijďte společně s námi 
příjemně strávit předvánoční čas. Vstup volný. 

Akci v Bílé Lhotě připravil Mikroregion Li-
tovelsko, MAS Moravská cesta a Haná, za 
podpory Olomouckého kraje.                  –MK- 

Orchestr Václava Hybše není třeba dlouze 
představovat. Jeho nahrávky jsou již víc jak 
čtyřicet let známy po celé Evropě, ale také v 
USA, Kanadě, Austrálii a Japonsku. Repertoár 
je mnohostranný - interpretuje pop-music, 
swing, muzikál, operetu, ale i lidovou a de-
chovou hudbu. Pro svou přizpůsobivost je vy-
hledáván našimi i zahraničními umělci z nej-
různějších hudebních žánrů.  

Václav Hybš s orchestrem účinkuje např. na 
Koncertu hvězd na Žofíně, na plesech pro nej-
různější firmy a také na Plese vídeňských fil-
harmoniků ve Vídni (naposledy v roce 2002). 
Mezi nejoblíbenější pořady patří tradiční Vá-

noční koncerty, s nimiž vystupuje po celé naší 
vlasti již od roku 1976. 

Letošní „Vánoční koncert 2010“ se ponese v 
duchu oslav 75. narozenin dirigenta a 50. vý-
ročí založení orchestru. Hlavními hosty jsou 
přední operetní zpěvačka IVETA DUFKOVÁ, 
tanečník, herec a zpěvák VLASTIMIL HA-
RAPES, dále v programu vystoupí Irena Kou-
salová a Jan Smigmator (zpěv) a vynikající 
houslistka HANA HLOŽKOVÁ. 

Městský klub Litovel vánoční koncert Vác-
lava Hybše uvádí v sobotu 4. prosince ve 20 
hod. ve Velkém sále Záložny v Litovli, srdeč-
ně všechny zveme.                                  -MK- 

World music inspirovaná moravskou tradiční 
hudbou 

Písničkář Tomáš Kočko vstoupil do pově-
domí širší veřejnosti s recitálem, ve kterém 
uvedl zhudebněnou poezii básníka píšícího v 
dialektu beskydských horalů - Ladislava Nez-
dařila. Zpopularizoval a pro mnohé objevil 
beskydského barda, který své dílo zasvětil 
rodným horám, jejich obyvatelům, zvykům a 
slavným hrdinům tohoto kraje. Písně na bás-
nické texty Ladislava Nezdařila tvoří podstat-
nou část Kočkova repertoáru, který už několik 
let uvádí v hudební formaci „Tomáš Kočko & 
ORCHESTR“.  

Druhou významnou částí repertoáru je původ-
ní ohlasová tvorba inspirovaná zbojnickou 
tematikou, zvláště pověstmi a písněmi o Ondrá-

šovi, legendárním hrdinovi beskydských hor. 
Repertoár doplňují osobité úpravy tradičních 
písní Moravy.  

Zvuk kapely je akustický, poučený rockem, 
etnickou hudbou i jazzem. Tomáš Kočko & 
ORCHESTR vystupovali na mnoha význam-
ných festivalech world music, festivalech 
folkových, folklorních, rockových i festivalech 
alternativní hudby v ČR i zahraničí. V roce 
1999 vyšlo debutové CD HORNÍ CHLAPCI a 
toto album bylo časopisem FOLK & Country 
hodnoceno jako DEBUT ROKU! Neméně 
úspěšné bylo i druhé CD Do kamene tesané 
aneb ONDRÁŠ, které se stalo inspiračním 
zdrojem pro pozdější vznik polského diva-
delního představení Ondraszek – pan Lysej 
Góry. Album DO TANCA! bylo Akademií po-

pulární hudby nominováno na cenu Anděl 2003. 
CD POPLÓR (2006) se v konkurenci alb z 
celého světa drželo dva měsíce v Top 20 
Europian World Music Charts a vyhrálo oce-
nění Anděl 2006 - Deska roku v kategorii world 
music. Aktuální album KOLEDA je nomi-
nováno na cenu Anděl v kategorii world music.  

Obsazení: TOMÁŠ KOČKO (kytara, man-
dolína, koncovka, zpěv), HELENKA MA-
CHÁČKOVÁ (zobcové flétny, dvojačka, hou-
sle, cimbál, vokály), LIBUŠKA ČERNÁ (viola, 
housle, vokály, zpěv), PETR „TFAROCH“ 
HLADÍK (perkuse, cimbál, vokály) a KAMIL  
„MEDVĚD“ TOMÁNEK (kontrabas, vokály). 

Zveme všechny na vánoční koncert do krás-
ného prostředí kostela sv. Marka v Litovli v úterý 
21. prosince, začátek je v 19 hodin.              – MK- 



 
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
pátek 3. 12., náměstí Př. Otakara v Litovli, od 15 hod., volný vstup 

- účinkují: MŠ Gemerská, ZŠ Jungmannova (DPS Úsvit, dramatický 
kroužek Rolnička), ZŠ Vítězná (DPS Mládí, dramatický kroužek Zvo-
neček), Dětský domov Litovel, ZŠ Nasobůrky a Trubači z Doubravy  
- v 16.40 hodin odjezd autobusu z náměstí Př. Otakara do Bílé Lhoty - 
nevšední adventní slavnost, minijarmark, BAROCKOVÉ ORATORI-
UM EVERSMILING LIBERTY, kostel sv. Kateřiny v podání pěvec-
kého sboru GJO PALORA, začátek v 18 hod.  
 
VÁCLAV HYBŠ s orchestrem - velký vánoční koncert  
sobota 4. 12., Velký sál Záložny v Litovli, 20 hod., vstupné: předpr. od 

100 Kč, na místě +50 Kč 

hosté: Iveta Dufková, Vlastimil Harapes, Hana Hložková, Irena Kousa-
lová a Jan Smigmator  
 
IV. SLET ČERTŮ, MIKULÁŠŮ A ANDĚLŮ 
neděle 5. 12., náměstí Př. Otakara v Litovli, od 15 hod., volný vstup 

tradiční soutěž nejlepších masek pro děti a dospělé, včetně zábavné-
ho programu na náměstí: profesionální bubenická show skupiny 
JUMPING DRUMS, originální ohňové vystoupení agentury Morgen-
stern, zapisování hříchů u LUCIFERA, JEŽÍŠKOVA POŠTA aj. 
v 16 hod. vyhodnocení a předání hodnotných cen nejlepším maskám 
 
EDDIE STOILOW „kapela jiné reality“  
středa 8. 12., Malý sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: předprodej 

50 Kč, na místě + 50 Kč 

koncert nové klubové skupiny, která přináší čerstvý vítr české hudební 
scéně, moderní pop a world music  
 
VÁNOČNÍ KONCERT pro děti s Pavlem NOVÁKEM ml.  
čtvrtek 9. 12., Velký sál Záložny v Litovli, 10 hod., vstupné: 40 Kč 

pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ, včetně veřejnosti 

Prodejní VÁNOČNÍ VÝSTAVA 
13. – 20. 12., Koncertní sál MK Litovel, PO – PÁ 9 – 17, SO – NE 10 – 

13 hod., vstupné dobrovolné 

prodej vánočních ozdob a dekorací spojený s výstavou dětských prací, 
ve spolupráci s DDM    
 
Prodejní VÝSTAVA STUDIA ATELIÉR 
13. – 20. 12., Výstavní síň MK Litovel, PO – PÁ 9 – 17, SO – NE 10 – 

13 hod., vstupné dobrovolné  

prodejní výstava litovelských výtvarníků 
 
VÁNOČNÍ PASTÝŘSKÁ MŠE                                  
sobota 18. 12., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: předpr. od 

70 Kč, na místě +50 Kč 

vánoční koncert, účinkuje: Smíšený pěvecký sbor Hany Kaštanové aj. 
 
TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR v kostele  

úterý 21. 12., kostel sv. Marka v Litovli, 19 hod., vstupné: předpr. 100 

Kč, na místě +50 Kč 

vánoční koncert, world music inspirovaná moravskou tradiční hudbou 
 
VÁNOČNÍ KONCERT KANTIKY                                                     
sobota 25. 12., kostel sv. Marka v Litovli, 16 hod, vstupné dobrovolné  

účinkuje: Smíšený pěvecký sbor Kantika  
 
PŘIPRAVUJEME: 
REPREZENTAČNÍ PLES, HANÁCKÉ BÁL 
 
PŘEDPRODEJ:           
MK Litovel, nám. Př. Otakara 753, Litovel, tel.: 585 341 633,  
e-mail: nepustilova@mklitovel.cz 
TIC (Bavi) Litovel, nám. Př. Otakara 754, tel.: 585 342 300,  
e-mail: info@bavi.cz 
(v případě platby na účet č. 35-781 697 0247/0100 kontaktujte paní Ne-
pustilovou z MK Litovel)     www.mklitovel.cz, www.mestolitovel.cz 

EDDIE STOILOW - kapela jiné reality 
Kapela, která hraje teprve šest let, si získala posluchače přesvědčivým 

zvukem a příjemným moderním popem s prvky world music. Eddie Stoi-
low nechybí na žádném kvalitním letním festivalu a hrává opakovaně  
na renomovaných klubových scénách. 

Průlomem v její kariéře je účast na turné No Name (2007), Suport Les-
biens (2009), Chinaski (2010) a získání nominace na cenu v kategorii Ob-

jev roku ve výročních cenách časopisu Report Žebřík 2009. 
Na premiérovém CD s názvem Best Of připravili členové kapely písně, 

které mají naději stát se velkými hity a zvukem připomínají zahraniční ka-
pely té nejlepší třídy. 

Složení: Jan „Žampík“ Žampa – zpěv a kytara, David „Sverje“ Šmídt – 
piano a klávesy, Martin „Pušky“ Puškař – basa, Martin „Mrázič“ Mrá-
zek – kytara, Vladimír „Vladko“ Zeman – perkuse a Michal „Honx“ 
Hons – bicí, kmotrem kapely je známý herec Bob Klepl. 

Pokud chcete vědět, co má společného kosmický prostor s kapelou Ed-
die Stoilow a mnoho dalšího, máte možnost vidět celé osazenstvo ve 
středu 8. prosince v 19 hodin v Malém sále Záložny v Litovli.            -MK- 

V sobotu 20. listopadu soutěžily taneční kroužky z Litovle, Senice na 
Hané a Mohelnice ,,O zlatou rybičku“. Kromě zápolení o medaile v dis-
ku a hip hopu jednotlivců mohli diváci obdivovat malé šikovné  
,,Včelky“, ,,Černoušky“ nebo ,,Klauny a králíky“, zazpívat si s děvča-
ty ,,Okolo Frýdku“, pochválit vlastní tvorbu ,,disko-dvojic“, zatleskat 
choreografiím malých skupin ,,Party-mix“ a ,,Bylo nás šest“ a těšit se na 
nová vystoupení při ukázkách, co připravujeme. Na snímku jsou děti TS 
Kaster při vystoupení ,,Flashdance“        M. Grulichová, DDM Litovel 

14. 1. 2011 - Reprezentační ples Městského klubu Litovel 
21. 1. 2011 - Společenský ples ZŠ Jungmannova Litovel 
28. 1. 2011 - Společenský ples - Mikroregion Litovelsko 



Milí čtenáři, soutěž pokračuje!  
Poznáte na fotografii detail architektury, které 
budovy v Litovli je ozdobou? Uveďte ulici, č. 
popisné, příp. vžitý název. Odpovědi prosím 
posílejte na adresu redakce do 10. prosince. 
             Městský úřad Litovel 
             Nám. Přemysla Otakara 778 
             784 01 Litovel 
E-mail: litovelskenoviny@mestolitovel.cz 
Podatelna MěÚ Litovel – možno doručit osob-
ně. 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. 11 byla: Kaple sv. Jiří v Litovli, výzdoba 
nad vstupními dveřmi. Šťastnou výherkyní 
soutěže je paní Hana Mikešová z Litovle.
                                         BLAHOPŘEJEME! 

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 
                         17.00 – 18.00 hod.       ANGLIČTINA – PROJEKT (1x za 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 DÍLNIČKY – dle aktuálního programu, 2. patro 
ČT                      9.00 – 10.00 hod.       CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI – (děti 1,5 – 2,5 roků), 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 

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  

POSKYTUJEME PŮJČKY 
Od 5 do 50 000 Kč  

DO 24 HODIN 
Tel.: 737 912 601 

AKCE V PROSINCI 
 

  1. 12.  VÝROBA VÁNOČNÍCH PŘÁNÍ PRO KLIENTY CHARITY 
  2. 12.  MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
  8. 12.  TVOŘENÍ VÁNOČNÍCH OZDOB Z PEDIGU – ZVONEČKY  
  9. 12.  ŠÁTKOVÁNÍ – ukázka nošení dětí v šátcích 
15. 12.  UŽ VÁS NEBAVÍ POHLED NA ROZJETOU VÁNOČKU? 
             ukázka pletení vánoček ze 6 pramenů současně 
26. 12.  NÁVŠTĚVA JESLIČEK PRO RODINY S DĚTMI  

Bližší informace v MC Rybička 
 

Kontakty:  
Animátorka MC           Jarmila Dospivová, 739 246 016,  
                                     mcrybickalitovel@seznam.cz 
Lektor angličtiny:         Mgr. Simon Geprtová, 604 483 831 
Přednášky:                   Monika Blažková, 734 435 198 
Baby klub:                   Zdena Dvořáková, 737 974 783 
Vedoucí střediska Charity Litovel: 
                                     Ing. Ludmila Zavadilová, 736 750 222 

 
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY V MC RYBIČKA  
JSOU OD 20. 12. 2010 DO 3. 1. 2011. 
 
MATEŘSKÉ CENTRUM PŘEJE VŠEM KRÁS-
NÉ A POŽEHNANÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH 
SVÁTKŮ, TĚŠÍME SE NA SETKÁVÁNÍ S DĚT-
MI A MAMINKAMI V NOVÉM ROCE 2011. 

Manželé Zajíčkovi (na fotu vpravo za skupinou 

dětí) věnovali dětem okrasné dýně ze své za-

hrádky na výrobu dýňáčků. Mateřské centrum 

Rybička jim touto cestou děkuje, dýně od nich 

dostává již několikátý rok. Dětem se výroba dý-

ňáčků a hlavně potom zažehnuté světýlko  

v nich líbí.                                                   Red. 



Přestože nejsem pamětník, dovolím si z dostupných materiálů za-
vzpomínat na rodinu Mekiskovu, s níž byla Litovel spjata od počátku 
19. století až do roku 1945. Důvodem je současná výstava k výročí 
vzniku Papcelu v městském muzeu. 

První stopy nás zavedou k Františku Mekiskovi, který přišel do Li-
tovle z Čáslavi. Víme o něm, že vlastnil na Olomouckém předměstí č. 
20, 21 barvírnu (dnešní roh ulic Palackého a Nábřežní, oba původní do-
my shořely v roce 1922), oženil se s Antonií, dcerou hostinského „U 
Bílého koníčka“ Josefa Liedermanna a poněmčil se. Jeho syn Vilém 
Mekiska se narodil v roce 1814 a byl městským kancelistou.  

Karel Mekiska, syn Viléma a majitel továrny na plechové a zámeč-
nické zboží, se narodil v Litovli 1. února 1853. Měl zámečnickou dílnu 
v dnešní Revoluční ulici (z této části města je také znám pojem Mekis-
kova kasárna), jejíž tradice sahala až do roku 1875 (písemný doklad 
máme až ze dne 30. prosince 1887, kdy Úřední list Brněnských novin 
oznamuje, že do c. k. krajského obchodního soudu v Olomouci byla za-
psána firma Karel Mekiska, továrna na plechové a zámečnické zboží 
v Litovli na Moravě).  Byl posledním německým starostou v Litovli 
v období od roku 1893 do roku 1899 a také horlivý podporovatel ně-
meckého živlu ve městě. Karlovou první manželkou byla Alžběta Ko-
nečná, sestra mlynáře Františka Konečného. Druhou ženou mu byla 
Henriette (Jindřiška), dcera Eduarda Suchomela, majitele flokárny, poz-
ději sladovny v místě dnešního areálu firmy Papcel. Spolu měli tři syny 
a dceru – Karla (narozen 1895), Wilhelma (Viléma), Friedricha 
(Bedřicha), častěji uváděného jako Fritze (narozen 1902) a Friederike 
(Bedřišku). Ta se provdala do Velkých Losin za ing. Kricka.  

Majitel továrny umírá v Litovli ještě za války – 5. června 1916. Fir-
mu pravděpodobně do dospělosti všech tří synů vedla jeho žena. V roce 
1921 je již podnik zapsán pod novým názvem Karla Mekisky synové, 
továrna na plechové a zámečnické zboží v Litovli na Moravě. Základní 
kapitál společnosti tehdy činil 600 000,- Kč. Vlastnické vztahy ve firmě 
se ve 20. letech 20. století upravovaly. Po smrti Viléma dne 1. listopadu 
1921 ve Frývaldově (dnes Jeseník) bez zanechání poslední vůle bylo 
rozhodnuto, že bratři Karl a Fritz Mekiskovi vyplatí matku (připadla jí 
polovina jmění po Vilémovi cca 150 000 Kč) a sestru (šestina Vilémova 
jmění cca 50 000 Kč). Továrnu vlastnili dále oba bratři Karl a Fritz. 

Litovelští Němci se těžko smiřovali s volební porážkou v roce 1899 a 
dozvuky ztráty vedoucího postavení se projevovaly i za 1. Českosloven-
ské republiky (1918 – 1938). Dokladem může být návštěva prezidenta 
T.G. Masaryka v Litovli, kdy továrník Mekiska raději odejel z města, 
než aby byl přítomen slavnostnímu uvítání. Také Německý dům (dnešní 
Městský klub) zůstal nevyzdoben, což odsoudili i mnozí němečtí před-
stavitelé města. Nevraživost vůči Čechům dokládá i zdánlivý detail 
z rodinného života Mekisků – pan továrník měl dva psy - dogy Masary-
ka a Beneše. 

Karl Mekiska se oženil s nejstarší dcerou ing. Kurta Schustera, vý-
znamného představitele německé společnosti ve městě (Schusterova vila 
se dodnes nachází u Svatojánu – sídlila v ní Liga proti TBC, dnes patří 
MUDr. Dostálové). Spolu měli syna Karla a dceru Helgu. Mladší dcera 
ing. Kurta Schustera se stala manželkou Fritze Mekisky. 

Fritz Mekiska byl v květnu 1938 jmenován za Němce do městského 
zastupitelstva. Po vzniku tzv. Protektorátu Čechy a Morava se oba brat-
ři stali členy nacistických úderných oddílů SA. Karel nosil uniformu SA 
téměř neustále a dával najevo svou nadřazenost. Byl také důvěrníkem 
gestapa pro Litovelsko. Hans Svoboda, pověřený po odstranění starosty 
Msgre. Vincence Horáka vedením města, oznámil v městském zastupi-
telstvu 25. června 1940, že Zemský úřad rozpustil městské zastupitel-
stvo a Okresní úřad jmenoval vládním komisařem Fritze Mekisku, to-
várníka z Litovle. Fritz Mekiska byl slavnostně uveden v úřad 27. červ-
na 1940. Hlásil se k němectví a snažil se dát Litovli znovu německý ráz. 
Ve snaze o poněmčení města si zval na radnici občany, kteří měli ně-
mecké předky nebo absolvovali německou školu a nutil je ke změně 
státní příslušnosti. Občané vnímali změnu i díky přejmenování někte-
rých ulic – SA Strasse (ul. 1. máje), Goethova (Kollárova), Schillerova 
(Sochova), Poppova (Boskovicova), Minnichova (Komenského) apod. 
Probíhala cenzura veřejného života, dne 16. května 1941 končí vydává-
ní místních novin Litovelský kraj. Neexistují zápisy z jednání, autentic-
ké dokumenty. Z toho můžeme usuzovat, že Fritz Mekiska vládl auto-
kraticky. Abychom nebyli nespravedliví, musíme přiznat, že Fritz Meki-
ska byl také lokálním patriotem, o čemž svědčí i skutečnost, že nechal 

upravit na radnici vstupní mázhauz a v roce 1944 vymalovat obřadní síň 
Františkem Flasarem, který zachytil historii města na 7 lunetách. 

Květnové dny roku 1945 výrazně zasáhly do postavení rodiny Meki-
skovy v Litovli. Vládní komisař Fritz Mekiska uprchl s ustupujícími vo-
jáky. Jeho žena se poté, co jim u Čáslavi došel benzín, zhroutila a ne-
mohla dále. Karel Mekiska odjel, podle záznamu v dnes nezvěstné kro-
nice n. p. Papcel zpracovávané Jiřím Němcem, z Litovle autem asi 3 
dny před koncem války. 26. května 1945 štábní kapitán Ženožička při-
vezl Mekiskovy zpět do Litovle, kde se nevyhnuli ponižujícímu vození 
městem. Dle výpovědi pamětníků byl továrník Mekiska na poštovním 
voze zatíženém lomovým kamenem z blízké vápenky a na hrudi měl ná-
pis „Hitler je svině“ a byl nucen hlásat, že je zrádce českého národa. 
Potom byla Mekiskova rodina odsunuta. 

Firma Karla Mekisky synové, továrna na plechové a zámečnické zbo-
ží byla vymazána z obchodního rejstříku 14. října 1951.  

Poslední vzpomínka na Mekisky v souvislosti s Litovlí je z konce 60. 
let, kdy byl Fritz Mekiska spatřen, jak fotografuje areál bývalé Mekis-
kovy továrny, tehdy již národní podnik Papcel. Byl rozpoznán a do 24 
hodin musel opustit Československo. 

Tímto příspěvkem se ohlížíme za minulostí města a vyzýváme všech-
ny čtenáře Litovelských novin, pamětníky a občany města Litovle, aby 
nám v souvislosti s rychle plynoucím časem pomohli zachránit, co se 
ještě dá. Muzeum Litovel má v úmyslu shromáždit portrétní fotografie 
všech bývalých představitelů města, kteří stáli v čele Litovle právě po 
Fritzi Mekiskovi. Jsou města, kde je na radnicích přímo obrazová gale-
rie starostů nepřerušená válečnými událostmi ani obdobím 1945 – 1989. 
I Litovel si zaslouží vzpomenout těchto mužů (žena ve vedení města do-
sud nebyla) a věnovat jim důstojné místo. Dr. Otakar Vašek, Ing. Jan 
Cucla, Josef Skopec, Leo Paulů, Václav Müller, Josef Veis, Antonín 
Vlček, Zdeněk Janků, Dr. Lubomír Vymětal, František Geschwinder a 
MVDr. Vojtěch Grézl by neměla být pouhá jména, ale pro další genera-
ce bychom měli uchovat i jejich tváře. Fotografie musí být ostré, ideální 
jsou osobní doklady, legitimace… Děkujeme za pomoc.                  RoN 

 

Muzeum Litovel a Muzejní společnost Litovelska, občanské sdružení, 
připravují na prosinec přednášku ČARODĚJNICKÉ PROCESY 
Na čtvrtek 2. prosince 2010 jsme si do Litovle pozvali studentku 

Univerzity Palackého v Olomouci Bc. Zuzanu Haraštovou, která od 17 
hodin ve výstavním sále Muzea Litovel promluví na téma čarodějnic-
kých procesů. Přednáška nazvaná Čarodějnické procesy v retrospektivě 

bude mapovat výskyt v českých zemích, autory, kteří o procesech psali 
od minulosti do současnosti, zavzpomínáme také na pana Josefa Bez-
děčku a jeho příspěvek Litovel a procesy s čarodějnicemi. Než začneme 
prožívat příchod Mikulášů, andělů a čertů, vrátíme se touto prezentací 
k jiným nadpřirozeným silám, které trápily společnost v minulých stale-
tích.                                                                                                    RoN 

Rodina Karla Mekisky, továrníka v Litovli kolem roku 1906. 

Zleva: Friederike, Henriette, Carl st., Carl ml., Friedrich (Fritz)  

a Wilhelm. Dobová fotografie.   



Nalezneme je ve výškách - na fasádách domů, kostelů, kapliček, zám-
ků, hradů, na volném prostranství – v zeleni parku, v dláždění ulice, 
malé nebo velké samostatné plastiky, nebo taky mohou být vyryté do 
pískovcového zábradlí, jako je tomu např. na ochozu Litovelské věže. O 
čem mluvíme? O slunečních hodinách. Vyskytují se doslova po celém 
světě, od Peru po Island. Jejich stáří je různé – od několika staletí po 
docela nové, moderní. Ale doslova všechny donutí člověka zastavit se a 
aspoň na chvilku se zaposlouchat do jejich „tikotu“. 
Sluneční hodiny ochotně ukazují čas, podle toho, jak na ně svítí Slunce. 

Ještě v 19. století se podle nich seřizovaly hodiny na věžích nebo se 

oznamovalo poledne. Jejich čas je stejný jako na našich digitálkách, 

ale přece jiný. 

Nečekejme, že sluneční hodiny budou ukazovat úplně stejný čas jako 
naše hodinky. I když čtyřikrát do roka (okolo 15. dubna, 14. června, 
31. srpna a 24. prosince) tomu tak bude. V tomto čase se totiž shoduje 
pravý sluneční čas se středním slunečním časem. Z ideální oběžné drá-
hy Země se určuje střední sluneční čas, který se s pravým shoduje jen v 
uvedených dnech. Pravý sluneční čas ukazují jen sluneční hodiny. Naše 
hodinky ukazují čas středoevropský. A ten se od slunečního času může 
o čtvrthodinku lišit. 

Sluneční hodiny jsou někdy úplně prosté, jen s římskými nebo arab-
skými číslicemi. Jindy jsou bohatě zdobené hrdiny z bájí nebo taky kro-
jovanými postavami, které se vážou k dané lokalitě. Často se na nich 
vyskytuje motiv slunce. Někdy sluneční hodiny ukazují „jen čas“, jindy 
jsou doplněny měsíčními znameními a dalšími značkami. 

Ani na Litovelsku nejsou sluneční hodiny vzácností. Až je najdete, 
neváhejte se na chvilku zastavit. Každé z nich jsou jedinečné a originál-
ní. Nebo už jste někdy viděli dvoje stejné sluneční hodiny?  

A kde je tedy na Litovelsku hledat? V obcích Březové, Bouzov, Cho-
lina, Hradečná, Litovel 2x, Náměšť na Hané, Unčovice 3x, Senička. Ale 
nejspíš je jich ještě více.                                                                     E.V. 

Na koridě 
Býčí zápasy patří neodmyslitelně ke španělské kultuře mimo jiné i 

proto, že se zde nehraje nerozhodně (Hemingway). I když se počítá se 
smrtí býka, ne vždy to tak musí být. Naposled utrpěl v madridské aréně 
Las Ventas vážné zranění matador Julio Aparicio v květnu 2010, když 
mu býčí roh pronikl bradou přes ústní dutinu navenek. A v přilehlém 
Muzeu býků je k vidění oblečení nejslavnějšího matadora všech dob 
Manoleta, na protější stěně pak vycpaná hlava býka jménem Islero, kte-
rý Manoleta v tom oblečení nabral na rohy. Aréna Las Ventas pojme 
přes 20 000 diváků; v květnu se scházejí každý den na představení, kte-
ré začíná přesně v 19 hodin a trvá asi dvě hodiny. Lístky jsou cenově 
odstupňovány ne tak dle vzdálenosti od samotné kruhové písčité arény, 
nýbrž podle toho, zda sedíte ty dvě hodiny na slunci (sol), na slunci a 
stínu (sol y sombra), či ve stínu (sombra). Rozdíl v ceně může být až 
dvojnásobný. Každopádně si připravte na průměrný lístek asi 60 eur. Té 
ceně se nedivte. Takový býk něco stojí, za ty dvě hodiny jich skoná 
sedm, počítejte platy matadorů a pomocníků picadores a bandorilleros 
a vezměte v úvahu, že v pozadí je v malém operačním sále připravený 
doktor, jakož i v kapli kněz.  

Díky aktivistům za práva zvířat popularita zápasů klesá. Podle výzku-
mu veřejného mínění z roku 2002 jen něco přes 10 % Španělů má  
„vážný zájem“ o koridu, zatímco téměř 70 % o ni nestojí. Z průzkumu 
vyplývá, že mladí lidé ztrácejí zájem více než starší generace. Zájem se 
liší dle oblastí. V Barceloně je zájem tak nízký, že parlament přijal  
v roce 2009 rozhodnutí býčí zápasy v Katalánsku zakázat. Toto rozhod-
nutí se setkalo s veřejným odsouzením v ostatních částech země a hovo-
řilo se o nacionalismu Katalánska. Dosud ostatně nenabylo rozhodnutí 
právní moci a býčí zápasy se v Barceloně dále (léto 2010) konají. Je-li 
něco, co mě přece jen zaujalo, pak je to boj jezdce na koni (rejoneador) 

proti býku, který se koná obvykle jako vložka po třetím zabitém býkovi.   
Východ a Západ 

Café Gijón, prvně otevřena v roce 1888, je nejslavnější literární ka-
várna Madridu, kam chodívali na tertulias, literární dýchánky, básníci a 
spisovatelé jako Camilio José Cela, Federico García Lorca, Antonio 

Machado, Rubén Darío. Zde jsem se měl sejít se svým přítelem po dva-
ačtyřiceti letech. Poznal jsem ho okamžitě, ale bylo to i tím, že jsem vi-
děl jeho fotografie na webu.  

Rubén Caba jako mladý člověk té doby ve fašistickém Španělsku tíhl 
spíše k levici. Během častých pobytů v Německu, kde si počátkem šede-
sátých let vydělával na svá právnická studia, potkával často emigranty z 
Maďarska či Východního Německa a poznával, že život v komunistic-
kých zemích je jiný, než si ho on či jeho přátelé představovali. Po ukon-
čení studia pracoval v čele Gallupova ústavu v Madridu a zároveň dál-
kově vystudoval filozofickou fakultu. Když v roce 1969 přišlo převzetí 
ústavu pod americkou správu, vzdal se výhodného postavení, byť ho 
přemlouvali, aby zůstal, ba i služební porsche mu nabízeli. Odebral se 
do ústraní svého domu v Escorialu a stal se z něj spisovatel na plný 
úvazek. „Cítil jsem vždy touhu psát, můj otec i dědeček byli také spiso-
vatelé, dělat v nějakém reklamním oddělení mne nebavilo.“ Tak jsem si 
při tom vyprávění vzpomněl na Wericha s Horníčkem... Brát radši míň 
za to, co radši… Co jsem to řek? No, řek jste to dobře, ale zní to blbě…  

K našemu stolu začali přicházet další spisovatelé, prý se zde scházejí 
každý čtvrtek. Po úvodních tapas jsme se všichni zvedli a odešli do ne-
daleké restaurace na oběd. Ten se skládal z několika chodů, nechyběla 
klasická paella a družná debata se protáhla až do večerních hodin. Pří-
tomní byli velice dobře seznámeni s naší literaturou i filmem, znali po-
slední film Jiřího Menzela i to, že děj byl postaven na příběhu od Bohu-
mila Hrabala. O posledním filmu Miloše Formana Fantasmas de Goya, 

Goyovy přízraky, se vyslovili muy malo, velmi špatný, i když jinak ho-
vořili o Formanovi s úctou. Velmi se zajímali o poslední zprávy o Vác-
lavu Havlovi. 

Ke své hanbě jsem se příliš do debaty nezapojoval. Debatovat se Špa-
něly je totiž umění. Máte-li myšlenku a chcete ji ze sebe vysoukat, ne-
máte na to příliš času. Sotva se jeden z posluchačů dovtípí, co chcete 
říct, chopí se slova a myšlenku začne rozvíjet, druhý mu skočí do řeči a 
něco namítne, dodá něco navíc, načež se do debaty zapojí další řečník, a 
ten původní je postupně zapomenut a může se o to více věnovat občer-
stvení.                                       M. Klučka, dokončení v dalším čísle LN 

Ze setkání se španělskými spisovateli. 

Dne 29. 10. 2010 se mažoretky Linetbells a roztleskávačky Golden bees 
zúčastnily 1. kola celorepublikové soutěže mažoretek v Žarošicích u Brna. 
V sóloformacích si jako první vybojovala stříbrnou medaili a postup do 
finále Natálie Elgnerová v konkurenci 14 kadetek. Následovalo duo Natá-
lie Elgnerové a Ivety Rosmanové, které opět získalo stříbrnou medaili a 
postup do finále. Krůček od medailové příčky bylo duo Olgy a Kristýny 
Zapletalových, které skončilo na krásném 4. místě a trio Pavlíny Pěruško-
vé, Šárky a Ivety Rosmanové, které skončilo na 5. místě. 

Ve formacích – skupinách poměřily jako první své síly mažoretky Linet-
bells, v konkurenci 14 skupin, skončily o pouhý jeden bod na 4. místě 
s postupem do finále. 

Roztleskávačky Golden bees v kategorii pompon – třásně, získaly tu ne-
vyšší možnou příčku, a to 1. místo s postupem do finále. Skladba se jim 
moc povedla a 1. místo bylo opravdu zasloužené.  

Hana Popelková a Mirka Tchýrová 



Z HISTORIE: 1. srpna 1900 byla otevřena u Bílého koníčka první měst-

ská hudební škola Otakara Bradáče, absolventa pražské konzervatoře a 

hudebního skladatele. Jeho působením se zvýšila úroveň orchestru a pě-

veckého sboru Měšťanské besedy i nově založené české dechovky, byť na 

vystoupeních se přímo nepodílel. Bradáč měl stálý kontakt s pražským hu-

debním životem, r. 1901 uvedl K. Kovařovic v Národním divadle jeho 

operu Kostnice sedlecká, r. 1903 věnoval arcivévodovi Evženovi symfonii 

Hrad Bouzov, Měšťanská beseda uváděla jeho komorní skladby.  
 

Litovelská Základní umělecká škola připomenula v měsíci listopadu 
110. výročí organizovaného hudebního školství ve městě uspořádáním 
slavnostního koncertu v Koncertním sále Městského klubu. Zdejší škola 
patří k nejstarším v republice, v kraji jsou starší snad je olomoucký Že-
rotín a prostějovská ZUŠ – 120 let. Výročí tak svědčí o tradiční kultur-
nosti našeho města.  

Na koncert byli pozváni bývalí žáci a učitelé, současný učitelský sbor 
i hudební tělesa – soubor bicích nástrojů (oceněný v celostátním kole 
národní soutěže ZUŠek), Hanácká môzeka, pěvecké sbory - Mládí a pě-
vecký sbor Hany Kaštanové. K účinkování na koncertě byli dále oslove-
ni významní absolventi školy, pro něž se stala hudba povoláním – Iveta 
Navrátilová, dnes sbormistryně DPS Mládí, cimbalistka Hanácké môze-
ke... Výběr z repertoáru přednesl i sbor Hany Kaštanové, zazpívala také 
její sestra Simona Kaštanová, studentka 5. ročníku Brněnské konzerva-
toře – operní zpěv. Na klavír předvedla své umění studentka konzerva-
toře Pavla Dostálová. Litovelské legendy Otto Orany s Ivou Kevešovou 
celovečerní koncert uzavírali blokem francouzských šansonů. Celým 
večerem se prolínala neformální přátelská atmosféra a zejména radost ze 
setkání bývalých žáků se svými učiteli.                                             Red. 

 
Na fotografiích Pěvecký sbor Hany Kaštanové, Iva Kevešová, Otto 

Orany a Iveta Navrátilová. Foto: Michaela Linhartová 

 

Advokátní kancelář JUDr. 
Radek Mach 

si Vám dovoluje oznámit,  
že ke dni 1. 11. 2010 otvírá  

pobočku advokátní kanceláře  
v Litovli  

na adrese: Nám. Př. 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!  

Redakce Litovelských novin  

přeje svým čtenářům  

pohodu  

o vánočních svátcích  

a veselého Silvestra. 

Střední odborná škola v Litovli uzavřela v úterý 26. října 2010 závě-
rečnou konferencí pilotní fázi projektu Škola mixologie, registrovaného 
pod číslem CZ.1.07/1.1.04/01.0136. Tento projekt je realizován v rámci 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Konference se zúčastnili významní hosté, mj. Mgr. Miroslav Gajdů-
šek, MBA, vedoucí Odboru školství Krajského úřadu Olomouckého 
kraje, ředitelé a učitelé pěti partnerských škol projektu, starosta města 
Litovle MVDr. Vojtěch Grézl a další. 

Po úvodním projevu Mgr. Gajdůška, MBA, Ing. Kupkové - ředitelky 
SOŠ Litovel, Mgr. Skácela - manažera projektu a pana Jaroslava La-
bounka – odborného garanta projektu, vystoupili se svými diskusními 
příspěvky ředitelé partnerských škol. Vyhodnotili tak přínos projektu 
pro své školy. 

Dále byly vyhodnoceny všechny výstupy projektu, tj. výukové moduly 
pro žáky, vzdělávání odborných učitelů gastronomických předmětů, vý-
ukové materiály - učebnice a výukové DVD a LMS Moodle. 

Cílem výstupů a celého projektu je zvýšit kvalitu výuky v oblasti ná-
pojové gastronomie a zvýšit tak zájem žáků o gastronomické obory.
Veškeré výstupy budou využívány v nově vzniklém vyučovacím před-
mětu – Technika mixologie. 

Druhá fáze konference byla určena prezentaci, ukázce i výuce tzv. 
flair, freestylovému způsobu míchání nápojů. 

Věříme, že tento projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fon-
dem a státním rozpočtem České republiky bude přínosem pro střední 
odborné vzdělávání v Olomouckém kraji. 

Helena Vybíralová, koordinátor, Mgr. Pavel Skácel, manažer projektu 



SPORT  SPORT  SPORT  

Velice dobrou sezónu mají zatím všechna 
družstva oddílu házené Tatranu Litovel. Muži 
v 1. lize i dorostenci ve 2. lize jsou po osmi 
kolech na prvních místech svých soutěží. Na-
víc muži B, mladší i starší žáci obsadili po 
všech kolech podzimní části sezóny shodně 
druhá místa. 

 
Muži pod vedením trenérů Zdeňka Sléhy a 

Libora Šmída předvádějí pěknou útočnou há-
zenou založenou na dobré obraně a výkonech 
brankářů. Zapomenuty jsou prohry v Šumper-
ku a doma s juniorkou Karviné, družstvo má 
dobrou formu a šlape naplno. V sestavě nechy-
bí zkušení hráči, ani dravé a rychlé mládí. Tým 
si dokázal poradit i s absencí 2 klíčových hrá-
čů – brankář Baránek chyběl kvůli zranění ně-
kolik utkání, střelec Jakub Schmalz bude chy-
bět až do zimní přestávky. Šest výher zname-
najících 12 bodů v prvoligové tabulce dosáhli 
muži doma s Kostelcem na Hané, Jičínem, Ko-
šutkou Plzeň a Novým Veselím a venku ve 
Dvoře Králové a v Ostravě.  

V posledním domácím utkání si muži pora-
dili ve výborné divácké atmosféře, o kterou se 
starali bubeníci domácích i hostů, s celkem 
Nového Veselí 33:26 (13:10). Diváci mohli 
sledovat velice rychlé, kvalitní utkání, v němž 
nechybělo nic z moderní házené. Nejlepšími 
hráči byli mladíci Matěj Konšel, Jan Šmíd a 
Tomáš Macek, kteří se postarali dohromady o 
17 branek. 

Nejlepšími střelci Tatranu jsou zatím Pohl-
mann (37), Číhal (33), Schmalz (31) a Barabáš 
(27). Zbývající 2 utkání podzimní části ode-
hrají muži doma 4. prosince v 17 hodin proti 
TJ Náchod a 11. prosince v Bystřici pod Hos-
týnem.  

V tabulce 1. ligy jsou po 8 kolech na prvních 
místech Tatran Litovel (226:195, 12 bodů), TJ 
Šumperk (238:227, 12 b.), třetí HCB Karviná 
jun. (221:179, 11 b.), dále TJ Bystřice p.H. a 
Sokol Kostelec n.H., oba s 10 b. 

Také dorostenci jsou v 2. lize na vítězné vl-
ně. Tým trenérů Viliama Sitára a Petra Filipa:
ztratil zatím jediné body prohrou v Rožnově 
pod Radhoštěm a zaslouženě jim patří první 
pozice. V domácím prostředí si poradili po-
stupně s Přerovem, Olomoucí, Maloměřicemi, 
Zlínem a Polankou, venku vyhráli v Prostějově 
a ve Vsetíně. Oporami týmu jsou především 
Jan Gottfried a Matěj Konšel a také brankář 
David Krejčí. Kvalitní výkony však předvádí 
celý tým. Oba střelci jsou také v první desítce 
střelců soutěže, Gottfried s 65 góly a Konšel 
s 54 brankami. Zbývající utkání do zimní pře-
stávky odehrají dorostenci 4. prosince v 15 ho-
din doma proti Cementu Hranice a 12. prosin-
ce v Luhačovicích. 

 
Letos obnovený B tým mužů se umístil nad 

očekávání na 2. místě Středomoravské ligy za 
vedoucím Uničovem. Béčko má funkci junior-
ského týmu a jeho cílem je tedy připravovat 
mladé hráče pro přechod do prvoligového A 
týmu. Tým převážně tvoří hráči kolem 20 let a 
je doplněn dorostenci a několika staršími hrá-
či. Všichni hráči tak mají dostatek prostoru pro 
svůj házenkářský rozvoj. Z 10 zápasů „béčko“ 
třikrát prohrálo na půdě soupeřů – v Dřevo-
hosticích, Kostelci na Hané a v Uničově – a 
zbylé zápasy vyhrálo. Nejpovedenější utkání 
podzimu byly souboje s Bystřicí pod Hostý-
nem B a Droždínem. Nejlepšími střelci týmu 
jsou Gottfried se 44 a Anton, Čtvrtníček a Ši-
mek shodně se 35 brankami. 

 
Také starší žáci obsadili 2. příčku tabulky 

své Středomoravské ligy za celkem STM Olo-
mouc. Tým vedený Vlastimilem Machem a 
Davidem Číhalem se na podzim dvoukolově 
utkal se 4 soupeři. Z osmi zápasů šestkrát vy-
hráli a body ztratili jen remízou a prohrou prá-
vě s vítězem soutěže z Olomouce. Oporou tý-
mu je brankář Patrik Novák, střelecky se nejví-
ce prosazují Petr Vařeka (47 branek) a Petr 
Jindra (41).  

 
A do třetice 2. místo obsadili ve Středomo-

ravské lize také mladší žáci, tentokrát za ve-
doucí Velkou Bystřicí. Všech šest odehraných 
utkání žáci dokázali vyhrát, body ztratili pouze 
kontumací nesehraného utkání právě s V. Bys-
třicí, která byla způsobena administrativní chy-
bou. Oporami týmu trenérů Davida Číhala a 
Vlastimila Macha jsou brankář David Sedlář a 
střelci Michal Zavadil (29 branek) a David Čí-
hal ml. (25).  

 
Žáky teď čeká dlouhá zimní přestávka, jejich 

soutěže se rozeběhnou až na konci března.  
V jarní části se oba celky budou utkávat s nej-
lepšími celky z druhé skupiny Středomorav-
ských lig, a tak se můžeme už teď těšit na pěk-
né a vyrovnané souboje. 

 
Radost nám dělají také obě družstva mini-

házené. Ta se účastní série 4členných turnajů, 
v nichž dosahují pěkné výsledky a patří k lep-
ším celkům. Starší miniházenou trénuje Ing. 
Karel Zmund a Michal Sušeň, o mladší mini-
házenkáře se ukázkově stará Lenka Filipová 
společně se Svatavou Rozsypalovou. 

Radovan Šimek 

Muži oddílu házené Tatranu Litovel přivítali 
17. listopadu na domácí palubovce v osmifiná-
le Českého poháru extraligový celek Jiskru 
Třeboň. Účast mezi posledními 16 celky soutě-
že si naši hráči zajistili postupně vítězstvími 
v Sokolnicích a doma proti juniorce Karviné. 
Utkání s Třeboní začal náš celek na výbornou 
a 20 minut vedl, pak se ale projevila zkušenost 
a individuální dovednosti extraligových hráčů 
a Třeboň si vítězstvím 27:21 (13:10) zajistila 
postup do čtvrtfinále. Přesto naši hráči před-
vedli zaplněné litovelské hale několik povede-
ných akcí a velkou část utkání byli Třeboni 
rovnocenným soupeřem.           Radovan Šimek 

Litovelský Jan Šmíd proniká do obrany Jiskry 

Třeboň v osmifinále Českého poháru.  

Hráči Tatranu Hanák a Havlíček brání útoč-

nou akci Košutky Plzeň.  

Fota: Pavel Štěpánek.  

V úterý 16. 11. 2010 se uskutečnil 22. roč-
ník běhu Po stopách Jana Opletala a Memoriál 
Jiřího Vaci, který každoročně pořádá Gymná-
zium Jana Opletala v Litovli.  

Závodníci startují u rodného domu Jana 
Opletala ve Lhotě nad Moravou a běží Litovel-
ským Pomoravím ke gymnáziu, celkem 7 930 
m štafetovým způsobem, kdy žactvo má závod 
rozdělen na devět úseků a dorost na šest. 

Závodu se zúčastnilo 9 žákovských a 6 doros-
teneckých družstev ze škol v Litovli, Uničově, 
Olomouci, Zábřehu, Přerově a Šumperku. 

Závod se lépe vydařil dorostencům. Zatímco 
žáci nedosáhli na nejvyšší mety, dorostenecké 
družstvo téměř zopakovalo úspěch z loňského 
ročníku, kdy jsme byli první, a umístilo se na 
výborném druhém místě.  

V žákovské kategorii zvítězila ZŠ Olomouc, 
druzí skončili žáci ZŠ ze Zábřehu a na třetím 
místě doběhli reprezentanti Gymnázia Uničov. 
V dorostu dominovali studenti Gymnázia Uni-
čov a na třetím místě, za GJO Litovel, bodova-
li reprezentanti Slovanského gymnázia Olo-
mouc.                                                         (RS) 



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, již 60 % bytů a 85 % garáží zam-
luveno! 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. prosince 2010. Uzávěrka příštího vydání Litovelských novin: 15. prosince 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  

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 

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, me-
zipatro, částečně vybaveno. Nájem 9 tis. Kč/měs. 
+ energie 

•pronájem obchodu v Litovli (blízko náměstí), 
přízemí, 75 m2, volný od 01.02.2011. Náj. 6 tis. 
+ energie 

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

•pronájem panelového bytu 3+1 v Litovli, 80 m2, 3. 
patro, plast. okna, žaluzie, reg. tepla, kuch. linka, 
balkón, sklep. Volné ihned.. Náj.: 3 tis. Kč/měs + 
energie. 

•Společnost Carman Invest a.s. hledá projekto-
vé manažery. Požadujeme ukončené SŠ/VŠ 
vzdělání, praxi v oboru stavebnictví a územ-
ního plánování. Životopisy zasílejte na adre-
su: e.stehlik@carman.cz 

Plavecký bazén pořádá: 
 

Plavání rodičů s dětmi ŽABIČKY 
Zahájení nového kurzu  
 
Čtvrtek 6. 1. 2011    16.00 – 16.30,  
                                  16.00 – 17.00 
Pátek     7. 1. 2011   9.15 - 9.45,  
                      9.45 – 10.15, 10.15 – 10.45 
 

Plavání je určeno pro rodiče s dětmi od 2 do 4 
let. Je rozvíjena pohybová aktivita dítěte, se-
známení s vodním prostředím, upevňování 
vzájemné vazby rodiče s dítětem, polohování 
dítěte na zádech a na bříšku, hry ve vodě. 

 
Dále nabízíme:  

kurzy plavání pro děti předškolního a škol-
ního věku, aqua-aerobic, kondiční plavání.  

Plavecký bazén  
při ZŠ Vítězná 1250, Litovel 

 
Provoz v době vánočních prázdnin 

Čt      23. 12.             13.00 – 19.00 hodin 
Pá     24. 12.             Zavřeno 
So      25. 12.             Zavřeno 
Neděle 26. 12. až čtvrtek 30.12. 
Denně                       13.00 – 19.00 hodin 
Pá     31. 12.             Zavřeno 
So      1. 1. 2011        zavřeno 
Ne     2. 1. 2011        11.00 – 19.00 hodin.  
Kontakt: osobně – v pokladně plaveckého 
bazénu, e-meil:bazen.litovel@seznam.cz 
Tel.: 585 156 225 (228), 739 557 878  
Krásné vánoční svátky a veselého Silvestra 

přejí zaměstnanci bazénu. 


