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V úterý 23. října se na Základní škole 
Vítězná konala módní přehlídka šatů 
z doby 1. republiky. Žáci se převlékli 
do dobových šatů, ozdobili se krás-
nými a v té době nutnými klobouky, 
šperky či rukavičkami. Více se dozví-
te ve článku na str. 16.

Čtvrtek 25. října patřil slavnostnímu 
koncertu ZUŠ Litovel k výročí re-
publiky. 100. výročí vzniku republi-
ky patří k událostem, které bychom 
měli pociťovat jako velmi důležité  
a slavnostní. Ředitelka ZUŠ vzpo-
mněla na historii města a oslavy  
v Litovli, které v roce 1918 doprová-
zely vznik Československé republiky. 
Při každé takové příležitosti nikdy 
nechyběla hudba a i tehdy tvořili 
žáci a absolventi hudební školy vý-
znamnou součást slavností. Podobně 
jako před sto lety, tak i letos žáci ZUŠ 
vzdali hold republice svými hudeb-
ními výstupy. Na koncertě zazněly 
skladby českých autorů a atmosféra 
měla slavnostnější ráz než obvyk-

le. Celková pestrost se projevila jak  
v autorské fantazii, tak i v pořadí  
a rozmanitosti hudebních nástrojů, 
na něž děti hrály. Jestliže se v dobo-
vém tisku dříve psalo, že žáci hudeb-
ní školy měli vysokou interpretační 
úroveň, pak bychom se s tímto názo-
rem mohli shodnout i dnes.

V pátek 26. října byla v odpoledních 
hodinách položena kytice k po-
mníku T. G. Masaryka. U Domova 
důchodců jsme zasadili společný-
mi silami náš národní strom – lípu.  
V 18 hodin byla ve Velkém sále Zá-
ložny slavnostně pokřtěna dvousvaz-
ková publikace Litovel – Velké dějiny 
města a dále byly oceněny významné 
osobnosti našeho města. Oceněnými 
se stali: Mgr. Zdeňka Frištenská, Ma-
rie Hrubá, in memoriam Jiří Toma-
nec, Jaroslav Winiarský a Ing. Karel 
Zmund. Speciální cena byla uděle-
na Smíšenému pěveckému sboru 
Kantika. Ocenění město uděluje již 
od roku 2012, a to osobnostem, kte-

ré výraznou měrou ovlivňují život  
v našem městě nejen na poli kul-
turním či sportovním, ale třeba  
i v oblasti školství, zdravotnictví,  
v podnikání a dalších. Více na str. 3.
                                      
O víkendu 27. a 28. října se odhalova-
ly hned dvě pamětní desky obětem  
1. světové války. První deska byla od-
halena v sobotu odpoledne v Rozva-
dovicích za účasti vedení města, pana 
faráře a místních občanů. Je umístě-
na na zdi vedle hlavního vchodu do 
kostela. Druhá deska byla odhalena  
v neděli v podvečer v Chořelicích. 
Najdete ji na zdi vedle vchodu do 
kaple. Na setkání promluvil bývalý 
starosta města Ing. Zdeněk Potužák, 
předseda Osadního výboru Choře-
lic pan Vladimír Vaněk, za Muzeum 
Litovel a Muzejní společnost Litovel-
ska, z.s. Mgr. Robert Najman a paní 
Marie Hrubá. 

V sobotu 27. října se 100 let Českoslo-
venska slavilo i v Březovém. Program 

začal v 17 hodin zasazením památné 
lípy u Kulturního domu, dále se po-
kračovalo lampionovým průvodem 
k památníku, kde byl položen věnec 
a byla zahrána státní hymna. Pro-
gram pak pokračoval opékáním špe-
káčků, zábavou a ohňostrojem. 

V neděli 28. října odpoledne se sla-
vilo v Chudobíně. Osadní výbor 
Chudobín položil věnec k pomníku  
T. G. Masaryka, proslov pronesl  
Ing. Zdeněk Potužák. V kostele  
Církve československé husitské před-
vedl svůj jubilejní pěvecký koncert 
Smíšený pěvecký sbor Kantika.
Muzejní společnost Litovelska, z.s. 
ve spolupráci se spolkem Na Pav-
línce, z.s. připravil na 28. října vzpo-
mínkový večírek. Na něm byl pro-
střednictvím dobových filmových 
dokumentů, které se promítaly na 
velkoplošném plátně u Uničovského 
rybníka, připomenut  vznik Česko-
slovenské republiky i Masarykova 
návštěva Litovle.                                   red.

Oslavy 100 let od vzniku Československé republiky jsou za námi. Podívejte se, jakými akcemi se Litovel a její místní části 
k těmto celorepublikovým oslavám připojily.

Oslavy 100 let 
Československa
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Vážení spoluobčané,

     bylo mi ctí a potěšením pra-
covat ve funkci starosty pro naše 
město a obce. Všichni máme plá-
ny a svoje představy, jak se dá zlep-
šit naše životní prostředí, opravit 
ulice, domy, parky, co naše město 
potřebuje. 
     Před funkcí starosty jsem měl 
možnost pracovat dlouhou dobu 
v radě města a tak získávat vědo-
mosti o práci úřadu, zastupitel-
stva, rozpočtu, potřebách města 
a nutné dobré komunikaci. To 
mi umožnilo posledních osm let 
se cele věnovat práci, která mě 
naplňovala tím, jak se dařilo po-
stupně realizovat množství pro-
jektů, rekonstrukcí i kulturních  
a sportovních aktivit. 
   Ke každému tomuto kro-
ku je třeba mít nejdříve fi-
nanční prostředky. Z toho-

to důvodu jsem se v počátku 
svého zvolení před osmi lety 
aktivně zapojil do hnutí starostů  
s požadavkem na vládu na pře-
rozdělování vybraných daní pro 
malá města a obce. To se poda-
řilo a příjmy města jsou dlouho-
době vyšší. 
     Dalším krokem bylo pro roz-
vojové záměry získávat podporu 
zastupitelstva. Došlo k opravě 
velkého množství ulic, zahájení 
výstavby rodinných domů na 
Pavlínce, rekonstrukci koupa-
liště, náměstí, budování kana-
lizací v sedmi obcích, dořešení 
prázdné budovy po slabozraké 
škole, dekontaminaci skládky 
v Nasobůrkách. Byly zaháje-
ny etapy revitalizace sídliště  
K. Sedláka a Gemerská. Inves-
tovalo se do modernizace škol, 
rekonstruují se mosty. Nastar-
tován je výkup pozemků na 

protipovodňová opatření a výstav-
ba  dalších cyklostezek. Jednání  
s politickými  stranami v zastupi-
telstvu vyžadovala  velkou  komu-
nikační schopnost a toleranci. Po-
dařilo se mi, že politické subjekty 
spolupracovaly a dařilo se město  
a obce rozvíjet. Před námi stojí 
tyto strategické cíle: řešení do-
pravního obchvatu města, proti-

povodňová opatření, revitalizace 
obcí a bytová výstavba.
Děkuji všem občanům města  
a obcí, kteří pomáhají svou kaž-
dodenní prací dobrému společen-
skému klimatu. Přeji nám všem 
v dalších letech zdraví, pohodu, 
štěstí a lásku k místu, kde žijeme.            
                       Ing. Zdeněk Potužák, 

bývalý starosta města

Slovo nového starosty a závěrečné poděkování odstupujícího starosty
Milí spoluobčané,

     děkuji Vám všem a po usta-
vujícím zasedání Zastupitelstva 
města Litovel i členům zastupi-
telstva za důvěru, kterou jste mi 
dali zvolením do funkce starosty 
města pro toto volební obdo-
bí. Této důvěry si velmi vážím  
a pokud bych měl vyjádřit zá-
kladní pocity, se kterými do 
funkce starosty města vstupuji, 
byly by to odpovědnost za dal-
ší rozvoj našeho města a našich 
obcí, pokora před dědictvím 
našich předků, úcta ke všem 
spoluobčanům bez rozdílu  
a kontinuita v práci, která byla 
vykonána v předcházejících vo-
lebních obdobích, na níž jsem se 
nejen já jako místostarosta, ale  
i celé zastupitelstvo města po-
dílelo, za což mu rovněž děkuji. 
Budu pozorně naslouchat, pro-
tože starostování beru v první 
řadě jako službu Vám – občanům 
města a nikoliv jako svoji osobní 
ambici.
     Přece jenom stát v čele měs-
ta bych malinko mohl srovnat  
s řízením velké firmy s nema-
lým obratem. Naše „firma“ se 
skládá nejen z úřadu, ale i mno-

ha příspěvkových organizací.  
Zde je třeba mít na paměti, že 
to, co bylo, je minulostí, žijeme  
v současnosti a musíme mít vize, 
které nás musí hnát dopředu  
a ne stát na místě. To vše nepů-
jde bez dobrého zastupitelstva  
a stejně tak loajálních zaměst-
nanců našeho úřadu, organi-
začních složek a příspěvkových 
organizací, na které všechny se 
musíme 100% spolehnout.   
     V této souvislosti mi dovol-
te vyzdvihnout práci odstu-
pujícího starosty města pana  
Ing. Zdeňka Potužáka. Jsem si 
jist, že každodenní prací dokázal 
za více než 8 let svého působení 
ve funkci starosty pozvednout 
naše město na kvalitativně vyš-
ší úroveň a navázal i na práci 
Dr. Vojtěcha Grézla. I když se 
nikdy nezavděčíme všem a běž-
né srovnávání s okolními městy 
bývá na denním pořádku, tak si 
myslím, že se za ty roky udělalo 
hodně ve všech směrech.
  Úkoly, které před námi  
v tomto volebním období sto-
jí, jsou zavazující. Budeme po-
kračovat ve zpracování změn  
v územním plánu, spolu s Olo-
mouckým krajem budeme řešit 

průtah Litovlí, dále cyklostezky, 
revitalizaci našich sídlišť. Dále 
je třeba se věnovat našim obcím  
a v rámci možností i zde revita-
lizovat ulice a návsi včetně vy-
budování kanalizace, která chybí  
v místních částech, ale i ve třech 
obcích. Máme spousty i hoto-
vých projektů na obnovu naše-
ho majetku – ať už škol, školní 
jídelny, nové sportovní haly, na 
elektroinstalace našich budov  
a dalších… S těmi se musíme dle 
finanční možnosti poprat. Víme, 
že do roku 2020–22 je třeba vy-
užít co nejvíce dotačních fondů  
z Evropské unie. Nelehký úkol je 
reálně začít přípravu na vybudo-
vání protipovodňových opatření 
a také obchvatu města. 
     Co vnímám jako velký pro-
blém, je bydlení. Lidé by chtěli 
bydlet v našem městě, ale ne-
mají kde. Zde je opět úkol, aby-
chom řešili nejen parcely, ale  
i možnosti pokračování ve vý-
stavbě bydlení nejen malomet-
rážních bytů. Co cítíme všichni, 
je nedostatek parkovacích míst 
– ten chceme intenzivně řešit  
v rámci možností. Důležitým 
faktorem pro naše město je i kul-
tura, sport, které jsou na vynikají-

cí úrovni a občanská vybavenost, 
kde ještě máme co dohánět... 
Toto vše musíme podporovat  
a dále rozvíjet a jít si za tím. Čeká 
nás také rok 2022 s omezením 
skládkování, takže i příprava  
v odpadovém hospodářství je již 
dostatečně nastartovaná. 
       Je toho před námi mnoho  
a u všech velkých akcí bude 
vždy otázka: Jak to uděláme? 
Kde vezmeme peníze? A taky, 
kdo nám to udělá? Odpověď 
je jediná: hledat řešení, jak 
to jde a ne jinak. Jsem pře-
svědčený, že pouze trpělivou  
a konstruktivní diskuzí a prací  
v rámci zastupitelstva i celého 
města můžeme dosáhnout toho, 
aby se Litovel skutečně stala ještě 
lepším místem pro život. Chci být 
starostou všech občanů bez roz-
dílu. Uvítám, když za mnou při-
jdete a otevřeně můžeme hovořit  
o tom, co se Vám ať už na mojí 
práci nebo v rámci města nelíbí. 
Budu rád za každý Váš podnět.  
V komunikaci nemám problém.
      Na závěr mi dovolte Vám 
všem popřát krásné adventní 
dny, spokojenost, zdraví a také 
dobrou náladu.  

Viktor Kohout, starosta města
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V pátek 26. října byly na slavnost-
ním večeru ve Velkém sále Zálož-
ny uděleny ceny Osobnosti města 
Litovle 2018. Město Litovel tuto 
cenu udělilo: paní Marii Hrubé, 
paní Mgr. Zdeňce Frištenské, in 
memoriam Jiřímu Tomancovi, 
Ing. Karlu Zmundovi a panu Ja-
roslavu Winiarskému. Speciální 
ocenění získal Smíšený pěvecký 
sbor Kantika. 

Zdeňka Frištenská
Oceněnou osobností se stala 
ředitelka Muzea Litovel, paní  
Mgr. Zdeňka Frištenská. Dlouho-
letý přínos v muzejnictví a propa-
gace litovelského siláka Gustava 
Frištenského má přesah daleko 
nad rámec našeho města. Paní 
Frištenská již obdržela význam-
né ocenění od Asociace muzeí  
a galerií České republiky – cenu 
Gloria musealis právě za zbudo-
vání nových expozic gramofonů  
a o Gustavu Frištenském. 

Marie Hrubá
Osobností města Litovle se stala 
paní Marie Hrubá, která půso-
bí zejména v oblasti regionální 
historie. Je členkou Letopisecké 
komise, Muzejní společnosti 
Litovelska, dále úzce spolupra-

cuje s Litovelskými novinami 
(jako dopisovatelka a jazyková 
korektorka). Všichni, kdo paní 
Hrubou znají, mohou potvrdit, 
že její jméno = spolehlivost, cíle-
vědomost a ochota pracovat na 
různých tématech souvisejících 
s historií našeho regionu. 

Jiří Tomanec
Město Litovel udělilo dále cenu 
in memoriam panu Jiřímu To-
mancovi za celoživotní dílo  
v oblasti umění a za dlouhole-
tou aktivní činnost vedoucího 
Studia Ateliér. Cenu převzala 
jeho manželka paní Bohumila 
Tomancová.

Jaroslav Winiarský
Cenu získal za příkladné celoži-
votní nasazení při práci dobro-
volného charakteru pro hasič-
skou obec a komunitu místní 
části Nasobůrky a Litovelska. 
Pan Winiarský vychoval k dob-
rovolné činnosti spoustu hasičů. 
Byl a je pro ně velkým vzorem 
nejen v kritických chvílích. 

Karel Zmund
Cenu získal za dlouholetý rozvoj 
města Litovle v oblasti sportu  
a házené a dále za výchovnou 

činnost dětí a mládeže. V trenér-
ské činnosti v letech 1978–2012 
dosáhl nadprůměrných výsled-
ků. Díky jeho zkušenostem má 
velký přínos ve vedení házen-
kářské oddílu TJ Tatran Lito-
vel. Jeho trenérskýma rukama 
prošla už od mládežníků řada 
hráčů, kteří tvořili základ druž-
stva, které v roce 2014 vybojo-
valo postup do nejvyšší soutěže 
– extraligy házené. Zajistili tak 
historický úspěch kolektivních 
sportů v Litovli. V oblasti sportu 
je významnou osobností města 

Litovle s výrazným přesahem za 
jeho hranice.
   
Smíšený pěvecký sbor Kantika
Speciální cenu udělilo město 
Litovel SPS Kantika za dlou-
holetou společenskou činnost 
v oblasti sborového zpěvu a za 
významnou reprezentaci našeho 
města. Sbor získal řadu místních 
i mezinárodních ocenění. Kan-
tika oslavila 28. října 50 let své 
existence. Přejeme jí do dalších 
let krásné písně a spokojené po-
sluchače!                                        red.

Osobnosti města Litovel 2018

Zleva stojí: Marie Hrubá, Zdeňka Frištenská, Irena Blektová, Bohumila Tomancová,  
Jaroslav Winiarský a Karel Zmund. 

Ve čtvrtek 1. listopadu se konalo 
ustavující zasedání Zastupitel-
stva města Litovel.
Starostou města byl zvolen pan 
Viktor Kohout (SNK). Místosta-
rostou města byl zvolen Mgr. Lu-
bomír Broza (SNK).
Dalšími členy Rady města Litovel 
byli zvoleni: Bc. Zdeněk Jančí 

(ODS), pan Jiří Kohout (OaSL), 
Ing. Zdeněk Potužák (SNK), 
Mgr. Mirko Spurník (OaSL)  
a Ing. Ludmila Zavadilová 
(KDU-ČSL).
Předsedou finančního výboru byl 
zvolen Ing. Zdeněk Potužák.
Předsedou kontrolního výboru 
Ing. Gabriel Ošťádal (KSČM).

Nové vedení města 2018–2022
 

 

Obec Mostkovice ve spolupráci s Olomouckým krajem pořádá 

VEŘEJNOU SBÍRKU 
na podporu poškozených následkem destruktivní exploze v jednom z rodinných 
domů v Mostkovicích, ke které došlo krátce po poledni v sobotu 22. 9. 2018. 
Následkem exploze došlo ke zborcení domu, další 3 nemovitosti byly označeny za 
neobyvatelné a několik desítek dalších objektů bylo poškozeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro účel sbírky byly zřízeny dva transparentní bankovní účty u KB a.s.   

účet č. 115-8118390207/0100 
„Finanční pomoc poškozeným v okolí  
následkem exploze dne 22. 9. 2018“ 

 
 

účet č.  115-8118330247/0100 
„Finanční pomoc pro syna Peťulku, matku nezletilého a pozůstalé“ 

 
 

Sbírka se koná na území České republiky  
v termínu od 27. 9. 2018 do 1. 9. 2019. 

 

 

Za každý finanční dar děkujeme! 

Až do konce března 2019 bude biologicky  
rozložitelný odpad svážen pouze 1x za měsíc. 
Termíny svozu: místní části – pondělí: 3.12., 14.1., 
11.2., 11.3.  Od dubna do října bude svoz v pondělí  
v lichém týdnu. 
Město – středa: 5.12., 16.1., 13.2., 13.3. Od dubna do 
října bude svoz ve středu v lichém týdnu.

Výherci soutěže o předplatné Litovelských novin
Výherci se stali pan Libor Čunderle z Pňovic 

a pan Mirko Spurník z Litovle.
Gratulujeme!

Správné odpovědi: 
1b, 2c, 3c, 4b, 5a, 6a, 7c, 8a, 9a, 10c, 11b, 12b, 13a, 14c. 
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Masivní podpora školám ze strany místních akčních skupin

Dne 10. října se od 10 hodin  
konala v zasedací místnosti 
olomouckého krajského úřa-
du tisková beseda k aktivitám 
Místních akčních skupin (tzv. 
MAS) pro školy a školská zaří-
zení. Místní akční skupiny, kte-
rých je celkem v ČR 180, z toho  
v Olomouckém kraji 16, se mimo 
jiné činnosti silně věnují právě 
podpoře školství. Jednou z MAS  
v Olomouckém kraji je právě 
MAS Moravská cesta, z.s., která 
působí na území ORP Litovel 
a částečně na území ORP Olo-
mouc. Řešily se zde tři hlavní 
formy podpory ze strany MAS 
školám, a to poradenství, projek-
ty místní akční plány vzdělávání 
a investice do škol prostřednic-
tvím strategií komunitně vede-
ného místního rozvoje.

Poradenství pro školy a škol-
ská zařízení (tzv. animace)
MAS nabízí mateřským, základ-
ním, základním uměleckým 
školám, střediskům volného 
času a školním družinám bez-
platnou konzultační a pora-

denskou činnost – vyhledávání 
vhodných dotačních titulů, kon-
zultaci projektů, pomoc s admi-
nistrací projektů a prací v dotač-
ních systémech. V současnosti 
je poradenská podpora poskyto-
vána pro více než 200 školských 
zařízení na území Olomouckého 
kraje. MAS Moravská cesta tuto 
aktivitu nabízí školám na svém 
území a školy ji hodně využívají. 
Služba je bezplatná. 

Projekt MAP, projekt MAP II 
(tzv. místní akční plán)
V Olomouckém kraji je realizo-
váno 13 projektů MAP II, nosi-
teli devíti z těchto projektů jsou 
místní akční skupiny – celkový 
objem schválených finančních 
prostředků u těchto 9 projektů 
přesáhne 115 mil. Kč, které bude 
moci využít cca 340 zapojených 
škol. Obecně projekt MAP pod-
poruje:
· společné plánování a sdílení 
aktivit v území
· pedagogické pracovníky v roz-
voji gramotností a klíčových 
kompetencí dětí a žáků.

· aktivity vedoucí k podpoře dětí 
a žáků ohrožených školním ne-
úspěchem
· spolupráci zřizovatelů s vede-
ním škol
· realizaci odborných aktivit
· realizaci implementačních ak-
tivit, díky kterým mohou školy 
realizovat celou řadu akcí zamě-
řených jak na žáky, tak i na sa-
motné pedagogy, a to: 
MAS Moravská cesta, z.s. je no-
sitelem projektu MAP na území 
ORP Litovel. Realizovala jak 
projekt MAP I, tak i nyní aktuál-
ní projekt MAP II. Projekt MAP 
II je realizován od 1. 1. 2018  
s alokací 11 511 733 Kč.  Cel-
kem je do projektu zapojeno 
100 % školských zařízení z úze-
mí – tj. 29 školských zařízení  
(42 IZO). Spolupráce se školami 
v rámci tohoto projektu v území 
je velmi uspokojivá, stejně tak 
jako se zřizovateli. Díky projek-
tu se podařilo vytvořit si se ško-
lami vzájemnou důvěru a tato 
práce nás neskutečně baví. Od  
1. 9. 2018 probíhají v rámci pro-
jektu již zmíněné implementační 
aktivity. Jsou realizovány progra-
my s olomouckým Sdružením 
D, konají se exkurze za vzdělá-
váním, akce pro rodiče a děti.  
V polovině října se aktualizoval 

jeden z nejdůle-
žitějších doku-
mentů projektu, 
a to Strategický 
rámec MAP vzdělávání do roku 
2023, který je důležitý pro čer-
pání dotací z integrovaného re-
gionálního operačního progra-
mu (IROP).

Investice do škol prostřednic-
tvím strategií komunitně ve-
deného místního rozvoje na 
území MAS
Částka k přerozdělení mezi 
MAS Olomouckého kraje pro 
oblast školství činí 180 mil. Kč. 
Výše podpory mezi jednotli-
vými MAS je rozdílná – každá 
MAS si na začátku programové-
ho období určila částku, kterou 
bude následně přerozdělovat. 
S podporou MAS jsou realizo-
vány zejména menší projekty, 
zaměřené na budování a rekon-
strukci odborných učeben, za-
jišťování bezbariérovosti či roz-
šiřování mateřských škol. MAS 
Moravská cesta výzvu na pod-
poru školství plánuje na podzim 
2019.
Za MAS Moravská cesta, z.s.

projektová manažerka-administrá-
torka MAP Mgr. Barbora Koutná

Stíny Litovelska
Poctivý nálezce
V neděli 28. října přinesl poctivý 
občan Litovle na služebnu městské 
policie peněženku a doklady, které 
nalezl v parku na lavičce. Dle obsahu 
byla zjištěna totožnost majitelky. Věci 
se jí tak v pořádku navrátily a nálezci 
patří velký dík. 

Ustlal si na parkovišti
Ve čtvrtek 15. listopadu v podvečerních 
hodinách přijali strážníci městské policie 
telefonické oznámení, že na parkovišti 
před nákupním domem Tesco odpočívá 
společensky unavený muž. Strážníci na 
místě zjistili, že má pohmožděný obličej. 
Přivolali mu pomoc záchranné služby.

Městská televize – nové vysílání v prosinci

Premiéra: st 12. 12.
On-line: infokanal.litovel.eu
 www.youtube.com 
 (kanál Litovel.eu)

Litovelský INFOkanál (městská videokronika) 
po přechodu kabelové TV sítě společnosti UPC 
v Litovli na čistě digitální platformu je šířen 
výhradně prostřednictvím aplikace YouTube. 
Jednotlivé příspěvky místní videokroniky  
a od ledna 2015 celá vysílání jsou volně k pro-
hlížení či ke stažení na webu města (viz odkaz 
výše) resp. přímo na YouTube po zadání kaná-
lu „Litovel.eu“, který je přístupný i na všech 
SMART  televizorech či jakémkoliv zařízení 

umožňujícím prohlížení obsahu YouTube. Při-
pomínky, názory, nápady, náměty, ale i věc-
nou kritiku týkající se vysílání resp. informace 
o kulturních, sportovních i jiných nekomerč-
ních akcích, událostech a zajímavostech, kte-
ré 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: hlavin-
ka@mestolitovel.cz nebo infotv@centrum.cz 
nejpozději týden před uvedením premiéry. 
Kolektiv tvůrců Litovelského INFOkaná-
lu Vám děkuje za přízeň i konstruktivní 
připomínky v roce 2018, přeje všem 
klidné, radostné Vánoce a veselého Sil-
vestra. Na viděnou v roce 2019.

K obědu láhev rumu
Krátce po poledni 26. září bylo te-
lefonicky oznámeno na Městskou 
policii Litovel, že v jednom z domů 
na sídlišti K. Sedláka leží opilý muž. 
Hlídka na místě muže nalezla, ležel 
na chodbě jen v tričku a teplácích  
a byl úplně tuhý. Při pátrání po totož-
nosti bylo zjištěno, že jej z bytu vyho-
dila partnerka a on, aby ukázal, že se 
polepšil, zpil se do němoty. Putoval na 
vystřízlivění na záchytku.

Mňoukající auto
Ve čtvrtek 11. října, v poledne, při-
jali strážníci Městské policie Lito-
vel telefonické oznámení, že před 
Albertem je zaparkované stříbrné 
vozidlo Peugeot, ze kterého se ozý-
vá mňoukání. Hlídka po příjezdu na 
místo vozidlo nalezla a po chvíli vy-
pudila z motorové části malé černé 
kotě. Kotě z auta vystřelilo pod další 
parkující vozidla a nebylo k nale-
zení. Hlídka nasedla do služebního 

vozidla a z místa odjela. Po cestě, 
na ul. 1. máje, strážníci najednou 
uslyšeli mňoukání. Zastavili na 
parkovišti, poslouchají a skutečně. 
Z motorového prostoru služební-
ho vozidla bylo slyšet mňoukání. 
Chvíli se pokoušeli zjistit, kde je 
kočka schovaná, ale marně. Nebyla  
k nalezení. Využili blízkosti STK na 
ul. Dukelské, kde mají montážní 
jámu. Za pomoci pracovníků stanice 
se jim podařilo černého pasažéra 
nalézt. A ejhle bylo to černé kotě.  
Kotě si nechal jeden ze zachránců.

Plavec v Nečízu
V pátek 19. října ve večerních ho-
dinách oznámil svědomitý občan 
strážníkům, že u elektrárny v pro-
storu u stavidla k ramenu zvanému 
Nečíz je koupající se muž. Za pomoci 
strážníků se podařilo muže vylovit. 
Tímto ale práce strážníků neskonči-
la. Podnapilému muži byla přivolá-
na rychlá záchranná služba.
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I o Vánocích buďte opatrní
Během vánočních svátků si 
všichni přejeme, abychom je 
prožili v klidu a pohodě. Hasiči 
přinášejí několik rad, na co si 
dát během předvánočního sho-
nu i veselých vánočních oslav 
pozor, aby vzpomínky na Vá-
noce byly jen ty nejhezčí. 

Každý z nás má doma někde po-
staven adventní věnec. Svíčky na 
něm zapalujte jen když má věnec 
držáky na svíč-
ky. Určitě svíčky 
nezapalujte, když 
tam držáky ne-
jsou, dále když 
tam jsou naaran-
žovány piliny 
nebo příliš mno-
ho chvojí. 
K Vánocům patří 
také prskavky. Při použití je drž-
te stranou od těla a nevdechujte 
zdraví škodlivý kouř. Použité 
prskavky pak můžete odložit do 
komunálního odpadu, až budou 
zcela zchladlé.  
Ani plamen plynového sporáku 

není možné nechat bez dozoru. 
Zejména při smažení dbáme 
zvýšené opatrnosti, aby nedošlo 
ke vznícení potravin na pánvi. 
Pokud se tak stane, nikdy neha-
síme horký olej vodou! Doporu-
čený postup je: vypnout přívod 
energie, zakrýt pánev poklicí či 
plechem a oheň bez přístupu 
vzduchu nechat uhasnout. 
Příchod nového roku je spo-
jen se zábavnou pyrotechnikou.  

Každá pyrotech-
nika musí být 
opatřena českým 
návodem k použi-
tí a dále značkou 
Českého úřadu 
pro zkoušení 
zbraní a střeliva  
s uvedenou třídou 
nebezpečnosti. 

Jestliže toto nemá, nekupujte ji. 
Není třeba připomínat, že pyro-
technika nepatří do rukou dětí. 
A nezapomínejte ani na domácí 
mazlíčky a všechna ostatní zvířata 
– ta se tohoto hluku opravdu bojí! 
Zdroj: www.hzscr.cz                      red.

Zahrádkářův rok aneb co dělat na 
zahrádce v prosinci
Myslíte si, že na zahra-
dě není v prosinci co 
dělat? Opak je pravdou.  
V posledním díle našeho 
zahrádkáře Vás o tom 
přesvědčíme.

· Pokud není zem promrz-
lá, můžete vykopat jámy 
pro jarní výsadbu dřevin. 
· Jestliže nenapadne sníh, který 
chrání rostliny před promrznu-
tím, tak citlivé rostliny přikryjte 
vrstvou chvojí, slámy nebo su-
chého listí. 
· Pokud sněhu napadne naopak 
hodně, tak ho z mladých stromů  
setřeste, aby nepolámal svou tí-
hou jejich větve. 
· Na sv. Barboru 4. prosince 
utrhněte větévku ovocného 
stromu (např. třešně) – do Vá-
noc by měla vykvést.
· Ptákům připravte krmítko. 
Vždy jim sypte pro ně vhodnou 
potravu, ne zbytky vánočního 
cukroví. Vhodné jsou jakákoli 
semena (slunečnice, proso, ko-
nopí), drcená jádra vlašských  
a lískových ořechů nebo na zpes-
tření třeba strouhaná mrkev. 
· Před promrznutím chraňte 
také zahradní jezírko. Chou-

lostivější rostliny (lekníny, 
vodní hyacinty) přemistěte na 
vhodné místo, např. do sklepa.  
V jezírkách, která jsou hluboká 
alespoň 1 m, přezimují bezpeč-
ně ryby a některé vodní želvy, 
pocházející z klimatu podob-
ného našemu. Dávejte pozor, ať 
nezamrzne vodní hladina – ta 
by se stala pro zimující živoči-
chy životu nebezpečnou. Proto 
pravidelně kontrolujte, zdali je  
v ní dostatečně velký otvor (buď 
prosekejte nebo led rozpusťte 
horkou vodou).                          red.

Prosincové pranostiky
Jaké je počasí na sv. Barboru, 

takové bývá až do Vánoc.
Svatá Lucie noci upije, 

ale dne nepřidá.
Není-li prosinec studený, 
bude příští rok hubený.

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK

LITOVEL

VELKÉ 
DĚJINY 
MĚSTA
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Potěšte své blízké krásnou dvousvazkovou publikací 
o dějinách našeho města Litovel – Velké dějiny města. 

Doporučená prodejní cena je 890 Kč. 
Knihu zakoupíte v Turistickém informačním centru, 

Muzeu Litovel, Knihkupectví Atlas Alfa 
a na pokladně Městského úřadu.

Vánoční strom už zdobí náměstí
Od pátku 23. lis-
topadu stojí na 
náměstí Přemysla 
Otakara litovelský 
vánoční strom. 
Technické služ-
by ve spolupráci  
s Městskou policií 
Litovel a Policií 
ČR zajistily jeho 
bezproblémový 
převoz z Příkaz. 
Příprava k převozu 

a kácení začaly již 
kolem osmé ho-
diny ranní.  Smrk 
měří kolem 12 m, 
slavnostně roz-
svícen byl v pá-
tek 30. listopadu.  
V příštím roce 
bychom mohli 
vyhlásit anketu 
na pojmenování 
stromu, co říkáte?                           
                               red.

Nejstarší občanka Litovle slavila
Nejstarší občanka 
Litovle, paní Věra 
Halounová, která 
nyní žije v Domově 
důchodců,  oslavila 
významné životní ju-
bileum 100 let. 
Přejeme jí všechno 
nejlepší, hlavně hodně 
zdraví a štěstí!         red.

Výsledky potravinové sbírky
V sobotu 10. listopadu proběh-
la v Litovli v supermarketu Billa 
již druhá Národní potravino-
vá sbírka. Její výsledek nás opět 
potěšil. Od dárců jsme získali  
593 kg potravin a drogerie, 
což představovalo 38 beden od  
banánů. 
Děkuji všem, kteří přispěli ke 
zdárnému průběhu akce, štěd-
rým dárcům i studentům Gym-
názia Jana Opletala, kteří nám 
při sbírce pomáhali. Darované 
potraviny budou pomáhat lidem  

v našem okolí prostřednictvím 
služeb Charity.        Charita Litovel



Ze společnosti

Odešli
22. 10.  Stanislav Jefimov ze Třech Dvorů (77 let)
25. 10.  František Němeček z Unčovic (80 let)
25. 10.  Jiří Sekanina z Litovle (78 let)
27. 10.  Marie Šišmová z Litovle (83 let)
27. 10.  Zbyněk Koubek ze Sobáčova (57 let)
28. 10. Jiří Sadílek z Litovle (66 let)
  1. 11.  Ferdinand Borůvka z Nové Vsi (92 let)
  6. 11.  Hedvika Jefimová ze Třech Dvorů (73 let)
11. 11.  Alois Kopp z Litovle (77 let) 
13. 11.  František Urban z Litovle (79 let)
14. 11.  Jarmila Čunderlová z Pňovic (76 let)
15. 11.  Hana Novotná z Litovle (63 let)
19. 11.  Jana Helekalová z Mladče (83 let)
Ve spolupráci s pohřeb. službami Hrandop a Misericordia.

6 / ZE SPOLEČNOSTI

Inzerce

Významné dny v prosinci

· 1. prosinec   Světový den boje proti AIDS
Světový den boje proti této 
smrtelné nemoci byl poprvé 
vyhlášen roku 1988 Světo-
vou zdravotnickou organi-
zací (WHO). Mezinárodním 
symbolem uvědomělosti  
a informovanosti o proble-
matice HIV a AIDS je červená 
stužka. Červená stužka je symbolem naděje  – 
např. na to, že se najde účinná vakcína na tuto 
nemoc nebo že se zlepší podmínky všech infiko-
vaných lidí.   

· 11. prosinec    Světový den dětství
Světový den dět-
ství připadá právě 
na tento den, pro-
tože v roce 1946 
byla založena or-
ganizace UNICEF - Dětský fond Organizace spo-
jených národů. Ten pomáhá ke zlepšení životních 
podmínek dětí po celém světě. Organizace pod-
poruje právo dětí na kvalitní vzdělání, na zdravý 
život, bezpečné dětství nebo na právo vyjádřit 
svůj názor. 
Dětství by mělo být tím nejkrásnějším obdobím 
života. Dětství má být plné objevování, her, ra-
dosti a optimistického pohledu na svět. Připrav-
me proto takové dětství našim dětem!               red.

Blahopřání

Dne 11. prosince oslaví pan Karel Petržela 
z Litovle své 80. narozeniny. Přejeme mu 
hodně zdraví, štěstí, pohody a hlavně dob-
ré nálady do dalších let.
Děkujeme za vše a máme Tě všichni moc 
rádi.

dcera Helena a syn Dušan s rodinami

Firma Celpap Machinery s.r.o. přijme do 
pracovního poměru SOUSTRUŽNÍKA  
a FRÉZAŘE OBRÁBĚNÍ NEREZ OCELI. 
Popis pracovní pozice:
· obrábění obrobku na klasickém soustruhu
· hrubování bez vlivu na finální rozměry  
  výrobku
· samokontrola
Nabízíme: 
· zázemí stabilní společnosti
· velmi dobré finanční ohodnocení
· nadstandardní podmínky při zahranič- 
  ních služebních cestách
· 25 dnů dovolené
· příspěvek na stravování
Požadavky:
· vyučení v oboru obráběč kovů SŠ/SOU  
   a čtení technické dokumentace podmínkou
· práce s měřidly (mikrometr, posuvné  
  měřidlo, výškoměr, kalibry apod.)
Pracoviště: Haňovice, 2 km od dálnice E35
Nástup do práce: IHNED
Pracovní doba: jednosměnný provoz od 
6.00 do 14.30 hod.
Nástupní bonus: 20 000 až 40 000 Kč dle 
dohody
Nabízená hrubá mzda: 140 Kč–200 Kč
Kontakt: e-mail: mdostal@celpap.cz, mob.: 
727 853 947. 

Vzpomínka

V tomto období vzpomínáme na Stanislava 
Drlíka, který nás opustil před pěti lety. 
     Manželka, synové s rodinami a kamarádi

INZERCE
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Psalo se před 100 lety

Oslavy 100 let výročí Československa jsou za 
námi, proto i my se s touto rubrikou rozlou-
číme. Snad se v Litovelských novinách obje-
ví zase za 100 let.

· Mokrá obuv uschne brzy, aniž by se scvrkla, 
naplníme-li ji horkými pilinami. Z té příčiny měla 
by při mokré povětrnosti vždy nádoba s plevami 
na kamnech státi. 
· Bývalý císař Vilém pokusil se dle Leipa. Tagebl. 
(něm. tisk) o sebevraždu, avšak netrefil se. Byl prý to-
liko poraněn jeden pán z jeho družiny, který se snažil 
zabránit jemu ve vykonání sebevraždy. 
· Dobročinnost či sociální pomoc? Na mno-
ha místech podělují se chudé dítky vánočkami 
a to veřejně a děti podělené pak rovněž veřejně 
dobrodincům děkují, odříkávají básně na oslavu 
šlechetných dárců. Nehrozí dětem chudým, takto 
podělovaným, nebezpečí, že za dárky platí příliš 
vysokou cenu, cenu svého charakteru? Nevycho-
vávají se dítky tímto způsobem k žebrání? Doba 
naše vyžaduje lidi nejvýš charakterní a přímé. 
Nebylo by lépe, kdyby místo tohoto na odiv sta-
vění chudoby, pozvali rodiče dítek chudých do 
soukromé místnosti a tam odevzdaly se jim dary 
pro jejich dítky?                                                               red.

Den válečných veteránů
V sobotu 10. listopadu ve 14 hodin vy-
jížděla již popáté uctít Den válečných 
veteránů čtyřčlenná posádka z Výbo-
ru Muzejní společnosti Litovelska ve 
složení Robert Najman, Marie Hrubá, 
Hana Ošťádalová a Petr Šalša. 
K uctění památky obětí válek ve  
20. století jsme zapalovali svíčky a na 
pietní místa jsme pokládali symbol 
akce – vlčí máky. Na prvních dvou za-
staveních, v Savíně a Nové Vsi, jsme 
byli sami. Kostel sv. Františka Sera-
finského v Chudobíně nám ochotně 
zpřístupnila paní Ludmila Svítková, za 
což jí patří naše poděkování. Ta nám 
umožnila u pamětní desky zanechat 
vlčí máky, převzala naši svíčku a slíbila 
její zapálení při nedělní bohoslužbě. Muzej-
ní společnost Litovelska zakoupila na tuto 
akci 10 kusů vlčích máků na oděv zúčastně-
ných a paní Svítková jím byla dekorována. 
Dále jsme se zastavili v Haňovicích, kde jsme 
pozdravili účastníky kluzovských hodů, kte-
ří mířili do haňovického kulturního domu  
a konstatovali jsme pozitivní změnu. Díky 
aktivitě paní Marie Hrubé a vstřícnosti ro-
diny i obce byla v roce 2018 na pomník do-
dána chybějící fotografie Eduarda Dospivy. 
V Myslechovicích jsme oproti loňské ná-
vštěvě nenašli oplocený pomník, ale stále je 
zde prázdné místo pro fotografii Františka 
Haltmara. 
Musíme konstatovat, že již tradičního pří-
jemného přivítání se nám dostalo v Unčo-
vicích. Tamní předseda osadního výboru 
Tomáš Ryzí byl na úvod ozdoben naším 
vlčím mákem, dále se účastnil člen MSL 

František Špruček, zástupci občanů včetně 
dětí a správce sokolovny. Vzpomněli jsme 
krátce 100. výročí konce 1. světové války  
i předchozí setkání. Pan Špruček nás po-
zval do sokolovny na pátek 30. listopadu  
v 18 hodin, kdy zde vedl přednášku a akci 
k ukončení první světové války se vzpomín-
kou na všechny účastníky první světové vál-
ky z Unčovic a Březového. 
Poté jsme navštívili rozvadovický hřbitov 
a nové pietní místo – pamětní desku, která 
byla slavnostně odhalena v sobotu 27. října  
na tamním kostele Nejsvětější Trojice. 
Další novou zastávkou se pro nás stala náves 
v Chořelicích, kde byla pamětní deska obě-
tem 1. světové války odhalena o den později,  
28. října. I zdejší předseda osadního výboru 
pan Vladimír Vaněk od nás získal dekora-
tivní připínací květ vlčího máku. Společně 
s více než desítkou občanů jsme se krátce 

ohlédli za nedávnou instalací pamětní 
desky a popřáli si, abychom žili v míru.
Naše cesta dále vedla do obce Tři Dvory, 
kde jsou hned dvě pietní místa – před 
hasičskou zbrojnicí (pomník obětem 
2. světové války, zde jsme nalezli za 
pomníkem odloženou fotografii pana 
Eduarda Blaháčka). Větší problém už 
léta spatřujeme na tamním hřbitově, 
kde na kříži bylo původně 16 podobe-
nek obětí 1. světové války. V posledních 
čtyřech letech, kdy se zde zastavujeme  
v rámci této příležitosti, jejich počet 
kolísá mezi 2 a 3. Od poslední návštěvy  

z 10. listopadu 2017 je zde obnovena 

KAMENICTVÍ 
Litovel, Svatoplukova 127 
Tel., fax: 585 341 478,  
mobil: 605 131 789  
ZHOTOVENÍ POMNÍKŮ  
OPRAVY HROBŮ 
ZÁKRYTOVÉ DESKY NA HROBY, 
SCHODY Z KAMENE A TERACCA  

INZERCE

KOUPÍM GARÁŽ v Litovli. Nabídky  
volejte na tel. číslo 608 915 626. 

Uctění památky padlých v Myslechovicích

fotografie Václava Nantla. Pátrání po fo-
tografiích a osudech všech obětí by určitě 
vydalo nemalé úsilí, ale poprosíme touto 
cestou občany obce, zda by s námi mohli 
spolupracovat a pokusili se toto v příštím 
roce napravit. Mockrát děkujeme.
V Litovli jsme zapálili svíčku letci na Komá-
rově a odpolední program jsme zakončili  
u pamětních desek na náměstí, kde nás při-
šel podpořit pan Josef Hetcl. Také on si od 
nás vysloužil dekorování vlčím mákem. 
Poděkování patří i dalším členkám Výboru 
MSL, které se postaraly o bezproblémový 
chod litovelského muzea v odpoledních ho-
dinách. Akce skončila dle plánu krátce po 
půl šesté večer. 
Tak zase za rok.

Za účastníky RoN

Seznam padlých na pomníku v Myslechovicích

Celý rok 1956 byl ve znamení přípravných staveb-
ních prací. Začaly být odkupovány domy, které 
stály na místě budoucí přehrady. Koncem roku 
započaly terénní úpravy pozemků pro stavbu ná-
hradní silnice. Kromě úchytné hráze musela být 
postavena i hlavní hráz – ta měla vyrovnávat vodní 
poměry a chránit silnice v její blízkosti před zato-
pením. Stavebním materiálem při stavbě přehrady 
nebyl beton, ale zemina. Těrlická přehrada byla 
první v ČSSR, která se takto postavila. Důvody byly 
finanční. Pro stavbu bylo použito 19 800 m3 jílu, 
180 700 m3 vypálené hlušiny – haldoviny z dolů  
v Horní Suché, zbytek pak tvořila vysokopec-
ní struska a těrlické štěrkopísky. Dále musela 
být zajištěna stavba čerpací stanice a strojovny.  
K 31. prosinci 1961 byly na přehradě ukončeny 
všechny stavební práce a přehrada se tak mohla 
začít pomalu napouštět vodou. Celková cena za 
práce byla 135 097 000 Kč. 
Vzniklo nové sídliště, budovaly se nové silnice... 
Zaniklo ale Těrlicko „staré“ – lidé se museli rozlou-
čit se svými domovy, viděli, jak se bourají, neměli 
mnohdy kam jít. Museli přijmout Těrlicko „nové“. 
Prvotní pocity zášti byly ale nakonec vystřídány po-
city uspokojení z nového díla, které v dnešní době 
nabízí zejména rekreační využití v letním období. 
Samozřejmě by se o tomto období dalo napsat 
více, ale já už se tímto dílem s Těrlickem loučím  
a věřím, že se tam někdy vydáte na výlet!               red. 

Má rodná obec Těrlicko, 10. část



Stalo se v Litovli
· 150 let
Tomáš Rohleder se narodil 21. prosince 1868  
v Nové Vsi u Litovle. Vyučil se v Pinkavově ob-
chodě se smíšeným zbožím v Litovli. V roce 
1893 se osamostatnil a otevřel si vlastní ob-
chod v domě Maulerově (pak Šrotově). Roku 
1900 převzal obchod Hüblův a konečně roku 
1908 koupil od pekaře Macháčka dům č. 5 ve 
Wilsonově ulici (nyní 1. máje), který vybudoval 
na velký obchodní dům. Od počátku se uplat-
ňoval ve veřejném životě. Byl členem revoluč-
ního Národního výboru, po mnoho let členem 
městského zastupitelstva, okresního školního 
výboru, Muzejní rady, místopředsedou rady 
starších Církve československé a přispěl velkým 
dílem k vybudování organizace živnostníků  
a obchodníků. Zemřel 19. října 1939.

· 110 let
Roku 1908 koupila Sokolská jednota z iniciativy 
stavitele Douši z pražské výstavy pavilónek od 
tesařského mistra J. Hraběte a postavila jej u ryb-
níka proti reálce. Pěkný dřevěný pavilónek sloužil  
při zimním bruslení jako šatna a čajovna, přes 
léto tam bylo pro děti loutkové divadlo. Ozdobou 
parku byl až do konce druhé světové války.

· 60 let
Na radniční věži byly na vánoce 1958 instalovány 
nové hodiny. Staré vypověděly službu už v květnu 
1952 a ne a ne se hnout. Rada se usnesla, že je dá 
opravit, ale ani osvědčený mechanik Václav Zavadil 
nemohl s nimi pohnout. Až vedoucí sběrny surovin  
B. Dvořák přišel na nápad – ze starého vyřazeného 
soustruhu vyňal dvě kolečka, ta byla vložena do hodin 
a stal se div: hodiny jdou. (Zápis v kronice). Kolečka ze 
soustruhu asi ale nebyla optimálním řešením, a tak 
muselo město koupit hodiny nové. Hodinový stroj byl 
výrobkem OPK Vyškov, ciferník je prosvětlený a vysoký  
280 cm. Vůbec první hodinový stroj pořídilo město 
na věž už r. 1572, po požáru r. 1724 zhotovil kovář  
z Medlova nový a ten sloužil přes 200 let, r. 1958 byl 
předán do muzea. Pak byl znovu opraven, poskládán 
a nyní se nachází v expozici v radniční věži. 

Dne 30. prosince 1958 byla uvedena do provo-
zu vysokotlaká přípojka plynu a do Litovle tak 
byl přiveden plyn. Rozvod do bytů v Revoluční, 
Třebízského a Vítězné ulici se prováděl od října  
toho roku. Do konce roku 1959 bylo plynofikováno  
170 domácností. Mnozí občané se však zavedení 
plynu bránili, někdo ze strachu, jiný z finančních 
důvodů.                                                           Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
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Chvilka poezie
Verše z vlastní tvorby do redakce zaslal p. Kamil Peřina. 

Z Ročního rozjímání přinášíme verše zimní,  
které nám jeden rok uzavřou, ale další hned otevřou. 

To svátky se k nám kvapem blíží
nastává doba vánoční

lidé za okny k nebi vzhlíží
těší se na mši půlnoční.

Jsou to však nejkrásnější svátky
ty zakončují starý rok

děti se těší na sněhové hrátky
ve sněhu vrže každý krok.

Přebírá zima svoji vládu
mráz chladí, štípe do tváří

lidé si domů chvojí nosí
za okny stromky zazáří.

Po Novém roce na Tři krále
daleko ještě sluníčko 

dne přibývá jen o krok dále
a je to poznat maličko.

Leden ten vládne ještě mrazem
zamrzlé řeky, závěje

však Matěj, ten to změní rázem
a skřivan z výšin zapěje.

To jaro se již hlásí nesměle
políčka ořou oráči

na duši je nám vesele
neb jaro to k nám již kráčí.

Již zima končí, jaro je tu
sluníčko hřeje stále více,
a tak se to vše opakuje
hodiny, dny i měsíce. 

Příroda nám dopřála příjemný a hlavně tep-
lý podzim. Už ho však střídají chladná rána, 
studené větry, mlhy a deště. Máme za sebou 
volby. Kandidující strany slibovaly podporu 
seniorům a Seniorklubu. Těšíme se tedy na 
splnění jejich slibů!
Zahřejeme se vzpomínkami na dobré akce. 
Ve dnech 14.–21. října si 22 našich členů 
užívalo radovánek wellnes pobytu v Sezi-
mově Ústí. Na léčebné procedury, spor-
tování, vycházky, výlety, večery s tancem  
a soutěžemi budou nad fotografiemi dlouho 
vzpomínat. Další skupina už se těší na pobyt 
v březnu. Tyto akce organizuje Krajská rada 
seniorů Olomouckého kraje.

Ve čtvrtek 25. října nám horolezec David 
Baroň přiblížil činnost horolezeckého od-
dílu, který pracuje pod TJ Tatran Litovel. 
Oddíl má 15 stálých členů a řadu přízniv-
ců. Vzpomínky doprovázely záběry z celého 
světa – od cvičných skal Rabštejna, přes slo-
venské a evropské hory po Ameriku a Al-
jašku. Nejvíc si cení výstupů na Himálajích, 
kde zdolali vrcholy 6 500 m vysoké. Viděli 
jsme lana, cepíny, bivaky na ledovcích, lavi-
ny a hlavně sílu kamarádství. Keno Dimov  
s ním prožívá strasti i úspěchy. Na besedě se 
sešlo 38 účastníků.
Ve čtvrtek 8. listopadu Bc. Zuzana Mírová 

vyprávěla 47 seniorům o své cestě po Nor-
sku. Norské království má 5 miliónů oby-
vatel a v hlavním městě Oslu jich žije půl 
miliónu. Povrch tvoří hory a pobřeží, které 
vybíhá do fjordů. Ve Skandinávském pohoří 
leží největší ledovec v Evropě. Přiblížila nám 
druhé největší město Bergen. Je na seznamu 
UNESCO, má pobočku hanzy, typickou ar-
chitekturu a zaoceánské parníky. V okolních 
horách obdivovala soustavy vodopádů, je-
zera, skalní útvary, velrybí safari, soby, kteří 
mají všude přednost. Viděla nádhernou čis-
tou přírodu, ale polární zář bohužel ne. Už 
se těšíme na její další besedu.
Další čtvrtek 15. listopadu si přišlo jen  

29 seniorů poslechnout besedu Jak 
se žije zrakově postiženým lidem. 
Škoda, protože většina seniorů 
má problémy se zrakem. Předse-
da organizace SONS Jan Příborský  
a paní Marie Kebrdlová předvedli 
speciální pomůcky, na filmovém 
dokumentu vysvětlili oční vady, na-
bídli rady a kontakty. Každé první 
pondělí v měsíci je mohou zájemci 
navštívit v přízemí Městského úřadu 
v prostorách bývalé ZŠ pro slabozra-
ké od 9 do 11 hodin.
O průběhu dalších akcí se dočtete  

v příštím čísle novin.
Zveme Vás na 15. prosince na předvánoč-
ní schůzku u stromečku, která se koná od  
15 hodin v klubovně. Děti z MŠ Kollárova 
navodí vánoční atmosféru a vy si připravte 
vzorky lineckého cukroví – možná získáte za-
jímavou odměnu. Na leden 2019 připravujeme 
tyto akce: 10. ledna si popovídáme u čaje a kávy  
s promítáním, 24. ledna chystáme besedu  
s Petrem Linduškou. Obě akce se konají od  
15 hodin v klubovně DPS.
Členové samosprávy Seniorklubu přejí všem 
seniorům a jejich rodinám pohodové Vánoce  
a v roce 2019 zdraví a zase zdraví.                         mf
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Linda Castillo: Do posledního dechu
Světlana Glaserová: Trosečník sibiřský

V pondělí 5. listopadu navštívil litovelskou 
knihovnu ilustrátor dětských knih pan 
Adolf Dudek (z jeho tvorby děti určitě zna-
jí např. časopis Sluníčko). Pro žáky 3. tříd 
Základní školy Jungmannova a Základní 
školy Vítězná si připravil zábavný pořad na-
zvaný Cestovatelské kreslení. Spolu s dětmi 
tak obletěl skoro celý svět – děti navštívily 
např. Grónsko, Čínu nebo Ameriku. Pořad 
plný humoru, zábavných básniček, ale i na-
učných informací se líbil nejen dětem, ale  
i dospělým.                                                      red.

Cestovatelské kreslení 

Linda Castillo: Do posledního dechu 
Pátá kniha v sérii Případy 
Kate Burkholderové. Sé-
rie napínavých detektivek 
se odehrává v prostředí 
Amišů (Amenitů), v uza-
vřené skupině křesťanů, 
žijících především v ame-
rické Pennsylvánii.
Kate Burkholderová ten-
tokrát řeší tragickou do-
pravní nehodu, srážku 
bryčky a osobního automobilu, při níž je 
usmrcen amiš a jeho dvě děti, třetí je vážně 
zraněno. Celý případ je pro Kate o to těž-
ší, že jde o manžela a děti její nejlepší ka-
marádky z mládí, kdy i ona sama vyrůstala  
v amišském prostředí. Vyšetřování navíc 
postupně odhalí, že k srážce nedošlo náho-
dou, celý incident byl důkladně naplánován. 

Světlana Glaserová: Trosečník sibiřský
Skutečný, sotva uvěřitelný příběh malého 
českého chlapce na cestách po obrovském 
sovětském impériu.
Kniha je volným zpracováním autentických 
vzpomínek otce autorky, který se narodil  
v roce 1925 v Sovětském svazu a mapuje 
jeho dětství a dospívání. Rodinná anabáze 
začíná na Transsibiřské magistrále, když 

otec s matkou a čtyřmi 
malými dětmi několik 
týdnů cestují společně  
s krávou Stračenou v do-
bytčáku do Vladivostoku. 
Ani zde na březích Japon-
ského moře ale nenacháze-
jí klid, a tak se přesouvají 
znovu a znovu. Otec je na-
konec zatčen a z poměrně slušně situova-
né rodiny se rázem stanou hladoví otrhaní 
psanci. Trosečník sibiřský je pozoruhodný 
právě tím, že zlé a nepochopitelné časy jsou 
viděny očima malého chlapce, což dodává 
příběhu jistou odlehčenost a kniha tak má 
všechny předpoklady stát se doporučova-
nou četbou pro starší děti.

Další novinky ve fondu litovelské knihovny jsou 
pro Vás již připraveny. Patří k nim Litovel – 
Velké dějiny města – rozsáhlá a zajímavá pu-
blikace, která by neměla ujít pozornosti nejen 
Litoveláků. Dále knihy z nakladatelských akcí 
Velký knižní čtvrtek a Knihománie – např. 
Patrik Hartl – Nejlepší víkend, Lars Kepler – 
Lazar, Vlastimil Vondruška – Husitská epopej 
VII., Robert Bryndza – Chladnokrevně, Chris 
Carter – Galerie mrtvých, pro děti: Asa Lin-
dová – Písečný vlk, Robin Stevensová – Čaj  
s kapkou jedu a další.                                         lf

Jak  se  dařilo  knihovně  v  roce  jejích  115.  narozenin?
Závěr roku 2018 se blíží, a tak se nabízí malé 
ohlédnutí a zhodnocení činnosti. I když do 
závěrečného bilancování pár údajů chybí  
a přesné sčítání vypukne až v lednu, může-
me odhadnout, že rok 2018 nabídl uživate-
lům knihovny více jak 1500 svazků nových 
knih. V litovelské knihovně se zaregistrovalo 
více jak 1 500 uživatelů, kteří si vypůjčili přes 
40 tisíc svazků a knihovnu navštívili více jak 
16 000krát. Další pravidelné uživatele mají  
i knihovny v našich obcích, které jsou záso-
bovány novými knihami z tzv. regionálních 
funkcí, služeb, které jsou hrazeny z krajského 
rozpočtu.
Pokračoval oblíbený projekt – Knížka pro 
prvňáčka – Už jsem čtenář, knihovnu navští-
vila spisovatelka Petra Braunová, ilustrátor 
a spisovatel Adolf Dudek, svou nejnovější 
knihu v hanáčtině u nás pokřtil Petr Linduš-

ka, členům Seniorklubu 
přednášel cestovatel Mi-
lan Štourač o Bolívii a stu-
denty gymnázia přímo ve 
škole seznámil s vytváře-
ním internetové encyklo-
pedie Wikipedie Jan Kameníček. Knihovna je 
také díky své půvabné historické budově cílem 
turistů, v dubnu se opět zapojila do celoměst-
ského projektu Zahájení turistické sezóny  
a v roce stého výročí založení republiky před-
stavila na výstavě zájemcům část knihovního 
fondu, která se věnuje této významné události.
O všech službách a aktualitách informujeme na 
našich stránkách www. knih-litovel.cz a také na 
Facebooku. 
A co se v roce 2018 četlo nejvíce? V oddělení 
pro děti znovu jednoznačně zvítězila humo- 
ristická řada Jeffa Kinneyho Deník malého po-
seroutky a na druhém místě se umístila fantasy 
série Johna Flanagana Hraničářův učeň. Do-
spělí nejvíce požadovali knihy Patrika Hartla, 
detektivku Dívka v ledu autora Roberta Brynd-
zy, velmi žádaná byla i Hana, silný dramatický 
příběh Aleny Mornštajnové a také se hodně 
četly detektivní příběhy slovenského spisovate-
le Dominika Dána. 
Pro tyto, ale i jiné knihy si přijďte do litovelské 
knihovny. Jsme tu pro vás!                                     lf                          

Vánoční půjčovní doba
Půjčovní doba bude v prosinci letos upra-
vena takto: 
V pátek 7. 12. bude knihovna z provozních 
důvodů uzavřena. 
V pátek 21. 12. bude knihovna otevřena do 
16 hodin.
Ve čtvrtek 27. 12. bude otevřeno v obou od-
děleních také do 16 hodin. 
V pátek 28. 12. a v pondělí 31. 12. bude 
knihovna uzavřena. 
Ostatní půjčovní dny platí běžná půjčovní 
doba. Uvedené změny a další informace  
o službách a aktuálním dění v knihovně na-
jdete také na adrese www.knih-litovel.cz.

Pracovnice Městské knihovny v Litovli 
děkují všem uživatelům a návštěvní-

kům za přízeň, kterou věnovali knihov-
ně v roce 2018 a srdečně zvou všechny 
současné, ale i nové budoucí čtenáře na 
výpravy za čtivými knihami v nadchá-
zejícím roce. V něm si připomeneme 

100 let od schválení Zákona  
o veřejných knihovnách obecních, prv-
ního knihovního zákona, který položil 

základ činnosti veřejných knihoven  
v Československu a díky němuž máme 
dodnes nejhustší síť těchto kulturních  

a vzdělávacích institucí na světě.

Příjemné a klidné Vánoce a úspěšný rok 
2019 přejí našim milým čtenářkám  
a čtenářům litovelské knihovnice.

Kniha je nejlepším přítelem. Jsme knihami 
spojeni s duchem všech národů a dob. 

T. G. Masaryk
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V kostele sv. Marka již zní zvuk nově zrekonstruovaných varhan
Od středy 31. října zní v kostele 
sv. Marka zvuk nově zrekon-
struovaných varhan. Poprvé měl 
možnost si na ně zahrát pan Ka-
rel Martínek, varhaník chrámu 
sv. Mořice. Slavnostní mše svatá 
spojená s žehnáním varhan se 
konala v neděli 4. listopadu. 
Opravu varhan provedla firma 
Dlabal-Mettler s.r.o. z Bílska.  
O náročnosti této opravy jsme si 
povídali s panem Borisem Mettle-
rem, jedním z restaurátorů.  

LN: Práce na opravě varhan za-
braly zhruba tři roky. Představ-
te, prosím, našim čtenářům, jak 
probíhaly. Jaká úskalí tyto opra-
vy obecně mají? Co je na opravě 
nejtěžší, na co si musíte dávat 
největší pozor?
BM: Oprava litovelských var-
han byla zahájena už v roce 
2015, opravu tenkrát inicioval 
duchovní správce otec Josef Ro-
senberg. Vzhledem k finanční 
náročnosti restaurátorských 
prací bylo nutné celou opravu 
rozdělit do několika menších 
celků.
Varhany mají celkem dva ma-
nuály a pedál, takže bylo logic-
ké, že jsme i hlavní objem prací 

směřovali vždy k jednomu ma-
nuálu varhan. V letošním roce 
se tak končilo hracím stolem 
(odtud varhaník nástroj ovlá-
dá) a pedálovým strojem (část 
varhan, kterou varhaník hraje 
výhradně nohama).
Úskalí a těžkosti v opravě pak 
lze zařadit do dvou kategorií. 
Litovelské varhany mají několik 
velmi těžkých součástí, to jsou 
především vzdušnice varhan, 
které měří 4,5 metru na délku  
a váží téměř 400 kg. Všechny 
díly se při opravě z varhan vy-
jmou, pomocí navijáků a lana 
spustí do kostela a pak odváží 
k opravě do varhanářské dílny. 
Takže nejtěžší díly pak v kos-
tele tahalo až 10 lidí. Ale nyní  
k těm úskalím… U restaurování 
je vždy nejtěžší se vcítit do způ-
sobu myšlení našeho předchůd-
ce, varhanáře Emanuela Štěpána 
Petra a snažit se pochopit, proč 
některá technická řešení zvo-
lil právě takovým způsobem. 
Není správné u restaurování 
prosazovat svůj názor a ego. To 
má samozřejmě své meze. Ob-
raz nebo sochu můžu opravit  
v duchu tvůrce a nesmím do 
nich zasáhnout. Hudební ná-
stroj ale k tomu všemu musí 
nakonec zahrát, takže některé 
technické součástky, které jsou 
na konci své životnosti, musíme 
opravit třeba i invazivním způ-
sobem.
Právě tato hranice, kde mám re-
staurovat, a kde musím opravit 
či nahradit nějakou součástku, 
je velmi tenká.  

LN: Jak jste se dostal k opravám 
varhan – nejsložitějšího a největ-
šího hudebního nástroje?
BM: Varhany mě zajímaly již 
jako dítě, ale byl jsem líný jít stu-
dovat na konzervatoř. Pak bylo 
řešení jednoduché, zvolil jsem si 
technický obor a šel studovat do 
Krnova na varhanářskou školu.      

V Krnově jsme se seznámili  
s mým partnerem, panem Dla-
balem, který byl z Olomouce. 
A časem jsme se ocitli neda-
leko Litovle, v Bílsku. Někteří 
naši kolegové jsou také vyučení 
varhanáři, nebo mají truhlář-
ské vzdělání, ale pracuje s námi  
i kovomodelář. Další dva ko-
legové vyrábí pouze kovové 
píšťaly, to je zase obor, který 
má svá vlastní specifika. Každý  
z kolegů je vynikající řemeslník 
a varhanář, ale i tak se každý  
z nich specializuje na část ná-
stroje, která je mu nejbližší. Na-
víc se říká, že varhanář umí de-
vatero řemesel; rozsah prací je 
opravdu velmi široký, od práce  
s kůží, letování píšťal, truhlář-

ství, tesařství a restaurování 
všech těchto materiálů. 

LN: Kolik mají tyto varhany píš-
ťal? Kolik je dřevěných a kolik 
kovových? 
BM: To je vždycky záludná otáz-
ka. Rádi říkáme, že je ve varha-
nách přesně tolik píšťal, kolik je 
třeba, aby byl nástroj kompletní. 
Ve varhanách je 1 203 kovových 
píšťal, 333 dřevěných píšťal, cel-
kem tedy 1 536 píšťal. Píšťaly se 
rozlišují na kovové (ze zinkové-
ho plechu nebo cínu a dalších 
slitin), dřevěné jsou nejčastěji 

ze smrku. Pak je lze rozdělit na 
přefukující, otevřené, kónické, 
polokryté či kryté, dělit je lze na 
smyky, principály a flétny. 

LN: Jaká je velikost píšťal? 
BM: Nejdelší píšťala v litovel-
ských varhanách má znějící dél-
ku téměř 5 metrů, nejmenší pak 
měří jen okolo 16 milimetrů. 
Do toho není započítaná noha 
píšťaly, jen její tělo. 

LN: Jaká je cena varhan?  
BM: Pokud bych tento nástroj 
měl dnes postavit znovu ve stejné 
velikosti a ve stejném provedení, 
tak bych jeho cenu odhadoval  
v rozmezí 5,5 až 8 miliónů ko-
run. Celková cena za restauro-

vání varhan, vyjma obnovy poly- 
chromie nástroje se vyšplhala na 
částku 2,3 mil. Kč včetně DPH.
 
LN: Kolik varhan jste již opravil? 
BM: Za deset let naší činnosti 
jsme opravili 35 až 40 varhan, 
v současnosti máme rozpraco-
vaných asi 5 nástrojů. Kromě 
oprav stavíme i zcela nové ná-
stroje, jeden z nich je např. čers-
tvě dokončený nástroj v Příboře.

LN: Děkuji Vám za rozhovor!
BM: Také děkuji.                     
                                                             red.                       
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Přehled vánočních bohoslužeb
Den Datum Místo Čas

4. neděle adventní 23. 12. Červenka   8.15

Litovel   9.30

Rozvadovice 11.00

Litovel 17.00

Štědrý den 24. 12. Litovel – dětská mše svatá 15.00

Červenka 21.00

Litovel – půlnoční 23.00

Boží hod vánoční 25. 12. Litovel   9.30

Rozvadovice 11.00

Sv. Štěpán 26. 12. Červenka   8.15

Litovel   9.30

Neděle – svátek 
Svaté rodiny

30. 12. Červenka   8.15

Litovel   9.30

Rozvadovice 11.00

Litovel – večerní 17.00

Slavnost Matky Boží  
Panny  Marie

1. 1. 2019 Červenka   8.15

  9.30 Litovel

11.00Rozvadovice

Vánoční otevírací doba Muzea Litovel
Do 21. prosince platí běžná otevírací doba 9–16 hodin.

Od 22. do 25. prosince je zavřeno.
Ve středu 26. prosince otevřeno od 14 do 19 hodin.

Ve čtvrtek 27. a pátek 28. prosince otevřeno od 9 do 16 hodin.
Od 29. prosince 2018 do 4. ledna 2019 je zavřeno.

Od 5. ledna 2019 platí běžná otevírací doba 9–16 hodin.

Nová výstava v Muzeu Litovel

Od 28. listopadu je v Muzeu 
Litovel k vidění nová výstava 
Skleněná krása Vánoc, která za-
chycuje pravou vánoční atmo-
sféru. K vidění jsou jak vzácné 
historické baňky určené pro vý-
voz do zahraničí, tak také zcela 
nové, ručně vyráběné a ručně 
zdobené baňky prodávané dnes. 
Vše bylo do muzea zapůjčeno  
z výrobního družstva Irisa Vsetín. 
Součástí výstavy je také prodej 
vánočních baněk různého typu 
zdobení či barev a krásných kre-
ativních sad vhodných pro děti 
i dospělé, třeba jako vánoční 
dárek. 

Navíc jsme pro vás 
připravili tvůrčí dílny  
v sobotu 8. a 15. prosince 
od 13 do 16 hodin. Zde 
si můžete vyrobit vlast-
ní vánoční dekorace za 
pouhých 40 Kč. Získáte 
tak baňku, barevný po-
syp a jedinečnou pří-
ležitost popustit uzdu 
své fantazii. Přijďte si 
namalovat vlastní baň-

ku – můžete na ni napsat jméno, 
přání, vymalovat ornament, ky-
tičky... zkrátka, co budete chtít!

Ceník výrobků z Irisy Vsetín  
v prodejně Muzea Litovel. Baňka 
stojí od 20 Kč do 70 Kč. Tvaro-
vanou baňku zakoupíte (med-
věd, anděl, sova a další) od 90 
Kč do 120 Kč. Kreativní sada 
(dvě baňky, štěteček, lepidlo, 
několik barevných posypů) stojí 
140 Kč.
Výstavu můžete navštívit až do 
20. ledna vždy od středy do ne-
děle v době 9–16 hodin.

Litovelští muzejníci

V pátek 16. listopadu byla  
ve 13 hodin uctěna památka Dne 
boje za svobodu a demokracii. 
Bylo vzpomínáno na rodáka  
ze Lhoty u Nákla, absolventa lito-
velského gymnázia Jana Opletala, 
který zemřel na následky zranění  
11. listopadu 1939. Jeho pohřbu, 
který se konal 15. listopadu, se 
zúčastnily tisíce studentů. Jejich 
setkání přerostlo v protinacistic-
kou demonstraci, jejímž důsled-
kem bylo zavření všech českých 
univerzit a kolejí. 
Dále se vzpomínalo na udá-
losti roku 1989. Za doprovodu 
Vojenské hudby Olomouc byly 
položeny květiny k pomníku 
Jana Opletala. Následně se ko-
nala vernisáž výstavy Poklady  
z gymnaziální půdy, která před-
stavuje unikátní práce absol-
ventů gymnázia – najdeme tam  

i výtvarnou práci právě Jana 
Opletala. Úvodní slovo pronesl 
ředitel gymnázia, Mgr. Radim 
Lindner, vernisáž příjemně do-

plnily písně Pě-
veckého sboru 
Palora. 
Ani my ani další 
generace by ni-
kdy neměly za-
pomenout na ty, 
kteří v pohnutých 
dobách položili 
život za svobo-
du a demokracii!     
                              red.

Uctění památky 17. listopadu
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Městský klub Litovel 
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· sobota 1. 12.   ADVENTNÍ TVOŘENÍ
Velký sál Záložny v Litovli, od 14 hod., vstupné 100 Kč.
Tvoření vánočních a adventních dekorací pod vedením zkušené floristky  
z Olomouce. V ceně je vstup a základní materiál, přízdoby lze dle vlastního 
výběru zakoupit na místě.

· 3.–16. 12.   PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA 
Výstavní síň MK Litovel, PO–PÁ 9–17 hod., SO–NE 10–15 hod., vstupné dob-
rovolné.
Prodej vánočních ozdob a dekorací spojený s výstavou dětských prací –  
ve spolupráci s DDM Litovel.

· 3.–15. 12.   PRODEJNÍ VÝSTAVA STUDIA ATELIÉR
Prostory TIC Litovel (budova Záložny), PO–PÁ 8–17 hod., SO  9–15 hod.
Vstupné dobrovolné, prodejní výstava regionálních výtvarníků.

· pondělí 3. 12.   JAKUB SMOLÍK
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej od 350 Kč, na místě +50 Kč.
Vánoční koncert oblíbeného českého zpěváka.

· úterý 4. 12.   KONCERT MLADŠÍCH ŽÁKŮ
Malý sál Záložny v Litovli, 17 hod. Pořadatel ZUŠ Litovel.

· středa 5. 12.   XII. SLET ČERTŮ, MIKULÁŠŮ A ANDĚLŮ
Náměstí Př. Otakara v Litovli, od 15 hod., volný vstup.
Těšit se můžete na: dramatický kroužek ZŠ Jungmannova, Hrátky s čerty a Mi-
kulášem se známým kouzelníkem Jirkou Hadašem (hudebně zábavná show), 
vystoupení Martina Šafaříka (finalista SuperStar), tradiční soutěž o nejlepší 
masku pro děti a dospělé, Mikulášské soutěže a hry pro děti, zapisování hříchů 
u Lucifera, Ježíškova pošta i s Mikulášem, na závěr představení s ohněm – sku-
pina Adorea. Občerstvení zajištěno.

· neděle 9. 12.   ADVENTNÍ KONCERT PS SENZAKORD A JEHO HOSTŮ
Kostel sv. Marka, 15.30 hod., předprodej: děti do15 let 60 Kč, dospělí 80 Kč, 
na místě 130 Kč.
Účinkují: PS Senzakord, Hudební soubor ZUŠ pod vedením Petry Machkové 
Čadové. Řídí Hana Kaštanová.

· úterý 11. 12.    KONCERT MLADŠÍCH ŽÁKŮ
Malý sál Záložny v Litovli, 17 hod. Pořadatel ZUŠ Litovel.

· středa 12. 12.    ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY A BALÓNKOVÝ DEN
Náměstí Př. Otakara v Litovli, od 15 hod., volný vstup.

Program: od 15 hod. balónkový klaun, v 15.30 hod. vypouštění balónků 
(ve spolupráci se ZŠ Jungmannova), následuje hudební skupina Madalen,  
v 17 hod. andělská kapela na chůdách, v 17.30 hod. vystoupení PS Palora  
a v 18 hod. zpívání koled s Olomouckým deníkem a PS Palora (celorepublikový 
projekt, všichni si společně zazpíváme pět nejznámějších českých koled).

· neděle 16. 12.   VÁNOČNÍ KONCERT 
Kostel sv. Marka v Litovli, v 15 hod., předprodej: 80 Kč, na místě 100 Kč.
Účinkuje SPS Kantika, řídí Irena Blektová.

· pondělí 17. 12.   TRADIČNÍ ČESKÉ LADOVSKÉ VÁNOCE 
Náměstí Př. Otakara, v 16 hod., vstup volný.
Multimediální kamion, který v podtextu s Ladovskými motivy vytvoří nena-
podobitelnou atmosféru. Nebudou v něm chybět čertíci, andílci, sněhulák, vá-
noční stromečky, kapříci, vánočky a v neposlední řadě zpívání vánočních koled 
a hrátky pro celou rodinu. 

· úterý 18. 12.   LOUSKÁČEK – TANEČNÍ POHÁDKOVÉ PŘEDSTAVENÍ PRO 
ŠKOLY
Velký sál Záložny v Litovli, 10 hod., vstupné: 40 Kč/žák. Vhodné pro MŠ a ZŠ.
Taneční divadelní představení současného tance o dívce, která zažije díky 
rozbitému vánočnímu dárku, Louskáčkovi, noc plnou dobrodružství. V podání 
Moravské školy tance Přerov (35 vystupujících).

· úterý 18. 12.    LOUSKÁČEK – TANEČNÍ POHÁDKOVÉ PŘEDSTAVENÍ
Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., předprodej 80 Kč, na místě 130 Kč.
Taneční divadelní představení současného tance o dívce, která zažije díky 
rozbitému vánočnímu dárku, Louskáčkovi, noc plnou dobrodružství. V podání 
Moravské školy tance Přerov (35 vystupujících).

PŘIPRAVUJEME:
  8. 1. SMETANOVO TRIO (koncert v rámci KPH)
13. 1. PIRÁTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL 
16. 1. ŽALMAN & SPOL. 2019
17. 1. TANEČNÍ PRO POKROČILÉ 
18. 1. MĚSTSKÝ PLES (zahájení plesové sezóny)
21. 1. DAGMAR PECKOVÁ A MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO
27. 1. O STATEČNÉM KOVÁŘI MIKEŠOVI (div. pohádka pro celou rodinu)
29. 1. ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH (divadelní představení)
  5. 2. TALKSHOW SEJDEME SE S CIBULKOU (hosté R. Uzel a I. Andrlová)
15. 2. HANÁCKÉ BÁL
21. 2. MALINA BROTHERS (koncert bluegrassové skupiny)

Změna programu vyhrazena.

Česko zpívá koledy a balónkový den
Ve středu 12. prosince zveme 
každého, kdo má tajné přání  
a touží po jeho splnění, ať přijde 
v 15 hodin na nám. Př. Otakara 
na balónkový den. 
Za pomoci žáků, učitelů a přá-

tel školy ZŠ 
Jungman-
-nova tady 
m ů ž e t e 
svoje přání 

napsat na kartičku, kterou spo-
lu s balónkem pošlete přesně  
v 15.30 hodin do světa a kdo ví, 
třeba se zrovna i to vaše přání 
vyplní. Na náměstí se mimo jiné 
bude dětem věnovat balónkový 
klaun a každé dítko si odnese 
balónkové zvířátko. K příjemné 
atmosféře přispěje vánoční kon-
cert kapely Madalen a vystou-
pení pěveckého sboru Palora. 

Vánoční atmosféru dále podtrh-
ne Andělská kapela na chůdách   
v podání Divadla eMILLIon. Od 
18 hodin se Litovel připojí k ce-
lorepublikové akci Česko zpívá 
koledy. Společně si zazpíváme 
pět nejznámějších koled, které 
vyjdou letos již po osmé v Olo-
mouckém deníku, který je záro-
veň i mediálním partnerem celé 
akce.                                          MK

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
· sobota 1. 12. od 17 hod., náves Chořelice.
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA
· sobota 8. 12. od 20 hod., Haňovice.
VÁNOČNÍ PRODEJNÍ JARMARK
· sobota 15. 12. od 9 do 15 hod.,  
Sokolovna Červenka. 
ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA
· úterý 25. 12. od 20 hod., Haňovice.
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Jakub Smolík
Muzikant tělem i duší Jakub 
Smolík zakládá svoji první sku-
pinu již na střední škole.  A ani  
s nástupem na vojnu nešla hud-
ba stranou – tady založil taneční 
a dechový orchestr Horizont, 
který získal mnoho ocenění 
a čestných uznání. Po studiu 
na Ježkově konzervatoři v Pra-
ze působí Jakub jako frontman 
rockových skupin Rockyt a Kro-
ket. V roce 1986 přichází první 
velká nabídka na spolupráci  
s Lucií Bílou a skupinou Maxi-
mus Petra Hanniga. Následuje 
první velký hit Až se ti jednou 
bude zdát – ten poprvé zazněl  
v pořadu Pozor, začínáme. Ná-
sleduje spousta vystoupení, 
koncertů, nahraných alb a písní 
(například Prý chlapi nebrečí, 
Ave Maria, Víš …, Jen blázen 
žárlí, a nespočet dalších), které 
se zapsaly do paměti nejedno-
ho posluchače. Jakub Smolík je 
stabilní hvězdou české hudební 
scény, téměř každý rok vydává 

nové album a neustále plní sály 
a haly svými fanoušky. Kon-
cert tohoto hudebníka s kape-
lou můžete navštívit i v Litovli  
a to 3. prosince od 19 hodin ve 
Velkém sále Záložny. Vstupné 
v předprodeji od 300 Kč. Vstu-
penky si můžete zakoupit v TIC 
na nám. Př. Otakara.                MK

V úterý 18. prosince proběh-
ne od 18 hod. ve Velkém sále 
Záložny poslední představení 
letošního roku, a to klasické 
divadlo zpracované formou 
současného tance Louskáček, 
příběh plný kouzel, lásky a dra-
matu, odehrávající se o Váno-

cích. Malá dívenka je obdaro-
vána dřevěným louskáčkem, 
kterého jí záhy její zlé sestry roz-
bijí. Opraví jej až strýček a ne-
zbedné dívky potrestá tím, že je 
vyhodí pryč z pokoje. Dívenka 
s nadšením Louskáčka ukládá 
k sobě do postýlky a usíná s vo-

jáčkem v náručí. Pro-
budí ji divné zvuky, 
útočí na ni armáda 
myší i s jejich králem 
a snaží se jí hračku 
vzít. Louskáček oží-
vá a společně nepří-
tele poráží. Vzápětí 
se promění v prince 
a odvážnou dívenku 
provede svým kou-
zelným královstvím. 
Vstupné v předpro-
deji 80 Kč, na místě 
130 Kč. Vstupenky 
zakoupíte v TIC při 
MK Litovel na nám. 
Př. Otakara (budova 
Záložny).                  MK

Pohádkové představení Louskáček

Vánoční prohlídky radniční věže
V termínech 5. a 12. prosince, v době adventních akcí, 

které se budou konat na náměstí,  
budou probíhat vždy od 16 do 18 hodin  

vánoční prohlídky radniční věže. 
Vstupné je 20 Kč za osobu. 

Výročí republiky na Jungmance
V průběhu 
celého letoš-
ního roku si 
náš stát růz-
nými akcemi 
př ipomínal 
100 let od 
založení Čes-
koslovenské 
r e p u b l i k y. 
Důležité udá-
losti, význam-
né osobnosti 
a místa byly 
připomínány samozřejmě i na 
školách po celé republice. U nás 
jsme se mimo jiné zaměřili na 
předávání zkušeností a prožitků 
historických událostí mezi členy 
rodiny. 
Každoroční literární soutěž 
„O cenu Josefa Jungmanna“  
s tématem „Co píšou dějiny…“ 
přivedla na svět přibližně stov-
ku krásných a osobních rodin-
ných nebo historických příběhů  
a také básně věnované repub-
lice. Jejich přidanou hodnotou 
byl jistě čas, který žáci trávili  
s rodiči či prarodiči, když po-
slouchali a sepisovali rodinné 
příběhy zasazené do historic-
kých událostí, které žáci znají 
ze školních lavic. S tematikou 
sdílení historie jsme pokračo-
vali i na několika nástěnkách  
s rodinnými fotografiemi, je-
jichž historie sahala až do po-

čátků 20. století. Soutěž „Poznej 
svého učitele na fotce z dětství“ 
už byla jen tečkou, která všech-
ny pobavila. 
Jedním ze státních symbolů jsou 
i státní barvy – červená, modrá 
a bílá, a tak jsme na závěr oslav 
připravili tematický Den v bar-
vách Československa. Žáci i uči-
telé přišli poslední pátek před 
28. říjnem oděni do těchto ba-
rev. Fantazii se meze nekladly,  
a proto jsme tu měli plno čes-
kých vlajek, národních dresů, 
pomalovaných tváří a červeno-
modrobílého oblečení. 
Blíží se konec roku, konec vel-
kých oslav a akcí. Připomínat si 
historické události je důležité, 
aby nedošlo k opakování chyb  
z minulosti. My ale budeme hle-
dět i do budoucnosti a přejeme 
republice další, doufejme šťast-
nou, stovku.      -ZSJL- S. Purová
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INZERCE

Paříž a Londýn v podzimním slunci
V listopadovém čísle  jste si 
přečetli mozaiku dojmů, které  
ve studentech litovelského gym-
názia zanechala návštěva Paříže. 
Nyní si níže můžete přečíst, jak 
se jim líbilo další evropské velko-
město – Londýn. 

Londýn je jiný, vážnější, pilnější, 
uspěchanější. Není divu, přijeli 
jsme tu v pondělí ráno, a to jdou 
všechny žerty stranou. U bu-
dov britského parlamentu (the 
Houses of Parliament) spěchají 
poslanci do práce – z Westmin-
sterského mostu máme všechno 
jak na dlani. Výměna kavaleris-
tů u kasáren Horse Guards i vý-
měna stráží u Buckinghamské-
ho paláce je taky svižná, řízná, 
perfektně organizovaná – líbí se 
to nejen nám, ale taky stovkám 
lidí v davu kolem. Kousek odtud 
na Trafalgarském náměstí je už 
atmosféra uvolněnější, popose-
dáváme kolem fontán, cloníme 

si oči, když si chceme prohléd-
nout Admirála Nelsona na vrš-
ku vysokánského sloupu, jdeme 
se podívat na Van Goghovy 
Slunečnice, Michelangelovu 
Madonu ve skalách, Turnerovu 
Válečnou Temeraire do Národní 
galerie. 
Londýn – to jsou taky muzea  
a procházky a nákupy. Celé do-
poledne ve třech muzeích:  Sci-
ence Museum, Natural History 
Museum, Victoria and Albert  
Museum. Co vidět dřív – si-
mulované zemětřesení? kostru 
tyranosaura? přistávací modul 
Apolla 10? drahokamy a šper-
ky….???? Pomóc, nestíháme. 
Pak je čas na procházku (no 
spíše zrychlený přesun) po Pica-
dilly, Soho, Charing Cross Road 
až na místo bývalé tržnice na 
náměstí Covent  Garden. Je tu 
všude taky pěkně rušno, kypí to, 
vře, žije. V Čínské čtvrti (China-

town), je odtud co by kamenem 
dohodil, jsme se ocitli opravdu 
na dálném východě. Pekingské 
kachny ve výlohách, exotické 
ovoce vystavené na stáncích, 
červené lampióny přes ulici, 
čínský drak, nezvyklé vůně.  
Všude nám nabízí jídlo. Nechali 
jsme se zlákat. Výborné a za ro-
zumnou cenu - „good value for 
money“, jak se tu říká.
Chodíme si tu taky sami, máme 
rozchod. S Mapami.cz v mobi-
lu si tu začínáme připadat jako 
domácí. Asi taky proto, že se tu 
snáz domluvíme. Ano, má to 
něco do sebe dávat v hodinách 
pozor.
No a to už máme mozaiku 
skoro slepenou – jen ještě při-
lepíme vzpomínku na Shake-
spearovo divadlo Globe (tedy 
jeho dokonalou repliku), na 
galerii moderního umění Tate 
Modern – v budově elektrárny 
by ji nikdo z nás nehledal – ale 

vypadá opravdu působivě, hlav-
ně dvorana v turbínové hale  
a pak taky skleněná věž, co na-
bízí fascinující výhled na City  
a Svatopavelskou katedrálu (ta 
se architektovi Christopheru 
Wrenovi taky povedla!). A pak 
ještě pár kilometrů mezi ban-
kami a mrakodrapy ve finanč-
ní čtvrti the City of London. 
Hrozně tu fouká, tak se před 
tím větrem schováme do metra  
a svezeme se vlakem (dílem 
podzemkou a dílem nadzem-
kou) do čtvrti Greenwich. Půlí 
tady zeměkouli, takže jednou 
nohou stojíme na východní po-
lokouli a druhou na západní. 
A pak už domů. Tak slepeno, 
dokončeno, obraz je hotov. 
Ještě poznámka pod čarou: den-
ně tak 16 kilometrů – pěšky, 
modrá obloha a slunce. Pohoda.

Za studenty a za sebe 
Romana Jurášová

Noc na litovelském Karlštejně
Již pošesté se o víken-
du 3. a 4. listopadu 
konala noční dobro-
družná akce „Noc na 
litovelském Karlštej-
ně“ (Gymnáziu Jana 
Opletala) pod záštitou 
Domu dětí a mládeže 
Litovel. Akce se zú-
častnilo 97 dětí a 36 
strašidel. Gymnázium 
se proměnilo v nedo-
bytné sídlo a třídy se 
proměnily v komnaty, 
kde na děti čekalo dvacet úko-
lů se strašidly a také vcházely 
do 13. komnaty, kde byly dech 
beroucí nelehké úkoly. Po spl-
nění všech úkolů děti přenoco-
valy v rytířském sále a ráno na 
ně čekala královská snídaně. Za 
velkou odvahu a splnění úkolů 
všechny děti dostaly pochvalný 
list s odměnami. Diplom s pěk-
nými cenami dostalo pět vítězů 
z mladší i starší kategorie. 
Touto cestou děkuji všem stra-
šidlům za jejich pomoc, ochotu  
a chuť se mnou připravit neza-

pomenutelné noční dobrodruž-
ství pro děti. Patří vám velký 
dík. Také děkuji historickému 
spolku Kirri z Pňovic a SHŠ 
ROMA VICTOR LEGIO XIII 
GEMINA AUGUSTA za spolu-
práci. Všichni jste byli úžasní! 
V neposlední řadě také děkuji 
Gymnáziu Jana Opletala za po-
skytnutí prostor, které vytvoři-
ly úžasnou atmosféru pro tuto 
akci. 
Už teď se těším na další akci  
a spolupráci s vámi!         

Monika Pospíšilová, 
strašidlo Moncifal
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Dům dětí a mládeže Litovel
· 5. prosince     Mikulášská nadílka pro mateřské školy a školní družiny
Návštěva proběhne na základě objednání MŠ a ŠD. 
Bližší informace na tel. 775 550 962, e-mail: weberova@ddmlitovel.cz  

· 5. prosince     Mikulášská nadílka v rodinách
Návštěva proběhne v časovém rozmezí 16–20 hodin. 
Cena: 100 Kč za návštěvu a malý dárek. Přihlásit se můžete do 30. 11.  
Bližší informace na tel. 775 550 962, e-mail: weberova@ddmlitovel.cz

· 12. prosince     Vánoční besídka TS KASTER 
Jako každým rokem pořádá TS KASTER vánoční besídku pro všechny členy ta-
neční skupiny, jejich rodiče, babičky, dědečky, sourozence, kamarádky – jste 
prostě všichni zváni. Kdo chce s námi zažít vánoční atmosféru, zazpívat si kole-
dy a vidět i malé překvapení, přijďte mezi nás!
Místo a čas srazu: 16.30 hod., tělocvična SOŠ Komenského ul.
Bližší informace na tel. 720 995 102, e-mail: pospisilova@ddmlitovel.cz

· 15. prosince     Netradiční balení dárků
Balíte dárky na poslední chvíli a nemáte čas být alespoň trošku kreativní? Při-
neste si s sebou dárečky pro Vaše děti a zabalíme je společně netradičním způ-
sobem (medvěd, myš, liška, ptáček a mnoho dalších). Pokud zbyde trochu času, 
můžeme vyzkoušet psaní jmenovek moderní kaligrafií.  

Místo a čas: DDM Komenského ul. od 14 hod.
Cena: 190 Kč, v ceně materiál. Přihlásit se můžete do 13. 12.  
Bližší informace na tel. 770 181 054, e-mail: labounkova@ddmlitovel.cz 

· 22. prosince     Předvánoční Olomouc – návštěva útulku
Místo a čas srazu: autobusové nádraží v Litovli v 7.40 hod. Předpokládané 
ukončení akce bude v 15.30 hod. tamtéž. 
Účastnický poplatek činí 100 Kč za dítě.
Seznam věcí pro útulek obdržíte v chovatelském kroužku nebo jej rádi sdělíme 
na níže uvedených kontaktech. V Olomouci navštívíme některé zooprodejny, 
Levné knihy, zažijeme atmosféru vánočních trhů na Horním náměstí.
Přihlášku na akci je nutno odevzdat nejpozději do čtvrtku 20. prosince!
Bližší informace na tel.: 585 342 448, 775 550 964, 725 823 618, e-mail:  
p.sova@ddmlitovel.cz

Přejeme všem pokojně strávený adventní čas, 
mnoho krásných chvil prožitých v příjemné atmosféře Vánoc 

a hodně zdraví v nastávajícím novém roce 2019.
Kolektiv DDM Litovel

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

Žáci vyššího gymnázia pod ve-
dením Adama Osičky ze sep-
timy se rozhodli vyslyšet vý-
zvy laické i odborné veřejnosti  
a v rámci programu environ-
mentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty se zapojili do obnovy 
lesních porostů poškozených 
dlouhotrvajícím suchem a ná-
porem lýkožroutů. Vzdali se 
volné neděle a vyrazili na dvou-
denní pracovní akci do zapadlé 
vísky Pocheň nedaleko Bruntá-
lu. Dohled a částečný catering 
zajišťovali profesoři Václav Hu-
báček a Tomáš Pospíšil.
Ubytování studentů bylo zajiš-
těno v tamní skautské základně. 
Odtud se pěšky vydávali na čty-
ři kilometry vzdálenou paseku. 
Studenti zde během dvou dnů  
v těžkých terénních podmín-

kách vysadili více než 1 400 
stromků. Na vlastní oči se pře-
svědčili, jaký rozsah má v Je-
seníkách kůrovcová kalamita, 
jejíž hlavní příčinou jsou dlou-
hotrvající sucha posledních let. 
Doslova na vlastní kůži pak 
poznali, jak složité bude zpětné 
navrácení lesa. Studentům totiž 
práci velice ztěžoval charakter 
půdy, kterou z větší části tvoři-
ly kameny. Zasazení každého 
stromku, s využitím krumpá-
če, je stálo opravdu veliké úsilí. 
Práce vyžadovala hodně trpěli-
vosti a odhodlání. A právě proto 
všem účastníkům této akce patří 

veliký dík.
Finančně akci 
podpořila MVDr. 
Šárka Osičková  
a také Olomoucký 
kraj – Program na 
podporu environ-
mentálního vzdě-
lávání, výchovy 
a osvěty v Olo-
mouckém kraji  
v roce 2018.  
              Václav Hubáček,    
     Tomáš Pospíšil

Gymnazisté bojovali s kůrovcovou 
kalamitou

Film Síla lidskosti a exkurze  
studentů 3. a 4. ročníku
V pondělí 12. listopadu žáci 
Gymnázia Jana Opletala nemí-
řili k budově školy, ale postá-
vali před litovelskou Záložnou, 
jejíž Velký sál se na dopoledne 
proměnil v kino. V následují-
cích dvou hodinách se ukázalo, 
že není důležité ozvučení sálu, 
velikost plátna či jiné technic-
ké parametry, pokud promítáte 
velký, silný lidský příběh. A tím 
film režiséra Matěje Mináče be-
zesporu je.
Žáci viděli film, hraný doku-
ment, s názvem „Nicholas Win-
ton – Síla lidskosti“, za nějž reži-
sér získal v roce 2002 prestižní 
cenu Emy. Promítání zprostřed-
koval ve spolupráci s Městským 
klubem pan Zdeněk Tulis, dra-
maturg a blízký spolupracovník 
režiséra, který akci skvěle a pro-
myšleně moderoval.
Hraný dokument ukazuje nejen 
čin hlavního hrdiny, tedy zá-
chranu stovek dětí z okleštěné-
ho Československa v letech 1938  
a 1939, ale i historické souvis-
losti a atmosféru v Evropě těsně 
před vypuknutí druhé světové 
války. Po hluboce dojímavém 
příběhu následovala debata.  
A podle bezprostředních reakcí 
našich studentů se zdá, že motto 
Nickyho Wintona, že pokud se 
člověk opravdu rozhodne vyko-

nat nějakou smysluplnou věc, 
vždycky se mu podaří, u nich 
našla odezvu. A to bylo cílem 
naší akce.

Následující den se někteří z účast-
níků filmového představení jeli 
podívat na místa, kam byli odvle-
čeni mnozí z rodičů zachráněných 
dětí, tedy do Osvětimi.
Protože prohlídka památníku 
holokaustu byla naplánována 
na 14 hodin, zastavili jsme se  
v Českém Těšíně, kde na nás če-
kal Petr Zajíček, náš absolvent, 
nyní pracovník muzea. Provedl 
nás po české i polské části měs-
ta Těšína, procházku doprovodil 
výkladem o vývoji města i regio-
nu od středověku do současnosti.
Samotná prohlídka památníku  
v Osvětimi a Březince byla stejně 
jako dokument velmi emotivní. 
Žáci získali konkrétní představu 
o místech, jež znají z učebnic.
Měli mnoho dotazů, postřehů, za-
čali přemýšlet o „továrně na smrt“ 
hlouběji a v souvislostech.
Následující hodiny ve škole bu-
dou věnovány promítnutí dalšího 
dokumentu a diskuzi o tomto té-
matu. Přestože program byl nabitý 
a náročný, tato akce splnila očeká-
vání jak studentů, tak pedagogů. 

Za kabinet dějepisu zapsala 
M. Svozilová
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Dům dětí a mládeže Litovel  
v letošním roce již po osmé re-
alizoval prázdninový pobyt ur-
čený dětem ze sociálně znevý-
hodněného prostředí, tentokrát 
v destinaci Karlov pod Pradě-
dem. Cílem těchto pobytů je na-
pomáhat kvalitnímu prožívání 
volného času mladé generace, 
vyrůstající ve znevýhodněném 
prostředí. Letního pobytu se 
zúčastnilo 22 dětí ve věku od  
6 do 14 let, které doporučil Od-
bor sociální a správní Městské-
ho úřadu Litovel a úřad práce. 
Letos byl pobyt zcela hrazen  
z finančních prostředků Mini-
sterstva vnitra a města Litovel, 
alokovaných na prevenci krimi-
nality na místní úrovni.
Podstatný vliv na způsob trávení 
volného času dětí a mládeže je 
připisován především rodinné-
mu prostředí a jeho působení.                                                                          
Důležitým prvkem při rozvoji 
volnočasových aktivit u riziko-
vých skupin je posilování odol-
nosti vůči nežádoucím patolo-
gickým jevům. Jde především 
o problémy spojené se šikanou 
a násilím, alkoholismem, kou-
řením a drogou, delikvencí, 
kriminalitou, vandalismem, ra-
sismem, týráním a zneužíváním 
dětí. Společné trávení volného 
času na letním pobytu plní ne-
jen funkci relaxační, ale také vý-
chovnou a sociálně preventivní. 
Letního pobytu se zúčastnily 
děti s nepříliš pestrou škálou 
způsobu trávení volného času, 
se sklonem experimentovat  
s rizikem. Většinou se doposud 
nedostaly do alkoholové či dro-
gové závislosti. Každým rokem 
jsme řešili různé problémy jako 
byl alkohol, šikana, zveřejňo-
vání svých pornografických 

fotografií na sociálních sítích. 
Vždy si říkáme, že již v příštím 
roce bude vše v pořádku. Omyl,  
v letošním roce jsme řešili nesku-
tečné zavšivení u některých dětí. 
O 22 dětí během pětidenního 
prázdninového pobytu pečova-
lo 5 pedagogických pracovní-
ků, z toho 1 speciální pedagog  
a zdravotník. S dětmi se praco-
valo hromadně, skupinově, a dle 
potřeby také individuálně. Celý 
letní pobyt byl zaměřen na turis-
tiku a seznámení se s horským 
prostředím. 
Již první odpoledne se děti vy-
pravily na malou turistickou 
vycházku za zajímavostmi okolí, 

vydali jsme se na Mravenčí horu, 
večer byl připravený Večer plný 
her. Druhý den jsme navštívili 
Horskou službu v Karlově pod 
Pradědem, kde byla pro děti při-
pravena beseda se členem hor-
ské služby. Děti měly možnost 
vyzkoušet si přepravní kanadské 
lehátko a prohlédnout si všech-
ny pomůcky, které horská služ-
ba používá. Deštivé odpoledne 
jsme využili ke zhotovování ma-
sek na večerní maškarní karne-

val, který se moc povedl. 
Ve středečním sportovním 
dopoledni si děti poměři-
ly své síly a dovednosti  
v hodu, skoku, přetahova-
né a míčových hrách. Po 
obědě nás autobus odvezl 
do Karlovy Studánky na bazén. 
K lázním patří i lázeňské oplat-
ky, zmrzlina a promenáda, to 
vše vyplnilo krásné táborové od-
poledne. Večer pak přijela „Te-
reza Mašková“ a zahájila Super-
Star – byl to kouzelný hudební 
večer, kde se děti představily se 
svými písničkami. Předposlední 
den nás čekal výlet na Ovčárnu 
a odtud jsme šli na Praděd. Vy-

jeli jsme na rozhlednu a mohli 
se kochat krásnou krajinou Je-
seníků. Co však patří k horám 
je i rychlá změna počasí, a to se 
také potvrdilo. Jen co jsme došli 
na Ovčárnu a stihli si dát nanu-
ky, měli jsme co dělat, abychom 
utekli před obrovským lijákem. 
Poslední večer je vždy ten nej-
hezčí, nechyběly hry, zábava, 
písničky, ale i předávání adres 
a telefonních kontaktů.  Páteční 
ráno děti čekalo vyhodnocení 

nejlepšího oddílu a jednotlivců, 
předávání diplomů a odměn. 
Různé výtvarné činnosti, ale  
i sbírání borůvek, to vše bylo 
tím, co naplnilo volný čas dětem 
na tomto prázdninovém pobytu.  
Ne všichni mají z rodin zažité 
správné sociální návyky, osob-
ní hygienu, používání čistého 
prádla, pravidla stolování apod. 
Toto vše jsme jim během týden-
ního pobytu museli neustále 
připomínat. 
Přínosem tohoto prázdninové-
ho pobytu bylo: vytěsnění čás-
ti soukromých nákladů rodin 
na volnočasové aktivity dětí, 
předcházení kriminalitě a tím 
i úspora veřejných prostředků, 
pozitivní vliv na rozvoj poten-
ciálu mládeže a schopností stát 
se aktivními členy společnosti, 
omezení nákladů spojených se 
zdravotní péčí, které jsou vyna-
kládány na sekundární a terciár-
ní prevenci a snížení nákladů na 
umístění jedinců v nápravných 
zařízeních. Převážná část užitků 
má nehmotnou formu a nelze 
je jednoznačně kvantifikovat. 
Jejich efektivnost je měřitelná 
až následně. V maximální míře 
jsme se jim snažili dát to, co jim 
v jejich domovech chybí – lás-
ku a porozumění. Práce s touto 
skupinou dětí nebyla jednodu-
chá, nicméně loučení se neobe-
šlo bez slz lítosti.   
Děkuji všem, kteří pomohli s re-
alizací tohoto tábora!

Hedvika Weberová, DiS.

Letní tábor 2018 – Karlov pod Pradědem

Módní přehlídka šatů 1. republiky
V úterý 23. října proběhl na 
Základní škole Vítězná v Lito-
vli Den otevřených dveří. Svým 
žákům, rodičům, učitelům  
a přátelům školy jsme u příleži-
tosti 100. výročí založení Čes-
koslovenska nabídli zajímavý 
program. 
V jídelně školy se uskutečnila 
společná hodina dějepisu. Byla 
netradiční v tom, že učiteli se 
stali žáci 8. a 9. ročníků. Sezná-
mili posluchače s událostmi 
okolo vzniku republiky, s naším 
prvním prezidentem T. G. Ma-
sarykem a s kulturou dané doby. 

Fakta a data jsou v dějepise jistě 
důležitá, ale žáky více baví silné 
příběhy a zážitky. A proto jsme 
se rozhodli doplnit výuku módní 
přehlídkou oděvů z 1. republiky. 
Nejprve jsme procházeli dobo-
vé fotografie a pak se pokoušeli 
ve skříních babiček, rodičů či  
v půjčovně najít nějaké pokla-
dy. S pátráním pomohlo také 
mnoho učitelů. Hledali jsme po-
dobné střihy šatů, kabelky, ruka-
vičky, šperky a hlavně v té době 
nutné klobouky. Stát se na jeden 
den modelem nebo modelkou si 
přálo mnoho žáků a všichni byli 

dokonalí. Moc 
jsme se pobavili 
a z nadšených 
reakcí spolu-
žáků, rodičů  
a učitelů víme, že 
se jim předsta-
vení moc líbilo.  
A proto jsme 
také rádi, že 
jsme se mohli 
naším vystoupe-
ním pochlubit 
na některých te-
levizích!
Mgr. Halka Verna



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

Ze zdravotních důvodů bude program Mateřského centra omezen.  
Dopoledne s programem bude končit 10. prosince. Miniškolka bude fun-
govat do 20. prosince dle obvyklého schématu.
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Lípy jako symbol svobody
V letošním roce jsme slavili  
100. výročí vzniku Českoslo-
venska. Konala se spousta kul-
turních akcí, výstav i besed. Na 
mnoha místech lidé, jako před 
100 lety, vysazovali Lípy svobody 
či Lípy republiky. 

Jak, kde a proč tento zvyk vznikl? 
Jeho historie sahá do Francie 
roku 1790, k Velké francouzské 
revoluci. V jejím období dochá-
zelo k mnoha změnám, zaváděly 
se i nové svátky. Jedním z nich 
byl ,,Svátek vysazování stromu 
svobody“. Byl symbolem nové 
doby.
Na tuto tradici navázala vláda 
nově vzniklého státu a vydala 
výzvu k sázení stromu Svobody, 
lípy, kterou uctívali již staří Slo-
vané. Od té doby byly Lípy re-
publiky či Lípy svobody vysazo-
vány k významným událostem 
nebo výročím.
Na podzim r. 1918 lidé měli pří-
liš mnoho starostí, docházelo 
také k velkým změnám, proto 
byla většina stromů zasazena až 
na jaře r. 1919. O tom, jak naši 
předkové prožívali radost ze sa-
mostatného státu, vás seznámí-
me v následujících číslech Lito-

velských novin. Pomohou nám 
kroniky, v některých případech 
i pamětníci. Někde se konaly 
velké slavnosti, zápisy kronikářů 
jsou květnaté a podrobné, jinde 
stačila jedna věta. Vydejte se tedy  
s námi na ,,cestu po lípách“, která 
se tentokrát nebude řídit abeced-
ním seřazením obcí, ale ujišťuje-
me, že nás zavede ke všem.

Víska
Víska je vesnice, která jediná 
letos slaví dvojité 100leté výro-
čí: republiky i stromů Svobody. 
Zároveň je také vesnicí, která 
nám svědectví doby zanechala  
v jediné větě.
,,Na oslavu osvobození českého 
národa z poroby byly zasazeny 
občany 24. 12. 1918 tři lípy na 
návsi u kaple.“
O tom, co se zde tehdy dělo, 
můžeme jen spekulovat a příběh 
dotvořit sami. Přesto však ze 
stručného zápisu můžeme vyčíst 
jak přání řídit si sami obecní zá-
ležitosti, tak i zprávu o počasí.
Víska v té době patřila pod 
správu Nasobůrek, kde se zřej-
mě dohodli vysadit lípy na jaře 
r. 1919. Ve Vísce ale nechtěli  
výsadbu odkládat; zajistili stro-

my, vybrali místo, urči-
li termín – Štědrý den. 
Bylo krátce po válce, 
bída, mnohde stále ještě 
s nadějí očekávali návrat 
svých blízkých. Přesto se 
jistě hospodyňky snažily, 
aby první svobodný Štěd-
rý den byl co nejkrásněj-
ší. Slavnostní den církev-
ní byl umocněn slavností 
světskou – výsadbou tří lip  
u kaple. Proč zrovna tří, nevíme. 
Aby byla kaple chráněna ze všech 
stran nebo snad z hanáckého fu-
riantství? Na tom nezáleží. Jsou 
tam dodnes, tvoří výraznou do-
minantu obce a dorostly úcty-
hodných rozměrů jak na výšku, 
tak na objem. Jejich obvod je 
195, 252 a 280 cm. Právě ta ,,nej-
tlustší“ je poškozená, ale příroda 
je mocná léčitelka. Doufejme, že  
i za dalších 100 let budou kaplič-
ku chránit všechny tři.
Byl to tenkrát slavnostní den, ale 
kdo byl iniciátorem a organizá-
torem? Musel to být člověk ak-
tivní, který dokázal nadchnout 
spoluobčany a získat pomoc-
níky. Takovou osobností byl ve 
Vísce mlynář, pan Josef Zedník. 
Přes své mládí (30 let) člověk 

zkušený, pokrokový, funkcionář 
mlynářských spolků a společen-
stev, jakož i spolků kulturních. 
Mohl to být on? Kdo ví?
A zpráva o počasí zmiňovaná 
v úvodu? Prosinec r. 1918 byl 
asi poměrně teplý, země nebyla 
promrzlá, stromy se mohly sázet 
bez rizika, že zmrznou. Podrob-
nosti neznáme, fotografie se ne-
podařilo získat.
Možná, že náš článek vyvolá 
vzpomínky na vyprávění pra-
rodičů, někdo najde staré fotky. 
Prosíme, pomozte nám rozšířit 
onen stručný zápis i dokumen-
taci ke stromům Svobody. 
Děkuji pánům R. Havlíčkovi  
a L. Zedníkovi z Vísky za trpě-
livost i čas, který mi věnova-
li při zjišťování podrobností.                                                               
                                        Marie Hrubá

Podzimníčkův lampionový průvod
První listopadový den odpoled-
ne se na školním dvoře Základ-
ní školy v Jungmannově ulici 
sešly děti s rodiči i prarodiči, 
aby společně uspali skřítka Pod-
zimníčka. Všichni drželi v ruce 
barevné lampióny a dobroty 
pro lesní zvířátka. 
Cestou směrem  
k chatě Doubrav-
ce se museli ně-
kolikrát zastavit  
a fotit v nádher-
ném odlesku ba-
revného podzimu. 
Před lesní cestou 
se rozdělili na dvě 
větší skupiny. Na 
cestě plné kouzel-
ných světýlek na 
ně čekala dvě sta-
noviště s úkoly. První stanoviště 
rozezněla kouzelná píseň o víle 
Podzimce, kterou se společně  
s tanečkem naučili nazpaměť. 
Na druhém stanovišti si prověři-
li znalosti z oblasti přírody. Vše 
splnili na výbornou a pokračo-
vali až na lesní louku, kde se obě 
skupiny zase setkaly. 
Vtom spatřili vílu Podzimku 

přicházející z lesa. Byla krásná  
a zahalená do podzimních barev. 
Uvítala je ve svém lese a oni ji 
poprosili o pomoc při uspávání 
skřítka Podzimníčka. Společně 
s vílou pak zavolali paní Zimu, 
které každý rok víla Podzimka 

předává skřítka  
a s ním i vládu 
nad lesem. Paní 
Zima s nimi zpí-
vala písničku, kte-
rou se naučili na 
stanovišti, a Pod-
zimníček pomalu 
usínal. Tímto se  
i všechna zvířátka  
v lese začala chys-
tat k dlouhému 
zimnímu spánku. 
Závěrem si ještě 

děti i dospělí pochutnali na tep-
lém čaji a voňavých buchtách  
a pak spokojeně odcházeli 
domů, protože se jim společně 
podařilo skřítka uspat.
Děkujeme všem za hojnou 
účast, letos rekordní, a všem 
pedagogům za pomoc při této 
tradiční krásné akci. 
                        -ZSJL- A. Papajková

Další setkání spolku Na Pavlínce
V sobotu 17. listopadu jsme se  
s Vámi rádi opět sešli u Uni-
čovského rybníka na promítá-
ní vzpomínek ze 17. listopadu 
1939, ale i roku 1989. 
Jsme rádi, že Vás neodradil ani 

mrazivý vítr. 
Čaj a punč 
nás zahřály 
a mohli jsme 
tak sledovat 
vzpomínky 
na tyto, pro 
s v o b o d u  
a demokra-
cii tak dů-
ležité dny, 
ale i vzkazy 

a pozdravy, které Vám poslali 
profesor a katolický kněz Tomáš 
Halík, antropolog Václav Sou-
kup, historik archeologie Petr 
Kostrhun, biskupka Církve Čes-
koslovenské husitské Jana Šile-
rová, teatrolog Libor Vodička  
a akademický malíř Aleš Lamr. 
Děkujeme, že jste s námi zapálili 
svíčky u pomníku Jana Opletala, 
T. G. Masaryka, Vácslava Sochy, 
ale také Václava Havla, jehož bus-
tu jsme pro Vás pro tento večer  
v parku instalovali. 
Ve spolupráci s Muzejní společ-
ností Litovelska, z. s. a Husovým 
sborem Litovel se těšíme na pří-
ští setkání.     Zuzana Strakošová
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Dětské TAXI 

Kurýrní služby - zásilku dovezeme na místo, rychleji než kurýr

Taxi službu v Litovli, Uničově a okolí

Drink servis 

Firemní přeprava - jezdíme pro fi rmy, dovezeme Vaše klienty

Stálé jízdy na letiště v ČR

Jezdíme po celé České republice a v rámci států EU

VIP služby pro seniory a držitele ZTP průkazu 

Možnost platit platební kartou či na fakturu pro fi rmy

Feel free to contact us in English

+420 774 686 969
K D Y K O L I V  V O L E J T E

MÁME PRO VÁS 
STABILNÍ PRÁCI
náborový příspěvek 

až 24.000 Kč

tel.: 582 301 611
paní Derková

DerkovaD@sppv.cz  

www.sppv.cz

svářeč
zámečník

obsluha CNC



Sportovní pozvánky
Litovel – Zlín
· sobota 1. 12. 13 hod., ml. dorost.
Litovel – Napajedla
· sobota 1. 12. 15 hod., st. dorost.

Litovel – Brno
· sobota 8. 12. 17 hod., muži extra-
liga.
Utkání se konají v hale ZŠ Vítězná. 
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Historie pozemního hokeje v Litovli

V rámci dokumentace historie sportu v Litovli se Muzeum Li-
tovel obrací na čtenáře Litovelských novin s žádostí o spolu-
práci ohledně zápůjčky či věnování historických dokumentů, 
novinových výstřižků, diplomů, osobních i týmových ocenění, 
průkazů, fotografií a fotoalb, plakátů, sportovního vybavení  
a čehokoliv dalšího (včetně vzpomínek) k historii litovelského 
pozemního hokeje. Ten byl pod názvem „Odbor pozemního 
hockeye Sokol Litovel“ založen krátce po 2. světové válce v červ-
nu 1945 a už 26. července 1945 byl přijat za člena svazu pozem-
ního hokeje. Historii a úspěchy tohoto místního sportu, na který 
navázal cca před 20 lety dnes velmi populární florbal, bychom 

rádi uchovali pro budoucí generace v muzeu. 
Děkujeme za Vaši pomoc a spolupráci. 

Poznáte je? Máme v muzeu více takových fotografií, 
u kterých nám chybí bližší popis.

Motorsportu Hlavinka se dařilo
Litovelští závodníci Josef 
Hlavinka jr. a Josef Hlavin-
ka st. se účastnili meziná-
rodních závodů automobilů 
do vrchu v České trofeji, 
která spadá pod Autoklub 
České republiky. Závodili  
s formulí Tomis 99-04 v ka-
tegorii E2H-SS do 1400  ccm 
a s formulí Opel Lotus v ka-
tegorii E2H-SS do 2000 ccm.  
Ve všech odjetých závodech 
obsazovali od 10. do 15. ab-
solutního místa ze 60 až 70 
závodníků a na konci celé 
sezóny 2018 ve své katego-
rii obsadil Josef Hlavinka jr.  
4. místo a Josef Hlavinka st. 
dokonce 1. místo. 
I když občas přišly na zá-
vodech horké chvilky, např. 
technika přestala fungovat, na-
konec vše dopadlo na jedničku. 
V letošní sezóně se jely nové 
tratě, např. Dobšínský kopec na 
Slovensku. Zkušení závodníci 
Josef Hlavinka jr. a Josef Hla-
vinka st. dokázali zlepšit časy  
z loňských závodů, na nové trati 
zajet osobní rekord a dokonce 
porazit zkušené jezdce. Vyhlá-
šení nejlepších jezdců se kona-
lo na konci sezóny na  zámku 

Valeč nedaleko Náměšte nad 
Oslavou. V České trofeji v roce 
2018 vyhrál Josef Hlavinka jr.  
1. absolutní místo v kategorii 
JUNIOR a tím si splnil svůj sen. 
Josef Hlavinka st. obsadil 1. mís-
to v kategorii E2H-SS do 2000.
Celý tým Motorsport Hlavinka 
včetně jejich rodin jim k těmto 
výsledkům gratuluje a přeje jim, 
aby se příští sezóna vyvedla tak 
jako ta letošní. 
Za Motorsport Hlavinka

Terezie Hlavinková

Oprava mostu na cyklotrase č. 51
O uzavírce mostu informuje ce-
dule na vjezdu do lesa ve směru 
od stadionu i od mlýna Šargoun.
Důvodem opravy je špatný stav 
stávajícího mostu přes vodoteč 
Odrážka. S ohledem na život-
nost konstrukce a nevhodnost 
uspořádání je nutno přistoupit 
k rekonstrukci. 
Zhotovitelem stavby je firma 
TOMI – REMONT a.s. z Pros-

tějova, investorem akce pak Sta-
tutární město Olomouc. Oprava 
mostu bude stát 3,2 miliónu Kč.
Během rekonstrukce bude pro 
cyklisty vedena značená ob-
jízdná trasa. Ta je vedena obou-
stranně po silnici III/03545 (cy-
klostezka 6243), dále spojovací 

cyklostezka mezi obcemi Roz-
vadovice – Unčovice a po silnici 
III/03546 (cyklostezka 6027).
Ukončení stavby, které bylo plá-
nováno na začátek listopadu, 
bylo posunuto na konec led-
na 2019. Během stavby došlo  
k úpravám mostu, které si vy-
nutily změnu některých kon-
strukčních detailů. Koncové 
části konstrukce byly v původ-

ním provedení zabetonovány  
a s ohledem na nedohledatelnost 
původní dokumentace mostu 
nebylo dopředu známo přesné 
provedení těchto částí. K úplné 
pasportizaci došlo až po odbou-
rání mostu. Stavební firma se 
omlouvá za komplikace.           red.

Stříbro pro PALORU
S finanční podporou 
Olomouckého kraje 
a města Litovel se pě-
vecký sbor PALORA 
při Gymnáziu Jana 
Opletala od září škol-
ního roku 2018/19 
intenzivně připravo-
val na účast ve finále 
Celostátní přehlídky 
středoškolských pě-
veckých sborů Opava 
cantat 2018. Tam sbor postoupil  
z Postupové přehlídky stře-
doškolských pěveckých sbo-
rů, která se konala v květnu  
v Uničově. 
Podzimní soustředění v Karlo-
vě pod Pradědem nám umož-
nilo věnovat se závěrečné pří-
pravě soutěžního repertoáru, 
abychom co nejlépe připrave-

ni vyrazili v pátek  
9. listopadu do Opa-
vy, kam už se tou do-
bou sjely ty nejlepší 
středoškolské sbory  
z celé republiky. 
V sobotním sboro-
vém klání se nám 
podařilo zvítězit  
v kategorii Dívčí sbo-
ry s povinnou sklad-
bou. Odborná porota, 

která hodnotila všechny sbory 
napříč kategoriemi (dívčí, muž-
ské a smíšené sbory), ocenila 
PALORU stříbrným pásmem. 
Sbor tak obhájil své umístění  
z roku 2015. 
PALORA tedy stále zpívá hla-
sem stříbrným a reprezentuje 
školu, město i Olomoucký kraj. 
Marcela Barvířová a Alena Tichá
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