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                           Vánoce v Česku a ve světě
Vánoce u nás
Vánoce jsou u nás největším a také 
nejoblíbenějším svátkem, na který se 
celý rok těší děti i dospělí. Celý dům 
je slavnostně nazdobený a provoně-
ný vánočním cukrovím. 
Na Štědrý den se až do večera zacho-
vává půst – kdo ho dodrží, uvidí zla-
té prasátko. K večeři se zasedá, když 
vyjde první hvězda. Tradičním štěd-
rovečerním pokrmem je rybí po-
lévka a bramborový salát s kaprem. 
Na stůl se dává o jeden talíř více pro 
nečekanou návštěvu. Dalším zvy-
kem je, že od stolu vstává jen hospo-
dyňka, jinak se nikdo jiný vzdalovat 
nesmí. 
K dalším zvykům patří např. lití 
olova – odlitek, který vznikne, věští 
dotyčnému budoucnost; dále há-
zení střevícem – svobodné dívky 
hodí střevíc – obrátí-li se patou ke 
dveřím, zůstanou dívky doma, ob-
rátí-li se naopak špičkou, provdají se  
a odejdou. Dalším zvykem je dávat 
pod talíř štědrovečerní večeře kapří 
šupiny, které mají zajistit dostatek 
peněz. 
Jaké zvyky dodržujete o Vánocích 
Vy? Pouštíte třeba lodičky nebo roz-
krajujete jablko? 

Vánoce ve světě
Austrálie
Vánoční výzdobu v Austrálii tvo-
ří zejména pohlednice. Každý, kdo 
dostane vánoční přání, tak si ho vy-
věsí do okna svého domu. Kdo jich 
má v okně nejvíc, tak je pomyslným 
vítězem. A kdo dětem nosí vánoční 
dárky? Ne, vánoční klokan to není. 
Jelikož je Austrálie členem britského 

Commonwealthu, tak dárky nosí Fa-
ther Christmas (Otec Vánoc). 

Argentina
Protože na jižní polovině polokoule 
právě vrcholí léto, tak se štědrovečer-
ní večeře podává venku. Tradičními 
jídly jsou pečené sele nebo pečeně  
z páva – jeho peřím je ozdoben i stůl. 
Dárky do předem připravených po-
nožek naděluje kůň Magi. 

Filipíny
Na Filipínách neexistuje tradiční 
vánoční menu. Každý jí, co má rád  
a na co má peníze. Společným prv-
kem je hrnek sladké lepivé rýže, která 
symbolizuje rodinnou soudržnost. 

Havaj
K vánoční tradici patří pořízení 
akvária s ostencem běloskvrnným, 
ozdobnou rybkou. Dárky zde nenosí 
Ježíšek ani Santa Claus, ale připlou-
vají po moři na Vánoční lodi. 

Island
Jestliže u nás nosí vánoční dárky Je-
žíšek, tak na Islandu to jsou vánoční 
skřítci. A není to jen jeden skřítek, 
ale je jich rovnou 13! Ti dárky taky 
nenosí v jeden konkrétní den, ale 
přichází každý den v období od 12. 
až do 24. prosince. A kdo bude 
obdarován? Jen hodné děti, 
které nezapomněly dát za okno 
botu. Každý by měl také dostat 
nějaký nový kousek oblečení. 
Kdo ho nedostane, tak mu čer-
ná vánoční kočka sní v lepším 
případě štědrovečerní jídlo,  
v horším případě sní přímo do-
tyčnou osobu. 

Mexiko
Vánoční stromky se do Mexika do-
váží až z daleké Kanady, jsou celkem 
drahé a tudíž dostupné jen pro někte-
ré. U obyčejných domků tak najdeme 
ozdobené různé keře nebo dokonce  
i kaktusy. 

Španělsko
K nejdůležitějším vánočním rituá-
lům patří Vánoční loterie, nejstarší 
a největší loterie na světě. Přesně  
22. prosince jsou rozdělovány mili-
ardy mezi velké množství výherců.

Ukrajina
Na ukrajinském vánočním strom-
ku je častou dekorací umělý pavouk  
a pavučina. Důvod, proč jsou zrovna 
pavouci oblíbenou vánoční ozdobou, 
je jednoduchý – pavouci nosí štěstí. 

Venezuela 
V hlavním městě Caracasu jezdí 
všichni věřící od 16. prosince až do 
Štědrého dne časně ráno do kostela. 
Nejezdí ale autem, jak by Vás mohlo 
napadnout, ale na bruslích. Aby se 
věřící bezpečně a včas do kostela do-
pravili, jsou uzavřeny některé cesty. 

Ať už slavíte Vánoce jakkoli, tak si je 
užijte ve zdraví a pohodě! 
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Město Litovel podle Zásad pro 
poskytování veřejné finanční 
podpory z rozpočtu města Li-
tovle poskytuje finanční pod-
poru spolkům a organizacím 
působícím v Litovli a jejích 
obcích, dále občanům Litovle  
a organizacím a spolkům mimo 
Litovel, ve kterých působí nebo 
jejichž služeb využívají občané 
města Litovel. Město Litovel je 
oprávněno poskytovat veřejnou 
finanční podporu na činnost 
subjektů provádějících veřejně 
prospěšné aktivity, tedy zejmé-
na na vědu, výchovu a vzdělá-
vání, na humanitární, sociální, 
zdravotnické a ekologické účely, 

zahraniční spolupráci a mezi-
národní a partnerské projekty, 
protidrogové aktivity, prevenci 
kriminality a na podporu roz-
voje kultury, tělesné výchovy  
a sportu.
Zájemci o veřejnou finanční 
podporu si musí podat žádost, 
která obsahuje náležitosti podle 
§ 10a, odst. 3, zákona 250/2000 
Sb., tedy alespoň:
• jméno a příjmení, datum naro-
zení a adresu bydliště žadatele, 
je-li žadatelem fyzická osoba, 
nebo název, popřípadě obchod-
ní firmu, sídlo a identifikační 
číslo osoby, je-li žadatelem práv-
nická osoba

• požadovanou částku
• účel, na který chce žadatel ve-
řejnou finanční podporu použít
• dobu, v níž má být dosaženo 
účelu
• odůvodnění žádosti
• jde-li o právnickou osobu, pak 
identifikaci osob zastupujících 
právnickou osobu
• seznam požadovaných příloh 
žádosti 
• den vyhotovení žádosti a pod-
pis osoby zastupující žadatele.
Na veřejnou finanční podporu 
není právní nárok a nemusí být 
poskytnuta v požadované výši. 
Příjemce veřejné finanční pod-
pory na celoroční činnost již 

nemá nárok na další veřejnou 
finanční podporu během roku 
na jednorázovou akci vyjma vý-
znamné reprezentace města na 
celorepublikové nebo meziná-
rodní scéně. 
Celková výše prostředků na veřej-
nou finanční podporu je limitová-
na objemem finančních prostřed-
ků ve schváleném rozpočtu města 
na dané rozpočtové období.
Zájemci o veřejnou finanční 
podporu na rok 2020, jež bude 
vyšší než 20.000 Kč, musí po-
dat svou žádost v termínu do  
16. prosince 2019.
Další informace najdete na 
webu města.                             red.

Informace pro zájemce o veřejnou finanční podporu

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
    blíží se nám konec roku, a tak 
mi dovolte jeho malé zhodno-
cení. Chci Vás tímto informovat  
o významných událostech a ak-
cích, které se tento rok realizovaly. 
Tentokrát to bude jen heslovitě, 
protože o jednotlivých akcích in-
formujeme vždy prostřednictvím 
webových stránek města nebo strá-
nek novin.
Projekty, které byly úspěšně 
dokončeny: určitě jste si všim-
li, že byl dokončen most na 
Pavlínce, který byl otevřen  
30. května. Dále proběhla revi-
talizace Uničovského rybníku 
nebo 2. etapa stavby Radniční 
Morava u Husova sboru. Rekon-
strukcí prošla i budova školní 
jídelny, o které jsme psali v říjno-
vém čísle. V místní části Unčo-
vice nyní probíhá přeložka VO  
a kabelů elektřiny ČEZ. O vý-
sledku budování kanalizace pí-
šeme v samostatném článku na 
vedlejší straně. Povedly se nám 
vybudovat tři tenisové kurty 
nebo workoutové hřiště u kou-
paliště. Dále jsme opravili silnici  
v ul. Pavlínka, rekonstruovali hra-
dební zdi, opravili výtah na Poli-
klinice, nové chodníčky mají i na 
koupališti. 

Investujeme také do škol, školek 
a dalších organizací. Podpořili 
jsme rekonstrukci čtyř tříd na ZŠ 
Jungmannova a novou polyfunkč-
ní učebnu na ZŠ Vítězná. Děkuji 
tímto vedení obou škol za aktivi-
ty spojené s modernizací tříd. Na 
Gymnáziu Jana Opletala proběhla 
3. etapa výměny oken. V areálu 
Domu dětí a mládeže se vybudo-
vala nová venkovní učebna. Toto 
je jen výčet těch největších akcí, 
které se nám letos podařilo reali-
zovat. 
Za poslední období se nám z do-
tací podařilo získat 66 698 107 Kč. 
Podpořenými žádostmi jsou: Cyk-
listická stezka podél II/449 (podél 
Papcelu), lesní cesta,výstavba drá-
těných oplocenek, rekonstrukce 
hradební zdi, prázdninový pobyt 
pro děti ze soc. znevýhodněných 
prostředí, Litovelské slavnosti, 
nákup hasičského vozidla pro 
hasiče Tři Dvory, výstavba sběr-
ného dvora, výstavba kanalizační 
sítě Myslechovice – Haňovice, 
rekonstrukce odborných učeben, 
vybavení a zajištění konektivity ZŠ 
Jungmannova, revitalizace histo-
rické aleje, rozsvěcování vánoční-
ho stromu – ČEZ a polyfunkční 
učebna informatiky na ZŠ Vítěz-
ná. Děkuji tímto zastupitelstvu za 

spolupráci – nebýt jejich podpory, 
tak by projekty nedostaly zelenou. 
Asi jste všichni na podzim zazna-
menali, že se naše město „pro-
slavilo“ v médiích v souvislosti  
s možným osamostatněním na-
šich 10 místních částí od Litovle. 
V době vyjednávání se nemají 
vést války, a proto jsme se snažili 
najít způsob, jak tuto krizi zaže-
hnat. Proběhlo několik jednání 
s pracovní skupinou vytvořenou 
Zastupitelstvem města Litovel, na 
kterých jsme se snažili celou situa-
ci uklidnit. Důležité je, že chceme 
posunout komunikaci mezi měs-
tem a obcemi k lepšímu. Chceme 
transparentně a pro všechny sro-
zumitelně zavést takové změny, 
které povedou k ještě vyšší otevře-
nosti úřadu vůči osadním výbo-
rům. Připravujeme změny, které 
již brzy představíme. Nechceme 
vydávat silácká prohlášení, která 
se pak ukážou jako neproveditel-
ná. Lidé nás zvolili s určitým pro-
gramem pro Litovel a ten je pro 
nás závazkem. Plánujeme poctivě 
vysvětlovat pozici vedení města, 
které nedopustí ohrožení pozice 
Litovle v rámci Olomouckého 
kraje. Budeme k dispozici všem 
občanům a budeme hájit naši 
práci, která – jak jsem přesvědčen 

– mluví více než mediální hašte-
ření. Jsme dobrým místem pro 
život a takovým zůstaneme i na-
dále. S ohledem na potřeby všech 
občanů bez rozdílu! Ve čtvrtek  
21. listopadu se tedy konalo Za-
stupitelstvo města Litovle. Na 
něm bylo odsouhlaseno vytvoření 
Výboru zástupců místních částí, 
který bude mít za úkol informo-
vat o konkrétních žádostech jed-
notlivých místních částí. V jeho 
čele stane některý ze současných 
zastupitelů. Náplní práce tohoto 
poradního orgánu zastupitelstva 
bude komunikace mezi osadními 
výbory, zastupitelstvem a úřadem 
města Litovel, koordinace a vytvá-
ření strategií pro místní části. 
V lednovém čísle Vás budeme 
informovat o největších akcích, 
které Litovel a místní části čekají 
v roce 2020. Sledujte proto prosím 
náš web, kde Vás o všem důleži-
tém informujeme. 
Vážení občané, každý z nás – i já 
– zažíváme dnes a denně streso-
vé situace. Je důležité a potřebné 
si umět i odpočinout. Přeji Vám 
klidné svátky právě bez nervů  
a stresů. Přeji Vám hlavně hodně 
zdraví a optimismus. A v novém 
roce všechno nejlepší.

Viktor Kohout, starosta města 
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Ve čtvrtek 31. října se usku-
tečnilo setkání vedení města 
Litovel a obce Haňovice v Kul-
turním domě v Haňovicích. 
Toto setkání bylo jakýmsi po-
děkováním všem, kteří se na 
této technicky i časově náročné 
stavbě podíleli, rovněž i míst-
ním občanům, kteří více jak 
rok snášeli útrapy z provozu 
těžké techniky, prachu, hluku...  
V těchto dnech se stavba dostala 
do svého konce. Přibližme si, jak 
to všechno začalo...   
Celá příprava začala již před 11 
lety, v roce 2008, kdy se město 
Litovel společně s obcí Haňovi-
ce domluvily na společném pro-
jektu a uzavřely spolu smlouvu  
o spolupráci. Smlouva se společ-
ností VODIS Olomouc s.r.o. (za-

jišťovali i autorský dozor stavby)  
na zpracování a vyhotovení do-
kumentace pro územní rozhod-
nutí a stavební povolení byla 
podepsána 27. března 2009. Poté 
se až do přelomu let 2016/2017  
s projektem čekalo – město Lito-
vel tehdy dokončovalo kanaliza-
ci v pěti místních částech, hledal 
se vhodný dotační zdroj, dále se 
měnil územní plán v obci Haňo-
vice a upravovala se i projektová 
dokumentace.
V letech 2016–2017 se začaly 
hledat vhodné dotační tituly. 
Město Litovel využilo Operační-
ho programu životního prostředí 
(OPŽP), u něhož město žádalo 
jen oddílný typ kanalizace. Obec 
Haňovice si na základě požadav-
ku jednotné kanalizace hledala 

svůj dotační titul. Nakonec vy-
užila dotačního místa Minister-
stva zemědělství. Litovel zaštítila 
i společnou část kanalizace a její 
napojení na stávající kanalizaci  
v místní části Nasobůrky. V Litovli 
je stávající kanalizace ukončena  
v mechanicko-biologické čističce 
odpadních vod. Kapacita ČOV 
nebyla zcela využita, proto po-
skytovala možnost pro napojení 
dalších lokalit.
V roce 2017 byl projekt oficiálně 
podpořen Ministerstvem životní-
ho prostředí, Operačním progra-
mem životního prostředí a Minis-
terstvem zemědělství. Stavba tedy 
dostala zelenou!
Veřejnou zakázku na dodavatele/
zhotovitele stavby vyhrálo SDRU-
ŽENÍ LITOVEL 2017 (MODOS 

spol. s r.o. a INSTA CZ s.r.o. – obě 
firmy z Olomouce). Technický 
dozor stavby vyhrála firma Vodo-
hospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
– divize Brno. 
Tento projekt, část Litovel, byl 
spolufinancován Evropskou 
unií – Fondem soudržnosti  
v rámci Operačního programu 
Životní prostředí. Projekt, část 
Haňovice, byl spolufinancován 
Ministerstvem zemědělství.
Celkové náklady města Litovel 
(pro místní část Myslechovice) 
činily 45 142 710,64 Kč bez DPH, 
dotace byla 22 214 120,60 Kč.  
Nyní tak kanalizace chybí už jen 
ve dvou místních částech, a to 
Nové Vsi a Savíně. 

Odbor místního hospodářství  
a stavebních investic

Stavba kanalizace se dostala do svého finále!

V úterý 12. listopadu navštívil 
město Litovel ministr vnitra ČR 
pan Jan Hamáček, spolu s ná-
městky hejtmana Olomouckého 
kraje pány Jiřím Zemánkem, 
Ladislavem Hynkem a další-
mi hosty. Sešel se na pracovní 
schůzce s vedením města, členy 
rady města, zástupci Integrova-
ného záchranného systému, a to 
Policií ČR, Hasičského záchran-

ného sboru Olomouckého kraje, 
místní stanice Litovel, Městskou 
policií Litovel, hasiči ze Tří Dvo-
rů JPO 3 a zaměstnanci městské-
ho úřadu. 
Pan ministr hovořil o veřejné 
správě, o připravovaných zá-
měrech vytvoření Nejvyššího 
stavebního úřadu ČR, podpoře 
policie a hasičů, připravova-
ném novém zákonu o volbách 

apod. Dále odpovídal 
na otázky přítomných. 
Po hodině společného 
setkání, které se neslo 
v příjemném a přátel-
ském duchu, převzal 
pan ministr na pa-
mátku na naše město 
reprezentativní knihu 
Litovel – velké dějiny 
města. Na závěr ná-
vštěvy ještě zavítal do 
Městského informač-
ního centra a následně 
již odjel na další pra-
covní setkání.            red.

Ministr vnitra navštívil Litovel Z důvodu pokračujících 
pracích na elektroinstalaci na 

Městském úřadě Litovel je pře-
stěhováno oddělení přestupků 
a exekucí. Nově najdete jeho 

pracovníky v budově 2 v malé 
zasedací místnosti v přízemí. 

Toto opatření platí do odvolání 
(nezávazný předpoklad cca  

4 měsíce).
Odbor školství, kultury  

a sportu a Odbor finanční 
naopak najdete od poloviny 

prosince na svých původních 
pracovištích v budově 1. 

Od poloviny prosince najdete 
Odbor místního hospodářství  

v zasedací místnosti ve 2. patře 
a dále v budově bývalé České 
spořitelny na náměstí Př. Ota-
kara, přízemí, vchod z náměstí. 

Vedení města najdete také  
v budově bývalé České spoři-

telny v 1. patře.
Aktuální informace o přesu-

nech a umístěních konkrétních 
odborů naleznete na 

webu města.

Vánoce jsou tu...
Od pátku 22. listo-
padu zdobí nám. 
Př. Otakara vánoční 
strom – tentokrát 
necestoval zdaleka, je přímo  
z Litovle a stával na Rybníčku. 
Stříbrný smrk měří kolem 11 m, 
slavnostně rozsvícen byl v pátek 
29. listopadu. V polovině listo-
padu byla poprvé vyhlášena na 
webu a Facebooku města anketa 
Dejte jméno vánočnímu stromu. 
Jméno, které zvítězilo, se dozvíte  
v lednovém vydání.                       red.
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Takto se odpad neukládá!
Vážení občané, 
upozorňujeme Vás, že nelze 
ukládat odpad v rámci sběru 
biologického odpadu mimo 
kontejner anebo dávat ho tam 
v době, kdy kontejner na pří-
slušném stanovišti není. Takto 
uložený odpad je v rozporu  
s platnou legislativou a jedná se 
o černou skládku.
Fotografie byly pořízeny kon-
cem října na ul. Sochově.

Zahájena poslední etapa úpravy 
zeleně na Staroměstském náměstí
Parčík na Staroměstském ná-
městí prochází poslední etapou 

své proměny. Součástí úprav je 
výstavba kamenné zídky, která 
bude imitací původní hřbitov-
ní zdi, jež v místě stávala. Další 
výraznou změnu představuje 
modelace dvou kopců osaze-
ných dřevinami. Tyto kopce 
mají opticky vyvažovat stávající 
úpravu přilehlého rondelu.  
Akce bude dokončena v letoš-
ním roce. Náklady na tuto eta-
pu činí necelých 500 tisíc Kč.

Dokončena 2. etapa stavby Rad-
niční Morava
V polovině listopadu byla do-
končena 2. etapa stavby, která 
řešila havarijní stav mostní 

konstrukce přes 
Radniční Moravu 
(Nečíz) u Sochovy 
vily v ulici Husově 
a také zastropení 
vodního toku v této 
ulici. Stavební práce 
ve výši 13 milionů 
Kč zahrnovaly úsek 
řeky od parku po 
Sochovu vilu. Byly 
vybudovány nové 
opěrné zdi, nová 
konstrukce mostu  

a provedena sanace klenby. 
Dále musela být provedena 
přeložka vysokého napětí ČEZ, 
která významnou měrou opoz-
dila předání stavby.

Nová výsadba zeleně
Na podzim byly na sídlišti vy-
sázeny nové stromy – javory, 
okrasné třešně, platan nebo li-
liovník. Tato nová zeleň nahra-
dila stromy, které byly poničeny 
při letošní jarní bouři. 
Další nové stromy byly vy-
sázeny u tenisových kurtů. 
Smrky, které tam stály, byly 
bohužel napadané kůrovcem, 
proto se město rozhodlo je skácet  
a nahradit novou vý-
sadbou – konkrétně 
habrem obecným. 
Tato zeleň by měla 
plnit „izolační funk-
ci“ mezi železnicí  
a tenisovými kurty.
Město dále získalo 
v rámci Programu 
obnovy přiroze-
ných funkcí krajiny 
dotace na výsadbu 
nové lipové aleje  
v místní části Cho-

řelice. Nově vysázené stromy 
najdete mezi městským hřbito-
vem a bývalým areálem moto-
krosu.
V minulém čísle jsme Vás in-
formovali o probíhající revitali-
zaci historické aleje z Litovle na 
Nové Zámky. Nové stromy bu-
dou postupně vysazeny jak na 
katastru Litovle, tak na katas-
tru Mladče. Celkově bude vy-
sazeno 154 kusů lípy velkolisté  
a 33 kusů dubu letního. Výsad-
ba začala v listopadu. Tato alej 
bude do budoucna významným 
krajinotvorným prvkem v okolí 
našeho města. Snad se bude lí-
bit i Vám! 

Odbor životního prostředí informuje

Černá skládka na Sochově uliciVýstavba kamenné zídky na Staroměstském náměstí Nová konstrukce mostu u Radniční Moravy

Výsadba zeleně u tenisových kurtů

PŘIJÍMÁME NOVÉ PŘIJÍMÁME NOVÉ 

POLICISTY A POLICISTKYPOLICISTY A POLICISTKY

OLOMOUCKÝ KRAJOLOMOUCKÝ KRAJ
nabor.olomouc@pcr.cznabor.olomouc@pcr.cz

Náborový příspěvek 75.000 Kč 

6 týdnů dovolené, příplatky

a velké množství benefitů!

Výsadba nové aleje z Litovle na Nové Zámky

Předplatné Litovelských 
novin na rok 2020

získávají
Lenka Šmídová z Chořelic

a
Irena Filipová z Litovle

Správné odpovědi: 1c, 2a, 3b, 
4a, 5c, 6a, 7b, 8c, 9b, 10a
Výhra bude k vyzvednutí  

v redakci Litovelských novin 
– budova bývalé spořitelny, 

vchod z náměstí. 
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JSME VŠUDE TAM, KDE NÁS  
NAŠI KLIENTI POTŘEBUJÍ!

Vážení klienti,

Všeobecná zdravotní pojišťovna od letošního listopadu 
rozšířila otevírací dobu klientského pracoviště v Litovli.

Toto pracoviště VZP můžete nyní navštívit ve dnech: 
Pondělí: 8.00–12.00 a 13.00–17.00 
Úterý: 8.00–12.00 a 13.00–15.00 
Středa: 8.00–12.00 a 13.00–17.00 
Čtvrtek: 8.00–12.00 a 13.00–15.00

V rámci kontaktního pracoviště jsou poskytovány 
veškeré služby a informační servis VZP z oblasti 
veřejného zdravotního pojištění včetně pokladní služby.

Těšíme se na vaši návštěvu.

VZP ČR

Adresa klientského pracoviště: 
1. máje 791/4 
784 01  Litovel

Volejte 952 222 222 | Navštivte www.vzp.cz

InzERcE

Stíny Litovelska

Cukrovka zasypala komunikaci
V sobotu 2. listopadu v odpoledních 
hodinách přijala hlídka Městské po-
licie Litovel telefonát od spolujezdce 
řidiče, který zrovna jel po silnici od 
Rozvadovic do Litovle. Paní celkem 
rozrušeně hlídce sdělila, že jeli za ná-
kladním vozidlem, plně naloženým 
řepou, kterému se za jízdy otevřela 
zadní část korby. na silnici se tak 
vysypala velká část nákladu vozidla 
a zasypala vozovku cukrovou řepou  
v délce cca 200 m. Hlídka ihned vyjela 
na místo a během cesty kontaktova-
la zaměstnance cukrovarny Litovel  

a informovala je o situaci. Po příjez-
du na místo zde již hlídka Obvodního 
oddělení Policie ČR Litovel prováděla 
úkony nezbytné ke zprovoznění ales-
poň jednoho jízdního pruhu, aby zde 
doprava úplně nezkolabovala. za-
městnanci cukrovarny Litovel ihned 
po nahlášení nehody přijeli na místo 
a vozovku uklidili, takže během hodi-
ny bylo místo opět volně průjezdné. 
Tímto Městská policie Litovel děkuje 
zaměstnancům cukrovaru za skvělý 
přístup a Policii ČR za perfektní spo-
lupráci.

Vandalové na Vítězné
V pondělí 4. listopadu ve večerních 
hodinách přijala hlídka policie telefo-
nické oznámení od občanů, že na ulici 
Vítězná dvojice pachatelů kope do za-
parkovaných vozidel a rozhazuje od-
padkové koše. Hlídka přijela na mís-
to, kde jí oznamovatel označil dvojici 
mladíků, kteří se měli vandalství do-
pustit. Hlídka označené mladíky zadr-
žela a zjistila jejich totožnost pro další 

řešení přestupku před přestupkovou 
komisí města Litovel. Jak hlídka na 
místě zjistila, tak oba mladíci (18  
a 19 let) byli v podnapilém stavu. 
Škoda na zaparkovaných vozidlech 
zjištěna nebyla, vznikla ale městu 
Litovel na odpadkových koších. ce-
lou záležitost bude řešit přestupko-
vá komise města Litovel. Mladíkům 
hrozí ve správním řízení pokuta až 
25 000 Kč a náhrada vzniklé škody. 
Díky včasnému oznámení občanů 
nezůstane škoda na majetku města 
nepotrestána.

Měření rychlosti
Ve čtvrtek 7. listopadu proběhlo  
v Litovli a místních částech kontrolní 
měření rychlosti. Řidiči byli vesměs 
ukáznění, ale přesto někteří neudrže-
li plynový pedál pod kontrolou, a tak 
museli strážníci uložit 7 blokových 
pokut. Jednou řidič dokonce překročil 
rychlost v obci o více jak 20 km/hod., 
a proto bude jeho přestupek řešit od-
bor dopravy města Litovel. za takový 

přestupek může přijít i o řidičský prů-
kaz na půl roku.
Měření rychlosti provádí Městská 
policie Litovel pravidelně každý mě-
síc. Přestože jsou místa měření již 
veřejným tajemstvím, tak se pokaždé  
najdou řidiči, kteří nerespektují pře-
depsanou rychlost.

Kamerový systém pomohl
Ve čtvrtek 14. listopadu v dopoled-
ních hodinách oslovili policisté z Ob-
vodního oddělení Policie ČR v Litovli 
naše strážníky s žádostí o pomoc při 
hledání pachatele krádeže peněžen-
ky v autobuse. Okraden byl přímo 
řidič autobusu. Hlídka prošla zá-
znamy z několika kamer městského 
kamerového systému a na záznamu 
jedné z nich se podařilo zloděje najít. 
záznam byl poskytnut policii k další-
mu využití při prokazování a odhalení 
totožnosti pachatele.
zdá se, že se investice do kamer ve 
městě Litovel skutečně vyplatila.

Městská policie Litovel

Sociálně aktivizační služby 

                                     

Řešení dluhové problematiky a podpora rodin na Litovelsku CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_47/0006954 
 

 
 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY  
S DĚTMI JILORO – SRDÍČKO 

 
 
Proč tady jsme: 
Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Jiloro - Srdíčko  

je pomoc a podpora rodinám s dětmi, které jsou v nepříznivé sociální 

situaci. Vycházíme z individuálních potřeb rodiny, která problematickou 

situaci nezvládá překonat bez pomoci. Služby jsou poskytovány 
bezplatně, ambulantně na adrese služby nebo v domácím prostředí 
rodiny. 
 

POMÁHÁME RODINĚ A DĚTEM VYKROČIT SPRÁVNÝM SMĚREM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proč tady jsme
Posláním Sociálně aktivizačních 
služeb pro rodiny s dětmi Jiloro 
– Srdíčko je pomoc a podpo-
ra rodinám s dětmi, které jsou  
v nepříznivé sociální situaci. Vy-
cházíme z individuálních potřeb 
rodiny, která problematickou si-
tuaci nezvládá překonat bez po-
moci. Služby jsou poskytovány 
bezplatně, ambulantně na adrese 
služby nebo v domácím prostředí 
rodiny. 

Pro koho tady jsme
• sociálně znevýhodněné rodiny 
s dítětem/dětmi (do 18 let) z Li-
tovelska, jejichž vývoj je ohrožen  
v důsledku nepříznivé situace
• těhotné ženy
• rodiče, který usiluje o návrat 
dítěte do rodiny
• rodiče, který usiluje o kontakt 
s dítětem

• osobu, která má soudně svěře-
né dítě do své péče

S čím vám můžeme pomoci
• podpora při získání rodičov-
ských dovedností a při práci  
s dětmi
• doprovod na úřady, k lékaři, 
do škol
• vyřizování dokladů, dávek, zpro-
středkování návazných služeb
• hledání práce, bydlení

Provozní doba
Ambulantní služba probíhá na 
adrese Vítězná 1129, Litovel vždy  
v pondělí od 8 do 9 hod. 
Terénní služba v rodinách pro-
bíhá v pondělky 8–16 hod.,  
ve čtvrtky 8–16 hod. a dle potřeby  
v pátky 8–12 hod. Po předchozí  
domluvě může být služba poskyt-
nuta i v jiný pracovní den. 
                                           Charita Litovel

Kontakty
E-mail můžete zasílat na: 

sas.litovel@sternberk.charita.cz. 

Volat můžete na tato tel. čísla: 
vedoucí služby: 776 817 757, 
soc. pracovnice: 731 643 780, 
pracovník v soc. službách: 

739 032 026
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Den válečných veteránů – již pošesté
V neděli 10. listopadu vyjížděla přesně ve  
14 hodin od litovelského muzea skupina čle-
nů z Muzejní společnosti Litovelska uctít již 
pošesté Den válečných veteránů. Skupina 
ve složení Hana Jemelková, Marie Hrubá, 
Eva Kratochvílová, Radovan Urválek a Josef 
Hetcl k uctění památky obětí obou světových 
válek zapalovala na pietních místech svíčky  
a pokládala červený květ. 
První zastavení bylo naplánováno v Saví-
ně, kde jsme i letos byli sami. Zato naopak 
na Nové Vsi nás čekalo milé překvapení  
v podobě účasti zástupců osadního výbo-
ru a cca 20 místních občanů. Krátkou řeč 
zde pronesl p. Urválek, který vzdal hold 
všem, kteří se bojů ve válkách účastnili. Zá-
roveň poděkoval za hojnou účast a jelo se 
dál. Další zastávkou byl Chudobín – kostel 
sv. Františka Serafinského, který nám zpří-
stupnil p. Svítek. Moc mu tímto děkujeme. 
Svíčku jsme zapálili u pamětní desky, která 
je umístěna právě v tomto kostele. Další květ 
a svíčku jsme zapálili u kříže na chudobín-
ském hřbitově. Poté jsme vyrazili do Haňovic  
a Myslechovic, kde je stále prázdné místo pro 
fotografii Františka Haltmara. 
Trochu zklamaní jsme tentokrát byli v Un-
čovicích. Vždy se tam sešla velká skupina 

místních občanů a společně jsme vzpomí-
nali, tentokrát byl ale přítomen jen předse-
da místního osadního výboru Tomáš Ryzí  
a správce Sokolovny. Naše cesta poté vedla 
do další místní části, a to Rozvadovic. Tam 
je od podzimu 2018 umístěna pamětní des-
ka na kostele Nejsvětější Trojice. Připevnili 
jsme tedy na ni červený květ a zapálili opět 
svíčku. Nato jsme krátce navštívili rozva-
dovický hřbitov. Další zastávkou, která je  
v našem harmonogramu teprve podruhé, 
byly Chořelice. Na místní kapli je od minu-
lého roku umístěna pamětní deska obětem  
1. světové války. Zavzpomínat přišel i před-
seda osadního výboru Vladimír Vaněk a ně-
kolik občanů. Poté jsme se vydali do Třech 
Dvorů, kde máme dvě zastávky – první je 
na hřbitově a druhá před hasičskou zbroj-
nicí (pomník obětem 2. světové války).  
U hřbitova na nás čekal starosta obce Pňovice 
Radovan Štábl, který pak s námi pokračoval  
i do Litovle. Na hřbitově jsme zapálili svíčku  
u kříže, na kterém bylo původně 16 podobenek 
obětí 1. světové války. Od doby, kdy u příleži-
tosti Dne válečných veteránů objíždíme pietní 
místa, se počet pohybuje mezi 2 a 3. Pátrání po 
fotografiích a osudech těchto lidí určitě bude 
stát nemalé úsilí, ale prosíme touto cestou ob-

čany obce, zda by s námi 
nemohli spolupracovat  
a pokusili se toto v příštím 
roce napravit. Moc Vám 
děkujeme. Ze Třech Dvo-
rů již naše cesta mířila zpět 
do Litovle. Nejprve jsme se 
zastavili u pomníčku pad-
lého letce na Komárově  
a naší poslední zastáv-
kou byly pamětní desky 
umístěné na radnici na 
náměstí. Všem tímto dě-
kujeme za jejich účast!                                             
                                             red.Setkání novoveských občanů k uctění Dne válečných veteránů  

Okénko pro ženy

Zbývají 4 týdny do Vánoc
• Toto období začíná zapálením první svíčky 
na adventním věnci. Vánoční výzdoba  a koledy 
umocní kouzelnou atmosféru předvánočního 
času, na který jsme se celý rok těšili. 
• Kupte si vánoční hvězdu, která ozdobí slav-
nostní stůl. 
• nastává správný čas vylupovat první okén-
ka na adventním kalendáři, ať už ručně vyrábě-
ném nebo kupovaném. 
• Pro děti připravte mikulášské balíčky. 

Zbývají 3 týdny do Vánoc 
• Je nejvyšší čas si říct, jaký chcete mít letos 
stromek – zvítězí živý nebo umělý? Každý má 
své pro a proti – živý krásně provoní celý dům, 
ale opadává z něho jehličí. z umělého stromku 
sice žádný nepořádek nebude, ale nevoní... 
zkontrolujte stav vánočních ozdob a světýlek, 
které budete dávat na stromeček, abyste pak 
24. prosince nezjistili, že stromeček nEsvítí! 
• Udělejte si čas na návštěvu adventních trhů.
• Můžete se pomalu začít pouštět do pečení 
cukroví. Jeden den si vždy připravte těsta, dru-
hý den pečte. 
• Ještě jste nenapsali s dětmi dopis Ježíškovi? 
Je potřeba to napravit. Sepsat, popř. děti nechat 
nalepit obrázky toho, co by si přály, vystavit za 
okno a pak už jen čekat, zda se přání vyplní...

Zbývají 2 týdny do Vánoc
• Kdo ještě nemá nakoupené všechny vánoč-
ní dárky, má opravdu ten nejvyšší čas tak učinit. 
Jak už jsme psali minule, hlídejte si garanci 
doručení do Vánoc, abyste pak nebyli zklamaní.
• Kdo posíláte vánoční přání poštou, tak je 
správná doba na rozeslání.  

Zbývá 1 týden do Vánoc
• Můžete si do zásoby nakoupit trvanlivé 
potraviny, které budete potřebovat k přípravě 
štědrovečerní večeře – např. majonézu, tatar-
ku, nápoje, brambory, zeleninu ad. Těsně před 
Štědrým dnem dokupte už jen to nejnutnější, 
ať se zbytečně nemačkáte v obchodech.
• Pečené cukroví máme již hotové, je čas pus-
tit se do toho nepečeného – vosí úly, rumové 
kuličky nebo raffaelo kuličky rády ozdobí Váš 
stůl s dobrotami. 
• Teď už jen ozdobit stromeček, nachystat 
štědrovečerní menu, dárky a užívat si klid a po-
hodu vánočních svátků.                                             red.



Ze společnosti

Byli oddáni
17. 9.  Pavlína Rychlá z Litovle 
  a zdeněk Šulc z Kladek
  2. 11.  Veronika Antošová z Olomouce
  a Marian Greguš z Olomouce
  9. 11.  Jana Kolářová z Litovle 
  a David Wilhelm z Brna
Do společného života přejeme hodně štěstí!

Odešli
23. 10.  Marie Dušková z Litovle (98 let)
23. 10.  Jan Popelář z Pňovic (89 let)
26. 10.  Danuše Špulířová z Litovle (81 let)
27. 10.  Olga Eigelová z Litovle (87 let)
27. 10.  Helena Vrtalová z Litovle (73 let)
31. 10.  Anežka Sedlářová z Myslechovic (81 let)
  5. 11.  Jan Kyselý z Litovle (84 let)
18. 11.  Marie Řmotová z Litovle (83 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Hrandop, Misericordia a Via ultima.
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Motookno pro muže

V dalším díle našeho motoristického 
okénka se zaměříme na řidičské nešvary, 
se kterými se můžete i Vy na svých cestách 
setkat nebo... některé dokonce děláte? 

Blinkr? Na co?
zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb. nám 
říká: Znamení o změně směru jízdy musí řidič 
dávat kromě případů uvedených v jednotlivých 
ustanoveních také vždy při změně směru jízdy, 
vybočování z něho, nebo jestliže to vyžaduje bez-
pečnost provozu na pozemních komunikacích. 
Blinkr byste dále měli dávat včas před započe-
tím jízdního úkonu, aby ostatní řidiči mohli včas 
reagovat. 

Parkování jako s tankem
známe to všichni, přijedeme např. k supermar-
ketu, jsme nadšeni, když uvidíme nějaké volné 
místo k zaparkování a ono ejhle – zaparkovat 
nemůžeme, protože auto, které tam již stojí, 

zabralo i část místa „volného“. Tudíž my se 
tam již nevejdeme a jedeme hledat další. Proto 
prosíme, dejte si tu práci a zaparkujte vždy auto 
do svého „chlívečku“, který je vymezen bílými 
čárami. Dále při parkování u obchodních cen-
ter přemýšlejte, jestli do místa zacouvat nebo 
najet předkem – abyste se třeba pak s košíkem 
plným nákupu dostali do kufru.

Mlhovky 
Jízda v podzimních a zimních podmínkách je 
pro řidiče velmi náročná. zákon o silničním pro-
vozu nám říká: Přední světla do mlhy smí řidič 
užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště. 
Zadní světla do mlhy musí řidič za mlhy, sněžení 
nebo hustého deště užít vždy. Povinné užití zadní  
mlhovky je logické – auto se stává pro ostatní 
za ním viditelnějším. 
Mlhovky jsou hlavně do počasí, kdy není tzv. 
vidět na krok, rozhodně nepatří do počasí, kdy 
vidíte třeba 400 m před sebe a vy si je zapnete 
jen z důvodu tmy nebo mírné inverze. Jestliže 
vyhodnotíte, že je nutné mlhovky zapnout, tak 
je také nezapomínejte vypnout, když špatné 
počasí – hustý déšť či sníh pomine. 

nešvarů je mnohem více – ruku na srdce, kdo  
z Vás se umí správně zipově řadit nebo vy-
tvořit záchranářskou uličku? A to nepíšeme  
o vybržďování jiných aut...                                            red.

Ve čtvrtek 7. listopadu proběhla v prostorách 
muzea odborná přednáška pořádaná Muzejní 
společností Litovelska. Výklad na téma nej-
důležitějších objevů v Mladečských jeskyních 
vedl doc. Martin Oliva. Zúčastnilo se 42 po-
sluchačů, kteří byli výkladem velice nadšeni 

i přes značné zpoždění zahájení přednášky. 
Prezentace přiblížila též jedinou dochovanou 
mladečskou lebku, jež byla součástí nedávné 
výstavy v Muzeu Litovel Výpravy za litovelskou 
archeologií. 
V úterý 19. listopadu se v Muzeu Litovel ko-

nala od 17 hodin přednáška pana 
Mgr. Marka Kalábka, tentokrát na 
téma Moderní metody v archeolo-
gii. Téma bylo rozděleno do dvou 
celků, které se věnovaly leteckému 
a detektorovému archeologické-
mu průzkumu. Zúčastnilo se 26 
posluchačů. Ve druhé části bylo 
mimo jiné zdůrazněno, do jaké 
míry mohou takzvaní nespolupra-
cující „detektoráři“ svým počíná-
ním na nalezištích způsobit škody 
na kulturním dědictví naší země.                                          
                                   Litovelští muzejníci      

Archeologické přednášky

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

Otevírací doba Muzea Litovel

Do 20. prosince platí běžná otevírací doba 
9–16 hodin.
Od 21. do 25. prosince je zavřeno. 
Ve čtvrtek 26. prosince je otevřeno od 14 
do 19 hodin (Oživlá řemesla).
V pátek 27. prosince je otevřeno od 9 do 
16 hodin.  
Od 28. prosince 2019 až do 5. ledna 2020 
je zavřeno.
Od 8. ledna 2020 platí běžná otevírací 
doba 9–16 hodin.



Stalo se v Litovli
• 90 let

JOSEF STAROŠTÍK  se 
narodil v Unčovicích 
21. 5. 1862, věnoval se 
rozvoji hospodářství 
Litovelska, zřizování 
potravinářských pod-
niků (pivovary, sla-
dovny apod.). Odbor-
ný spisovatel, národní 
pracovník, pomáhal 
budovat české škol-

ství. Působil v Rolnické jednotě, r. 1897 zvolen 
říšským poslancem za stranu lidovou pokro-
kovou. Šlo o první volby v Předlitavsku konané 
podle reformovaného kuriového systému. Volby 
výrazně pozměnily silové poměry v rakouském 
parlamentu. Přestoupil pak do nově založené 
strany agrární, za ni byl 1906–1913 poslancem 
moravského sněmu. Osobnosti té doby jako Jo-
sef Staroštík a Jan Svozil zanechaly na Litovelsku 
velkou stopu. Pokrokoví rolníci zřídili v Unčovi-
cích záložnu, založili mlátící družstvo, postavili 
Osvětový dům, spolupodíleli se na výstavbě Rol-
nické elektrárny na Březovém. Josef Staroštík byl 
zakladatelem Litovelského sboru starostů a jeho 
předsedou do r. 1907, jako politický vůdce byl  
v čele národnostního boje. zemřel 23. 12. 1929.

• 80 let
TOMÁŠ ROHLEDER se narodil 21. prosince 1868 
v nové Vsi. Vyučil se v Pinkavově obchodě se smí-
šeným zbožím v Litovli, v r. 1893 se osamostatnil  
a otevřel si vlastní obchod v domě Maulerově 
(pak Šrotově), r. 1900 převzal obchod Hüblův  
a konečně r. 1908 koupil od pekaře Macháčka 
dům č. 5 ve Wilsonově ulici (nyní 1. máje), který 
vybudoval na velký obchodní dům. Od počátku se 
uplatňoval ve veřejném životě. Byl členem revo-
lučního národního výboru, po mnoho let členem 
měst. zastupitelstva, okresního školního výboru, 
Muzejní rady, místopředsedou rady starších cČS 
a přispěl velkým dílem k vybudování organizace 
živnostníků a obchodníků. zemřel 19. října 1939.

• 15 let
JINDŘICH DANIEL, úředník a sokolský pra-
covník, byl členem sokolské ilegální skupiny 
Jindra. za války vězněn, po válce se stal čle-
nem Svazu osvobozených politických vězňů,  
v letech 1970–2000 jeho předsedou. V r. 1952 
se stal členem letopisecké komise. Jeho hlav-
ním zájmem však byla tělovýchova – zpočátku  
v Sokole, pak stál u vytváření sjednocené tělo-
výchovy. Když byla r. 1957 ustanovena tělový-
chovná jednota Tatran, stal se jejím předsedou a 
zůstal jím do r. 1985, kdy jej vystřídal Břetislav 
Albrecht. Jindřich Daniel se stal místopředsedou  
a v této funkci vytrval až do Sametové revoluce. 
zemřel 10. prosince 2004 věku 89 let.

Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
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Je tu čas nazdobených 
stromečků, koled, vůně 
cukroví a přípravy dár-
ků. Vánoce plné snů  
a přání.
Ohlédneme se opět za 
našimi akcemi. V sobo-
tu 5. října zorganizovala 
paní V. Spurná výšlap  
z Ochozu přes Rakov-
ské údolí a Krakovec do 
Náměště na Hané. Trasu  
o délce 14 km zdolalo 
16 turistů. Poslední říj-
nový den si 51 seniorů 
užívalo v termálech Vel-
ké Losiny.
Ve čtvrtek 17. října si 
připravila Mgr. Z. Mí-
rová vyprávění o Vietnamu. Přiblížila his-
torii plnou bojů až po rozdělení země na 
dva protichůdné státy. Ve Vietnamské so-
cialistické republice žije 90 mil. obyvatel  
a hlavním městem je Hanoj. Polovinu úze-
mí zabírají tropické lesy s bohatou flórou  
a faunou. Lidé se převážně živí zeměděl-
stvím a jsou aktivními obchodníky. Cesto-
vatelka navštívila krátce i Čínu. Peking má 
19 mil. obyvatel. Přiblížila nám historic-
ké stavby, Zakázané město – sídlo císařů, 
Mauzoleum Mao Ce-tunga a další zajíma-
vosti. Děkujeme za krásný pohled na život 
v Asii.
V pondělí 4. listopadu nás zaujala před-
náška formou besedy „Vaše práva u léka-
ře“, kterou připravily pracovnice Kancelá-
ře Ombudsmana pro zdraví. Přednášející 
MgA. K. Havelková a JUDr. J. Palečková  
z Prahy odpovídaly 56 seniorům na dotazy 
o dané problematice.
Ve čtvrtek 7. listopadu se 45 seniorů sešlo 
před závodem EKT CZ v průmyslové zóně 
v Nasobůrkách. Přivítal nás ředitel a mana-
žer Ing. Jiří Buchta. Seznámil nás s historií, 
postupem výroby a plány. Odpovídal na 
řadu dotazů a provedl nás výrobní halou. 
Výroba se rozběhla 1. února 2017 s 28 za-
městnanci, kterých bude v roce 2020 kolem 
stovky. Závod vyrábí plastové díly pro myč-

ky nádobí, sušičky a plánují komponenty 
pro vysavače. Odběratelem je podnik Miele 
v Uničově. Ve  firmě pracují zaměstnanci 
z Litovle a okolí. Mají výborné pracovní  
i mzdové podmínky, moderní stroje a ro-
boty. Za pohodovou atmosféru při exkur-
zi děkujeme a přejeme splnění budoucích 
plánů.
O týden později, ve čtvrtek 14. listopadu, 
proběhl za účasti předsedkyně Krajské 
rady seniorů Olomouckého kraje Mileny 
Hesové seminář FIT SENIOR s odborníky.  
Každý z 69 účastníků dostal I.T.C. kar-
tu pro pomoc v ohrožení života. Tématy 
semináře byly:  Bezpečná domácnost –  
Bc. Jakub Malota, MBA., Interakce léků, 
práva pacientů – MUDr. Dagmar Malotová, 
MBA., Rizikové jevy při práci s počítačem –  
Ing. Václav Zatloukal. Každý senior dostal 
brožurku s texty přednášejících. Děkujeme 
za potřebný poučný seminář.
A na co se můžete těšit v posledním kalen-
dářním měsíci roku 2019? Všechny zveme 
na předvánoční posezení ve středu 11. pro-
since v 15 hod. do klubovny DPS. Po vy-
stoupení dětí u stromečku vyhodnotíme 
soutěž o nejlepší vlastnoručně vyrobenou 
vánoční ozdobu. Kdo ještě nezačal, má nej-
vyšší čas!

Ve čtvrtek 12. pro-
since jedeme do 
Moravského divadla  
v Olomouci – odjezd 
je v 17.30 hod. z aut. 
nádraží. 
Informujeme vás, že 
členka Samosprávy 
Seniorklubu Litovel 
paní Libuše Grohma-
nová rezignovala ze 
zdravotních důvo-
dů na svou funkci. 
Přejeme jí zlepšení 
zdraví a děkujeme za 
dlouholetou práci.
Všem přejeme lásky-
plné Vánoce a zdravý 
rok 2020.               mfÚčastníci exkurze v závodu EKT CZ

Výšlap z Ochozu do Náměště na Hané
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Knihy plné napětí, knihy pro děti, romantika pro ženy i trocha psychologie

Letošní rok byl pro české, moravské a slezské 
knihovny ve znamení připomenutí stého vý-
ročí prvního knihovního zákona – Zákona  
o veřejných knihovnách obecních. Zákon  
z 22. července 1919, přijatý tehdejším Národ-
ním shromážděním ustanovil, že veřejnou 
knihovnu má povinnost zřizovat každá obec. 
Díky tomuto nařízení se Československo stalo 
zemí s nejhustší sítí veřejných knihoven na světě  
a přední příčky v počtu těchto kulturních zaří-
zení patří České republice dodnes. Na našem 
území působí více jak šest tisíc knihoven růz-
ných typů, přičemž drtivou většinu tvoří prá-
vě veřejné knihovny. O historii naší litovelské 
knihovny, i v souvislosti s uplatněním prvního 
knihovního zákona, se můžete podrobněji do-
číst ve článku na webové adrese www.knih-li-
tovel.cz v sekci Události.
Blíží se závěr roku, ve kterém jsme se stej-
ně jako naši čtenáři těšili na nové knihy  
a další dokumenty (koupili jsme jich více jak  

1 300), našim uživatelům jsme také pravidelně 
zajišťovali výpůjčky z jiných knihoven, posky-
tovali přístup na internet a nabízeli tradiční 
kulturní nebo vzdělávací akce pro děti i dospě-
lé. Připomenout můžeme vyhlášení Nejlepšího 
čtenáře minulého roku, pana Soukupa, který 
vyhrál i krajské kolo této soutěže, účast v dal-
ším ročníku celoměstského projektu Zahájení 
turistické sezony, kdy byla historická budo-
va knihovny zpřístupněna turistům, besedu  
o Keni se spisovatelkou Hanou Hindrákovou 
a také pasování nových čtenářů v projektu Už 
jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.
Pravidelné návštěvníky mají i knihovny v je-
denácti obcích, které získávají knižní novinky  
z tzv. regionálních funkcí, hrazených z kraj-
ského rozpočtu. Velký dík patří dobrovolným 
knihovníkům, kteří naše služby uživatelům 
těchto malých, ale potřebných knihoven, zpro-
středkovávají. 
O všech službách a aktualitách pravidelně in-

formujeme na našich stránkách 
www.knih-litovel.cz, také na 
Facebooku a samozřejmě i na 
stránkách Litovelských novin. 
A co se v roce 2019 četlo nejví-
ce? Zájmy dětí jsou velice pestré, 
ale podle statistik v oddělení pro 
děti znovu jednoznačně zvítězila 
humoristická řada Jeffa Kinney-
ho Deník malého poseroutky, 
na druhém místě se umístily 
knihy s tematikou hry Minecraft 
a nejmenšími čtenáři jsou velmi 
oblíbené zejména knížky o zá-

chraně zvířátek, kterých vychází několik řad. 
Pokud z přehledu vynecháme školní četbu, tak 
dospívající a dospělí stejně jako loni nejvíce po-
žadovali knihy Patrika Hartla, velký zájem byl 
o tituly Aleny Mornštajnové a Radky Třeštíko-
vé, znovu se četla Dívka ve vlaku, humoristic-
ká série Poslední aristokratka Evžena Bočka, 
zájem vzbudila i kniha renomovaného lékaře 
Pavla Koláře Labyrint pohybu a v neposlední 
řadě byly žádány výpravné Velké dějiny města 
Litovle. 
Pro tyto, ale i jiné knihy či audioknihy si přijďte 
do litovelské knihovny. Jsme tu pro vás!               lf

Jaký byl rok 2019 v litovelské knihovně?

Vánoční půjčovní doba
Půjčovní doba bude v pro-
sinci letos upravena takto: 
V pátek 6. prosince bude 
knihovna z provozních důvo-
dů uzavřena. 

V pondělí 23. prosince bude knihovna  
v obou odděleních otevřena do 16 hodin. 
V pátek 27. prosince a v úterý 31. prosince 
bude knihovna uzavřena. 
V pondělí 30. prosince bude knihovna  
v obou odděleních otevřena do 16 hodin. 
Ostatní půjčovní dny platí běžná půjčovní 
doba. Uvedené změny a další informace  
o službách a aktuálním dění v knihovně 
najdete také na adrese www.knih-litovel.cz 
nebo na Facebooku knihovny.                          lf

Pracovnice Městské knihovny v Litovli  
děkují všem uživatelům a návštěvníkům 

za přízeň, kterou věnovali knihovně 
v roce 2019 a srdečně zvou 

všechny současné, ale i budoucí čtenáře 
na výpravy za zajímavými knihami 

v nadcházejícím roce.

Příjemné a klidné Vánoce a úspěšný rok 2020 
přejí našim milým čtenářům a čtenářkám 

litovelské knihovnice.

Rob Sinclair: Spáč číslo 13
Akční thriller o mezi-
národním terorismu 
sleduje dvě hlavní po-
stavy, odpadlíka skupi-
ny džihádistů a agent-
ku britské tajné služby.

Robert Bryndza: Kani-
bal z Nine Elms
Oblíbený autor přiná-

ší další řadu detektivních románů s novou 
hrdinkou, londýnskou bývalou policistkou 
Kate Marshallovou.

John Boyne: Skrytá zuři-
vost srdce
Komplikovaná irská his-
torie tvoří dramatické 
kulisy příběhu neman-
želského Cyrila Averyho 
zavrženého venkovskou 
irskou komunitou. V su-
gestivním vyprávění tak 
prostřednictvím životní-

ho příběhu obyčejného 
člověka hledajícího pů-
vod i sama sebe, ožívá  
i složitý příběh samot-
ného Irska.

Lucinda Riley: Sestra  
s perlou
Sestra s perlou je 
čtvrtým dílem rodin-
né ságy Sedm sester. 
Sága plná romantiky, vášní, záhad a srdce- 
rvoucích milostných dramat postupně od-
haluje osudy nevlastních adoptovaných se-
ster hledajících vlastní 
kořeny.

Pavel Čech: O Červenáč-
kovi
Úspěšný autor dětských 
knih, výtvarník Pavel 
Čech, vzdává ve svém 
komiksu hold Foglaro-
vým hrdinům v novém 
příběhu.                                    lf
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Po celý listopad jsme si různými 
akcemi připomínali význam-
né výročí v našich novodobých 
dějinách – 30 let od Sametové 
revoluce. Školy, spolky, organi-
zace i místní církev připravily 
pestrou škálu akcí. Pojďme si 
některé z nich přiblížit více.  

Komiksová výstava
V sobotu 2. listopadu byla  
v Litovelské kavárně zahájena 
vernisáží komiksová výstava. 
Během celého listopadu jste 
na ní mohli vidět komiksy  
podle vyprávění generála To-
máše Sedláčka. Výstavu po-
řádal spolek Na Pavlínce ve 
spolupráci s Post Bellum. Do 
budoucna chce spolek připravit  
k výstavám, které bude pořá-
dat, i edukační programy pro 
děti i dospělé.  

Žáci z Vítězné na skok v „osm-
desátkách“
V úterý 12. listopadu probíhal 
na Základní škole Vítězná den 
otevřených dveří. Zájemci si 
mohli prohlédnout naši vyzdo-
benou školu, moderní učebny, 
kde měli učitelé připravené 
ukázky svých prací, nebo se 
podívat do výuky. K 30. výročí 
Sametové revoluce jsme se roz-
hodli s žáky 8. a 9. tříd uspořá-
dat přehlídku oděvů, jež se no-
sily v 70. a 80. letech minulého 
století. Přehlídka byla doplněna 
prezentací fotografií z této doby. 
Nad použitými, dnes už histo-
rickými snímky se žáci ohrom-
ně pobavili, protože poznávali 
své učitele, kteří na nich byli 
ještě mladí nebo děti. Příprava 
nám zabrala opravdu dlouhou 
dobu. Učitelky 1. a 2. stupně 
prohledávaly sklepy, půdy, pta-

ly se svých známých, 
rodičů, a tak se nám 
podařilo nashromáždit 
skutečné poklady. Na 
přehlídce jste moh-
li obdivovat šaty pro 
slavnostní příležitos-
ti, ve kterých některé 
kolegyně maturova-
ly nebo promovaly. 
Dále jsme představili 
diskotékové kreace, 
modely do mrazivého 
počasí včetně zimního 
sportovního vybavení, 
teplákové soupravy, 
dresy, které pamatova-
ly spartakiádu z roku 
1980 a 1985. Podaři-
lo se nám nashromáž-
dit několik pionýrských krojů 
včetně kroje pro pionýrskou 
vedoucí. Některé paní učitelky 
si po několik desetiletí schová-
valy na památku svatební šaty, 
které se nám také moc hodily. 
Modelkám nechyběly doplňky 
jako kabelky, síťovky, brýle či 
šperky. A pamatujete si, v jakém 
stejnokroji nás ošetřovaly v ne-
mocnicích zdravotní sestřičky 
nebo co měl na sobě mistr ve 
výrobní dílně? To všechno si  
s námi návštěvníci připomněli 
a možná se v myšlenkách ocit-
li o více než třicet let zpátky  
v čase. Představení bylo do-
plněno dobovými hity a zněl-
kami československé televize. 
Úspěch měli naši žáci obrovský, 
pochvalu si zasloužili nejen 
od učitelů, spolužáků, rodičů, 
ale i od zástupců města Litovel  
i Muzea Litovel. 
                               Mgr. Halka Verna

Vzpomínka na listopad
Živá hudba, promítání do-

bových dokumentů i proje-
vy osobností z oblasti kul-
tury, historie i náboženství. 
Takové byly oslavy 30 let od vý-
ročí Sametové revoluce, které se 
konaly v neděli 17. listopadu od  
17 hodin na náměstí Př. Otakara. 
Prostřednictvím městského 
rozhlasu se v 17.08 hodin ro-
zezněl vzkaz Paměti národa  
k tomuto výročí. Přesně v 17.11 
hodin se pak nejen v Litovli, ale 
i v dalších zapojených městech 
po celé České republice, roze-
zněly zvony. Připomněly oběti 
komunismu a tisíce lidí, kteří 
se totalitnímu režimu postavili. 
„17. listopadu jsme si připo-
mněli nejen události roku 1989 
a 1939, ale také to, že svoboda 
není samozřejmá. Jít na demon-
straci a zapojit se do organizová-
ní akcí vyžadovalo v roce 1989 
osobní nasazení, ale i odvahu. 
Mnozí měli obavu, že zase při-
jedou tanky. Do Prahy se sjížděli 
milicionáři z celé republiky. Zvo-
nění mělo připomenout odvahu  

a úsilí všech, kteří osobní pohod-
lí a bezpečí vyměnili za možnost 
podílet se na něčem novém  
a důležitém,“ vysvětlil Mikuláš 
Kroupa, ředitel Post Bellum  
a zakladatel Paměti národa. 
Na listopad 1989 ve svém pro-
jevu zavzpomínal jeho aktivní 
účastník Rudolf Kmeco, dále 
promluvil Vlastimír Haltof, farář 
Československé církve husitské. 
Jejich projevy střídalo promítá-
ní dobových dokumentů, další 
promítané projevy osobností  
a živá hudba. Zahráli např. Ka-
rel Haderka, Mark Towse, Jitka 
Míčová (roz. Šrůtková), kape-
la Míchačka a kapela Žamboši. 
Akci pořádal spolek Na Pavlínce  
ve spolupráci s městem Litovel, 
Muzejní společností Litovelska  
a Pamětí národa střední Morava.

„Na nikoho, kdo za naši dnešní 
svobodu tak či onak zaplatil, by 

nemělo být zapomenuto.“ 
Václav Havel, z novoročního

projevu r. 1990

Výročí Sametové revoluce – přehlídka oděvů, komiksová výstava  
i společné zvonění zvonů

Přehlídka oděvů na ZŠ Vítězná

Tomáš Sedláček se narodil r. 1918 ve Vídni, dětství prožil v Toušni, 
vystudoval Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě, už v r. 1938 
sloužil v hodnosti poručíka v hradecké posádce. R. 1940 utekl tzv. 
balkánskou cestou do Francie, později byl evakuován do Anglie, kde 
prošel výsadkářskými kurzy. V r. 1944 byl rozkazem československé-
ho ministerstva národní obrany převelen na východní frontu – na 
Duklu a pak do týlu nepřítele na pomoc Slovenskému národnímu po-
vstání. Po válce působil jako profesor na Vojenské akademii v Praze.  
R. 1951 byl tehdejší major Sedláček zatčen za údajné spiknutí. Mučili 
ho v proslulém Domečku, ve vyšetřovně v Kapucínské ulici v Praze. 
Devět dnů a nocí Tomáš Sedláček nesměl spát, na samotce musel stá-
le chodit. Odsoudili ho k doživotnímu vězení, drželi ve Valdicích, na 
Mírově, v Leopoldově, na Bytízu. Po amnestii v r. 1960 pracoval jako 
stavební dělník, později jako projektant – asistent. Armádní generál 
Tomáš Sedláček zemřel 27. srpna 2012 ve věku 94 let. 

(zdroj: pametnaroda.cz)Oslavy výročí Sametové revoluce
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Výpravy za litovelskou archeologií – 4. část

Pomalu se nám blíží konec roku, 
a to značí konec sezóny. Je tedy 
na čase ohlédnout se, co dělal 
Historický spolek Kirri z Pňovic 
ve skoro již uplynulém roce.

Samozřejmě nezahálel. Hned  
na začátku letních prázdnin 
přednášel přes týden o historii 
a vyučoval sebeobranu a šerm  
v Chotěboři na Festivalu fan-

tasie. Poté před-
váděl řemesla na 
hradě Helfštýn. 
Poprvé se prezen-
toval na festivale 
s dobovým le-
žením a šermíř-
ským vystoupe-
ním na zřícenině 
hradu Zubštejn.
V obci Pňovice 
spolek uspořá-
dal již jubilejní  

10. ročník dobového lukostře-
leckého turnaje za podpory obce 
Pňovice, firmy Mikov (tradiční 
výrobce nožů), firmy Lazecký 
(zabývá se lukostřelbou), firmy 
Třešnička (dodala skvělý dort). 
Třikrát se Kirri objevil o prázd-
ninách na zámku Plumlov se 
středověkým táborem, ukáz-
kami středověké kuchyně ku-
chařky Korduly a střeleckými 
ukázkami proloženými šermem. 
Na zámku mělo premiéru nové 
vystoupení pod názvem O Hol-
štejnské lidomorně. 
Koncem prázdnin měly v kinech 
svou premiéru dva velké pro-
jekty, na nichž se spolek podílel. 

Byly to klasická česká pohádka 
Hodinářův učeň a hudební film 
skupiny Lucrezia Borgia, který již 
máte možnost vidět na webových 
stránkách www.youtube.cz pod 
názvem Husité.
Jednou z největších akcí roku byl 
Den archeologie v Muzeu Litovel, 
na které se spolek podílel společně 
s dalšími partnery. Tato akce měla 
za úkol laické veřejnosti přiblížit, 
co to archeologie je, čím se zabývá 
nebo jaká je náplň archeologa.
Poslední velkou akcí tohoto roku 
budou Oživlá řemesla v litovel-
ském muzeu, kde nás také mů-
žete vidět. Tímto srdečně zveme.                                     
                                                            Kirri 

Historický spolek Kirri se ohlíží za uplynulým rokem

Ještě jednou do Mladečských 
jeskyní

Když byl v roce 1903 založen na 
pozemku knížete Liechtensteina 
lom zhruba 40 metrů západ-
ně od vchodu do Mladečských 
jeskyní, nikdo nemohl tušit, co 
bude následovat. Od výkopů 
vídeňského prehistorika Josefa 
Szombathyho uplynuly již více 
než dvě desítky let, aniž by na 
něj kdokoliv navázal. Povědomí 
o nálezech však v kraji stále pře-
trvávalo.
K objevu došlo 22. března 1904, 
kdy byly po jednom z odstřelů 
nalezeny v hromadě kamen-
né suti lidské kosti. Jen shodou 
okolností zavítal o několik dnů 
později do Mladče Jan Knies, 
učitel z Rogendorfu v Morav-
ském krasu, a již tehdy jeden  
z nejvýznamnějších morav-
ských prehistoriků. Dokonce zde 
zkoušel kopat a nikoliv zcela bez 
úspěchu.  
Před polovinou dubna 1904 se 
do Mladče dostavil Jan Smyčka, 
městský lékař z Litovle, který se 
nedávno začal ve svém volném 
čase věnovat prehistorii. Od 
loňského roku byl konzerváto-
rem I. (prehistorické) sekce c. k. 
Centrální komise pro výzkum  
a zachování uměleckých a his-
torických památek, ústřední in-
stituce památkové péče v před-
litavské části rakousko-uherské 
monarchie. Z titulu této funkce 
měl informovat vídeňské ústředí 
o nálezech z politických okre-
sů Litovel, Rýmařov, Šumperk  
a Zábřeh, a tudíž proto byl k ob-
jevu úředně přizván. 
Právě Smyčka zaznamenal pro 
budoucnost ze svědectví dělníků 

okolnosti, za nichž došlo k nále-
zu: „Podle výpovědi lamače skal 
přišlo se na nález tím způsobem, 
že prachem odstřelena byla jedna 
velká lavice skály, která se na větší 
a menší balvany roztříštila a na 
hromadu sřítila. Z této hromady 
balvanů se pak jeden po druhém 
na menší kusy roztloukal, k cestě 
vynášel a zde na hromadu srov-
nával. Tím způsobem se pokračo-
valo od hořejška dolů, až se přišlo 
na balvany nejspodnější. Lamač 
nemaje tušení, že by se zde o něco 
významného mohlo jednati, roz-
tloukal kamení dále, až pojednou 
narazil na lebku lidskou, která na 
mnoho kusů se roztříštila; i po-
znal hned, že to není kámen.“
Nálezovou situaci však mohl 
rekonstruovat již jen podle vy-
právění očitých svědků (a zřej-
mě také podle pozorování Jana 
Kniese): „Těsně pod kolmou,  
7 m vysokou severní stěnou skalní 
ležela jedna lebka lidská, o něco 
západněji od této druhá a od této 
na jih směrem k cestě třetí lebka. 
Mezi těmito lebkami rozházeny 
ležely různé kosti lidské a zvířecí, 
jakož i kostěné nástroje, velké pa-
zourkové škrabadlo a jeden velký 
valoun rohovcový.“
V první polovině srpna 1904 
přijel do Mladče Karel Jaroslav 
Maška, další z významných mo-
ravských prehistoriků. Chtěl to-
tiž na vlastní oči spatřit místo, 
kde byly na jaře nalezeny lidské 
kosti. Na Moravě nebyl ostatně 
nikdo povolanější než on. Právě 
Maška totiž v roce 1894 objevil  
v Předmostí u Přerova na dvě 
desítky lidských koster a jejich 
částí ze starší doby kamenné, 
dodnes největší hromadný hrob 
z tohoto období. 

Díky Smyčkovi mohl Maška 
důkladně prostudovat nálezy 
uložené v muzeu knížete Liech-
tensteina na Úsově a v lesní 
úřadovně knížecího panství  
v Nových Zámcích. Ostatně te-
prve na Smyčkovo upozornění 
začala prý lichtenštejnská lesní 
správa nálezy z Mladečských 
jeskyní ukládat v úsovském 
muzeu, založeném o několik let 
dříve. Maškův soud byl napros-
to jednoznačný: „Co se nálezu 
samého týče, nelze o diluviálním 
stáří lidských kostí pochybovati.“ 
Nalezené lidské kosti patřily do 
starší doby kamenné, stejně jako 
Szombathyho objevy před dvě-
ma desítkami let! Maška ale zá-
roveň konstatoval: „Mnoho částí 
obou koster bylo zmařeno, i jest 
velmi litovati, že po prvním ob-
jevu zbytků lidských nebylo dal-
ší kopání ihned zastaveno a pak 
svěřeno zkušenému znalci.“ Byla 
to vskutku trpce pravdivá slova 
a ani následující tři desetiletí bo-

hužel nepřinesla zásadní změnu.  
Smyčka samozřejmě informoval 
o mladečských objevech vídeň-
ské ústředí c. k. Centrální ko-
mise, jak mu velela povinnost 
konzervátora. A z Vídně poté vy-
slali do Mladče nejpovolanějšího  
z povolaných – Josefa Szom-
bathyho, který se tudíž po 22 
letech vrátil na místo činu. Ráno 
25. srpna 1904 se Szombathy se-
tkal v Litovli s Janem Smyčkou  
a Eduardem Krahulou, správ-
cem nedalekých Nových Zám-
ků, kde byla provizorně ulože-
na část nových mladečských 
nálezů. Společně poté vyrazili 
do Mladče. Szombathy se svým 
doprovodem věnoval průzkumu 
naleziště dvě dopoledne, naopak 
jedno odpoledne strávil v muzeu 
v Úsově a v Nových Zámcích. Po 
návratu do Vídně sepsal v září 
1904 o všem, co viděl, interní 
zprávu. A Mladečské jeskyně 
ustoupily znovu na několik let 
do ústraní...                  Miloš Hlava

Dnes již neexistující lom, v němž došlo v roce 1904 k nálezu lidských kostí.
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• 2.–15. 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.

• pondělí 2. 12.   VÁNOČNÍ GALAKONCERT LA GIOIA V DOPROVODU  
SIMPLE LOUNGE QUARTET
Velký sál záložny v Litovli, 19 hod., předprodej od 300 Kč, na místě +50 Kč.
Vánoční a světové hity v podání pop operního tria ze Slovenska.

• 5. 12.–17. 1.   Prodejní VÝSTAVA STUDIA ATÉLIER A BETLÉMY PAVLA 
ČUNDERLEHO
Prostory TIc Litovel, PO–PÁ 8–17 hod., SO 9–15 hod., vstupné dobrovolné.
Prodejní výstava regionálních výtvarníků a výstava betlémů sběratele z Pňovic.

• čtvrtek 5. 12.    XIII. SLET ČERTŮ, MIKULÁŠŮ A ANDĚLŮ s kapelou REFLEXY
náměstí Př. Otakara v Litovli, od 15.30 hod., volný vstup.
Vystoupí: kapela REFLEXY, dramatický kroužek zŠ Jungmannova. Tradiční sou-
těž o nejlepší masky dětí i dospělých, andělské hry a soutěže, Ježíškova pošta  
i s Mikulášem, přijdou čerti z pohádkového lesa v Řimicích, tradiční zapisování 
hříchů, představení s ohněm skupiny Adorea. Občerstvení zajištěno.

• neděle 8. 12.    J. J. RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Kostel sv. Marka v Litovli, 15 hod., předprodej 100 Kč, na místě 150 Kč.
Vystoupí PALOKAnTIRAKA, Smyčcový orchestr zUŠ Uničov, varhany Ludmila 
Smetanová a všichni, kteří se zapojili do projektu „Rybovka pro Litovel“. Řídí 
Marcela Barvířová a Jana zámečníková.

• středa 11. 12.     ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY A FRANTIŠEK NEDVĚD 
náměstí Př. Otakara v Litovli, od 16 hod., volný vstup.
Vystoupí František nedvěd s kapelou TIE BREAK. V rámci celorepublikového  

projektu si budete moci od 18 hod. zazpívat společně s PS Palora a Olomouc-
kým deníkem pět nejznámějších českých koled.

• neděle 15. 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 Litovel pod vedením Petry Mach-
kové Čadové. Řídí Hana Kaštanová.

• úterý 17. 12.     PUTOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU
Velký sál záložny v Litovli, od 10 hod., vstupné 40 Kč.
Vánoční divadelní pohádka Divadla Kapsa pro děti MŠ a I. stupeň zŠ včetně 
veřejnosti.

• úterý 17. 12.    ANDĚLSKÉ VÁNOCE 
náměstí Př. Otakara, od 16 hod., volný vstup.
Vánoční program pro celou rodinu na multimediálním kamionu. Ochutnávka 
tradičních pochoutek, dětská vánoční pošta, zpěvák Bořek Slezáček, zpěvačka 
Petra Peterová, Anděl Páně Albertík s andělskou poštou, čertovská rodinka, 
sněhulák Kulička, vánoční kapela, kamarád sob, poštovní králíček a zahraniční 
host Grinč.

PŘIPRAVUJEME:
  7. 1. SLAVIC TRIO (koncert v rámci KPH)
12. 1. DĚTSKÝ POHÁDKOVÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL S IVO OPLETALEM
17. 1. MĚSTSKÝ PLES (zahájení plesové sezóny)
20. 1. DRUHÁ TVÁŘ (koncert Evy Urbanové & Barock)
22. 1. DRAHOUŠKU, TOUŽÍM PO TOBĚ (divadelní představení)
11. 2. ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS - Swing nylonového věku
17. 2. EXPEDICE BORNEO (diashow manželů Motani)

Přijďte si zkrátit čekání na Ježíška s akcemi Městského klubu. Těšíme se na Vás! 

                   Vánoční prohlídky radniční věže

                  V termínech 5. a 11. prosince, 
                 v době adventních akcí na náměstí, 

                 budou probíhat vždy od 16 do 18 hodin
                 vánoční prohlídky radniční věže. 

                  Vstupné je 20 Kč za osobu. 

Vánoční galakoncert La Gioia
Trio vzniklo v roce 2008. A do 
povědomí českého publika se 
dostalo soutěží Česko Sloven-
sko má talent, kdy se dostalo až 
do finále. Jde o ojedinělé spojení 
operního zpěvu ve stylu Belcanto 
a populární hudby. Seskupení tří 
zpěváků, vytvářejících styl pop 
opery, je jediným svého druhu ve 
střední Evropě. Repertoár tvoří 

nejen skladby světové hudební 
scény, ale zejména pozoruhod-
né úpravy známých slovenských 
a českých hitů, které v podání 
La Gioia zní v dosud neslyšené, 
originální podobě. Písně v po-
dání tria jsou určeny širokému 
publiku. Silné melodie útočí na 
lidské srdce a hladí duši. Název 
La Gioia znamená v překladu  

z italského jazyka radost. 
A právě s radostí, tempe-
ramentem a vášní přichá-
zí, aby nabídla nevšední 
a na hudební scéně je-
dinečný hudební záži-
tek. Trio ve složení Peter 
Ďurovec – baryton, Peter 
Ševčík – baryton a Ma-
tej Vaník – tenor můžete 
vidět spolu s kvartetem  
v pondělí 2. prosince od 
19 hod. ve Velkém sále 
Záložny v Litovli.         MK

Slet čertů, Mikulášů a andělů
Ve čtvrtek 5. prosince se od 
15.30 hod. na náměstí Př. Otaka-
ra sejdou opět čerti, Mikulášové 
a andělé všech věkových skupin, 
aby soutěžili o nejhezčí masku. 
Ta bude vyhlášena v 16.15 hod. 
Slet jako vždy do-
plní pestrý pro-
gram, na kterém 
nesmí chybět dra-
matický kroužek 
ZŠ Jungmannova, 
představení s oh-

něm v podání skupiny Adorea. 
Připraveno je zapisování hříchů, 
a to u čertů z Pohádkového lesa 
Řimice, andělské hry a stano- 
viště pro děti nebo Ježíškova 
pošta. Slet doplní koncert kapely 

REFLEXY. Zazní 
hity jako Všich-
ni půjdem do 
ráje, Nové touhy, 
Daruj mi křídla 
nebo Ty jsi divoká.                     
                          MK
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Výstava betlémů v Infocentru
V prostorách Turistického infor-
mačního centra v Litovli předsta-
ví svou sbírku betlémů pan Pavel 
Čunderle st. Výstava začíná 5. pro-
since a potrvá až do 17. ledna. 
Pan Čunderle žije v Pňovicích, kde 
také jeho betlémy vznikají. Jeho 
hlavním koníčkem je od mládí 
fotografování. Před několika lety 
ho oslovil místní kostelník, aby 
mu postavil a také opravil betlém, 
a tím to vše začalo. Opravil jeden, 
jeden udělal, pak zrenovoval svůj 
domácí betlém a taky betlém  
z kostela sv. Václava v Pňovicích. 
A od té doby sbírá věci, na kte-
rých je motiv betlému. Vystřihuje, 
slepuje a dokonce i staví betlém  
s figurkami, ke kterým nakreslí 
pozadí a vše doladí, jak má být. 

Sbírka obsahuje různé druhy bet-
lémů – od papírových, s figurka-
mi, na hrníčcích, zvonečku, z vos-
ku a třeba i vyšité. 
„Nepokládám se za betlémáře, 
ale sbírám různé věci, na kterých 
je motiv svaté rodiny v Betlémě. 
Převážnou většinou mých betlémů 
jsou vystřihovací betlémy z papíru, 
které vystříhám a postavím k tomu 
krajinu. Některé jsou s figurkami, 
ke kterým jsem také postavil chlév 
se svatou rodinou. Část tvoří růz-
né věci jako těžítka, sošky, obráz-
ky, kuchařky, keramické betlémy, 
zvonek, talíř a podobně. Vše má 
ale motiv svaté rodiny v Betlémě,“ 
říká pan Čunderle a zároveň do-
dává: „Nejstarší betlém z papíru, 
který jsem postavil, je z cikorky –  

továrny na pražení kávy 
v zámku v Žerotíně asi 
z r. 1895. Doufám, že se 
Vám moje sbírka bude 
líbit a děkuji Městské-
mu klubu Litovel, že mi 
umožnil vystavit moji 
sbírku v tomto krásném 
předvánočním čase. 
Všem návštěvníkům 
přeji klidné a pohodové 
Vánoce.“                        MK

V neděli 15. prosince se bude 
konat v kostele sv. Marka v Li-
tovli od 15.30 hod. Adventní 
koncert PS Senzakord pod ve-
dením Hany Kaštanové. Jako 
host vystoupí Hudební soubor 
ZUŠ Litovel pod vedením Petry 
Machkové Čadové. Samotný ná-
zev sboru Senzakord vznikl ze 
dvou slov italského hudebního 
názvosloví − „senza“, což čes-
ky znamená bez, druhý termín 
„accordo“ značí soulad, sou-
zvuk. Ze slovního spojení senza 
accordo (tedy bez souzvuku) 

nakonec vznikl počeštěný Sen-
zakord. Název, který mnozí po-
sluchači chápou spíše jako sen-
zační akord. Senzakord je sbor, 
který zpívá pro radost, a který 
chce zaujmout své posluchače 
něčím nevšedním, co je doká-
že vytrhnout z denního shonu. 
Repertoár sboru je proto pestrý  
a členové jsou velmi vděční, 
když si některé skladby zanotu-
jete spolu s nimi a oni tak na vás 
přenesou svou hudbou pozitivní 
energii, které je dnes kolem nás 
tak poskrovnu.                           MK

Adventní koncert PS Senzakord

V sobotu 9. listopadu pořádal 
Městský klub Litovel ve Velkém 
sále Záložny Řecký večer. Celý 
večer hrála pravá řecká kapela 
Prometheus tradiční řecké lidové 
písně, na které si všichni mohli 
zatančit pod vedením Miroslavy 
Stroupkové, dlouholeté instruk-
torky řeckých tanců. Nechyběla 
ochutnávka tradičních řeckých 

jídel a specialit (baklava, chalva, 
tzatziky, řecký salát, Ouzo, Ret-
sina).  Zpestřením večera byla 
vystoupení jak amatérských, tak 
i rodilých tanečníků v krojích. 
Krásně vyzdobený sál byl zapl-
něn do posledního místa a celým 
večerem se nesla dobrá nálada  
a příjemná atmosféra. Na závěr 
bylo vylosováno pět výherců, kte-

ří si odnesli dárkový 
balíček plný řeckých 
dobrot.
Tuto akci pořádal 
Městský klub Lito-
vel v rámci činnosti 
MEIS Litovel zapoje-
ného do informační 
sítě Europe Direct  
a finančně ji podpo-
řil Olomoucký kraj.   
                      TIC Litovel

Řecký večer v Litovli

TIC Litovel získalo 2. místo za 
Olomoucký kraj v každoroč-
ní anketě Oblíbené informační 
centrum roku 2019. Soutěž pra-
videlně vyhlašuje A.T.I.C. ČR ve 
spolupráci se společností Kam 
po Česku. Hlasování probíhalo 
na webových stránkách www.
kampocesku.cz v období od  
21. června do 31. srpna a hlas 
bylo možné poslat jednomu  
z více než 440 certifikovaných 
informačních center. Vítězná 
informační centra v každém  
z krajů byla slavnostně vyhlášena 
a oceněna v Praze 7. listopadu.
V Olomouckém kraji se umísti-
la na prvních třech místech tato 
informační centra: 1. Informační 
centrum Šternberk
2. Turistické informační cent-
rum Litovel

3. Městské informační centrum 
Javorník.
TIC Litovel Vám tímto děkuje  za 
každý Váš hlas.             TIC Litovel

TIC Litovel 2. oblíbeným „Íčkem“



14 / ŠKOLY

Erasmus+ na Gymnáziu Jana Opletala
Ve dnech 14.–19. října 2019 se 
čtyři studenti Gymnázia Jana 
Opletala v doprovodu tří vyuču-
jících zúčastnili studijního po-
bytu v německém městě Mainz. 
Umožnil jim to program Eras-
mus+, do nějž je škola zapojena 
spolu s partnerskými školami  
z měst Mainz (Německo), Nort-
sur-Erdre (Francie), Wroclaw 
(Polsko) a Pécs (Maďarsko). 
Program je financován z pro-
středků Evropské unie.
Cílem projektu, který nese název 
The European Flow – Cities at 

Rivers, je prostřednictvím spo-
lupráce studentů a učitelů z růz-
ných evropských zemí přiblížit 
kulturní, historické i přírodní dě-
dictví v oblastech, jejichž historii 
formovala a formuje přítomnost 
evropských řek – Rýna, Loiry, 
Odry, Dunaje a Moravy. Říjno-
vé setkání se zaměřilo na téma 
vody v mytologii jednotlivých 
národů a jeho zpracování v růz-
ných druzích umění. Studenti 
naší školy zdařile adaptovali pro 
film baladu „Vodník“ K. J. Er-
bena. V prezentacích ostatních 

škol však 
z a z n ě l 
i zpěv, 
důraz se 
kladl na 
emocionální působení hudby, 
výtvarnou interpretaci i prolnutí 
mytologie a reality. Tématem se 
však nezabývali pouze studen-
ti, kteří reprezentovali školu na 
mezinárodním setkání. V prů-
běhu září a října se žáci přede-
vším nižších ročníků v hodinách 
českého jazyka snažili uchopit 
mytické příběhy moderním, 
tvůrčím způsobem – například 
formou komiksů nebo obrazo-
vých básní.
Účastníci projektu se během 
výjezdu zapojili také do ling- 
vistických a výtvarných worksho-
pů, kde se pozornost věnovala 
spřízněnosti evropských jazyků 
nebo spojení slovesného a výtvar-
ného umění.
Setkání však nebylo pouze pra-
covní. V rámci připraveného 
programu účastníci navštívili 
Gutenbergovo muzeum se vzác-
nými prvotisky, muzeum říční 
plavby s vystavenými pozůstat-
ky válečných a dopravních lodí 
z doby římského osídlení a vy-

pravili se na pěší výlet do míst, 
kde podle pověsti vábila plavce 
na útesy siréna Lolerai.
Stejně jako dříve spočívalo tě- 
žiště setkání zejména v posilo-
vání komunikačních a prezen-
tačních dovedností studentů  
v anglickém jazyce a v porozu-
mění významu spolupráce mezi 
národy na evropské úrovni. 
Erasmus+ je program EU zamě-
řený na oblast vzdělávání, odbor-
né přípravy, mládeže a sportu, 
jehož cílem je zvýšení schopnosti 
reagovat na socioekonomické 
změny a podporu zavádění ev-
ropské politické strategie v oblas-
ti růstu, zaměstnanosti, sociální 
rovnosti a sociální inkluze. Více 
informací o programu i náplni 
projektu naleznete na Facebooku 
školy a jejích internetových 
stránkách www.gjo.cz. Interne-
tové stránky projektu, na nichž 
jsou také vyvěšeny fotografie  
a prezentované výstupy, se na-
cházejí na webové adrese www.
european-flow.eu.         Jiří Kaňák

Uctění památky 17. listopadu
V pátek 15. listopadu byla ve  
13 hodin uctěna památka Dne 
boje za svobodu a demokracii. 
Bylo vzpomínáno na absolven-
ta litovelského gymnázia Jana 
Opletala, který zemřel na násled-
ky zranění 11. listopadu 1939. 
Jeho pohřbu, který se konal  
15. listopadu, se zúčastnily tisíce 
studentů. Jejich setkání přerostlo 
v protinacistickou demonstraci, 
jejímž důsledkem bylo zavření 
všech českých univerzit a kolejí. 
Za doprovodu Vojenské hudby 

Olomouc byly položeny kvě-
tiny k pomníku Jana Opletala. 
Poté se konala v aule gymnázia 
vernisáž výstavy Nesmíme za-
pomenout, která se věnuje Janu 
Opletalovi a událostem roku 

1939. Úvodní slovo 
si vzal ředitel gym-
názia, Mgr. Radim 
Lindner, vernisáž 
doplnilo vystoupe-
ní Pěveckého sboru 
Palora.
Žijeme v době, kdy 
je pro nás svoboda 
samozřejmostí. Měli 
bychom mít ale stá-
le na paměti, že ne 
vždy tomu tak bylo 
a že někteří za ideu 
svobody položili to 
nejcennější co měli 
– svůj život.           red. 
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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.: 775 550 964, e-mailu: weberova@ddmlitovel.cz.

• 11. prosince    Vánoční besídka TS KASTER
Jako každým rokem pořádá DDM vánoční besídku pro všechny členy taneční 
skupiny, jejich rodiče, babičky, dědečky, sourozence, kamarády – jste prostě 
všichni zváni. Kdo chce s námi zažít vánoční atmosféru, zazpívat si koledy  
a vidět i malé překvapení, přijďte mezi nás! 
Místo a čas srazu: v 16.30 hod. v tělocvičně SOŠ, Komenského ul.
Bližší informace na tel.: 720 995 102, e-mailu: pospisilova@ddmlitovel.cz.

• 23. prosince     Předvánoční Olomouc
V Olomouci navštívíme útulek pro psy, seznam potřebných věcí pro útulek 
obdržíte v chovatelském kroužku nebo na níže uvedených kontaktech.
navštívíme také některé zooprodejny, Levné knihy, zažijeme i atmosféru 
vánočních trhů na Horním náměstí. 
Místo a čas srazu: autobusové nádraží Litovel v 7.40 hod. návrat bude do 
15.30 hod. tamtéž. cena je 100 Kč za osobu. Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 
19. prosince! Bližší informace na tel.: 585 342 448, 775 550 964, 725 823 
618, e-mailu: p.sova@ddmlitovel.cz.

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

Studenti gymnázia pomáhají v boji 
s kůrovcem
Že jim není lhostejný neu-
těšený stav lesů po kůrovco-
vé kalamitě, ukázali v pátek 
dne 8. listopadu studenti 
1. A a sexty litovelského 
gymnázia. Na místě jedné 
z holin kopce Třesín, která 
vznikla po těžbě původního 
porostu zasaženého kůrov-
cem, se podíleli na výsadbě 
mladých stromků. V těž-
kých terénních podmín-
kách vysadilo 40 studentů 
951 kusů mladých dubů. Práci 
ztěžoval nejen terén, ale i charak-
ter půdy a všudypřítomné koře-
ny. Zasazení každého stromku, 
jen za pomoci motyky a holých 

rukou, stálo studenty nemalé 
úsilí. Díky této akci si mohli vy-
zkoušet fyzickou práci, kterou ve 
školních lavicích zažijí jen stěží,  
a zároveň udělat něco pro obno-
vu lesa.     Mgr. Martina Holadová

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

PŘIJDE SVATÝ MIKULÁŠ
• úterý 3. 12., od 17 a 18 hod. v MC Rybička
Srdečně zveme děti s rodiči na mikulášskou nadílku. Přijde mezi nás Miku-
láš s doprovodem. nutno předplatit v Mc mikulášský balíček v ceně 100 Kč.
Akce proběhne ve dvou setkáních – kapacita jednoho setkání je 20 dětí.

RODINA A PARTNERSTVÍ PO 10 LETECH aneb jak pečovat o vztah
• středa 4. 12., od 16 hod.
Přednáška Mgr. J. Haldy. Hlídání dětí zajištěno, nutné přihlásit se předem.
cena jednotlivci 150 Kč, manželský pár 200 Kč.

V lednu 2020 začíná program Mc Rybička Miniškolkou na 
zkoušku 7. ledna, Dopoledne s programem pak 8. ledna.

Noc na litovelském Karlštejně
Již posedmé se 9.–10. lis-
topadu konala noční dob-
rodružná akce „Noc na 
litovelském Karlštejně“ 
na litovelském gymnáziu 
pod záštitou Domu dětí  
a mládeže Litovel. Akce 
se zúčastnilo 110 dětí a 45 
strašidel. Gymnázium se 
proměnilo v nedobytné 
sídlo – třídy se proměnily 
v komnaty, kde na děti čekalo 
21 úkolů se strašidly, strašidel-
né sklepení a také vcházely do 
13. komnaty, kde měly nelehký 
úkol: projít komnatou sám a če-
lit všem nástrahám. Po splnění 
všech úkolů děti přenocovaly 
v rytířském sále a ráno na ně 
čekala královská snídaně. Za 
velkou odvahu a splnění úkolů 
dostaly všechny děti pochvalný 
list s odměnami. Diplom spolu  
s pěknými cenami, které jim 
tuto akci budou připomínat, do-
stalo 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. Můžu již říct, že 
díky nám všem je akce rok od 
roku propracovanější a stále 
inovativnější. Spokojenost dětí 
je hnacím motorem do dalších 
ročníků. Patří vám velký DÍK. 
Také děkuji historickému spol-
ku Kirri z Pňovic za jejich spo-
lupráci. Všichni jste byli úžasní! 
V neposlední řadě patří podě-
kování i Gymnáziu Jana Ople-
tala za poskytnutí prostor, které 
vytvořily úžasnou atmosféru 
pro tuto akci. Už teď se těším na 
další akci a spolupráci s vámi.

Monika Pospíšilová, 
strašidlo Moncifal

Badatelé navštívili Archeologickou laboratoř Univerzity Palackého 
V sobotu 16. listopa-
du měly děti z krouž-
ku Badatel v tajem-
ném muzeu při DDM 
Litovel možnost zaví-
tat do prostor Uni-
verzity Palackého. 
Dostali jsme pozvání 
od Mgr. P. Kalábko-
vé, Ph.D., do sekce 
archeologie katedry 

historie. Děti z našeho kroužku 
měly jako první v Olomouckém 
kraji možnost vstoupit do pra-
covních prostor učitelů a stu-
dentů tohoto oboru. Vyzkoušeli 
jsme si hledání mincí, skládání 
a lepení střepů keramiky, včet-
ně popisování archeologických 
nálezů tuší. Největší překvapení 
nás čekalo v laboratoři se stře-
dověkými předměty. Vytáhnout 

cca metr dlouhý středověký meč 
z očistné lázně byl opravdu zá-
žitek pro všechny. A středověký 
zlatý poklad? Byl. Čokoládové 
zlaté mince byly odměnou pro 
nás pro všechny.
Poděkování patří hlavně Mgr. 
Dominice Václavíkové, která se 
nám po celou dobu trpělivě vě-
novala.               Bc. Eva Mariánková,  
                                    DDM Litovel
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Den se skřítkem Podzimníčkem
Letos to sice dlouho vypadalo, 
že podzim nedorazí, ale na-
konec jsme se dočkali. S pří-
chodem podzimu se u nás na 
Jungmance objevuje skřítek 
Podzimníček a láká děti a jejich 
rodiče k vycházce podzimní 
přírodou. Společně jsme se za-
čátkem listopadu sešli na škol-
ním dvoře a pak vyrazili s lam-
pionky různých tvarů a barev  
k chatě Doubravce. Cestou k lesu 
nás čekaly dvě krátké zastávky, 
kde nás členové Ekotýmu nau-
čili písničku a splnili jsme pár 
podzimních úkolů, týkajících se 
změn v přírodě v tomto ročním 
období. Mezitím se setmělo,  
a tak nás do cíle navedla světýl-
ka. Na louce osvětlené pouze ho-

řícími svíčkami nás přivítala víla 
Podzimka a s dětmi si zazpívala 
a zatančila. Pak jí děti pomoh-
ly probudit paní Zimu, která 
dětem slíbila, že se letos pokusí 
zajistit dostatek sněhu pro zim-
ní sporty a radovánky. Na závěr 
celého odpoledne jsme našeho 
skřítka vyprovodili a uložili do 
přírody. Než se účastníci akce 
rozešli domů, zahřáli se čajem  
a ochutnali dobroty, které pro ně 
napekly paní učitelky. Na setká-
ní se skřítkem Podzimníčkem se 
vždy velmi těšíme. Pozorujeme 
změny v přírodě a oslavujeme 
vládu podzimního období, které 
je plné barev, deště, větru a pod-
zimních tvorů. 

-ZSJL-Mgr. Ivona Smrčková

Odpoledne s překvapením ve 
školní družině na Jungmance
Jednoho krásného teplého pod-
zimního odpoledne jsme si pro 
děti připravili malé překvape-
ní v podobě akce pod názvem  
„Halloweenské odpoledne“. Pro-
tože to byla první vlaštovka, děti 
nevěděly, co je čeká. Oděni do 

převleků čarodějnic, kostlivců 
a pavouků byly plny očekává-
ní. Po bouřlivém přivítání děti 
nastoupily na svíčkami osvětle-
nou odvážnou cestu školou, na 
které plnily úkoly typu – hod 
na čarodějnici, „šmátrání“ ve 

sklenici (co si asi vy-
táhnu?), čarodějnické 
puzzle, velká spojovač-
ka kostlivce, čaroděj-
nický kvíz a na závěr 
je čekaly dvě dílničky  
s halloweenským vy-
ráběním. Děti akce 
tohoto typu milují  
a hned měly nápady 
na uspořádání dalších. 
No, uvidíme…
-ZSJL-, za školní druži- 
    nu Alena Albrechtová

Ekotýmy táhnou za jeden provaz
„Pokud dokážete ovlivnit vaši ško-
lu, dokážete ovlivnit i svět kolem 
sebe“. To je hlavní motto programu 
Ekoškola, do kterého jsme zapoje-
ni již desátým rokem. A protože 
je to program zaměřený na spolu-
práci, nápady a výsledky týmu, je 
potřeba, abychom se v něm všich-
ni znali a měli správně rozdělené 

role. Dobrým způsobem, jak roz-
poznat v našich řadách vůdčí typ, 
mluvčího, schopného organizáto-
ra, grafika, fotografa, zapisovatele 
nebo třeba baviče, byla účast na 
výukovém programu zaměřeném 
na tmelení týmu. V ekologickém 
centru Sluňákov nás čekal nelehký 
úkol, který prověřil naši psychic-
kou i fyzickou odolnost, spolu-
práci a komunikační dovednosti. 
Naším úkolem bylo pomocí plán-
ku najít v okolí dobře ukryté věci  
k výrobě plavidla, toto sestrojit, 
přenést k rybníku, obeplout na 
něm bójku a vrátit se ke břehu. 
Všichni se snažili co nejlépe při-
spět ke splnění úkolu. Ti nejod-
vážnější v závěru ždímali kalhoty, 
ponožky, vylévali z holínek vodu  

a odjížděli domů v náhradním 
oblečení. Společná aktivita nás po-
bavila, den se povedl podle plánu  
a dosáhli jsme navázání nových 
kamarádských vztahů. 
Náš tým spolupracuje i s jiný-
mi Ekoškolami, a to s Hulínem, 
Hrabovou a Ostravou. Všechny 
Ekotýmy se pravidelně navštěvují, 

vyměňují si zkušenosti z ekolo-
gických aktivit a také se vzájemně 
inspirují. V říjnu jsme se vydali do 
Ostravy, do ZŠ v Nádražní ulici, 
kde pro nás připravili bohatý pro-
gram na celé dopoledne. Společně 
jsme natočili krátké video osobní-
ho příkladu, ve kterém jsme po-
psali, co malého děláme v našich 
Ekoškolách pro svět my, aby byl 
náš život dlouhodobě udržitelný. 
Velký zážitek nás čekal v Landeku, 
v oblasti bývalého těžního dolu. 
Prošli jsme si quest, který vy- 
mysleli ostravští ekotýmáci, a pro-
hlédli si celý areál. Tento den se 
vydařil, pro všechny byl přínosem  
a i v budoucnu chceme pokračo-
vat v setkávání. 
              -ZSJL-Mgr. Ivona Smrčková

+420

www.re-max.cz/komfort

Ing. Adéla Vaňková
Realitní makléřka

adela.vankova@re-max.cz
731 305 955

Komfort
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Broučkovská drakiáda se pomalu 
stává tradicí. Letošní druhý ročník 
Drakiády proběhl ve čtvrtek 17. 
října, opět na louce u Loděnice  
v Litovli. Hlavním organizátorem 
byli zaměstnanci a rodiče z Církev-
ní mateřské školy Svatojánek, spo-
lečně s mnoha ochotnými dárci  
a sponzory. Akce probíhala od 
15.00 až do večerních hodin  
a draci na obloze poletovali, do-
kud to denní světlo dovolovalo. 
Součástí drakiády byli i nejrůzněj-
ší soutěže a občerstvení, takže si 

každý přišel na své. 
Druhý ročník Broučkovské Dra-
kiády byl první z velkých akcí, 
které se v letošním školním roce, 
v organizaci CMŠ Svatojánek, 
uskutečnily. Již od začátku září se 
vybíraly dary od ochotných dárců 
a sponzorů, řešilo se občerstve-
ní, hry a zvali se zajímaví hosté.  
I v letošním roce byla velká ná-
vštěvnost. Během celého trvání 
dějištěm Drakiády prošlo něco 
přes 500 lidí. Vděčit za to může-
me také našemu největšímu me-
diálnímu partnerovi, kterým bylo 
Rádio Rubi, které bezplatně vy-
sílalo reklamu na tuto akci. Sešlo 
se velké množství darů, přispělo 
mnoho lidí a firem, jako napří-
klad Elektro Dostál, SakyPaky, 
Cestovní kancelář Bavi, Pivovar 
Litovel, Váhala a spol., město Li-
tovel, za Olomoucký kraj 1. ná-
městek Jiří Zemánek a spousta 
dalších. Velké poděkování  patří 
 IN-LIFE kempu. Na louce byl pro 
děti opět připraven skákací hrad, 
který zapůjčila strana KDU-ČSL 
Olomouc, stánky s občerstvením, 
kde bylo na výběr mnoho dobrot  
a dobrého pití. 
Po příchodu mohli rodiče s dět-

mi registrovat své draky do dvou 
soutěží – soutěže o nejhezčího 
ručně vyrobeného draka a sou-
těže o nejvýše létajícího draka. 
Obě tyto soutěže byly v průběhu 
odpoledne slavnostně vyhod-
noceny naší odbornou porotou  
a vítězům byly předány dary 
společně s pamětními diplomy. 
Pro děti byla také připravena 
dračí dílnička pro šikovné ručič-
ky, kde se dětem věnovala gra-
fická designérka a ilustrátorka 
Jana Kloučková Kudrnová (na 
Facebooku pod pseudonymem  
Z lesa). Během celého odpoledne 
také probíhaly soutěže formou 
jednotlivých stanovišť. 
Pár slov také, jako již tradičně, 
pronesla ředitelka CMŠ Svato-
jánek Mgr. Hana Češková, která 
poděkovala všem účastníkům, 
dárcům i lidem, kteří se do pří-
prav a organizace zapojili. Neza-
pomněla také dodat, že věří, že  
i další Broučkovské akce se vy-
daří stejně a že se za rok opět 
sejdeme na této louce. Na konci 
celé akce proběhla velká tombo-
la, ve které bylo 100 výher, kte-
ré si účastníci odnesli. Drakům  
a větru zdar.             Bc. Štěpán Klega

Svatojánek létal v oblacích

Přehled vánočních bohoslužeb
Den Datum Místo Čas

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

Červenka – půlnoční 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 29. 12. Červenka   8.15

Litovel   9.30

Rozvadovice 11.00

Litovel – večerní 17.00

Silvestr – Děkovná mše svatá 31. 12. Litovel – sv. Filip a Jakub 17.00

Slavnost Matky Boží Panny 
Marie

   1. 1. Červenka   8.15

  9.30 Litovel

11.00Rozvadovice

ZŠ Vítězná byla letos jediná zá-
kladní škola v kraji, která obdržela 
titul Talent Olomouckého kraje 
2019. Tuto cenu získávají nejlep-
ší školy, žáci a studenti škol, kteří 
dosáhli mimořádných výsledků 
v mezinárodních, ústředních či 
krajských kolech soutěží. Cílem 
projektu je napomoci rozvoji ta-
lentované mládeže v Olomouc-
kém kraji a podpořit školy, které se 
systematicky věnují péči o talento-
vané žáky a studenty. ZŠ Vítězná 
získala v oboru technickém a do-
vednostním 3. místo. Mezi pěti 
nejlepšími žáky v kraji ve stejném 
oboru se umístila Eliška Smetano-
vá na 1. místě, Tereza Spurná na  
3. místě a Leoš Rozsypal obsadil  
5. místo. Blahopřejeme!

Vítězná boduje!

Husův sbor Vás zve na Půlnoční bohoslužbu, 
která se bude konat v úterý 24. 12. ve 22 hodin. 

Přijďte se s námi ztišit, 
zaposlouchat se znovu do Vánočního příběhu, 

zazpívat koledy s našimi koledníky a domů si odnést 
Betlémské světlo. 
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Podzimní část soutěže zakončili 
litovelští fotbalisté na 7. místě 
Krajského přeboru se ziskem 29 
bodů. Během odehraných 16 kol 
hned polovinu zápasů vyhráli, 
čtyřikrát remizovali (1x vítězství 
na penalty, 3x prohra na penal-
ty) a čtyřikrát prohráli.
Přes obrovskou marodku, která 
tým letos postihla a šla by při-
rovnat k roku 2005, kdy stála Li-
tovel sestup do 1.A třídy, dosáh-
lo mužstvo na nejlepší umístění 
v krajském přeboru po podzi-
mu za posledních 10 let. Výhry  
v Jeseníku, Lutíně, Bohuňovi-
cích a cenné remízy z Mohelnice 
či Lipové byly obrovským pře-
kvapením.
Litovel tak po návratu do kraj-
ského přeboru získala ve fotba-
lovém světě po mnoha letech 
znovu zpět ztracený respekt.
Příjemným překvapením je 
zjištění, že měl trenér Jiří Ko-
hout při marodce kam sáhnout. 
Navíc hra střídáním netrpí, tak 
široký kádr historie nepamatuje. 

Do hry zasáhlo během podzimu 
23 hráčů a tři dorostenci, kte-
ří také mají svoji kvalitu a jsou  
k dispozici, když je třeba. Uzná-
ní tak zaslouží i všichni trenéři 
mládeže. Další výhodou pak je, 
že současný trenér mužů je Li-
tovelák, fotbal tu hrál od benja-
mínků až po muže a nyní tu pra-
cuje pro fotbal víc, než by musel.
Prozatím nejlepším střelcem je 
Martin Jindra se 7 brankami, 
následován Petrem Dragonem 
se 4 brankami. Nejvíce minut 
odehrála trojice hráčů Vojtěch 
Nakládal (1 440 minut), Ma-
rek Krátký (1 426) a Petr Heinz  
(1 299).
První mistrovské utkání po 
zimní pauze je naplánováno na 
sobotu 21. března 2020, kdy na 
domácím hřišti přivítáme neda-
leký Medlov, kterému v polovině 
soutěže patří 2. příčka za suve-
rénním Šternberkem.
O zahájení zimní přípravy na 
jarní část sezóny a rozpisu pří-
pravných utkání budeme fa-

noušky litovelského fotbalu prů-
běžně informovat.
Ještě než budeme na jaře po-
kračovat v bojích na zelených 
trávnících, vyměníme kopačky 
a dresy za společenské obleky  
a naleštěné boty. Máme totiž 
milou povinnost pozvat všech-
ny příznivce litovelského sportu 
a fotbalu na již tradiční fotbalo-
vý ples. Litovelští fotbalisté jej 
opět pořádají ve Velkém sále na 
Záložně v Litovli. Ples naváže 
na předchozí vydařené ročníky 
a uskuteční se 1. února 2020. 
Přijměte naše srdečné pozvání 
a přijďte si popovídat s bývalými 
spoluhráči, kamarády a známý-
mi nejen z fotbalového prostře-
dí. Těšíme se na vás.

TJ Tatran Litovel – Sokol Ústí 1:4 
(0:1), branka: Michal Tomanec
Po prvním poločase jsme pro-
hrávali 0:1, na začátku druhého 
se nám ale podařilo vyrovnat. 
Soupeř se však brzy opět do-
stal do vedení a v závěru zápa-

su přidal další dvě branky. 
Tímto zápasem tak skončila 
naše lichotivá osmizápaso-
vá série, během které jsme 
se soupeřem neprohráli  
v základní hrací době  
a z každého zápasu si tak 
odnesli minimálně bod.

SK Lipová – TJ Tatran Lito-
vel 2:2 (0:0), 4:3 na penalty, 
branky: Martin Miklánek, 
Dan Juráš
V Lipové jsme doslova ur-
vali bod za remízu 2:2. Poté, 
co se domácí dostali do ve-

dení po sporné penaltě 5 minut 
před koncem, se nám týmovým 
výkonem a velkou bojovností 
podařilo minutu před koncem 
vyrovnat. Do vedení nás v dru-
hém poločase poslal Martin 
Miklánek, euforickou brankou 
minutu před koncem odšpun-
toval naši radost střídající Dan 
Juráš.

TJ Tatran Litovel – FC Dolany 3:0 
(1:0), branky: Petr Dragon, Michal 
Tomanec, Jan Baránek
Poslední domácí utkání před zim-
ní pauzou jsme zvládli a potěšili 
tak naše diváky. Do vedení jsme 
se dostali už ve 2. minutě, kdy po 
signálu z rohu uklidil míč pod 
břevno Petr Dragon. Další branku 
přidal v druhém poločase hlavou 
Michal Tomanec a třetí těsně před 
koncem zápasu také hlavou Hon-
za Baránek.

TJ Sokol Bohuňovice – TJ Tatran 
Litovel 2:3 (0:3), branky: Tomáš 
Přikryl, Libor Navrátil, Jiří Šana
Podzimní část sezóny jsme za-
končili vítězstvím v Bohuňo-
vicích! O našem vítězství jsme 
rozhodli už v prvním poločase, 
který jsme ovládli 3:0. Nejdříve 
se z těžkého úhlu prosadil To-
máš Přikryl, druhou branku při-
dal po přihrávce Petra Dragona 
Libor Navrátil a z třetí branky 
se radoval Jirka Šana, který svůj 
dobrý výkon pečetil hezkou 
střelou z 25 metrů pod břevno. 
Hosté v průběhu druhého polo-
času sice dvakrát snížili, dohnat 
náš náskok už ale nedokázali.

Martin Jindra

Jaká byla uplynulá sezóna litovelských fotbalistů?

V pátek 15. listopadu se usku-
tečnil XXXI. ročník štafetového 
běhu Po stopách Jana Opletala 
a Memoriál Jiřího Vaci, který 
každoročně pořádá kabinet tě-
lesné výchovy Gymnázia Jana 

Opletala v Litovli. Závodní-
ci startovali u rodného domu 
Jana Opletala ve Lhotě nad 
Moravou. Kategorie žáků měla 
trať dlouhou 7 930 m rozděle-
nou na 9 úseků a dorostenci na  

6 úseků. Závodu 
se zúčastnilo 75 
závodníků v 10 
družstvech. 
Z tohoto po-
čtu v žákovské 
i dorostenecké 
kategorii starto-
valo 5 smíšených 
družstev ze škol 
v Litovli, v Olo-
mouci, v Šum-
perku a v Uni-
čově. Litovelské 

gymnázium v žákovské katego-
rii reprezentovali žáci nižšího 
stupně osmiletého gymnázia  
T. Janků, M. Příkopa, E. Kud-
láčková, K. Richter, J. Cetkov-
ský (v roli kapitána), M. Bartoň,  
A. M. Kvasničková, D. Geprt  
a E. Lakomá. V dorostenecké 
kategorii závodili studenti vyš-
šího stupně gymnázia B. Dimo-
vová (kapitánka), N. Rubášová, 
M. Demel, F. Dostál, J. Kubáček 
a V. Dostálová. 
Obě naše družstva se umístila 
na krásné 3. pozici. V kategorii 
žáků získala 1. místo ZŠ Hey-
rovského a za dorost Slovanské 
gymnázium Olomouc.
Poděkování patří KÚ Olomouc-
kého kraje za finanční pokrytí 

organizace závodu a cen pro 
všechna družstva a Policii ČR za 
pomoc při zajištění bezpečného 
přeběhu závodníků přes silnice.

PaedDr. S. Rozsypalová (GJO)

Běh Po stopách Jana Opletala a Memoriál Jiřího Vaci
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