
Z obsahu: 

Nastal advent, čas očekávání příchodu 

(latinsky adventus) Ježíše Krista na svět. Čas, 

kdy nic není stejné jako po zbytek roku. 

Možná jste tak trochu sami. V tom případě 

neváhejte využít svátku svaté Barbory. Čtvrtý 

prosinec letos připadá na neděli, takže vám nic 

nezabrání přivstat si, abyste za svítání mohli 

nařezat větvičky z třešně staré nejméně deset 

let. Rozkvete-li na Štědrý den, je svatba do 

roka jistá, každý den před termínem ji o měsíc 

přibližuje. 

Avšak nezapomeňte v očekávání úžasných 

životních zítřků, že v životě Mikuláše dopro-

vází nejen anděl, ale také čert. Potkat je může-

te třeba ve vlaku, když 4. prosince vyrazíte i    

s dětmi do Mladče. Nebo o den později na 

litovelském náměstí, kde se jich v soutěži o 

nejlepší masku slétne celý roj. Obzvláště hříš-

níkům se z toho pohledu může udělat tak hor-

ko, že ani nebudou potřebovat vánoční punč. 

O tajných tužbách dětí se možná dozvíte víc, 

když je necháte napsat dopis Ježíškovi. Speci-

ální Ježíškova pošta zajistí jejich doručení      

z litovelského náměstí 2., 5. a 9. prosince. Vy 

zatím nezapomeňte potěšit své příbuzné a 

známé vánoční pohlednicí, vždyť ji pro vás 

podle jedné z verzí vymyslel už v první polo-

vině 19. století jistý anglický gentleman, kte-

rému se nechtěla psát spousta blahopřejných 

vánočních dopisů. 

Už v pátek 2. prosince kolem 16.30 hodin 

bude za zpěvu školních sborů rozsvícen vá-

noční strom na náměstí Přemysla Otakara.  

Tradičně patří k zimnímu času zabíjačka. 

Jak se vepřové pochoutky připravují a jak  

chutnají zjistíte 16. prosince na litovelském 

náměstí, kde budou zároveň od 14 do 18 hodin 

probíhat hanácké farmářské trhy. Díky pořáda-

jícím organizacím (Město Litovel, MAS Mo-

ravská cesta, Městský klub Litovel a Mikrore-

gion Litovelsko) a finanční podpoře z Revol-

vingového fondu Ministerstva životního pro-

středí nebudete vědět, zda si od třech desítek 

prodejců koupit raději domácí sýry, maso, 

uzeniny, ryby, pečivo, zeleninu, nebo rukoděl-

né a řemeslné výrobky či přírodní kosmetiku. 

Od 16.30 vás k tomu potěší kapela Navostro, 

která se inspiruje nejen keltskou a irskou hud-

bou a která vedle češtiny a angličtiny zpívá i 

starým gaelic jazykem.  

Správnou předvánoční náladu pomáhají 

navodit i koncerty. Už 4. prosince se na ad-

ventních slavnostech v Bílé Lhotě setkáte se 

skupinou Swing machine. V pátek 9. prosince 

zazní náměstím  různojazyčné vánoční i popu-

lární písně pěveckého sboru Hany Kaštanové 

Senzakord, který na závěr provede spolu         

s jazzovým triem jazzovou mši A little jazz 

mass britského skladatele Boba Chilcotta.       

O den dřív, 8. 12., pořádá adventní koncert 

ZUŠ Litovel. V Husově sboru zazní 10. pro-

since v 17 hodin vánoční koncert Hanácké 

mozeke a 19. prosince tady opět v 17 hodin 

vystoupí DPS Mládí a Benjamínek. 

Vánoce na zámku můžete prožít v Náměšti 

na Hané v sobotu 17. prosince od 16 do 22 

hodin. Večerní prohlídka zaměřená na staro-

české vánoční zvyky vám ovšem neunikne jen 

tehdy, zajistíte-li si včas rezervaci. Advent na 

hradě Bouzově vám 3., 4., 11. a 12. prosince 

zpestří kostýmované prohlídky i s ochutnáv-

kou pokrmů, 26. a 27. 12. vánoční hrad Bou-

zov nabídne i živý betlém či vánoční dílnu. 

Škoda je po Vánocích sedět doma a počítat 

kila. Vyrazte 30. 12. na tradiční bouzovský 

pochod nebo na Nový rok s litovelským Klu-

bem českých turistů podnikněte novoroční 

výstup na Třesín. 

A hlavně nikam nespěchejte, nesnažte se o 

dokonalou domácnost a raději si v klidu 

přečtěte Litovelské noviny, v nichž vás od 

příštího roku budou čekat i kresby mladé vý-

tvarnice Jany Crhákové, autorky obrázků na 

této stránce. 

Krásné Vánoce a celý další rok přeje všem 

čtenářům i spolupracovníkům Helena Kaštilová. 

Radostné Vánoce po celý rok 

 TÉMA MĚ SÍCE:  

 VARHANY 

 LITOVELSKÝ HOUSLAŘ 

 NOVÉ CYKLOSTEZKY 

 BUDOUCNOST OBJEKTU 

 CHKO NA ŠARGOUNU 

 VÁNOČNÍ RECEPTY 

 ADVENTNÍ POZVÁNKY 



Ve městě Litovli a v místních částech bylo v průběhu 

měsíce listopadu zaznamenáno mj. i spáchání těchto činů: 

Dne 7. 11. nahlásila na OOP ČR Litovel J. Š., ţe jí 

neznámý pachatel odcizil v C-baru v Litovli mobilní telefon. 

Dne 8. 11. ve večerních hodinách dosud neznámé vozidlo značky 

Fiat natankovalo benzín na čerpací stanici Pento na ul. Uničovské        

v Litovli a ujelo bez zaplacení. 

Dne 11. 11. v dopoledních hodinách vnikl dosud neznámý pachatel 

po předchozím rozbití skleněné výplně okna zadních dveří do vozidla 

na ul. Dukelské v Litovli, odkud odcizil peněţenku s finanční hotovos-

tí a doklady. 

Dne 12. 11. ve večerních hodinách byl policejní hlídkou v Litovli na 

ul. Ţerotínově kontrolován řidič motorového vozidla J. V. a při orien-

tační dechové zkoušce bylo zjištěno, ţe před jízdou poţil alkoholické 

nápoje. 

V době mezi 16. hodinou dne 14. 11. a 9. hodinou dne 15. 11. odcizil 

neznámý pachatel po navrtání nádrţe ze zaparkovaného vozidla na ul. 

Vítězné v Litovli 20 l nafty.             Policie ČR 

INFORMACE  2 

Slovo starosty 

Váţení spoluobčané, 

vzhledem k rostoucímu vandalizmu se uţ několik let diskutovalo      

o zavedení kamerového systému ve městě. Při sestavování rozpočtu na 

rok 2011 jsem s velitelem městské policie projednal konkrétní zahájení 

takového systému. Jako nejdůleţitější lokalita ke sledování byla vyti-

pována ulice 1. máje, kde je mnoţství barů a heren, a do rozpočtu byla 

zahrnuta částka na zahájení prací na vybudování kamerového systému. 

Vzhledem k omezeným moţnostem města byla zvolena varianta, která 

splňovala kompromisní řešení. V měsíci září byl na jednání s provozo-

vateli barů představiteli města opakovaně vznesen poţadavek na zajiš-

tění pořádku a klidu ve zmiňované ulici v nočních hodinách. Město 

zároveň upozornilo, ţe zvaţuje zavedení „policejní hodiny“, která by 

omezila otvírací dobu podniků. Po prodiskutování moţnosti, jak pořá-

dek udrţet, město vyzvalo majitele podniků k finanční účasti. Podařilo 

se tak získat finanční prostředky na zdokonalení původně plánovaného 

kamerového systému – lepší kvalitu kamer. Systém je nyní instalován 

a zkoušen a měl by pomoci ke zklidnění v této ulici. 

Po dokončení revitalizace sídliště Vítězná chceme modernizovat 

nejstarší sídliště v Litovli, Gemerská a Karla Sedláka. První studie a 

návrhy zpracovala firma Alfaprojekt Olomouc. Studie byla připomín-

kována městským úřadem a následně zveřejněna v obytných domech, 

aby se k ní vyjádřili občané. Slyšel jsem uţ například takové vyjádření 

z úst občanů, ţe kolem domu je nově navrţeno velké mnoţství parko-

vacích ploch na úkor zeleně, ale ţe stejně nemá cenu nic říkat, protoţe 

uţ je to tak navrţeno… Tak to ale není. Návrh je nyní v etapě studie, 

která se můţe a bude měnit, a to také na základě připomínek těch, kteří 

bydlí na uvedených sídlištích. Projektant postupuje podle norem, zku-

šeností a svého citu. Ale nemůţe postihnout zkušenosti těch, kteří zde 

bydlí. Proto je třeba nekritizovat, aţ uţ je postaveno, ale vyjádřit se 

vţdy včas, aby mohly být návrhy a doporučení obyvatel zpracovány. 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Potužák, starosta Litovle 

Pozor! Vzhledem k volnu o vánočních svátcích je 
uzávěrka lednového čísla Litovelských novin už  

v pondělí 12. prosince. 

Město Litovel informuje, ţe byl stavebně a finančně ukončen projekt 

dostavby jednotné kanalizace v místní části Litovel - Tři Dvory, která 

byla spolufinancována Evropskou unií (Fondem soudrţnosti) a Státním 

fondem ţivotního prostředí ČR v rámci Operačního programu Ţivotní 

prostředí.  

Stavbu provedla společnost MODOS spol. s r. o. Olomouc, technic-

ký dozor nad stavbou zajišťoval Ing. Zbyněk Cupák. Stavba byla do-

končena v červnu 2011, v září 2011 byl vydán kolaudační souhlas 

s uţíváním stavby a v současné době Město Litovel připravuje podkla-

dy k závěrečnému vyúčtování poskytnuté dotace. 

Náklady na stavbu činily 18,3 mil. Kč, z nichţ nejvýznamnější část 

12,8 mil. Kč pokryla dotace a zbývajících 5,5 mil. Kč představoval 

podíl Města Litovel, přičemţ na pokrytí části těchto nákladů získalo 

Město Litovel od Státního fondu ţivotního prostředí zvýhodněnou 

půjčku ve výši 1,4 mil. Kč. 

Dostavba jednotné kanalizace v místní části Tři Dvory v délce min. 

3,95 km umoţní připojení 268 ekvivalentních obyvatel na kanalizaci a 

likvidaci odpadních vod na vyhovující čistírně odpadních vod v Lito-

vli, coţ výrazně přispěje ke sníţení znečištění vodních zdrojů a přispě-

je k ochraně CHKO Litovelské Pomoraví a oblasti NATURA 2000. 

Ing. Renáta Milčická 

odbor místního hospodářství a stavebních investic 

Kanalizace ve Třech Dvorech 

MĚSTSKÁ TELEVIZE - VYSÍLÁNÍ V PROSINCI 

 

 premiéra:  středa 14. 12. 2011 v 18.45 hod. 

   středa 28. 12. 2011 v 18.45 hod. 

 reprízy: denně v  6.45, 11.00, 18.45 a 23.00 hod. 

 

 on-line: http://infokanal.litovel.eu 

 

Kolektiv tvůrců Litovelského INFOkanálu Vám děkuje za přízeň i 

konstruktivní připomínky v roce 2011, přeje všem klidné a radostné 

proţití svátků vánočních a veselého Silvestra. Na viděnou v roce 

2012.  

 

Kontakt: MěÚ Litovel,  tel. č. 585 153 250 (Ing. J. Hlavinka),          

 e-mail: hlavinka@mestolitovel.cz  nebo infotv@centrum.cz   

Městský úřad Litovel, odbor ŢP, ve spolupráci s firmou .A.S.A. od-

pady Litovel, s. r. o. počátkem roku 2012 zavede třídění drobných 

kovových předmětů (např. plechovky od nápojů, konzervy apod.). Na 

základě ankety umístěné na webových stránkách Města Litovel se pro 

třídění této komodity vyslovilo 77 % občanů.  

Detailní počet a umístění kontejnerů ještě není přesně  stanoven, ale 

mělo by jít o tyto lokality:  

ul. Palackého – u pivovaru  

ul. Javoříčská  
sídliště  Gemerská    

sídliště Novosady  

sídliště K. Sedláka 

ul. Vítězná – areál ZŠ Vítězná 

ul. Studentů – areál školní jídelny 

Ing. Pavel Kurfürst, vedoucí OŽP 

Třídění drobného kovu 

http://infokanal.litovel.eu/
mailto:hlavinka@mestolitovel.cz
mailto:infotv@centrum.cz


19. schůze Rady města Litovel, 

konaná dne 27. října 2011 

 

Rada města Litovel projednala 

a schvaluje: 

 zahájení nezbytných kroků 

(objednání znaleckého posudku 

ke konstrukci vlečné křivky, ţá-

dost na PČR o doporučení trvalé 

místní úpravy), vedoucích ke 

zjednosměrnění místní komunika-

ce od Úřadu práce do Chořelic po 

celé její délce 

 uzavření nájemní smlouvy na 

pronájem části pozemku parc. č. 

1586/81 ostatní plocha/ostatní 

komunikace, v k. ú. Litovel,         

o výměře cca 200 m2 z celkové 

rozlohy 4 309 m2, se společností 

Litovelská cukrovarna, a. s., za 

účelem umístění montované haly. 

Nájemní smlouva bude uzavřena 

na dobu určitou do 31. 12. 2014, 

za cenu dle zveřejněných podmí-

nek. 

 uzavření Smlouvy o dílo č. 

SML/11/338 mezi Městem Lito-

vel a společností Vodohospodář-

ský rozvoj a výstavba, a. s., je-

jímţ předmětem je Příprava zpra-

cování a podání kompletní ţádosti 

o dotaci pro podoblast podpory 

1.3.1 OPŢP – Digitální povodňo-

vý plán Města Litovel a ORP 

Litovel 

 uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene, dle níţ je Měs-

to Litovel oprávněno zřídit a pro-

vozovat stavbu Rekonstrukce 

napájecí stoky Olomouckého 

rybníka na části pozemku parc. č. 

1629/1 vodní plocha, koryto vod-

ního toku přirozené, v k. ú. 

Litovel 

 úpravu vstupného do Mu-

zea Litovel s účinností od 1. 

1. 2012. Vstupné pro dospě-

lého návštěvníka bude činit 

30 Kč, sníţené vstupné, tj. 

pro děti od 6 let, studenty, 

seniory, drţitele průkazu ZTP 

a průkazu EUROBEDS bude 

činit 20 Kč. 

 úpravu dopravního značení, 

které omezí vjezd kamionové 

dopravy do místní části Víska, 

která původně míří na průmyslo-

vou zónu. Cedule označující prů-

myslovou zónu budou doplněny o 

názvy obcí, aby ji řidiči jasně 

rozpoznali a nezajíţděli do Vísky.  

 delegování místostarosty P. Šrůt-

ka jako zástupce města do řídícího 

týmu pro přípravu a tvorbu Inte-

grovaného systému nakládání        

s odpady v Olomouckém kraji 

 uzavření smlouvy o dílo mezi 

Městem Litovel a firmou ME-

RIDIAN ITS, s. r. o. se sídlem 

v Olomouci, na vybudování IP 

kamerového systému v nových 

parametrech 

 podporu záměru očkování vak-

cínou Silgard v rámci prevence 

v boji proti rakovině. 

 

Rada města Litovel bere na 

vědomí: 

 výpověď Smlouvy o nájmu 

nebytových prostor a Smlouvy o 

umístění peněţního automatu, 

uzavřených mezi Městem Litovel 

a Komerční bankou, a. s., doho-

dou ke dni 31. 1. 2012. 

Rada města Litovel projed-

nala a doporučuje Zastupi-

telstvu města Litovel pro-

jednat a schválit: 

 uzavření smlouvy o poskyt-

nutí finančního příspěvku 

z rozpočtu Olomouckého 

kraje na opravu místní komu-

nikace mezi Obcí Červenka a 

Městem Litovel a současně pově-

řuje starostu města podpisem této 

smlouvy. 

20. schůze Rady města Litovel, 

konaná dne 14. listopadu 2011 

 

Rada města Litovel projednala 

a schvaluje: 

 uzavření Smlouvy o nájmu a 

podnájmu nebytových prostor       

v objektu č. p. 1129 v ulici Vítěz-

né v Litovli mezi Městem Litovel 

a Charitou Šternberk, za podmí-

nek dle zveřejněného záměru. 
výběr redakce 

VYNESENO Z RADNICE  3 

S O U H L A S 
 

 Jméno a příjmení ................................................................................................. 

 Datum narození  .................................................................................................. 

 Adresa  ............................................................................................................. 

 

Souhlasím se zveřejněním svého jubilea v Litovelských novinách.  

 

 

V souvislosti se svým ţivotním jubileem dávám svým podpisem souhlas se zveřejněním osobních údajů (jméno, příjmení, datum 

narození, věk) v Litovelských novinách.  

Souhlas je vydán na dobu neurčitou a je moţné jej kdykoliv odvolat písemně na MěÚ Litovel, odbor vnitřní správy - matrika, ná-

městí Přemysla Otakara 778, Litovel. Jakmile pomine účel, bude provedena likvidace shromáţděných, zpracovaných údajů týkají-

cích se gratulace k ţivotnímu jubileu. 

Dále svým podpisem potvrzuji, ţe jsem byl/a informován/a ve smyslu ust. § 11, odst. 1 a 2 zákona č. 101/2000 Sb. o tom, v jakém 

rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být 

osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace jiţ známy. Dále stvrzuji, ţe jsem byl/a informován/a o právu 

přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakoţ i o dalších právech stanovených v § 21 zákona.  

Potvrzuji, ţe jsem byl poučen o tom, zda je poskytnutí osobního údaje povinné, či dobrovolné. 

 

V ……………….…………………….  dne  ………………………… 

 

           Podpis  .......................................................................... 

Vážení čtenáři, 

jak jsme Vás již informovali v listopadovém čísle LN, naším zámě-

rem je v Litovelských novinách uveřejňovat výročí narození občanů 

nad 70 let. Protože ke zveřejnění této informace potřebujeme písemný 

souhlas dotyčné osoby, připravili jsme pro vás formulář, který stačí 

vyplnit a doručit buď na matriku Městského úřadu Litovel (náměstí 

Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel), nebo do redakce LN (adresa v 

tiráži na zadní straně).  

Výzva platí pro všechny občany od 70 let výše, ať se narodili v kte-

rémkoli měsíci roku (formulář nebude zveřejňován opakovaně) a byd-

lících v Litovli a přidružených obcích. 

Formulář najdete také na webových stránkách města www.litovel.eu 

v sekci Formuláře ke stažení → odbor vnitřní správy → matrika.        

K dispozici je i přímo na matrice městského úřadu (sídlí v radnici na 

náměstí, vchod je průjezdem v zelené budově, první dveře napravo 

před schodištěm). 

Děkujeme Vám za spolupráci. 

redakce LN 

 
Krásné prožití svátků vánočních  

a radostný a úspěšný rok 
2012  

přejí všem spoluobčanům 
představitelé Města Litovel. 



4 ROZMANITOSTI  

Stalo se v Litovli 

výročí na prosinec 2011 
 

 27. 12. 1741, v době válek o rakouské dě-

dictví, byla Litovel obsazena Prusy poté, co 

se jim stejně jako Olomouc vzdala bez boje. 

Vojáci byli i po deseti přiděleni do domů, kde 

museli dostávat mimo ubytování i stravu, asi 

kilo chleba, půl kila masa, máz vína a dva 

mázy piva. Hospodáři si to pak strhávali        

z daní. 10. 4. 1742 přijel do Litovle i Bedřich 

Veliký, přespal jednu noc a vyžádal si výpal-

né 6 000 zlatých mimo proviantu, povozů aj. 

Prusové zůstali ve městě až do 23. 4. 1742. 

 1. 12. 1921 se v Hradečné narodil Ladislav 

Havlíček, později žijící ve Vísce. Roku 1944 

založil s bratrem Miroslavem partyzánskou 

skupinu Nazdar, která provedla deset diverz-

ních akcí na železničních tratích a elektric-

kém vedení, vydávala také vlastní ilegální 

časopis Zteč. V září byla skupina odhalena. 

Ladislav Havlíček s Emilem Pazderou uprchli 

na Slovensko, kde se připojili k partyzánům 

v SNP. Po návratu žil na statku ve Vísce, byl 

několikrát vyznamenán, ale také pronásledo-

ván komunistickou mocí jako kulak. 

 31. 12. 1951 byl založen Oblastní komu-

nální podnik, který nahradil soukromé živ-

nosti. Stalo se tak v rámci pokračující  sociali-

zace obchodní sítě. Přísně se hlídalo, jestli 

někdo neprovozuje živnost načerno. Pokud  

někdo svoji živnost přes výzvu ONV sám 

nezavřel, dostal standardní dopis: „Ježto          

s přihlédnutím k pětiletému plánu jeví se po-

třeba vaší živnosti nadbytečnou, jsou tudíž 

proti ní námitky z hospodářských důvodů a 

veřejného zájmu.“ 

 15. 12. 1961 dokončil Papcel výstavbu 

prvních tří panelových domů na Novosa-

dech. V půlce měsíce zde zkušebně začala 

téci voda z městského vodovodu. Domovní 

správa měla koncem roku celkem 83 domů se 

439 byty a 38 nebytovými prostorami. Tekou-

cí vodu mělo z toho 354 bytů, ústřední topení 

75, plyn 224, koupelnu 303 bytů. Při sčítání 

lidu k 1. 3. 1961 měla Litovel 5 087 obyvatel, 

k 31. 12. se uvádí 5 198 obyvatel, z toho 78 

starších 80 let. 

 Od 1. 12. 2001 sídlí v Litovli Správa 

CHKO, která se sem přestěhovala z Olomou-

ce poté, co zde koupila bývalou Rýznarovu 

vilu (Husova ulice č. 906). Svaz ochránců 

přírody usiloval už v osmdesátých letech, aby 

lužní lesy a nivy v povodí řeky od Moravičan 

k Olomouci byly chráněny. Tento požadavek 

byl zařazen i do volebního programu Strany 

zelených a v podstatě právě do prvních voleb, 

15. 11. 1990, vláda vyhlásila Chráněnou kra-

jinnou oblast Litovelské Pomoraví.    L. Šik 

Prusové v Litovli, Flasarova luneta v obřadní síni radnice 

Oslavy 28. října po litovelsku 

Když se řekne svátek, mnohým z nás se 

vybaví den, kdy se slaví právě naše jméno. 

Ovšem nejsme to jen my, kdo má v kalendáři 

už mnoho let určený svůj nadmíru výjimečný 

den. 

Kromě nás má ne jeden, ale hned několik 

svátků také spousta zemí. Jednou z nich je i 

Česká republika, u které bychom jich napočí-

tali celkem sedm. Této sedmě významných 

dní vévodí 28. říjen, kdy si připomínáme 

vznik samostatného Československa.  

Ani naše město Litovel nechtělo zůstat vý-

jimkou a uspořádalo velmi originální slav-

nostní akci, konkrétně koncert. Ona originali-

ta spočívala nejen v tom, že se slavnost udála 

již den před řádným termínem, ale byla podtr-

žena výběrem místa konání, kterým byla go-

tická kaple sv. Jiří. Pod její klenbou se den 

před nejvýznamnějším státním svátkem - ve 

čtvrtek večer - shromáždilo velké množství 

lidí, mezi nimiž nemohly chybět významné 

osobnosti města.  

Průvodního slova se ujal pan Robert Naj-

man, který jako první uvedl pana starostu Ing. 

Zdeňka Potužáka. Ten pronesl krátký proslov, 

a pak se sám chopil role ceremoniáře a požá-

dal také mě, abych vystoupil s krátkým pro-

slovem. Proslovy nás obou byly oceněny 

velikánským potleskem celé kaple.  

Potom opět pan Najman uvedl zlatý hřeb 

dnešního večera - zpěvačku Moniku Kaštano-

vou. Ta s klavírním doprovodem paní Jarosla-

vy Majerové úchvatně zazpívala několik krás-

ných českých i cizích písní, jako např. píseň    

z muzikálu Carmen. Slavnost okořenil též 

svou hrou na elektrickou kytaru Jan Glos se 

svým duem skladeb a závěr patřil smíšenému 

pěveckému sboru Hany Kaštanové, v jehož 

čele opět stanula výborná Monika Kaštanová. 

Její výkon odměnili všichni přítomní hromo-

vým potleskem. Od zástupců města umělkyně 

navíc obdržela mnoho květin. 

Taková oslava 28. října nepotřebuje dlouhý 

komentář. Byla prostě a jednoduše skvělá. 

Petr Komárek 

Na fotografii zleva: M. Kaštanová, J. Glos, J. Majerová 

Výstavy byvší i jsoucí 

V listopadu byly v Litovli zahájeny dvě 

velké výstavy. 

2. října proběhla na Městském klubu verni-

sáž výstavy soutěžních fotografií (foto č. 1, 2)

na téma Litovelsko - prameny a studánky a 

Litovel a okolí, při které byli vyhlášeni a od-

měněni autoři vítězných prací. Na fotografii č. 

2 přijímá gratulaci Hany Vogelové, ředitelky 

MK, Jan Gottfried, vítěz kategorie Litovel a 

okolí, v pozadí stojí Ing. Pavel Kurfürst, ve-

doucí odboru životního prostředí MěÚ Lito-

vel, který byl spolupořadatelem soutěže. O 

hudbu se postaral mladý trumpetista ze ZUŠ. 

Výstavu bylo možno shlédnout od 3. do 30. 

listopadu. 

Na rozdíl od skončivší fotovýstavy můžete 

v litovelském muzeu navštívit výstavu vyšíva-

ných kuchařek (foto č. 3, 4), zahájenou 9. 11., 

až do 29. prosince. Pracovníkům muzea se 

díky spolupráci občanů podařilo nashromáždit  

několik desítek těchto ozdobných textilií        

s vyšitými veršíky či prostými sděleními o 

šťastném domově a dobré hospodyni, o lásce i 

klidném spánku nebo s úryvky lidových písní. 

Protože práce někdejších hospodyň, jež mu-

zejníci naaranžovali i do dobových interiérů, 

moderní domácnosti zpravidla nezdobí, stojí 

jejich přehlídka za návštěvu.          hk 

foto č. 1, 2: Jaroslav Petráš, č. 3, 4: hk 

1 

2 

3 

4 
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Stalo se ve světě 

výročí na prosinec 2011 
 

 25. 12. 1741 objevil švédský astronom a 

fyzik Anders Celsius teplotní stupeň, který 

dnes nese jeho jméno, a na jeho základě navr-

hl Celsiovu stodílkovou teplotní stupnici. Ta 

však byla původně obrácená - bod varu byl 

na 0 °C, bod mrazu na 100 °C. Její současnou 

podobu jí o něco později dal Carl von Linné. 

 10. 12. 1901 byla ve Stockholmu poprvé 

udělena Nobelova cena, nejprestižnější oce-

nění světa. Cena je udílena v den výročí úmr-

tí Alfreda Nobela, švédského chemika a vy-

nálezce dynamitu. Ten ve své závěti rozhodl 

o zřízení fondu - sumu z úroků z uložené 

částky každoročně obdrží ti, kteří se nejvíce 

zasloužili o prospěch lidstva. Cena se udílí     

v oborech chemie, fyzika, medicína, literatu-

ra, a cena za mír. V r. 1901 jejími laureáty 

byli Jean Henri Dunant, zakladatel Červené-

ho kříže (za mír), francouzský básník Sully 

Prudhomme (za literaturu), objevitel séra 

proti záškrtu Emil Adolf von Behring (za 

medicínu), objevitel zákonů chemické dyna-

miky a osmotického tlaku v roztocích Ja-

cobus Henricus van 't Hoff (za chemii) a 

objevitel rentgenového záření Wilhelm Con-

rad Röntgen (za fyziku). 

 12. 12. 1901 se uskutečnil první trans-

atlantický rádiový přenos. Italský vynález-

ce Guglielmo Marconi, pozdější laureát NC 

za fyziku, navázal na svůj objev bezdrátové-

ho telegrafu a výzkumy v oblasti rádiových 

vln. Širokého uplatnění se ale rádiové vysílá-

ní dočkalo až po ztroskotání Titaniku r. 1912, 

kde pomohlo rádio zachránit řadu životů. 

 14. 12. 1911 byl pod vedením norského 

polárníka Roalda Amundsena dobyt jižní 

pól. Amundsen, jehož k práci polárního bada-

tele inspiroval Fridtjof Nansen přechodem 

Grónska, podnikl cestu na slavné Nansenově 

lodi Fram (foto), zkonstruované tak, aby odo-

lala tlaku ledu. Měsíc po Amundsenově vý-

pravě dorazila na jižní pól britská výprava 

Roberta F. Scotta. 

 20. 12. 1971 byla skupinou francouzských 

lékařů a novinářů založena nevládní humani-

tární organizace Lékaři bez hranic (franc. 

Médecins sans frontières, odsud mezinárodní 

zkratka MSF). Na svých misích (nejvíce       

v Asii a Africe) poskytují lékaři a zdravotníci 

z různých zemí zdravotní péči lidem postiže-

ným válkou, katastrofami i epidemiemi a 

špatnými životními podmínkami. Roku 1999 

byla organizace oceněna NC za mír. 

zdroj: www-hep2.fzu.cz 

Nedomyšlená společnost 
Jan Keller 

 

Samotný název knihy, která se dočkala už 

čtvrtého vydání, celkově hodnotí situaci. Dvě 

věty přímo na obálce pak charakterizují smysl 

knížky. „…Podle výroku jednoho starého 

opičáka z Planety opic představuje lidstvo 

zvláštní směs geniality a naprostého idiotství. 

Nechceme-li zůstat příliš pozadu za citovanou 

opicí, měli bychom se snažit pochopit, proč 

tomu tak je.“ 

Dílo zaznamenává směrování lidského spo-

lečenství řídícími organismy zhruba od středo-

věku po současnost. Napsaná už před dvacít-

kou let, kniha jasnozřivě předvídá, co nervóz-

ně postupující globalizace dokazuje: Denní 

život jednotlivce teď neřídí královští ani kní-

žecí dvořané, ale zdvořilá, lhostejná byrokra-

cie. Národy jsou drženy v zajetí atomových 

zbraní. Známe to! Stohy zákonů, nařízení, 

úřední příkazy, zákazy, sebevědomé vystupo-

vání politiků…  

Zajímavé, i když ne právě lehké čtení. Au-

tor, sociolog a profesor Ostravské univerzity, 

dosáhl mezinárodního uznání. S jeho názory 

se setkáte v četných publikacích i např. v ČT 

24. Čím dál naléhavěji se ozývá otázka: Stane-

me se konečně moudrými vládci Planety, nebo 

si budeme dál hovět v líném idiotismu? 

Knížka je k dispozici v městské knihovně, 

objednat si ji můžete i v knihkupectví. 

bába Cholda 

Kniha na tento měsíc 

Městský klub pro nás připravil taneční 

odpoledne s kapelou Moravští muzikanti.     

V nabídce bylo psáno: posezení, zpěv, zába-

va a tanec v lidovém tónu. Nelhali. Posezení 

využilo na 80 seniorů (jistě méně, než si MK 

sliboval - a to jsme měli poloviční slevu ze 

vstupného!), zpěv byl, ale spíše z pódia, 

protože většinu písniček jsme neznali, zába-

va a tanec: splněno. Věříme, že vedení MK 

na nás nezanevře a poskytne nám možnost se 

ukázat v lepším světle třeba příští rok. 

Zájezd do Moravského divadla Olomouc 

na muzikál Sugar (Někdo to rád horké) byl 

samozřejmě vyprodán do posledního místa, a 

kdo tam byl, nelitoval. To přednáška s bese-

dou Rusko a Dálný východ, ačkoliv byla 

velmi zajímavá, tak hojně navštívena nebyla. 

Jistě své sehrálo i to, že nebyla v obvyklou 

středu, ale až v pátek (kvůli přednášejícím 

studentům to ale jinak nešlo). 

Jaký bude náš seniorský konec kalendářní-

ho roku? Ve čtvrtek 8. 12. to bude poslední 

letošní zájezd do divadla v Olomouci, tento-

krát na Bizetovu Carmen. Zatím jsme objed-

nali 40 vstupenek, další zájemci se mohou 

hlásit v Darce v Třebízského ulici u paní 

Köhlerové. Závěr roku 2011 a přivítání toho 

následujícího jsme jako obvykle spojili se 

setkáním s představiteli Města Litovel a 

vedoucími pracovníky spolupracujících orga-

nizací. Tentokrát bude místem pro akci Kon-

certní sál Městského klubu, a to ve středu 28. 

prosince od 15 hodin. Po krátké oficiální 

části a případné diskusi nám bude opět hrát 

pan Koupil, máme připraveno malé občer-

stvení a bohatě zásobené zázemí. Vzhledem 

k nákladům na akci budeme u pokladny vy-

bírat po 30 korunách a vstupenka bude pou-

kázkou na to, co jsme pro vás přichystali. 

Věříme, že vás svátky vánoční nevyčerpají 

natolik, abyste nepřišli mezi nás a mohli 

jsme společně zavzpomínat na rok skoro 

minulý a připravit si plány na ten budoucí. 

Těšíme se na vaše nápady a návrhy do plánu 

činnosti na 1. pololetí roku 2012.  

Přejeme též milostiplné a klidné Vánoce 

uprostřed vašich milých blízkých a děkujeme 

všem, kdo nám během roku pomáhali s pří-

pravou nejrůznějších akcí pro seniory.       hj 

Ze seniorklubu 

Nová kniha Jarmily Cholinské 

V listopadu vyšla třináctá a zdá se, že i po-

slední, básnická sbírka Jarmily Cholinské Ho-

vory k sobě. Tak jako v mnoha předchozích 

knihách je text doprovázen ilustracemi Jany 

Motlové. 

Téměř stopadesátistránková knížka je nejen 

nejdelší, ale zřejmě také nejosobnější dílo této 

litovelské autorky, neboť jde o určitou rekapi-

tulaci vlastního života. Oddíl nazvaný Návrat  

je vzpomínkou na Litovel básnířčina dětství 

a mládí, na rodný dům i přírodu našeho kra-

je. V oddílu Portréty popisuje J. Cholinská 

lidi, s nimiž se v životě setkala a nějak ji 

oslovili. Nejosobnější část Vztahy je věnová-

na zvláštním, někdy i životně důležitým 

setkáním a zamyšlení nad tím, co ovlivňuje 

život každého člověka - nad láskou. Poslední 

oddíl Halabala navazuje na předchozí tvorbu 

autorky. Opět se věnuje tématu světových 

problémů, srovnání minulosti se současností, 

nešvarům ve společnosti a bezohlednému 

chování lidí k planetě, na níž žijí. 

Mottem nejen jednoho z oddílů, ale i au-

torčina života by pak mohly být tyto verše: 

Náš život jsou vztahy, podané ruce 

a ne technologická revoluce 

hk 
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Bylo - nebylo, začíná pohádka každá, ale konec - kdo ví? 

V úrodném kraji, který se Haná jmenuje, leží město vodou oplývající. 

Než poutník z polední na půlnoční stranu město projde, šest mostů musí 

přejít. V šest proudů řeka nad městem se dělí a přináší život i zmar. 

Jednoho dne se ve městě objevil mládenec. Šat jeho na cizince ukazoval 

i jméno měl nezvyklé - Kajetán. Celý den na svém velocipédu město i 

okolí křížem krážem projížděl a zjistil, že pověst nelhala. Mosty kle-

noucí se nad vodami, kostely, ulice čisté, hradby opravené. Slunce se 

sklánělo k západu, když se dal na rozcestí u starého mlýna vlevo kolem 

ohrad a ocitl se u zahrady. Vtom se ozvalo ostré zasyčení, velocipéd 

zarachotil a zůstal stát. Píchl duši. Dál bude muset jít pěšky a únavou se 

mu již oči zavírají. Snad se nic nestane, když si chvíli odpočine. Natáhl 

se na lavici u cesty, ale sotva usnul, vzbudilo ho úpěnlivé volání: 

,,Kajetáne, Kajetáne, pomoz nám!“ Rozhlížel se, ale nikde nikdo. Jenže 

volání se opakovalo. A tu uviděl na velké bráně sedět panáčka a panen-

ku, kteří na něho mávali. ,,Kdo jste a co tu děláte?“ ,,Já jsem ořechový 

skřítek Vlašáček a toto je jabloňová víla Renetka.“ Kajetán se rozesmál. 

,,Víla vypadá jako divoženka; vlasy zcuchané, šatky potrhané, tvářička 

bledá. Skřítek má kalhotky vybledlé a potrhané, na kabátku knoflíky z 

bodláků a na hlavě hučku. Takové máme u nás strašáky do ze-

lí.“ ,,Neposmívej se nám chlapče; pořádně se rozhlédni a uvidíš.“ Tu si 

teprve Kajetán všiml, že stojí u brány na těžký řetěz a velký zámek 

zamčené. Uvědomil si, že velké keře jsou vlastně obrovské bodláky, 

mezi nimi vysoký hustý les kopřiv, v nichž se už i dům ztrácel. Proti 

tmavnoucí obloze se rýsovaly stromy se smutně svěšenými větvemi. A 

na celou tu spoušť z výšky shlížel velký ořešák. Neutěšený a smutný 

pohled. Podíval se na ty otrhané postavičky už bez posměchu. ,,Proč 

tady jste? Proč si nenajdete hezčí zahradu?“ ,,To nejde. Dostali jsme na 

starost tuto. Nemůžeme jen tak odejít,“ vysvětloval Vlašáček. ,,Já mu-

sím dbát, aby ořechy měly křehké zelené slupky, musím dávat pozor, 

jak zrají a ve správný čas je vypouštět ven. Jenže už spoustu let je má 

práce marná. V tom houští na zemi je nikdo nenajde.“ ,,A co ty, Renet-

ko?“ ,,Já mám na starosti ovocné stromy. Ochraňuji květy před mra-

zem, bráním je před větrem, aby je nepolámal. Jenže teď? Stromy hus-

té, neprořezané, přes kopřivy se k nim ani dostat nemohu. Jak mám pak 

jablíčka leštit a ke sluníčku natáčet? Jsou špinavá, že jedno od druhého 

nepoznáš, a já vypadám zrovna tak. Pomoz nám, jsi odvážný, určitě se 

ti to podaří.“ ,,Ale jak? Kam mám jít?“ ,,Najdi dřevorubce Hanuše. On 

ti poradí. My už musíme jít.“ 

,,Počkejte ještě, neutíkejte!“ 

,,Co tu křičíš a koho honíš? Kdybys byl ve městě, zavřou tě do šatla-

vy pro rušení nočního klidu.“ Kajetán jen ztěžka otevřel oči. Nad ním 

stál muž se sekyrou přes rameno. 

Když mu Kajetán popsal svůj zážitek, začal myslivec Hanuš, neboť 

nikdo jiný to nebyl, vyprávět. ,,V té zahradě je domek - hájenka. Když 

poslední hajný zemřel, všechno zpustlo. Jednou tudy jel pán ze soused-

ního města a zalíbilo se mu u nás. Koupil si dům v našem městě i tuto 

zahradu. Byl to dobrý hospodář a jeho chasa pracovitá. Trávil jsem       

s nimi každou volnou chvilku. Postavili jsme nový plot, vyčistili zahra-

du, ošetřili stromy. Na zkušenou sem jezdili myslivečtí mládenci, baštý-

ři a porybní i z jiných panství. Po několika letech vrchnost dosadila 

nového hospodáře, svobodného pána z Ochranova, a ten již o zahradu 

nedbal.  Z jeho chasy tam už nikdo nechodil pracovat ani sklízet úrodu. 

Plot už místy křoviny potrhaly a spoušť za ním viděls sám.“ 

,,Řekněte, jak je možné, že kousek od města je tak zanedbaná zahra-

da? Co pořádková vyhláška?“  

,,To máš tak. Svobodný pán z Ochranova není poddaný našeho pur-

kmistra, a tak si asi myslí, že naši vyhlášku dodržovat nemusí. Ale jeho 

nařízení musí u nás platit, a taky se nám vždycky nelíbí.“  

„Jak tady ale mohu pomoci já, cizinec?“ 

„Řeknu ti, co dělat. Z města se dáš na polední stranu. Pojedeš od 

vesnice k vesnici a budeš dětem vyprávět o víle a skřítkovi. Neboj se, 

budou ti věřit. Vždy zajdi také do krčmy a ke kupcovi a předej pozdra-

vení od myslivce Hanuše. Když budeš potřebovat, pomohou ti.“ 

Pak už události nabraly rychlý spád. Nad celým panstvím se vznášely 

pampeliškové poštovní padáčky s prosbou o pomoc. Přidaly se sojky 

zpravodajky a štěbetaly lidem pod okny. Najednou bylo všude křiku až 

uši zaléhaly. Netrvalo dlouho a k purkmistrovi se donesly zvěsti o rebé-

lii. Zatímco purkmistr přemýšlel PROČ, hospodář se ptal KDO? Celé 

roky byl klid, nikdo mu zahradu nepřipomínal, lidé o ní mluvit nechtěli. 

Honem svolal chasu, vzali kosy a srpy a spěchali dát zahradu do pořád-

ku. Jenže ouha! Kdepak s kosami na takové houští. S prosíkem musel 

do vesnice pro pomoc. Přemluvil sedláka, který měl sekací stroj i odva-

hu pustit se s divokým plevelem do boje. Musel ale slíbit, že se již bude 

o zahradu dobře starat a dá do pořádku i plot. 

Měsíc opět zaléval krajinu měkkým světlem, když Kajetán s Hanu-

šem došli k zahradě. Najednou to jemně zašustilo a z nejbližšího stromu 

se snesli Renetka a Vlašáček. Šatky měli ještě potrhané, ale usmívali se 

a tvářičky už dostávaly barvu. Než se nadáli, seděli oba na bráně. Vla-

šáček s ořechy v kloboučku, Renetka s jablíčky v košíku. ,,Děkujeme 

vám, že jste nám pomohli. Ještě není všechno hotovo, ale snad už bude 

dobře. Vzpomeňte si na nás někdy a přijďte se podívat, jestli hospodář 

dodržel slovo a dává vše do pořádku.“ 

Ráno se Kajetán s Hanušem rozloučil a vydal se k horám na půlnoční 

straně. Jestlipak mu doma uvěří, až bude vyprávět, co všechno na své 

cestě zažil? S jistotou však věděl, že se do kraje rovin znovu vrátí. 

Marie Hrubá 

O začarované zahradě 
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Správa CHKO Litovelské Pomoraví od roku 

2008 intenzívně pracuje na rozsáhlém projek-

tu nazvaném Dům přírody Litovelského Po-

moraví. Koncepčně jde o vytvoření návštěv-

nického informačního střediska pro celé 

CHKO Litovelské Pomoraví.  

Po dohodě s městem Olomoucí bylo roz-

hodnuto, ţe provozovatelem (budoucím) celé-

ho informačního centra bude obecně prospěš-

ná společnost Sluňákov, zřízená městem Olo-

mouc, která jiţ řadu let provozuje úspěšný 

projekt „Sluňákova“ jako místa ekologického 

vzdělávání lidí, hlavně dětí.  

Toto informační centrum by mělo být fyzic-

ky tvořeno dvěma základnami, a to areálem 

kolem Sluňákova s vnitřní a venkovní expozi-

cí zabývající se vztahem člověka a přírody a 

areálem Šargoun, prezentujícím především 

souţití člověka a přírody. Souţitím není myš-

len současný (neuspokojivý) stav lokality. 

V samotném začátku přípravy projektu 

proběhlo několik pracovních schůzek s vede-

ním města Litovel, na kterých jsme prodisku-

tovali moţnou budoucí podobu Šargounu. 

Dalším krokem bylo jednání se zástupci lito-

velských škol, odkud jsme brali další podněty 

pro projektové tvůrce celé akce a pro archi-

tekty, řešící fyzickou stránku projektu.  

Následovala příprava náplně a způsobu 

fungování budoucího informačního centra a 

informačního bodu. Z té pak vycházelo sa-

motné projektování. V průběhu přípravy šlo    

o dlouhodobý a sloţitý proces s mnoha schva-

lováními na úrovni Agentury ochrany přírody 

a krajiny ČR (AOPK), Státního fondu ţivotní-

ho prostředí (SFŢP) a Ministerstva ţivotního 

prostředí ČR. O smysluplnosti projektu se 

podařilo přesvědčit i tehdejší ministryni ţivot-

ního prostředí Rut Bízkovou. V létě letošního 

roku jsme obdrţeli stavební povolení.  

Ministerstvo ţivotního prostředí však          

v rámci přehodnocování řady projektů znovu 

posuzovalo i projekt informačního centra 

Litovelského Pomoraví. Ten má významnou 

podporu lokálních politiků a poslanců, Olo-

mouckého kraje i obou měst (Litovle a Olo-

mouce). Díky této podpoře projekt stále ţije, i 

kdyţ zpočátku nevypadala situace příznivě.  

Co by občany mělo zajímat, je, co by tedy  

na Šargouně mělo vzniknout a z čeho by to 

mělo být financováno. 

Důvodem zatím chátrající stavby a zahrady 

je fakt, ţe v projektové dokumentaci je počítá-

no s demolicí stávajícího objektu a výstavbou 

nového, tak aby splňoval poţadované parame-

try. V takovém objektu by měla být umoţněna 

činnost skupiny okolo 25 lidí (školní třída). 

Zahrada by měla být koncepčně pozměněna, 

zůstanou zachovány ovocné stromy v maxi-

mální moţné míře, opravena bude stodola. 

Celková dispozice Šargounu je v projektu 

přeměněna tak, aby splňovala poţadavky jako 

místa odpočinku a relaxace pro širokou veřej-

nost (cyklisty projíţdějící Litovelským Pomo-

ravím, občany Litovle na procházce) a reali-

zaci programů pořádaných provozovatelem 

Domu přírody.  

V nejbliţších dnech by se mělo na Minister-

stvu ţivotního prostředí ČR jiţ poněkolikáté 

rozhodnout, zda bude projekt spuštěn (tedy 

fáze realizace) a kdy. 

Financování je připraveno z peněz Evropské 

unie, tedy peněz, jimiţ disponuje SFŢP. 

AOPK ČR celou akci spolufinancuje 10 %. 

Občany Litovle budeme v příštím čísle in-

formovat o dalším průběhu projektu a společ-

ně s nimi doufat, ţe realizace bude přínosem 

jak z pohledu vzdělávání, tak i podpory turis-

tického a rekreačního potenciálu Litovle.   

Ing. Michal Servus,  

vedoucí Správy CHKO Litovelské Pomoraví 

Kronika města Litovel 2010 je konečně 

v tisku, a tak touto cestou děkuji všem subjek-

tům, které poskytly své zprávy bez prodlení, 

v dostačující míře a bez dalších urgencí. Těch 

oslovených subjektů bylo více neţ sto, většina 

odpověděla elektronickou poštou, písemně či 

po oslovení členy Letopisecké komise.  

Loňský článek v LN z pera paní Marie 

Hrubé, vyzývající k aktivní spolupráci na 

tvorbě kroniky, asi měl nějakou odezvu, ale na 

mnohé neplatí ani výzvy ani prosby ani poní-

ţené supliky. Jeden si připadá jako Indiana 

Jones, ten ale uţ našel i křišťálovou lebku, 

zatímco tady se můţe kutat, jak se chce, vý-

sledek je nula. 

Spoléhat na zdůraznění odpovědnosti vůči 

budoucím generacím, apelovat na morální 

povinnost - vše je zbytečné. Uvedu ten nejmar-

kantnější příklad. TJ Vodní sporty je bezesporu 

naší nejúspěšnější sportovní organizací a její 

reprezentanti přiváţejí medaile z evropských i 

světových klání. Za posledních pět let bylo 

vţdy obtíţné z nich vydolovat alespoň něco 

málo údajů, nakonec se to na poslední chvíli 

vţdycky nějak schrastilo. Letos ale bylo vše 

marné - oficiální ţádost, první urgence, druhá 

urgence, pak dalších 7 (slovy sedm) výzev a 

proseb. A jak myslíte, ţe to nakonec dopadlo? 

V kronice budou chybět, a co je tam o nich 

napsáno, to si za rámeček nedají. Kdyby neby-

lo Bobr Cupu, asi by o nich nikdo nevěděl. 

Vţdyť ani v Litovelských novinách se o nich 

nic nedočtete. Asi místo bobra mají jen bobří-

ka, pravděpodobně bobříka mlčení. Věřím, ţe 

s novým vedením TJ bude spolupráce mnohem 

lepší a dočkáme se větší vstřícnosti, stejně jako 

třeba ze strany Českého svazu včelařů, kterému 

pravděpodobně „uletěly včely“. 

Ţe sestavit takový dokument není snadné, 

mi potvrdí kaţdý, kdo něco podobného dělal a  

Reakce Správy CHKO na příběh ze s. 6 

Poděkování i povzdech kronikáře města 

byl odkázán na někoho, kdo je hluchý a neteč-

ný ke spolupráci. Práce se brzdí, není moţno 

kapitoly dokončit a dát k faktografické či jazy-

kové korekci - všichni čekají. Vidím jedinou 

moţnost, jak zlepšit nenormální situaci. Oslo-

vené organizace jsou velmi aktivní při podává-

ní ţádostí o dotace či finanční příspěvky ze 

strany Města Litovel a uvádějí argumenty, proč 

právě jim pomoci. Co takhle podmínit přísun 

financí poţadavkem vstřícné spolupráce a změ-

nit jednosměrku na reciproci - my vám, vy 

nám! Vţdyť i kronika je záleţitostí města a její 

vyhotovení vyţaduje Zákon o kronikách obcí 

z roku 2006 (132/2006, § 6 Sb.). Snad nebude 

třeba drastických omezení a spolupráce bude 

nastolena k oboustranné spokojenosti. 

Na závěr drobná informace. Do kroniky měs-

ta je moţno nahlédnout v litovelském muzeu, 

městské knihovně či na sekretariátu starosty 

města. Kronikář uvítá kaţdou moţnost poskyt-

nutí zajímavých informací z Litovle i místních 

částí, které mohou kroniku zatraktivnit a osvě-

ţit mnohdy suchopárná fakta. Předem děkuji a 

těším se na případnou spolupráci. 

PhDr. Josef Hubáček, 

kronikář města Litovel 

projekt plánované stavby na Šargounu 

Odešli… 
v době od 21. října do 20. listopadu 

 

Jaroslava Haicova  z Bí le  Lhoty (78 let) 
Emilie Pr í hodova  z Litovle (84 let) 
Ví te zslav Š ty bnar z Litovle (78 let) 
Miroslav Baraba s  z Ř imic (68 let) 
Zden ka Šmrc kova  z Me rotí na (82 let) 
Dagmar Kvapilova  z Litovle (60 let) 
Ludmila Plevac ova  z Me rotí na (85 let) 
  

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami 
Hlubinka a Hrandop. 

 
Dětský pěvecký sbor MLÁDÍ  

při ZŠ Vítězná v Litovli a jeho přípravný 

sbor BENJAMÍNEK Vás srdečně zvou na  

VÁNOČNÍ KONCERT, 

který se koná 

v pondělí 19. prosince    

v 17.00 hod. 

v Husově sboru 

v Litovli. 

        Vstupné 40 Kč         

          Těšíme se na vás! 
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Výstavba nových cyklostezek v rámci pro-

jektu „Bezpečná Litovel – vybudování nových 

cyklostezek“ byla dokončena. Město Litovel 

získalo na tento projekt dotaci z Evropské 

unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, 

respektive Regionálního operačního programu 

Střední Morava (více se o programu můžete 

dozvědět na http://www.rr-strednimorava.cz).  

V rámci projektu byly v katastrálním území 

Litovle vybudovány tři nové úseky cykloste-

zek, a to cyklostezka mezi Rozvadovicemi a 

Unčovicemi, cyklostezka z Litovle do Tří 

Dvorů a cyklostezka od kruhového objezdu    

v Litovli po odbočku na městský hřbitov         

v Chořelicích.   

Cyklostezka Litovel -  Olomoucké předměstí 

(foto 1) odklání cyklistickou dopravu z komu-

nikace II/635, a vytváří tak bezpečnou přístu-

povou stezku pro cyklisty a pěší k městskému 

hřbitovu v Chořelicích. Nový úsek stezky pro 

pěší a cyklisty navazuje na stávající chodník u 

čerpací stanice PHM, jeho celková délka činí 

435 m a povrch je asfaltobetonový. Součástí 

stezky je i rekonstrukce zcela nevyhovující 

zastávky autobusu ve směru na Olomouc.  

Druhým vybudovaným úsekem je propojení 

místních částí Unčovice a Rozvadovice (foto 

2). Nová cyklistická stezka navazuje na již 

vybudovaný úsek cyklostezky z Litovle do 

Rozvadovic. Celková délka činí 1 077 m, po-

vrch je asfaltobetonový.   

Třetím a poslední nově budovanou cyklos-

tezkou je stezka mezi městem Litovel a místní 

částí Tři Dvory (foto 3), vedená lesní cestou 

směrem ke hřišti. Díky tomu došlo k odkloně-

ní cyklistické dopravy z komunikace II/447. 

Tento úsek cyklostezky byl rozdělen na dvě 

části, z nichž každá je z jiného povrchového 

materiálu. První část vedoucí kolem hřiště 

v místní části Tři Dvory je asfaltobetonová, a 

jelikož stezka částečně vede I. zónou CHKO 

Litovelského Pomoraví, má druhá část mlato-

vý povrch. Celková délka cyklostezky je      

678 m.          Ing. Marek Kučera, 

odbor místního hospodářství a stav. investic 

Nové cyklostezky v Litovli a okolí 

1 

2 

3 

PROVOZOVNA  
PŘESTĚHOVÁNA!  

SÍDLÍ V LITOVLI  
NA JAVOŘÍČSKÉ ulici 1313/6a.  

TEL. 585 154 631 MOB. 724 158 043 

Zavedená, dynamická  
účetní kancelář TRIO v Uničově  

nabízí pro podnikatele a byt. jednotky 
 

vedení účetnictví 
daňové evidence 
zpracování mezd 
daňové přiznání 

poradenství 
  

Kontakt: Účetní kancelář TRIO 
Olomoucká 226, 783 91 Uničov  

tel.: 585 001 400 

V sobotu 5. listopadu se konalo ústřední 

shromáždění Českého svazu žen (ČSŽ)           

v Kounicově paláci v Praze. Při každém zase-

dání je vylosován jeden kraj, který představí 

své umění z různých oblastí života: rukodělné 

a řemeslné práce našich žen, raut ze sladké a 

studené kuchyně, hudební program. 

V letošním roce padl los na nás. Před námi 

bylo představeno a vystupovalo již 11 krajů z 

celé ČR, ale náš kraj se po sobotním vystou-

pení umístil v hodnocení na přední příčce. 

Zásluhu na tom má po stránce finanční Kraj-

ský úřad Olomouc a částečně i MěÚ Litovel, 

dále pak podniky a podnikatelé se svými 

sponzorskými dary (Adriana Červenka, Pivo-

var Litovel, Elektro J. Dostál, Řeznictví V. 

Jašek). Nelze pominout všechny základní 

organizace a okresní shromáždění v kraji, 

které přípravě akce věnovaly svou práci jak na 

poli uměleckém, tak při pečení zákusků a 

přípravě studených jídel. Kulturní vystoupení 

zajistila litovelská Hanačka, která sklidila 

velký aplaus. 

Pan Jašek všechny příjemně překvapil dob-

rou kávou, kterou po celý den vařil přítomným 

hostům. Dalším překvapením byla tombola,  

ČSŽ zabodoval v Praze 
v níž vyhrával každý druhý los a do níž hez-

kým dárkem přispěl i hejtman Olomouckého 

kraje Ing. Martin Tesařík. 

Z přední příčky žebříčku už nás může sesa-

dit jedině Praha, která soutěží po nás. Velký 

dík proto patří všem, kteří přispěli k tomu, že 

se celý den vydařil a že jsme před 129 spoko-

jenými hosty víc než dobře prezentovali kraj 

krále Ječmínka. 

Anna Vaňková, krajská tajemnice ČSŽ OL 

(redakčně upraveno) 

http://www.rr-strednimorava.cz/
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Ohromuje vás Mozartova Malá noční hud-

ba, rozněžňuje Dvořákova Humoreska, Vival-

diho Čtvero ročních dob vás zvedne ze židle a 

Schubertovo Ave Maria vás dojme k slzám? 

Pak vězte, že by se to nikdy nestalo, nebýt 

houslařů. Nepodezírejte je, že dnes, kdy na 

všechno máme továrny (nejlépe v Číně), už 

neexistují. V České republice jich žije a tvoří 

několik desítek. Mezi nimi - houslař Vratislav 

Hrubý z Litovle. Ačkoli houslař… 

„Housle už jsem dlouho nestavěl, protože je 

to pro mě neprodejný nástroj. Je málo houslis-

tů, hromada houslí se už udělala a já nejsem 

tak slavný, aby to byla pro někoho prestiž. 

Teď dělám barokní violy, je to nástroj, který 

zažívá takový come back a výrobců je málo,“ 

hodnotí svérázný mladý muž. Kromě houslí a 

viol má za sebou třeba i stavbu violoncella, 

přestože původně vyráběl nástroje o poznání 

méně melodické. 

„Napřed jsem dělal bubny, a když jsem 

dospěl do stádia, kdy už jsem to nemohl dál 

rozvíjet, zjistil jsem, že existuje houslařská 

škola,“ vzpomíná Vratislav Hrubý, kterého 

výroba houslí zaujala už v raném dětství po 

zhlédnutí televizního dokumentu. Ta škola se 

jmenovala Odborná houslařská škola v Lu-

bech u Chebu a absolvoval ji před víc než 

deseti lety. Od té doby provozuje řemeslo, 

jímž není snadné se uživit. Nástroje, které 

koupíte v běžných hudebninách, totiž často 

pocházejí z Číny. Vedle toho má dosud mno-

ho lidí doma housle po dědečkovi. Často jde o 

tzv. šenbachy, sériově vyráběné nástroje z 

přelomu 19. a 20. století (Schönbach je ně-

mecký název zmiňovaného městečka Luby, 

které je už několik staletí houslařským středis-

kem). 

Nástroje litovelského houslaře jsou nejčas-

těji vyráběny na zakázku. Dnes na ně hrají 

muzikanti ve Španělsku, Francii, USA nebo 

třeba v Jeruzalémě. „Čech, který tam žije a 

hraje v jeruzalémském orchestru, chtěl atypic-

kou violu, a tak si ji u mě objednal. Jeho man-

želka si pak ode mě koupila housle,“ popisuje 

muž, který sám největší izraelské město něko-

likrát navštívil. 

„Objednavatel by měl vědět, jak velký má 

nástroj být, jak dlouhou má mít strunu. Nej-

lepší je, když si vybere konkrétní typ na inter-

netu, nebo už má nějaký nástroj, jehož veli-

kost mu vyhovuje, a tu okopíruju. Taky musí 

vědět, jak chce na nástroj hrát. Viola da brac-

cio se podobně jako housle opírá o rameno, 

kdežto viola da gamba je při hře opřená          

o stehno, čímž připomíná violoncello,“ popi-

suje magistro de violini, jehož specialitou jsou 

barokní violy d´amore. Přibližně tři měsíce 

pak trvá, než z korpusu (těla) nástroje slože-

ného z přední a zadní desky a lubového věn-

ce, který je spojuje, krku, kobylky, kolíčků, 

hmatníku, struníku a nakonec i strun vznikne 

nástroj, na nějž je možné hrát. Tedy opatříte-li 

si k němu smyčec, neboť ten houslaři nevyrá-

bějí. Někdy se výroba protáhne. To když je 

třeba čekat na atypické kolíčky, které dodává 

externí výrobce, nebo na vyřezávanou hlavič-

ku, jež se stane zakončením a ozdobou violy a 

kterou na přání houslaře vytvoří řezbář. 

Přinejmenším pro potřebu televizních kvízů 

je užitečné vědět, že housle či violy se nestaví 

z jakéhokoli dřeva. Materiál musí být dobře 

proschlý, takže od doby, kdy byl strom poká-

cen, musí uběhnout alespoň deset let. Horní 

deska nástroje se vyrábí ze smrku, nejlépe 

alpského, ostatní části pak z javoru horského 

řečeného klen. 

Cesta od stromu v lese k nástroji v rukou 

mistra je ovšem poměrně dlouhá a náklady na 

cestovné tomu odpovídají. „Myslím, že moje 

vlastní nástroje jsou tak drahé, že ani já si je 

nemůžu dovolit,“ poznamenává Vratislav 

Hrubý lakonicky. Cena jeho viol se pohybuje 

v průměru od šedesáti tisíc korun výš. Viola 

ovšem není rohlík. Ročně se prodá jedna až 

dvě. Přestože je tak houslařův život ve skuteč-

nosti velmi skromný, své povolání má rád a 

vyměnit za jiné ho nechce. Vtipně však dodá-

vá: „Říká se, že řemeslo má zlaté dno, a to to 

přesně vystihuje. Dno - to je to slovo.“ 

Ne každý může být Andreas Amati, Anto-

nio Stradivari nebo některý Guarneri, tedy 

italský houslový mistr 17. - 18. století, jemuž  

se nevyhýbá bohatství ani sláva. Přesto jeho 

život může být pestrý. Proto dnes Vratislava 

Hrubého a jeho dílo hledejte raději na strán-

kách www.caviana.com. Za osobním setká-

ním byste se museli vydat do Jižní Ameriky, 

kam přednedávnem odcestoval. 

„Cesta po Jižní Americe… to chce hodně 

času,“ uzavírá V. Hrubý. „A ten já mám, pro-

tože houslaře nikdo moc nepotřebuje. Kdyby 

měl houslař stávkovat, tak to musí trvat aspoň 

dvě inkarnace, aby si toho někdo všiml.“     hk 

Mistr houslař: Řemeslo má zlaté dno 

Úžasná vánočka paní M. 
Do této léty prověřené pochoutky se nepouš-

tějte dřív, než si připravíte 500 g polohrubé 
mouky, 120 g krystalového cukru, 100 g rozpuš-
těného másla, 1 lžíci rozpuštěného sádla, 1 
kostku droždí (o váze 30 g), 1 vejce + 1 žloutek, 
250 ml mléka, 1/4 lžičky soli, hrst hrozinek 
naložených v rumu, vlašských ořechů a seka-
ných mandlí na posypání. Dbejte, aby všechny 
ingredience byly v pokojové teplotě.  

Droždí rozdrobte do mísy a se lžící cukru 
rozmíchejte do tekutého stavu (aniž byste přidá-
vali kapku jakékoli tekutiny!). Přilijte trochu 
mléka, poté vejce a žloutek a promíchejte. Po-
stupně přidejte máslo, sádlo, sůl, mouku, zbytek 
cukru a až nakonec zbylé mléko (vězte, že do 
těsta musí mléko přijít vždycky až po mouce, 
nikdy naopak). Suroviny  promíchejte, a pak 
ještě aspoň deset minut hněťte. Těsto, které se 
nelepí ani není příliš tuhé, nechte kynout v míse 
přikryté utěrkou asi 4 hodiny. Zatím si můžete 
nachystat hrozinky a ořechy, které hned nato do 
znovu prohněteného těsta zapracujete. 

Splétání vánočky je věc záhadná, takže nejste
-li odborníky ve vytváření copu ze čtyř prame-
nů, požádejte o zaučení zkušenější příbuznou 
nebo sousedku, nebo se spokojte s copem trojpra-
menným. V takovém případě rozdělte těsto na 8 
dílů, vyválejte je na stejně dlouhé prameny. 
Upleťte cop ze 3 pramenů, a to tak, že prameny 
splétáte vždy od středu ke koncům, aby se těsto 
nevytáhlo. Konce zahněte dospod a pletýnku 
přeneste na vymazaný plech, kde ji shora 
zploštíte, abyste na ni mohli položit další ple-
týnku ze 3 pramenů, s níž naložíte stejně jako    
s předchozí. Konce poslední, dvoupramenné 
pletýnky zahněte až pod spodek vánočky, aby 
lépe držela. Tvar upevníte navíc špejlemi, které 
zapíchnete do vánočky šikmo naproti sobě.  

Vánočku potřete vejcem, posypte mandlemi a 
nechte na plechu kynout ještě 30 minut. Pak 

vložte do trouby předehřáté na 220 °C a při této 
teplotě pečte 5-10 minut. Dalších 25 minut 

pečte při 150 °C a zbývajících 10-15 minut při 

100 °C. Po vychladnutí můžete zlatavě hnědou 
vánočku pocukrovat. 

Skvělé pochutnání přeje štíhlá paní M., pravi-
delná konzumentka této vánoční pochoutky. 

 
Nepečená kokosová roláda slečny H. 
Pomelte 250 g dětských piškotů, zasypte je 

100 g moučkového cukru a 30 g kakaa, přidejte 
2 vejce a trochu rumu a vyhněťte těsto co nejmé-
ně lepivé. Neboť toto těsto vzápětí rozválíte na 
vále posypaném moučkovým cukrem do tvaru 
obdélníku (k němuž si pomůžete zručnou prací  
s nožem), jenž potřete náplní. Náplň se skládá 
ze 100 g másla, 100 g moučkového cukru a     
100 g mletého kokosu. Vše dobře promícháno 
rozetřete (nikoli snadno, náplň má být tužší) na 
rozválenou hnědou placku a srolujte do tvaru 
rolády. Tu zabalte do alobalu, vložte do lednič-
ky a nechte uležet. 

Slečna H. doporučuje svůj recept nejen těm, co 
nemají doma troubu. 

Vytrženo z kuchařky 
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Na návštěvě v dílně mistrů varhanářů Varhany 

Nejsložitější, nejmohutnější hudební nástroj 

s tónovým rozsahem větším, než má symfo-

nický orchestr. Jak je možné, že lze na varha-

ny hrát zároveň tři různé melodie a kde se 

tvoří zvuk, který tak honosně zní pod klenba-

mi chrámů? 

Vystoupíte-li na kůr například v době hrané 

mše, uvidíte varhaníka sedícího za hracím 

stolem. Jeho ruce tisknou klávesy na klavia-

tuře, které se říká manuál. Existují varhany   

s jediným manuálem, běžné však jsou nástro-

je se dvěma, třemi, někdy i více manuály 

(existují i varhany sedmimanuálové). Nohy 

varhaníka pak spočívají na pedálu, velké 

klávesnici pro nohy, jejíž tónový rozsah je     

o něco nižší než u manuálů, ale i na něj lze 

samostatně zahrát melodii. Chce-li varhaník 

hrát zároveň tutéž melodii na všech manuá-

lech i pedálu, může je spojit spojkou. Kláve-

sy na ostatních klávesnicích pak běhají samy. 

Jakmile vstoupíte do kostela a zahledíte se 

vzhůru na varhany, zcela jistě nepřehlédnete 

píšťaly, různě vysoké i široké trubky z kovu 

nebo ze dřeva. U běžných varhan se jejich 

výška pohybuje mezi 20 cm až 3 m, přičemž 

nejvyšší píšťaly vydávají nejhlubší tón. Píš-

ťaly stojí na složitém dřevěném bloku plném 

přepážek, ventilů a zásuvek, jemuž se říká 

vzdušnice. Tudy se vhání vzduch do píšťal. 

Každý manuál či pedál má svou vzdušnici, 

přičemž počet píšťal na ní odpovídá počtu 

kláves na dané klávesnici vynásobených 

počtem rejstříků. Manuál mívá k dispozici 

několik řad píšťal, některé o jednu a více 

oktáv vyšší, jiné nižší. Rejstřík se nazývá 

právě jedna píšťalová řada. Varhaník jej na-

staví příslušnou sklopkou nebo vytahovacím 

kolíkem (zvaným manubrium), které jsou 

umístěny po stranách manuálů nebo nad klá-

vesami. Každý rejstřík má svůj název, napří-

klad principal, gamba nebo octava. 

Spojení hracího stolu se vzdušnicí zajišťuje 

traktura. Nejstarší typ, který je dnes ve zmo-

dernizované podobě používán opět, je traktu-

ra mechanická, kde přístup vzduchu k píšťale 

vzniká stisknutím klávesy, od níž vede táhlo 

(abstrakt), které otevře příslušný ventil. U 

traktury pneumatické tuto funkci vykonává 

stlačený vzduch putující úzkými trubičkami. 

Nejnovější je traktura elektrická, v níž pracují 

elektromagnety.  

Přívod vzduchu do nástroje zajišťuje tzv. 

vzduchové hospodářství, jehož součástí je 

elektromotor, ventilátor a měch. V minu-

losti potřeboval varhaník minimálně jednoho 

pomocníka, který by měch (veliký zásobník, 

jehož dřevěná křídla jsou spojená kůží) šla-

pal, a tím do něj vháněl vzduch, dnes je fy-

zicky zdatný šlapač nahrazen elektřinou. 

Varhany - nástroj, který si běžně nekoupíte 

ani si na něj jen tak nezahrajete. Dnes už ne-

odmyslitelnou součástí kostelů jsou přibližně 

od 9. století, vrcholného rozmachu se dočkaly 

v době baroka. Varhanářské umění však žije 

dál v podobě malých i větších firem, které 

navazují na tradici dílen a dílniček minulých 

staletí i práci dvou největších závodů fungují-

cích dodnes - krnovské Rieger - Kloss a kut-

nohorské Tuček & Melzer (dnes Organa). 

Varhanářská firma Dlabal - Mettler sídlící    

v Bílsku existuje teprve šest let, ale už stihla 

vedle restaurování starých varhan a stavby 

pozitivu (malé, přenosné varhany) postavit 

chrámové varhany v kostele sv. Jana Nepo-

muckého ve Všemině u Vizovic. Na jejich 

výrobu potřebovali dva mladí varhanáři Petr 

Dlabal a Boris Mettler téměř dva roky.  

Domovským místem varhan však nejsou 

pouze kostely. Ty ostatně vzhledem k vysoké 

pořizovací ceně nástroje (ten ve všeminském 

kostele stál téměř 2,5 milionu Kč) nezřídka 

dávají přednost lacinější variantě - nástroji 

elektrofonickému (tj. zvuk vzniká mechanic-

ky, ale je zesilován elektricky), nebo dokonce 

elektronickému, které však v porovnání          

s klasickými varhanami mají mnohonásobně 

kratší životnost. Varhany stávají i v koncert-

ních sálech, někdy v divadle a jsou i tací, kteří 

mají varhany doma. „Všichni varhanáři, co 

znám, se začali řemeslu věnovat proto, aby si 

doma postavili varhany. I já,“ říká P. Dlabal. 

„Neznám ale nikoho, komu by se to podařilo.“ 

Jak se on sám dostal k tomuto málo obvyk-

lému řemeslu? „Na varhany jsem se nikdy 

hrát neučil. Odchodil jsem devět let klavíru a 

patřičně jsem to flákal. Na základce jsem měl 

ale kamaráda, který hrál na varhany (dnes je    

z něj arcidiecézní organolog, tj. člověk, který 

má v diecézi na starosti varhany, má přehled o 

jejich stavu, radí a konzultuje při opravách). 

On hrál, já jen trošku, při liturgiích, ale proto-

že mě vždycky zajímala víc ta technická 

stránka nástroje, rozhodl jsem se, že se stanu 

varhanářem. Vystudoval jsem proto Střední 

uměleckou školu varhanářskou v Krnově a už 

na škole jsem měl stálou praxi ve firmě Kán-

ský - Brachtl, jedné z nejlepších v republice. 

Po studiu jsem tam pracoval dva roky, a měl 

jsem tak možnost podílet se na stavbě několi-

ka nových nástrojů, což byla veliká zkušenost.   

Stejnou firmou prošel i můj o něco mladší 

kolega Boris Mettler, se kterým jsme se po-

tkali na škole.“ 

Na výrobě či opravě ohromného nástroje 

pracují obvykle jen oni dva. Kromě kovových 

píšťal, které pro ně udělá cínař Štěpán Kope-

ček z Českého Šternberka, vyrobí celé varha-

ny téměř sami. Zdá se tedy, že varhanář by 

měl být zručný řemeslník, silný chlapík 

(vždyť části, ze kterých obrovský nástroj se-

stavují, jsou nejen velké, ale i těžké) a samo-

zřejmě mít dobré hudební předpoklady. To 

však Petr Dlabal kupodivu vyvrací. 

„Já znám spoustu varhanářů, kteří ani neumí  

noty, kteří neumí hrát a kteří jsou hluší jak 

poleno. My to máme s kolegou trochu rozdě-

lené. Děláme spolu, co je třeba. Když se po-

tom ale intonuje a ladí, to je kolegova práce, 

on to slyší líp než já. Já zas víc mluvím do 

toho, jak nástroj vyřešíme technologicky, jak 

bude vzhledově vypadat.“ 

Oba varhanáře svedl dohromady i společný 

styl práce. Varhany staví jako šperk. Jejich 

vzorem jsou staré nástroje, které slouží už 

stovky let. Proto nikdy nepoužívají moderní, 

levné materiály jako např. dřevotřísku, ale tělo 

nástroje vystaví z kvalitního a trvanlivého 

dubu, případně borovice nebo smrku. 

(Dalšími materiály užívanými pro výrobu 

varhan jsou kov - slitina cínu a olova a kůže.) 

Zároveň pracují klasickými technologiemi. 

Nepřekvapí proto, že staví nástroje pouze       

s mechanickou trakturou. 

„Když nástroj restaurujeme, vycházíme       

z toho, jak stavěl jejich autor. Používáme 

stejné menzury (rozměry píšťal), materiály i 

technologie. Když stavíme nové varhany, 

děláme je tak, aby nám to šlo dobře od ruky, 

ale aby to bylo udělané jako ten starý nástroj,“ 

popisuje Petr Dlabal. 

Nástroj, který sestaví, bílští varhanáři také 

udržují. Aby varhany co nejdéle vydržely, měl 

by je varhanář kontrolovat přibližně co tři 

roky. Zároveň je třeba udržovat je v čistotě, 

kontrolovat, zda se v nich neuhnízdil červotoč 

nebo myši. Zhruba jednou za pět let se dopo-

ručuje nástroj přeladit. Jeho zvuk totiž ovliv-

ňují i zdánlivé drobnosti. 

„Při svěcení varhan na Všemině nastal men-

ší problém. Při té slávě byla v kostele hlava na 

hlavě, takže se zvýšila teplota i vlhkost vzdu-

chu. A jak to teplo stoupalo odzdola nahoru, 

rozladilo nejdřív stroj od jednoho manuálu, 

zatímco stroj od druhého manuálu, který je asi 

o 2 m výš, ještě zůstal v pořádku. Než se to 

srovnalo, hrály oba stroje rozdílně, takže var-

haník je nemohl používat současně,“ vypráví 

Petr Dlabal a připomíná další případ, tentokrát 

z Německa. Barokní varhany s fantastickým 

zvukem si sem jezdila poslechnout půlka svě-

ta. Ovšem jen do doby, než kostel zrestauro-

vali a vymalovali. Jakmile vybalili nástroj       

z igelitu, byl jejich kouzelný zvuk pryč. 

Najít varhanáře není úplně snadné, nejlepší  

je obrátit se na organologa. Reklamu žádnou 

nemají. Největší reklamou je totiž jejich práce. 

varhanáři Petr Dlabal (vlevo) a Boris Mettler 

při práci na výrobě varhan 

vzdušnice, jež bude osazena píšťalami 
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Užitečné informace 

Kde se vyučit varhanářem: 
 
Střední umělecká škola varhanářská o. p. s. 

Krnov 

www.varhanysous.cz 

Kde se naučit hrát na varhany: 
 
ZUŠ Ţerotín Olomouc 

www.zus-zerotin.cz 
 
Základní umělecká škola Zábřeh 

www.zus-zabreh.cz 

Kde se stát profesionálním varhaníkem: 
 
Církevní konzervatoř Opava 

www.konzervator.cz 
 
Praţská konzervatoř 

www.prgcons.cz 
 
Konzervatoř Brno 

www.konzervatorbrno.eu 
 
Janáčkova konzervatoř v Ostravě 

www.jko.cz 

Mohutný chorál pod klenbou chrámů i kos-

telíčků. Věkovité klávesy obrovských nástrojů 

dotýkané neviditelnýma rukama hráčů skry-

tých na kůru, jimž za produkci nikdo netleská. 

Nejsou Vánoce, čas, kdy se píšťaly varhan 

rozezní o to slavnostněji, nejlepší příležitostí 

dozvědět se, co a koho vlastně posloucháme? 

Varhaníci v menších farnostech bývají zpra-

vidla přeučení klavíristé. Nejen v tom je vý-

jimkou litovelský varhaník pan Vlastimil 

Mazánek, který vedle hry na varhany na br-

něnské konzervatoři vystudoval i sólový a 

sborový zpěv, řízení orchestru a hru na klavír. 

Mnohostranný muzikant začal s hudbou          

v sedmi letech díky hře na housle, k nimž       

o několik let později přibyla trubka, pozoun a 

již zmiňované varhany. Ty litovelské obsluhu-

je už od roku 1945, tedy 66 let. Přes veškeré 

nadání však dnes 85letému panu Mazánkovi 

nebylo souzeno se hudbou živit. Poté, co 

opustil místo u vojenské hudby a vrátil se do 

rodných Nasobůrek, nebyla mu umožněna 

práce na hudební škole. Část svého profesního 

života tak strávil ve stavebninách, později 

pracoval v ekonomické oblasti. Tak jako 

ostatní varhaníci, nedostatkoví to hudebníci, 

hrával v několika kostelech současně, dnes už 

však zůstává u varhan kostela sv. Marka. 

Varhany u sv. Marka v Litovli pocházejí      

z dílny pražského varhanáře Emanuela Štěpá-

na Petra, který je postavil r. 1902 jako opus 

145 (tzn. jsou 145. dílem svého autora). Trak-

tura dvoumanuálového nástroje s 29 rejstříky 

byla ve třicátých letech změněna z původní 

mechanické na pneumatickou. Zajímavostí je, 

že když byly za 1. světové války mnohé var-

hany obírány o píšťaly, aby byly roztaveny na 

cenný kov, dostaly se ty litovelské na seznam 

chráněných varhan, takže poškození unikly. 

Zajímavý je osud varhan v litovelském kos-

tele sv. Filipa a Jakuba, na které se dnes kvůli 

špatnému stavu (a malé využívanosti kostela 

na Starém městě) prakticky nehraje. Nástroj      

z dílny bratří Riegerů z Krnova (neboli 

Jägerndorfu, jak se na nástroji můžeme do-

číst) jsou 975. dílem této firmy a pocházejí 

snad z r. 1902. Do Litovle se však dostaly až 

v r. 1955, když sem byly převezeny z kostela 

sv. Anny ve Staré Vodě ve vojenském výcvi-

kovém prostoru Libavá, aby bylo zabráněno 

jejich dalšímu poškozování. 

V rozvadovickém kostelíčku Nejsvětější 

Trojice stojí pozoruhodný nástroj. Kdo ví, kdo 

byli autoři původních dvou nástrojů, z nichž 

jsou sestaveny. Dnešní podobu jim dal před 

několika desítkami let sám pan Mazánek, 

který je stvořil ze dvojích vyřazených, neo-

pravitelných varhan ze Strážnice a Zvole u 

Zábřehu. Protože u jedněch mechanických 

varhan vedla táhla od klávesnice dopředu a u 

druhých dozadu, umístil pan Mazánek hrací 

stůl doprostřed těchto dvojdílných varhan. 

Varhany v husitském kostele v Chudobíně 

byly postaveny firmou F. Rieger a syn r. 

1879. Když byl původní německý evangelic-

ký kostel v Olomouci, známý jako červený 

kostel, v němž předtím stály, v 50. letech 

uzavřen, vyjednal tehdejší farář Alois 

Volkman jejich přestěhování do Chudobína (r. 

1968). Na jednorejstříkové mechanické varha-

ny se z technických důvodů od letoška nehra-

je, peníze na opravu nejsou. Paní Jitka Pisko-

vá, která na ně hraje už deset let, tak mši do-

provází na náhradním nástroji. Přestože je ve 

hře na varhany samouk, má k hudbě blízko. Je 

vystudovaná hobojistka a na litovelské ZUŠ 

učí hru na flétnu, kytaru i klavír. Před panem 

Vlastimilem Nedomou, od kterého práci var-

haníka převzala, hrával v kostele i její otec. 

Cenný nástroj mají v cholinském kostele 

Nanebevzetí Panny Marie. Dvoumanuálové 

varhany s 22 rejstříky postavil Jan Neusser     

z Nového Jičína r. 1836 (podle jiného zdroje 

až 1865). Varhaníkem je zde (tak jako v chu-

dobínském kostele sv. Františka Serafínského 

a jinde) už od r. 1973 pan Josef Navrátil z 

Odrlic. K varhanní hře se dostal díky harmo-

niu, které jednou dovezl otec pro sestru. Tře-

baže do té doby na nic nehrál, nástroj ho nato-

lik zaujal, že začal chodit do učení k nedale-

kému kapelníkovi, a pak i do hudební školy. 

V kostele hraje od 18 let. 

Varhany v kostele sv. Kateřiny, jednomanu-

álový nástroj z dílny Klaudia Kapsche z r. 

1845 (rekonstruovaný r. 2008), obsluhovala 

donedávna mladá varhanice Pavlína Papajko-

vá z Měrotína, kterou jako klavíristku přizvala  

k varhanní hře tehdejší měrotínská varhanice 

Věra Vyhnánková, jejíž roli zastává už přes 

deset let. 

Varhany v pňovickém kostele sv. Václava 

(2 manuály, 23 rejstříků, pneumatické) posta-

vil Jan Tuček z Kutné Hory nejspíš v 1. polo-

vině 20. století. Paní Marie Hrubanová zde 

hraje od svých 22 let. I ona je tak jednou        

z těch, díky nimž staletý nástroj stále hovoří. 

kostel sv. Filipa a Jakuba v Litovli 

Rozvadovice, kostel Nejsvětější Trojice 

V. Nedoma a J. Pisková, Chudobín, Husův sbor 

kostel sv. Marka v Litovli 

Ruce na klávesách božského nástroje 

V. Mazánek, sv. Marek, Litovel 

M. Hrubanová, Pňovice 

J. Navrátil, Cholina 
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PROGRAM MĚSTSKÉHO KLUBU LITOVEL 

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

pátek 2. 12., náměstí Př. Otakara v Litovli, od 15 hod. do cca 18 hod., 

volný vstup 

účinkují: MŠ Gemerská, ZŠ Jungmannova (DPS Úsvit), ZŠ Vítězná 

(DPS Mládí, DPS Benjamínek), ZŠ Nasobůrky, PS Palora a Big Band   

z Olomouce, dále Ježíškova pošta 
 
KELTPARÁDA 

sobota 3. 12., Velký sál Záložny v Litovli, od 19 hod., vstupné: 150 Kč, 

na místě +50 Kč 

keltský večer s hudební skupinou KELT GRASS BAND a taneční sku-

pinou Máta 

hudba, tanec a keltské speciality 
 
ADVENTNÍ SLAVNOST V BÍLÉ LHOTĚ 

neděle 4. 12., prostranství před Arboretem v Bílé Lhotě, od 15 hod., 

vstup volný 

adventní slavnost s vánočním jarmarkem a koncertem skupiny SWING 

MACHINE 

odjezd autobusu ve 14.30 hod. z náměstí Př. Otakara v Litovli 

pořadatel: obec Bílá Lhota 
 
V. SLET ČERTŮ, MIKULÁŠŮ A ANDĚLŮ 

pondělí 5. 12., náměstí Př. Otakara v Litovli, od 15 do cca 18 hod., 

volný vstup 

soutěž nejlepších masek, zábavný program (skupina Asteor, ohňová 

show, zapisování hříchů u Lucifera, Ježíškova pošta, dramatický krou-

žek Rolnička, Zvoneček a Dětský domov Litovel 
 
ADVENTNÍ KONCERT 

čtvrtek 8. 12., Koncertní sál MK Litovel, od 16.30 hod. 

pořadatel: ZUŠ Litovel 
 
VÁNOCE LETEM SVĚTEM 

pátek 9. 12., nám. Př. Otakara v Litovli, od 15 hod. do cca 18 hod., 

volný vstup 

od 15 hod. program pro děti: Ježíškova pošta, Ježíškova dílna a Divadélko 

Rolnička s Popletenou pohádkou, ve spolupráci s DDM Litovel  

od 15.30 hod.: Divadlo Studna s cirkusovým vánočním příběhem Byla 

cesta, byla ušlapaná (zvěstování na chůdách, harmonium na voze, visutá 

hrazda, jízda na jednokolce, akrobacie, žonglování, nestandardní koledy) 

od 17 hod.: Senzakord H. Kaštanové a Jazz Trio (jazzová mše, koledy aj.) 

Prodejní VÁNOČNÍ VÝSTAVA  

12. – 19. 12., Koncertní sál MK Litovel, PO–PÁ 8-17h, SO-NE 9-13h, 

vstupné dobrovolné 

prodej vánočních ozdob a dekorací spojený s výstavou dětských prací, 

ve spolupráci s DDM 
 
Prodejní VÝSTAVA STUDIA ATELIÉR 

12. – 19. 12., Výstavní síň MK Litovel, PO–PÁ 8-17h, SO-NE 9-13h, 

vstupné dobrovolné  

prodejní výstava litovelských výtvarníků 
 
POHÁDKOVÝ BETLÉM 

čtvrtek 15. 12., Velký sál Záložny v Litovli, od 10 hod., vstupné: 40 Kč 

činoherní pohádka s vánočními koledami pro děti od 3 do 10 let 
 
RECITÁL MARTY KUBIŠOVÉ 
čtvrtek 15. 12., Velký sál Záložny v Litovli, od 19 hod., vstupné: od 200 

Kč, na místě +50 Kč 

vánoční recitál známých písní s klavírním doprovodem Karla Štolby 
 
„ZABIJAČKA NA VOSTRO“ A FARMÁŘSKÉ TRHY 

pátek 16. 12., nám. Př. Otakara v Litovli, od 14 hod. do cca 19 hod., 

volný vstup  

možnost nákupu zabijačkových a místních specialit  

od 16.30 hod. česko-skotsko-americká kapela NAVOSTRO, koncert 

keltské hudby s tanečnicemi Navostro Dancers a akrobaty Navostro 

Jumpers 
 
PŘIPRAVUJEME 
 
ZAHAJOVACÍ PLES MK LITOVEL, STUPKOVO KVARTETO 

(koncert v rámci KPH), LÁSKA A PÁREČKY (divadelní komedie), 

FILMOVÝ VEČER 
 
Předprodej: 

Městský klub Litovel, nám. Př. Otakara 753, Litovel,  

tel.: 585 341 633, 775 339 098, e-mail: nepustilova@mklitovel.cz,  

(V případě platby na účet č. 35-781 697 0247/0100 kontaktujte paní 

Nepustilovou.)  

TIC (agentura Bavi) Litovel, nám. Př. Otakara 754,  

tel.: 585 342 300, e-mail: info@bavi.cz 
 
Info: www.mklitovel.cz, www.mestolitovel.cz. Změna programu vyhrazena. 

PŘEHLED PLESOVÉ SEZÓNY 2012 
 

13. 1. 2012 - Zahajovací ples MK Litovel 

20. 1. 2012 - Společenský ples ZŠ Jungmannova Litovel 

10. 2. 2012 - Společenský ples ZŠ Vítězná Litovel 

11. 2. 2012 – Vápenka Vitoul, Bílá Lhota 

17. 2. 2012 - Společenský ples SOŠ Litovel 

18. 2. 2012 - Hanácký bál - Městský klub Litovel 

25. 2. 2012 - Společenský ples GJO Litovel 

3. 3. 2012 - Dětský maškarní karneval - CK BAVI 

    - Společenský ples - CK BAVI 

Recitál Marty Kubišové 

Marta Kubišová se narodila 1. listopadu 1942 v Českých Budějovi-

cích. Vystudovala gymnázium v Poděbradech. Po maturitě pracovala  

v poděbradských sklárnách. A právě v této době začala její první kon-

certní vystoupení. Koncertovala přes Pardubice a Plzeň až do Prahy, 

kde se ocitla v Divadle Rokoko. Zde natočila první ze svých hitů, mezi 

něž patřil například duet s Waldemarem Matuškou Víc nechtěl by snad 

ani d´Artagnan nebo píseň Loudá se půlměsíc. O rok později se poprvé 

setkala s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem, s nimiž zalo-

žila legendární trio Golden Kids. Nejzásadnějším rokem byl pro ni rok 

1968, kdy se po okupaci vojsky Varšavské smlouvy 21. srpna stala 

píseň Modlitba pro Martu doslova národním protestsongem. Kvůli 

tomu následoval striktní zákaz činnosti a také rozpad „Zlatých kůzlat“. 

Zpěvačka byla jednou z prvních, kdo podepsal Chartu 77. Poprvé po 

době nucené odmlky se v pozici zpě-

vačky před davy lidí objevila 21. listo-

padu 1989 na Václavském náměstí. Od 

té doby se začala opět věnovat dřívější 

profesi. Natočila spoustu nových alb a 

pravidelně uvádí své recitály v praž-

ském Divadle Ungelt.  

Umělecká kariéra Marty Kubišové je 

dodnes jen málo uvěřitelným příběhem 

mimořádně úspěšné zpěvačky, kterou 

dokázala zcela zlikvidovat a z paměti 

lidí vymazat politická moc a která po 

dlouhých letech nečinnosti vyrostla do 

pozice morální ikony národa.        MK 

 

Keltparáda 

Kelt Grass Band ve spolupráci s MK Litovel Vás zvou na další         

z večerů s hudbou a tancem, tentokrát pod názvem Keltparáda.  

Neskromně prohlásíme, že značka KGB má v Litovli své jméno, 

proto bychom rádi představili spíše naše taneční partnery, kterými jsou 

tanečníci (a tanečnice) ze souboru T. S. Máta z Dolan. Soubor na ta-

neční scéně působí již 18 let a má za sebou řadu úspěchů. Tančí klasic-

ké country tance, ale i tance britských ostrovů, cizí jim není ani 

clogging. Líbí se nám jejich filozofie a jejich zapálení pro věc, proto 

jsme po vzájemné dohodě zahájili spolupráci, která se, jak doufáme, 

protáhne na delší dobu. Plody této spolupráce Vám nabídneme právě 3. 

12. Nejen že uvidíte tradičně výbornou choreografii, ale tanečníci 

z Máty Vás zasvětí i do tajů svého umění. Provedeme Vás časem a 

prostorem a ukážeme Vám, jak tradiční hudba Irska a Skotska ovlivnila 

vznikající americkou lidovou hudbu, zmíníme se i o Keltech na Mora-

vě. Tradičně Vás čeká i skvělé občerstvení.        KGB 

mailto:nepustilova@mklitovel.cz
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Muzeum Litovel děkuje všem příznivcům, spolupracovníkům a dárcům 

muzejních předmětů v roce 2011 (uvedeni v abecedním pořádku). 

Manželům Beňovým z Litovle za turistické odznaky, kompletní oděv 

členů Klubu českých turistů, uniformu Lidových milicí a vyšívané ku-

chařky  

Mojmíru Čepovi z Bílé Lhoty za album fotografií n. p. Křižík  

Manželům Čulíkovým z Litovle za konve na mléko  

Růženě Čunderlové z Pňovic za vyšívané kuchařky a ubrusy  

Jarmile Dohnálkové z Litovle za štočky (předtisk k vyšívání)  

Šárce Dohnalové ze Tří Dvorů za decimálku, konvičku a počítačku  

Ireně Douchové z Chrudimi za kávomlýnek, konvičku, ruční šlehač, 

školní penál a nočník  

Zdence Frištenské z Litovle za zkoušečku, závěsnou lampu a vypínač  

Vladimíru Gottfriedovi z Litovle za kalendáře na skle, opékač topinek, 

otvírák a publikace týkající se Papcelu Litovel 

Vojtěchu Grézlovi z Litovle za fotografii z litov. pekařské školy a rádio  

Libuši Grohmanové z Litovle za boty „mrazovky“  

Liboru Guznarovi z Havířova za historický film z Litovle 

Zdeňku Hartelovi z Litovle za regionální publikaci 

Zdeňce Hálové z Litovle za starší publikace o Litovli  

Manželům Hlůzovým ze Šternberka za vlastní publikace o Šternbersku  

Marii Hrubé z Litovle za publikaci o gramofonové technice a kuchař-

skou čelenku  

Jarmile Cholinské z Litovle za vlastní publikaci a kuchyňský dřevěný 

váleček  

Manželům Kabelíkovým z Litovle za vyšívané kuchařky, oválný obrá-

zek, gramofon a ručník  

Hynku Kocvrlichovi z Unčovic za kuchařské knihy 

Vítězslavu Kollmannovi z Litovle za valchu  

Bohuslavu Konečnému z Litovle za čepici Lidových milicí  

Pavlíně Kosové z Červenky za vyšívanou záclonu, ručník, zástěry, vzor-

ník háčkování, vyšívanou kuchařku, límečky, šály a ubrusy   

Marii Kouřilové z Litovle za historické dřevěné rámečky 

Josefu Kovářovi z Litovle za radiopřijímač „puk“ a diaprojektor 

Libuši Kreuzziegerové z Litovle za sifonovou láhev a stříhací strojek  

Lence Krňávkové z Pňovic za konvičku  

Františku Krškovi z Chocně za ruční korkovačku a stáčečku lahví  

Františku Krškovi z Mladče za stolařské nářadí  

Daně Krškové z Mladče za publikaci o konzervování pokrmů  

Marii Krylové z Litovle za vyšívané kuchařky  

Ivaně Kubíčkové z Hranic za sametové závěsy  

Jarmile Kyselové z Litovle za lidovou keramiku  

Františku Langerovi z Renot za pouzdro na pušku  

Petru Linduškovi z Litovle za historické regionální publikace  

Rostislavu Mahrlovi z Litovle za mlýnek na mák 

Aleně Machačové z Litovle za publikaci o gymnáziu  

Vladimíře Martinkové z Haňovic za fotoaparát a přehrávače  

Jiřímu Matečkovi z Litovle za brus nožů se stojanem  

Ivetě Navrátilové z Litovle za sádrový odlitek  

Miloslavu Němečkovi z Nasobůrek za dámskou kabelku  

Manželům Novákovým z Litovle za oplatečnici  

Ladislavu Obrátilovi z Nasobůrek za hoblíky  

Blahoslavu Papajkovi z Litovle za křesla  

Jitce Patákové z Litovle za vyšívanou dečku a kuchařku  

Miroslavu Petrovi z Litovle za dámskou požárnickou uniformu a hasič-

ské doplňky  

Pavlu Pospěchovi z Olomouce za publikace z regionu   

Stanislavu Pruckovi z Choliny za šicí stroj    

Marii Reichelové z Litovle za obraz Svatojánského mostu  

Pavlu Remešovi z Unčovic za prapor pionýrské skupiny při národní 

škole Unčovice 

Marii Rosmannové ze Sobáčova za šátek  

Manželům Ruprechtovým z Pňovic za dřevěné lopaty, slaměné ošatky, 

držák na vyšívání, dřevěná kopyta na holínky  

Otakaru Slámovi z Brna za kalamář, židli, brusle, sedačku na kolo, se-

dátko na sáně a hever  

Františku Sléžkovi z Litovle za dřevěnou jehlu na šití slámových rohoží  

Mirku Spurníkovi z Litovle za velkoformátové fotografie z Litovelska  

Olze Ščučkové z Červené Lhoty za plechovou ceduli a krejčovskou kni-

hu střihů  

Lubomíru Šikovi z Litovle za vlastní práce o historii Litovle 

Marii Šíšové z Litovle za plátěnou kuchařku  

Petru Šrůtkovi z Litovle za stojan na vejce  

Janu Štěpaníkovi z Litovle za světlo na kolo  

Jaroslavu Švarcovi z Náměště na Hané za zouvák bot  

Jaroslavu Tesařovi z Olomouce za hoblíky  

Antonínu Tomkovi z Nákla za dečky, struhadlo na ořechy, obuvnickou 

trojnožku, lékařskou dózu, dřevěnou nádobu na obilí a formu na výrobu 

cihel  

Eleně Vacové z Litovle za dečky, háčkovanou záclonu, ozdobné pásy a 

obal na hřebeny  

Marii Valentové ze Suchdolu za kroniku BSP litovelského závodu  

Karlu Vinklerovi z Kostelce na Hané za struhadlo  

Janu Vrtalovi z Litovle za vazač snopů (róbl) a kachle ze sádry 

Stanislavu Vymětalovi z Litovle za cestovní televizi  

Petru Vysloužilovi z Měrotína za vlastní publikace 

Boleslavu Zatloukalovi z Litovle za pánské polobotky s flokovanou 

podrážkou  

Věře Zatloukalové z Litovle za obrázky vlasteneckých kreseb   

Věře Zimové z Litovle za šátek a vyšívanou kuchařku  

Litovelské muzeum děkuje za dary 

snímky z loňské prezentace oživlých řemesel 
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PROGRAM DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NA PROSINEC 

1. 12. Tvořivé odpoledne, tentokrát leptání skla 

Sejdeme se opět v 17 hod. v DDM Litovel Komenského ul. Vezměte si 

s sebou skleničky, které si chcete leptáním nazdobit, příp. i šablonky. 

Cena 50 Kč.         Jana Čekelová 
  
3. 12. Pečení mikulášských perníčků 

Začátek v 8.30 hod. v DDM Litovel, Komenského ul.    Cena 50 Kč. 

Přihlášky přijímáme do 1. prosince.  Hedvika Weberová, DiS. 
 
4. 12. Mikulášský vlak  

Tentokrát parní lokomotiva 534.0432 „Kremák“ s historickými vagony. 

Cena mikulášské nadílky je 50 Kč, jízdné pro děti i dospělé je zdarma, 

místenka 20 Kč (lze zakoupit ve 47. týdnu). Hedvika Weberová, DiS. 
  
 
5. 12. Mikulášská nadílka v rodinách 

Návštěva proběhne v časovém rozmezí od 16 do 20 hod. Cena za balí-

ček a návštěvu dítěte činí 70 Kč.  Hedvika Weberová, DiS. 
 
5. 12. Mikulášská nadílka v Klubu mladých 

Otevřeno od 13.30 do 17.30 hod. Uhlí máme dost, takţe na kaţdého se 

dostane.       Šárka Grunová, Michaela Škulavíková 

9. 12. Ježíškova dílna 

Bude součástí litovelských adventních akcí. Na náměstí v době od 15 

hod. si přijďte vyrobit vánoční svícínky různými technikami, nazdobit 

vánoční perníčky, vyrobit vlastní vánoční ozdoby. Vše si děti mohou 

odnést domů.              Kolektiv pracovníků DDM 
 
15. 12. Tvořivé odpoledne, malování na sklo a porcelán 

Opět se sejdeme v 17 hod. v DDM Litovel, Komenského ul. Vezměte si 

s sebou skleničky, porcelánové hrníčky či talířky, k tomu, pokud máte, 

šablonky či nápady pro zkrášlení. Cena 60 Kč. 

Jana Čekelová 
 
16. 12. Předvánoční loučení s Klubem mladých  

Otevřeno bude od 13 do 17 hod. Přijďte se vánočně naladit. 

Michaela Škulavíková 
 
20. 12. Máme rádi zvířata – vědomostní soutěž 

Začátek je v DDM v Komenského ulici ve 14.30 hodin. Startovné je 20 

Kč za ţáka. Soutěţ proběhne ve dvou kategoriích: mladší je první stu-

peň ZŠ, starší druhý stupeň ZŠ a prima aţ kvarta gymnázia. Na soutěţí-

cí čekají pěkné ceny.        Ing. Pavel Sova 

Jízdní řád mikulášského vlaku 

 

Červenka  13.05  Litovel předměstí 15.10 

Litovel město  14.00  Mladeč   15.24 

Litovel předměstí  14.10 

Mladeč   14.24  Mladeč  16.24 

     Litovel předměstí 16.38  

Mladeč   14.40  
Litovel předměstí 14.54  

MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA 

Akce v měsíci prosinci 
 
1. 12. PŘIJDE SVATÝ MIKULÁŠ  

          – Malý sál Záložny, nutné předem objednat v MC 

6. 12. ZDOBENÍ STROMEČKU PRO ZVÍŘÁTKA  

          – odchod v 9.30 od MC 

13. 12. JEŢÍŠKOVA POŠTA  

 – soutěžní dopoledne s možností odeslat svůj dopis Ježíškovi    

    jeho poštou, v zahradě CMŠ Svatojánek 

14. 12. VÁNOČNÍ PŘÁNÍ Z ČAJOVÝCH SÁČKŮ  

 – od 15.30, 2. patro MC 

25. 12. STALO SE V BETLÉMĚ 

 – dětské vánoční představení, v 16 hod. v kapli sv. Jiří 
 
V měsíci prosinci bude MC zavřeno ve čtvrtek 8. 12. a od 22. 12. 

 

Změny v pravidelném týdenním programu: 
 
ÚTERÝ  

9.00 – 11.00 hod.        DOPOLEDNE PRO MAMINKY S MIMINKY 

volný prostor pro dovádění dětí, skluzavka s balonky, výměna zkuše-

ností maminek, herna ve 2. patře, J. Dospivová 
 
ČTVRTEK 

9.00 – 11.00. hod.       DOPOLEDNE S PROGRAMEM  

děti 1-2 roky, herna ve 2. patře, J. Dospivová 

(namísto Dopoledne pro maminky s miminky v 8.30 - 11.30 hod.) 

I letos proběhlo 17. listopadu Uspávání broučků s lampičkovým 

průvodem. Počasí nám přálo, účast byla hojná. Velice děkujeme paní 

Kubínové, paní Kejvalové a paní Machačové z litovelského Seniorklu-

bu, které nám pomohly s přípravou balíčků pro děti a prodejem. Dě-

kujeme také všem sponzorům. 

Dům dětí a mládeže Litovel 

ve spolupráci s Městským klubem Litovel a městem Litovel 

připravuje v rámci litovelských adventních akcí 
 

J e ž í š k o v u  d í l n u  
 

Najdete nás 9. prosince od 15 hodin na náměstí Přemysla 

Otakara ve velkém vyhřívaném stanu, kde pro Vás budeme 

mít připravené malé vánoční dílny: 
 

 Svícínky pro vánoční atmosféru dělané různými styly  

   a technikami 

 Zdobení vánočních perníčků 

 Netradiční vánoční ozdoby 

 Vlastní vánoční dekorace 

 Přáníčka a PF 

 Vánoční jmenovky 
 

 Vše si Vy a Vaše děti můžete sami vyrobit, a pak odnést domů. 

 

Kromě toho jsme pro Vás připravili maňáskové divadlo 

P o p l e t e n á  p o h á d k a  

 
Účinkují děti z kroužku Divadélko Rolnička. 

Představení plánujeme na 16. hodinu. 
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Máme tady listopad, čas krátkých dnů a 

dlouhých večerů. Čas, kdy těšit se na dárky 

pod vánočním stromečkem je příliš brzy a 

sychravé počasí venku nám nedopřává větších 

aktivit. A tak přichází vhodná doba na spole-

čenské, stolní či deskové hry. Ať už doma       

s maminkou, tatínkem nebo v naší družině. 

Paní vychovatelka Alena Píchalová Černá 

pro nás připravila soutěž ve skládání puzzlat. 

Krabičky s těmito „malými papírovými kous-

ky“ jsme si přinášeli i z domu, a tak se nám 

sešla opravdu spousta puzzlí pro všechny vě-

kové kategorie. Celkem se zúčastnilo 45 dětí   

z 1., 2., 3., 5. a dokonce i jeden žák z 9. třídy. 

Čas stanovený na skládání byl 25 minut. Ab-

solutní vítězkou se stala Silvie Řmotová ze 2. 

třídy, která složila ze všech dětí nejvíc dílků. 

V jednotlivých kategoriích to dopadlo takto: 

1. kategorie: 1. místo - Terezka Koutná, 2. 

místo - Jaruška Marešová, 3. místo - Šimon 

Vepřek 

2. kategorie: 1. místo - Silvie Řmotová, 2. 

místo - Ondřej Stejskal, 3. místo - Natálie 

Janků 

3. kategorie: 1. místo - Richard Foret, 2. 

místo - Veronika Svozilová, 3. místo - Jaromír 

Svozil 

Odměnou nám byly krásné ceny, a ani ti, 

kteří se neumístili na prvních místech, neod-

cházeli s prázdnou. Domů jsme si také odnáše-

li „vítězný pocit“, že jsme vyhráli nad nudou   

u televize. Vždyť jsme také ze ZŠ Vítězná! 

napsaly děti ze školní družiny ZŠ Vítězná  

(za pomoci starších kamarádů z puzzliády) 

Puzzliáda v družině na ZŠ Vítězná 

Ve čtvrtek 3. listopadu odpoledne jsme naši 

školičku v Nasobůrkách nezamkli jako ob-

vykle, ale pozvali jsme rodiče a děti na odpo-

lední vyrábění. Letos jsme se rozhodli, že 

vyrobíme něco prospěšného pro zvířátka. 

Volba padla na krmítka. Jednoduchá krmítka 

si každý mohl vyrobit z květináčů, z kukuřič-

ných klasů a loje zase „pochoutku pro ptáč-

ky“. Tyto výrobky si pak mohli všichni od-

nést domů a užitečným způsobem tak zvelebit 

svoji zahrádku. Na závěr nám tatínci ze dřeva 

stloukli dřevěná ptačí krmítka. Ta zůstala ve 

škole a s prvním sněhem do nich společně      

s dětmi připravíme ptáčkům něco na zobání. 

Díky patří samozřejmě i našim maminkám, 

které nejen že pomáhaly s výrobou krmítek, 

ale také nám připravily skvělé pohoštění, 

domácí buchty a koláče. Protože, jak známo, 

u práce vyhládne. 

Domníváme se, že se nám společné odpo-

ledne hezky vydařilo a moc se těšíme na další 

podobné akce. Zároveň touto cestou děkuje-

me nejen našim dětem a jejich rodičům za to, 

že se vždy s nadšením zapojují do společných 

projektů, ale také sponzorům, kteří dodali 

potřebný materiál. Jsou to Zemědělské ob-

chodní družstvo vlastníků Újezd u Uničova 

(hovězí lůj), Zemědělské družstvo AGRO-

BEN Střelice (semena prosa a slunečnice), 

Pila Pavel Knébl Sobáčov (dřevo na výrobu 

ptačích kmítek).   

 Mgr. Barbora Friedrichová 

Staráme se o ptáčky v zimě 

V pátek, právě 11. 11., si žáci ZŠ v Bílé 

Lhotě se svými rodiči připomněli svátek sv. 

Martina. Přípravy začaly již o několik dní 

dříve, kdy nejmenší děti vyráběly různé pod-

zimní dekorace, učily se básničky, pranostiky 

a písničky, se kterými na svátek sv. Martina 

vystoupily. Starší žáci se ujali s učiteli přípra-

vy občerstvení a výzdoby školy. Po vystoupe-

ní žáků zavítal na školní dvůr sv. Martin 

v plné zbroji i s doprovodem. Děti za pomoci 

rodičů rozsvěcovaly lampionky a lucerničky, 

aby mu posvítily na cestu, a všichni společně 

se vydali vesnicí posvítit všem ostatním lidem 

pro nadcházející zimní večery. Po procházce 

mohli všichni přítomní ochutnat martinské 

rohlíčky a koláčky, zahřát se svatomartinským 

vínem, prohlédnout si podzimní výstavku 

v přízemí školy nebo si jen tak popovídat. I 

když nám svatý Martin pravý sníh nepřivezl a 

na první vločky si budeme muset ještě počkat, 

prožili jsme pěkné odpoledne.  

Jana Hlavinková, ZŠ Bílá Lhota  

Martinské (po)svícení v Bílé Lhotě 

Jiří Suchý v jedné ze svých písní zpívá, že 

máme rádi zvířata. Určitě je to pravda prav-

doucí a každý z nás k tomu má obrovskou 

spoustu důvodů. Jedním z nich je jistojistě ten, 

že se z dosti velkého množství zvířecích dru-

hů, jako např. z morčat, dají velmi lehce udě-

lat miláčci a ozdoby našich domácností. Sa-

mozřejmě se o ně pak musíme náležitě starat, 

ale potom ta radost z milého a krásného stvo-

ření za to opravdu stojí. 

A kdo má v tomto roce doma toho nejkrás-

nějšího? Tak to se rozhodli zjistit mladí lito-

velští chovatelé, kteří spolu s panem Pavlem 

Sovou uspořádali ve zdejším Domě dětí a 

mládeže v pořadí již 3. ročník akce oficiálně 

zvané Litovelská dětská výstava domácích 

mazlíčků. Její termín padl na sobotu 12. listo-

padu 2011.  

V ten den se to úderem 8. hodiny ranní        

v jedné z dolních místností již zmiňovaného 

DDM, začalo hemžit nejrůznějšími tvory.      

O titul vlastnictví nejlepšího domácího maz-

líčka v Litovli se tu ucházeli chovatelé - junio-

ři různých věkových kategorií společně se 

svými živými exponáty z domova v podobě 

morčat, křečků, králíka, agamy a jiných dal-

ších roztodivných zvířátek. 

O vítězi rozhodovala především veřejnost, 

která měla na výstavu přístup od 9 hodin. 

Všichni dostali při vstupu spolu se vstupenkou 

také hlasovací lísteček, na nějž měli napsat 

číslo svého mazlíčka-favorita. Je ale potřeba  

podotknout, že i sami soutěžící chovatelé měli 

vliv na konečný soutěžní výsledek výstavy, 

jelikož i oni obdrželi lísteček určený pro hla-

sování.  

To bylo ukončeno krátce před 12. hodinou, 

kdy bylo slavnostně vyhlášeno 1., 2. a 3. mís-

to. A kdo na těchto medailových příčkách 

nakonec stanul? Ze zlaté 1. příčky a celkové-

ho vítězství se radoval Dominik Theuer, stří-

brnou 2. příčku obsadili společně Kačka Ma-

zalová s Patrikem Batěm a bronzovou 3. příč-

ku pro sebe získala Tereza Timoracká a Ro-

man Nevrlý. Tito soutěžící získali kromě di-

plomů také zajímavé ceny v podobě knih. 

Myslím, že se letošní Litovelská dětská 

výstava domácích mazlíčků opravdu vydařila 

a dokonale zastínila své předchozí ročníky. 

Petr Komárek 

Výstava mazlíčků 
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V říjnu proběhla v prostorách FLORY Olomouc cukrářská soutěž 

OLIMA CUP 2011. Byla určena dvojicím z odborných gastronomic-

kých škol. Dvojici tvořil vždy student a učitel odborného výcviku. 

SOŠ Litovel reprezentovala žákyně 3. ročníku Jana Zapletalová a 

učitelka odborného výcviku Božena Smitalová. 

Soutěž se skládala ze dvou částí. První byla část výstavní, na niž 

účastníci dovezli předem připravený slavnostní dort, odrážející téma 

křtiny. Následovalo pódiové vystoupení, při kterém soutěžící vyráběli 

dezerty přímo na místě. Odborná porota hodnotila chuť, vůni, použití 

moderních prvků, snoubení barev, dodržení tématu i zručnost a profesi-

onalitu soutěžících. 

Po urputném boji zástupkyně SOŠ Litovel dovezly zlatou medaili. 

Tento skvělý výsledek opět potvrdil dlouholetou tradici a kvalitu výuky 

oboru cukrář na naší škole. Na medaile a vítězný dort se můžete přijít 

podívat do budovy školy na ulici Komenského, kde se 2. a 3. 12. 2011 

koná den otevřených dveří. 

Božena Smitalová 

Další úspěch cukrářů ze SOŠ Litovel 

Gympláci na vodě 

Hned druhý týden po prázdninách nám bylo sděleno, že další pondělí 

a úterý, tedy dne 12. a 13. září, budeme absolvovat tělovýchovný pro-

jekt Na vodě je nám hej. Všichni jsme propukli v jásot a těšili se, až si 

budeme užívat mimo školní lavice. Každému stačilo donést papír po-

depsaný od rodičů a bylo vystaráno. Teď už se jenom neutopit. To 

bude možná pro některé trochu problém, ale my se ničeho nebojíme, a 

proto jsme do toho šli s opravdovou odhodlaností.  

Nastalo pondělí a naše skupina čítající dvacet devět členů byla v 7.50 

hodin připravena k nafukování kánoí na místní loděnici. Každý se 

snažil získat nejlepší kánoi. Ano, byla to rvačka, ale po chvíli si každý 

své přání splnil. Teď jenom zbývalo ji nafouknout. Nastává první pro-

blém. Při pohledu na vyfouknutou kánoi se všichni s hrůzou obrací na 

učitele s dotazem: ,,Jak nás tato kánoe dokáže unést?“ Po chvíli nás 

učitelé ubezpečili, že se ničeho nemusíme bát, protože jak již to mnozí 

z nás znají z fyziky, vzduch má menší hustotu než voda, a tudíž je 

předpoklad, že nás kánoe unese. Teď ještě zbývalo vybrat pádlo, vak 

k uskladnění věcí a záchrannou vestu. Když tak každý učinil, začala 

jako vždy přednáška na téma bezpečnost v kánoi, způsob pádlování a 

funkce jednotlivých členů kánoe. Na celé přednášce nás nejvíce poba-

vilo, když učitel popisoval, že nejprve máme zachránit pádlo a potom 

sebe, ve skutečnosti samozřejmě myšleno opačně. Následovala roz-

cvička a poté hurá do vody. 

Nejprve jsme se učili správně řídit kánoi, a poté nás čekal závod. 

Naše kánoe se umístila na předních místech, což nás velmi potěšilo. Po 

vyhlášení výsledků nás opět čekalo vyfouknutí kánoí a návrat domů.  

Další den to bylo o něco složitější. U sokolovny jsme nastoupili do 

přistaveného autobusu a odjížděli směr Moravičany. Během cesty jsme 

přemýšleli o náročnosti trasy a také, jak budeme úspěšní při jejím zdo-

lávání. Po nafouknutí lodí jsme se vydali na cestu. Čekalo nás několik 

kilometrů namáhavého pádlování. Jak jsme v průběhu zjistili, nebylo 

to jediné, co nás na naší cestě postihne. Každý jel, jak mu to příroda 

dovolila, a pádloval, čím se dalo. Nejkrutější snad byly velmi časté 

srážky s jinou kánoí, které náš výkon naprosto zdržovaly a téměř vždy 

nás nasměrovaly jinou trasou, takže veškerá naše snaha skončila, do-

slova, v křoví. Mnozí z nás neváhali na obranu svých očí nejen proti 

slunci, ale i proti častému kotvení u břehu použít sluneční brýle, které 

mnohdy měly svoji životnost zpečetěnou pádem do bahnité vody, od-

kud jim už nebylo pomoci. Každý si občas zanadával, ale nakonec byl 

rád, když se mohl alespoň na chvíli ukrýt v osvěžující vodě před slu-

nečními paprsky, které někoho i v podzimních dnech opálily, jako by 

strávil celý týden u moře. Poté jsme ve zdraví, sice trochu mokří, ale 

šťastní, dorazili zpět do Litovle a rozešli se do svých domovů plni 

zážitků. 

Přežili jsme všichni! Poděkování patří našim učitelům za kvalitní 

instruktáž a za možnost seznámit se s vodním tokem Moravy a zažít se 

svými spolužáky hodně legrace. Určitě na to budeme dlouho vzpomí-

nat. 

Helena Ženožičková  

studentka kvarty GJO Litovel 

nabízí 
získání maturitního vysvědčení – výučního listu 

v následujících oborech: 

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

 
PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:   

         
2. prosince 2011 (8 – 17.30 hod.) 

3. prosince 2011 (8 – 12 hod.) 
8. února 2012 (8 – 17.30 hod.) 

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LITOVEL 

Komenského 677  

e-mail: sekretariat@soslitovel.cz 

www.soslitovel.cz 

Tel., fax: 585 341 547 

mailto:sekretariat@soulitovel.cz
http://www.soulitovel.cz/
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Šesťáci z Jungmanky v Praze  

1. listopadu jsme my, šesťáci z Jungmanky, 

vyjeli na výlet do Prahy. Měli jsme moţnost 

navštívit policejní muzeum a Českou televizi 

na Kavčích horách. 

Z praţského vlakového nádraţí jsme pokra-

čovali metrem na Vyšehrad. Pro některé byla 

uţ jízda metrem skvělý záţitek. A policejní 

muzeum bylo super.  Viděli jsme tady historic-

kou policejní stanici, historické policejní mo-

tocykly a modely letadel. Policista, který nás 

prováděl, nás také varoval před nebezpečnými 

lidmi a nebezpečnými situacemi. Poučil nás, 

jak se máme chovat, aby se nám nic nestalo. 

Odtud jsme odjeli do České televize. Její 

budova je velmi rozsáhlá. Nejdříve jsme si 

prohlédli model této budovy v jedné z jejích 

chodeb, a potom jsme prošli několik studií. 

V největším studiu, studiu č. 4, zrovna natáčeli 

pohádku, v jiném probíhal pořad Sama doma. 

Všude byla spousta kabelů, chodeb, hal, šaten, 

skladů aj. Byli jsme ohromeni. Asi bychom se 

bez průvodce úplně ztratili.  

Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého. Na-

příklad, ţe je v budově více neţ tři tisíce míst-

ností, dále asi 42 tisíc kilometrů kabelů, 30 

kilometrů chodeb, sklady rekvizit a kostýmů 

mají rozlohu asi 40 fotbalových hřišť. Jsem 

moc rád, ţe jsem tam byl a viděl, jak to vypa-

dá v televizi. 

Na vlakové nádraţí jsme odjíţděli unavení, 

ale nadšení. Cesta domů mi připadala delší neţ 

cesta do Prahy. Nemohl jsem se totiţ dočkat, 

aţ budu své záţitky vyprávět rodičům.  

 Jan Veselý, 6. A 

Tato zajímavá exkurze byla našim ţákům 

kompletně financována z prostředků komise 

prevence kriminality Města Litovel. DĚKUJE-

ME!        vyučující 6. ročníků 

 

Na fotografii je zachycena návštěva ČT, kde 

se natáčel seriál pro děti Mazalové. 

Sportovní podzim na ZŠ prof. V. Vejdovského v Litovli 

Sport je důleţitým činitelem rozvoje osob-

nosti člověka, a tak se pracovníci ZŠ prof. 

Václava Vejdovského v Litovli snaţí o co 

největší zapojení zrakově postiţených ţáků do 

sportovních a tělovýchovných aktivit. A proto-

ţe letošní podzim je na sportovní akce všeho 

druhu velice bohatý, jiţ na začátku školního 

roku, v září, pobývali nevidomí ţáci z celé 

republiky, včetně litovelských, na sportovním 

soustředění, které pořádal Český svaz zrakově 

postiţených sportovců v šumavské Ţelezné 

Rudě. Zde se mladí sportovci seznamovali 

s aplikovanými pohybovými aktivitami a roz-

víjeli své pohybové dovednosti a fyzickou 

kondici v atletice, plavání, goalballu a tande-

mové cyklistice v krásném prostředí horské 

přírody pod dohledem odborných trenérů a 

speciálních pedagogů. Koncem září měla sku-

pinka ţáků školy spolu s pedagogy díky akti-

vitě olomoucké Fakulty tělesné kultury moţ-

nost seznámit se s poměrně novou míčovou 

hrou, která přišla do Evropy z Kanady a nazý-

vá se kimball.  

Říjen se odehrál ve znamení dvou sportů, 

které jsou mezi nevidomými velice oblíbené 

jak u dospělých, tak i mezi mládeţí. Nejprve 

škola pořádala tradiční mezinárodní ţákovský 

šachový turnaj, dalším z vrcholů sportovních 

aktivit na škole pak bylo uspořádání 2. ročníku 

mezinárodního goalballového turnaje (o něm 

více na str. 19).  

Uprostřed října se tři ţáci vydali na sloven-

ské Kysuce, kde se zúčastnili soutěţe sebeob-

sluhy nevidomých. Soutěţili například v pří-

pravě jídla, určování peněz nebo vyhledávání 

data v kalendáři, coţ jsou činnosti, které jsou 

pro ţivot a socializaci zrakově postiţeného do 

intaktní společnosti naprosto nezbytné.  

Aby sportu nebylo málo, na přelomu podzi-

mu a zimy čeká talentované nevidomé děti 

ještě zimní sportovní soustředění na běţkách, 

které se koná na Černé hoře v Krkonoších. 

Tyto sportovní aktivity zrakově postiţených 

ţáků a sportovní akce konané v litovelské 

škole se od příštího školního roku přesouvají 

do nově budovaného vzdělávacího areálu 

v Olomouci-Hejčíně, kde se, jak pevně doufá-

me, bude dařit nejen sportu zrakově postiţe-

ných, ale kde se tradice vzdělávání zrakově 

postiţených bude nadále úspěšně rozvíjet. 

Mgr. Mirko Spurník 

V úterý 25. 10. se ţáci 1.- 5. tříd ZŠ Vítězná  

sešli jiţ podruhé, aby společně oslavili Hall-

oween. Po zkušenostech z loňského roku bu-

dila akce veliký zájem ze strany dětí, a tak se 

v naší jídelně sešlo více neţ 130 ţáčků spolu s  

několika  nadšenými pedagogy a rodiči. 

Protoţe podmínkou účasti byl kostým, bylo 

se opravdu na co dívat. Někteří vyuţili přímo 

na místě sluţby líčení k docílení ještě lepšího 

výsledného dojmu. O výzdobu jídelny se po-

starali učitelé 1. stupně a díky píli dětí v hodi-

nách pracovních činností a výtvarné výchovy 

nebyla o pěkné obrázky nouze. 

Do programu byly zařazeny tradiční soutě-

ţe, tanec, výběr nejzdařilejších kostýmů a 

ochutnávka občerstvení. Velkou radost všem 

v tomto směru udělala rodina Remešova, jeţ 

napekla několik druhů dezertů, po kterých se 

jen zaprášilo. Za krásné ceny do tomboly i do 

soutěţí a za přípravu těstovinového salátu  

děkujeme mnoha sponzorům, jejichţ štědrosti  

i pomoci si velice váţíme. 

O focení celé akce se postaral pan Ladislav 

Němeček. Krátký sestřih je moţné zhlédnout 

na stránkách města v archivu Infokanálu. 

Všem, kteří se podíleli na přípravě i realiza-

ci Halloweenu, patří veliké poděkování vede-

ní školy.      L. Doleželová 

Na ZŠ Vítězná se slavil Halloween 

Blíţí se čas Vánoc a jako kaţdý rok připra-

vuje Rodičovské sdruţení ZŠ Vítězná vánoční 

jarmark.  

Letos byl stanoven termín na 6. prosince. 

Od 12 hodin se bude opět prolínat celým pro-

storem naší školy vůně jehličí, vánočních 

nápojů pro děti i dospělé a sladkých vaflí. 

Zároveň si budete moci prohlédnout a zakou-

pit drobné výrobky dětí, učitelů a rodičů. 

Letos si pro Vás připravili ţáci 2. stupně 

malé překvapení – od 15.30 hodin Vám před-

vedou pásmo krátkých vystoupení ve školní 

jídelně. Na přehlídku dětí z 1. stupně se mů-

ţete těšit 17. ledna 2012 v 15.30 hod. 

Přijďte si s námi uţít tento sváteční den, 

zastavit se v předvánočním shonu a nasát 

pohodovou atmosféru.  

Těší se na Vás zástupci rodičů, ţáci i učitelé. 

ZŠ Litovel, Jungmannova ul. zve všechny žáky, rodiče i ostatní zájemce 
dne 6. 12. 2011 od 12 hodin na tradiční 

 

Vánoční jarmark spojený se dnem otevřených dveří. 
 

Během celého odpoledne budou ve škole probíhat vystoupení našich žáků,  
vánoční dílny, prodej adventních výrobků a vánočního pohoštění.  

Bližší informace najdete před akcí na webových stránkách školy a na plakátech. 
Na vaši návštěvu se těší žáci, učitelé a výbor RS při ZŠ Jungmannova ul. 

Jarmark na Vítězné 

Výtečný výkon předvedla ţákyně ZŠ Jung-

mannova Zdeňka Kolářová z 8. B v krajském 

kole Logické olympiády pořádané společností 

Mensa ČR. V pomyslném semifinále této 

soutěţe, vyţadující kreativní přístup, schop-

nost samostatného uvaţování a pohotového 

rozhodování, se ve velké konkurenci dokázala 

umístit na 2. místě. K tomuto úspěchu Zdeňce 

srdečně blahopřejeme a drţíme jí palce v celo-

republikovém kole.    Petr Komárek 

Úspěch Z. Kolářové 
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Od začátku školního roku neuplynuly ještě ani tři měsíce a PS Palora 

už má za sebou větší než malé množství projektů, soustředění, zájezdů a 

koncertů. V rozmezí několika týdnů jsme oslavili 110. výročí české 

reálky v Litovli, zopakovali úspěšný projekt „Hubertská mše“, na půdě 

Gymnázia Jana Opletala jsme hostili Poláky, s nimi pak vyjeli do Ně-

mecka, v Litomyšli jsme se setkali s dalšími sedmi sbory z celé ČR a 

navštívili jsme i matičku Prahu. Nyní ale po pořádku. 

V rámci Litovelských slavností a oslav 110. výročí české reálky jsme 

pro školní mládež i veřejnost čtyřikrát reprízovali úspěšný program 

Beatlemánie v Litovli. V neděli 25. září jsme zopakovali v loňském 

roce započatou spolupráci s Trubači z Doubravy při provedení Hubert-

ské mše v kostele sv. Marka. O víkendu 1. a 2. října jsme na litovel-

ském gymnáziu hostili polský PS Lycea Adama Mickiewicze v Glub-

czycích pod vedením sbormistra Tadeusze Eckerta. Předmětem společ-

ných zkoušek bylo nastudování rockového oratoria Eversmiling liberty 

dánských autorů Jense Johansena a Erlinga Kullberga. Pro většinu zpě-

váků z Palory opakování, pro Poláky však zcela nová záležitost, jež se 

musela z větší části o víkendu nacvičit. Příjemnou změnou v intenziv-

ním zkoušení se tak stal koncert duchovní hudby, který uspořádaly 

v sobotu odpoledne společně oba sbory v kapli sv. Jiří. Mezinárodní 

soustředění s sebou přineslo mnohé – záda rozlámaná z karimatek, ob-

časnou jazykovou bariéru, nový typ rozezpívání (resp. spíše rozcviče-

ní), avšak hlubší přátelské vztahy se nám zatím navázat nepodařilo. 

S lehkými obavami jsme proto o tři týdny později (v úterý 25. října) 

vyráželi do německého Fürstenbergu, kde jsme po celou dobu pobytu    

v Německu bydleli. Přes počáteční problémy (onemocnění několika 

členů sborů, jeden z nich měl dokonce nechodící sádru; přímo na poko-

jích byla sprcha, uplatňoval se tedy tzv. pouštní zákon*; potíže jazyko-

vého charakteru byly obvykle vtipné – Marcela B.: „Takt sedmnáct.“ 

Alex K.: „Was?“ Marcela: „SE-DUM-NÁCT.“) jsme si nakonec celý 

zájezd maximálně užili – ať už to byly výlety do měst Höxter, Holzmin-

den či Hameln, proslulého legendou o Krysaři, či o všechny tři koncer-

ty. První z nich se uskutečnil v kostele ve Walsrode, kde oba sbory 

vystoupily se samostatným repertoárem a na závěr společně s vybraný-

mi skladbami z rockového oratoria. Další dva se pak konaly v krásném 

prostředí zámku ve Fürstenbergu a jejich náplní už bylo pouze oratori-

um Eversmiling liberty. O sóla se postarali Olda Ballák, Hanka Filipová 

a Kamila Sittová z Česka, Magda Adamowicz, Marcin Winnicki a Kr-

zysztof Malimon z Polska, doprovod obstaral Big Band z hudební školy 

v Holzmindenu pod vedením Alexandera Käberiche, vše řídila Marcela 

Barvířová. Úspěch byl až nevídaný, vždy jsme se dočkali dlouhotrvají-

cích ovací vestoje. V neděli (30. 10.) se nám proto ani nechtělo odjíždět 

– nejen že jsou Němci ohromně pohostinní a Německo krásné, ale sblí-

žili jsme se s polským sborem natolik, že některým při loučení i slza 

ukápla. Vznikl také neoficiální polsko-český pěvecký sbor „Integracja“, 

který se těší na další společné koncerty. 

Doma jsme se ale příliš neohřáli a následující víkend (4.-6. 11.) vyra-

zili do Litomyšle, kde se konalo soustředění osmi pěveckých sborů 

(Palora, Jitro a Gybon z Hradce Králové, BeSharmonie a Vocalissimo 

z Prahy, Canzonetta z Teplic, Pěvecký sbor Gymnázia v Orlové a do-

mácí hostitelský sbor KOS) a Swing bandu Chrudim. Tentokrát šlo       

o společné nastudování jazzové mše Karla Růžičky s názvem Celebrati-

on Jazz Mass, z níž PS Palora samostatně provede v adventní době jen 

některé části, na jaře pak celou mši i s několika výše zmíněnými sbory, 

včetně kapely. Možná se vám můžou zdát tři dny strávené nad jednou 

mší příliš, ale zpěvákům a zejména dirigentovi Milanu Motlovi 

(sbormistr pěveckého sboru KOS) to bylo málo. Byly proto nutné ještě 

samostatné zkoušky každého sboru, abychom mohli 17. listopadu brzy 

ráno vyjet do Prahy, sice s kruhy pod očima, ale s čistým svědomím. 

Původní vystoupení (v rámci oslav výročí sametové revoluce na festi-

valu Festa iuvenalis) před Národní technickou knihovnou v Dejvicích 

se vinou počasí přesunulo do nedalekého kostela sv. Vojtěcha. Koncer-

tu, který začal ve dvě hodiny odpoledne, předcházela čtyřhodinová 

zkouška, na níž měl obvykle hlavní slovo autor mše Karel Růžička, 

který do poslední chvíle upřesňoval interpretaci svého díla. 280 sboro-

vých zpěváků a sólistku Helenu Tamelovou doprovodilo 14 hudebníků 

(na klavír hrál sám Karel Růžička), vše řídil Milan Motl. Zaplněný 

kostel, neutichající potlesk a uznání autora nám bylo dostatečnou odmě-

nou za vynaložené úsilí.  

V příštích týdnech nás čekají už „jen“ další zkoušky a několik koncer-

tů (termíny i místa upřesníme na plakátech), na které tímto srdečně 

zveme všechny naše příznivce i odpůrce.         PS PALORA 
*Potřebuje-li v poušti někdo na toaletu, ostatní se nedívají. 

Tři perné měsíce aneb Co je nového v PS Palora 

15. ročník Loštického betlému 
  
   řezbáře Jaroslava Beneše 
            Moravičanská 439, Loštice 
 
    Zahájení: 1. prosince 2011 ve 14 hodin 
Otevřeno denně od 1. 12. 2011 do 6. 1. 2012 
       od 14 do 18 hodin,  
          včetně svátků, sobot i nedělí 
 
 Vyřezávaný betlém je doplněn  
    o díla místních výtvarníků. 
 
 Dotazy na tel.: 603 929 926 

MÍSTNÍ KOLO VÝTVARNÉ SOUTĚŽE 
 

Téma 
Památky očima mladých 
 
Kategorie 
3 věkové kategorie: 6 – 10 let, 11 – 14 let a 15 – 18 let  
 
Přihláška do soutěže 
Přihlášku mohou účastníci zaslat do 15. ledna 2012 včetně 
na adresu Město Litovel, nám. Př. Otakara 778/1, 784 01 
Litovel (obálku označte heslem Památky očima mladých), 
nebo mailem na mistostarosta@mestolitovel.cz. 
 
Vyhodnocení  
Komise složená ze zástupců Města Litovel a přizvaných 
výtvarníků a expertů vybere 3 nejlepší práce v každé kate-
gorii. Autoři prací budou o výběru informováni e-mailem do 
25. 5. 2012. Vítězná práce z každé kategorie bude zaslána 
do celostátního kola do Kutné Hory, kde proběhne vyhod-
nocení a posléze i ocenění vítězů. 
 
Podmínky soutěže 
Přesné podmínky soutěže a další informace naleznete na 
webových stránkách města http://www.litovel.eu 
(Aktuality). 

z pobytu ve Fürstenbergu 

orloj v Hameln 
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2. ročník mezinárodního goalballového turnaje mládeže  

Ve dnech 21. – 23. 10. 2011 se ve společné 

organizaci Základní školy prof. V. Vejdovské-

ho v Litovli a T. J. Sokol Litovel odehrál již 2. 

ročník mezinárodního goalballového turnaje 

mládeže. Turnaje, který se konal pod záštitou 

náměstka hejtmana Olomouckého kraje Ing. 

Pavla Sekaniny a starosty města Litovle Ing. 

Zdeňka Potužáka, se zúčastnila družstva           

z polských Katovic, ze západočeské Plzně, 

zastoupeno bylo i hlavní město Praha. Olo-

moucký kraj reprezentovalo družstvo z Lito-

vle. Celkově se soutěže zúčastnilo na 35 spor-

tovců a členů realizačních týmů. Herní systém 

svedl v základní skupině dvoukolově každého 

soupeře s každým, a první dva poté hráli o 

vítězství, případně o třetí místo. Tento systém 

umožnil maximální míru herního zapojení 

každého družstva, mezinárodní účast zname-

nala významné zkvalitnění soutěže a možnost 

srovnání kvality týmů tohoto zajímavého spor-

tovního odvětví. Mimo sportovní vyžití orga-

nizátoři naplánovali řadu společenských a 

kulturních akcí, včetně poznávání přírodních a 

historických krás našeho kraje, jako např. 

návštěvu státního hradu Bouzova, prohlídku 

Mladečských jeskyní a litovelské radnice, 

mladí sportovci si mohli užít také relaxační 

pobyt v bazénu. Organizátoři dbali i na spole-

čenskou a reprezentační stránku soutěže, takže 

zahájení s pozvanými osobnostmi veřejného 

života obecní a krajské samosprávy či zástupci 

svazu zrakově postižených sportovců mělo 

slavnostní atmosféru, sportovcům se dostalo i 

slavnostního pohoštění se specialitami krajové 

kuchyně.  

Finanční prostředky organizátoři získali 

z fondů ČSZPS, významně se na akci podílel i 

Olomoucký kraj a T. J. Sokol Litovel.  

Pozadu nezůstali ani sponzoři akce, většinou 

úspěšné firmy a podnikatelské subjekty našeho 

kraje, kteří se o problematiku zrakově postiže-

ných zajímají a snaží se aktivně pomáhat. Tak 

můžeme s potěšením vyzvednout významnou 

finanční pomoc firmy SEV, a. s. Litovel, dále 

jmenujme Tom Elektro pana Vyhnálka, spo-

lečnost Europasta (dříve Adriana), firmu Vese-

ta, s. r. o., A. W. tvarůžky Loštice, sýrárnu 

Orerro Tři Dvory a společnost Alibona, a. s. 

Litovel. Pozadu tentokrát nezůstala ani VZP, 

která spolu s ostatními jmenovanými firmami 

a společnostmi pomohla významnou měrou 

zajistit hmotnou stránku tohoto sportovního 

podniku.  

O sportovní kvalitu se postarali samotní 

sportovci, a tak můžeme konstatovat, že i 2. 

ročník turnaje se vydařil a splnil svůj účel, 

totiž rozšířit obzory zrakově postižených dětí o 

neobyčejné zážitky a emoce, které patří ke 

každému sportu, goalball nevyjímaje. Tato 

sportovní událost byla i malým rozloučením 

s městem Litovel, neboť škola pro zrakově 

postižené se stěhuje do Olomouce a nový škol-

ní rok již bude zahájen v nově postaveném 

areálu v Olomouci-Hejčíně. 

Mgr. Mirko Spurník 

Závěrečný hanácký turnaj v pétanque 

Určitě jste to už někdy slyšeli. Říká se, že to 

nejlepší má přijít vždy až na konec. Rozhodně 

to podle mě platilo pro poslední z řady letoš-

ních litovelských pétanque turnajů s názvem 

Top Klip, konaný v sobotu 5. 11. 2011.  

Turnaje jsem se společně se Zdeňkou Kolá-

řovou a registrovaným hráčem pétanque Pe-

trem Linduškou zúčastnil i já. Protože já a 

Zdeňka teprve začínáme sbírat zkušenosti, 

mohlo naše družstvo pouze překvapit. A roz-

hodně bylo s kým. Turnaje se totiž účastnilo 

hned dalších třicet trojčlenných týmů z cel-

kem tří zemí (ČR, SR a Polska). Navíc zde 

nechyběli hráči zvučných jmen, jako např. 

Michálkovi z Carreau Brno, kteří jsou mimo 

jiné i reprezentanty naší země v tomto sportu. 

Počasí nám v den konání přálo, takže jsme 

mohli směle vkročit do čtveřice základních 

kol turnaje, kde jsme měli v každém z kol 

absolvovat jedno utkání. Z této základní části 

turnaje jsme sice nepostoupili do vyřazova-

cích bojů, ale to nás vůbec nemuselo mrzet. 

Se Zdeňkou jsme si totiž za pomoci pana 

Lindušky v jednom ze čtyř zápasů připsali na 

své konto úplně první výhru na turnajích v 

pétanque, z čehož jsme pochopitelně měli 

nesmírnou radost.  

Počet výher se nám pak v dohrávce dokonce 

podařilo zvýšit na dvě a vůbec nás tak nemu-

selo mrzet, že jsme  všechny zbylé zápasy 

dohrávky prohráli. Nakonec jsme se umístili 

na 24. místě, takže na to, že to pro nás oba byl 

teprve druhý velký turnaj, jsme si nevedli 

úplně nejhůř.   

A kdo se vlastně stal vítězem letošního 

turnaje Top Klipu? Nakonec to byl slovenský 

tým ve složení Ruzena Hronská, Vladimír 

Michalka, Zdenek Placko. Na 2. místě pak 

skončilo trio Jaroslav Ševčík, Kamil Vajčo-

vec, Boguslaw Biel a bronzovou 3. pozici 

obsadili Tomáš a Jan Michálkovi spolu s An-

tuanem Majerčíkem. Tyto tři týmy, jež stanu-

ly na pomyslné bedně, obdržely mnoho hod-

notných cen od našich stálých sponzorů Adri-

any, Gran Moravia a pivovaru Litovel. Tak 

skončil poslední letošní litovelský turnaj        

v pétanque, který byl zároveň jedním z po-

sledních turnajů pétanque sezóny.  

Petr Komárek 
 

litovelský tým (zleva): Z. Kolářová, P. Linduška, P. Komárek 

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 

Provoz plaveckého bazénu 

při ZŠ Vítězná 1250, Litovel 

v době vánočních prázdnin 

 

pá 23. 12. 14.00 – 19.00 

so 24. 12. zavřeno 

ne 25. 12. zavřeno 

po 26. 12. zavřeno 

út  27. 12. 14.00 – 20.00 

         MA 20.00 – 21.00 

st  28. 12. 14.00 – 21.00 

čt  29. 12. 14.00 – 21.00 

pá 30. 12. 14.00 – 21.00 

so  31. 12. zavřeno 

ne 1. 1. 2012 zavřeno 

po 2. 1. 2012 14.00 – 21.00 

 

Pracovníci bazénu děkují všem plavcům  

za jejich přízeň  

a přejí hodně 

zdraví a štěstí  

v novém roce 

2012. 



Litovelské noviny, povolení č. MK ČR E 11104, měsíčník, náklad 1 200 kusů. Vydává Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,  

adresa redakce tamtéž. IČO 299 138. Odpovědná redaktorka: Helena Kaštilová.  

Tisk: Tiskárna Křupka Mohelnice. Archiv starších výtisků najdete na webových stránkách (viz níže). 

Litovelské noviny uveřejní bezplatně společenská oznámení a osobní zprávy.  

Za uveřejnění obchodního inzerátu účtujeme za 1 cm2 plochy 10 Kč, na první a poslední straně 18 Kč. Sleva: při opakování inzerce 10 %,  

půlroční předplatné 20 %, celoroční předplatné 30 %. Všechny požadavky na inzerci, příspěvky i náměty přijímáme na adrese:  

Městský úřad Litovel, Redakce Litovelských novin. Tel.: 585 153 147, e-mail: litovelskenoviny@mestolitovel.cz, web: http://noviny.litovel.eu/ 

V Litovli 1. prosince 2011. Uzávěrka příštího vydání Litovelských novin: 12. prosince 2011 

Lokalita: Severní II, zahájení výstavby 2012,  

1. etapa: 15 byt. jednotek, 7 garáží. Min. fin. vklad: byt 3+KK od 550 tis. Kč,  

2+KK od 358 tis. Kč bez nutnosti dokládat příjmy!! informace: www.litovelbyty.cz,  

tel.: 585 004 449 (OSBD Olomouc), 585 153 250 (MěÚ Litovel) 

NEVÁHEJTE, VYBÍREJTE RYCHLE, již 80 % bytů a 85 % garáží zam-

luveno! Bez dostatečného počtu smluvně rezervovaných bytů není možné zahájit výstavbu! 

 

NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA V LITOVLI 
VYUŽIJTE SOUČASNOU NIŽŠÍ SAZBU DPH! 

INZERCE  20 

 
Pronájem nebytových prostor  

v atraktivním místě: 
 

Nabízíme k pronájmu nebytové prostory 
v ulici Palackého 882/3 v Litovli,  

52m2 prodejní a skladovací plochy. 
Jde o současnou prodejnu  

Klenoty Petra. 
 

Pronájem od 1. února 2012 
 

Informace na telefonu 777 733 220 

 
 

Vánoční půjčovní doba  
v městské knihovně 

 
Pu jc ovní  doba v prosinci bude letos 

upravena takto: 
Ve c tvrtek 22. 12. a ve c tvrtek 29. 12. 

bude knihovna otevr ena do 16.00 hod.  
Od 23. 12. do 26. 12. 2011 a 30. 12. 

2011 bude knihovna uzavřena. 
 

Uvedene  zme ny, obvyklou pu jc ovní  dobu 
a dals í  informace o sluz ba ch a aktua lní m 
de ní   v knihovne  najdete take  na adrese  

www.knih-litovel.cz. 
 

Pracovnice Me stske  knihovny v Litovli 
de kují  vs em uz ivatelu m za pr í zen , kterou 

ve novali knihovne  v roce 2011, 
a srdec ne  zvou vs echny souc asne ,  
ale i budoucí  c tena r e na vy pravy  

za pe kny m c tení m v roce nadcha zejí cí m.  
Va z ení  pr a tele , ať jsou Vas e va noc ní  dny 

klidne  a radostne  a rok 2012 ať je  
ve znamení  spokojenosti v osobní m  

i pracovní m z ivote . 
      L. F. 

 
Bohoslužby  

o vánočních svátcích 
 

Husův sbor v Litovli 
24. 12. v 10 hodin 
25. 12. v   9 hodin 
31. 12. v 17 hodin 
1. 1. 2012 v 9 hodin 

 
kostel sv. Marka v Litovli 

24. 12. v 15 hodin (de tska  ms e svata ) 
24. 12. ve 23 hodin (pu lnoc ní  ms e) 

25.12. v 9.30 hodin 
26. 12. v 9.30 hodin 

1. 1. 2012 v 9.30 hodin 
 

kostel sv. Alfonse v Července 
24. 12. ve 21 hodin 
25. 12. v 8.15 hodin 

1. 1. 2012 v 8.15 hodin 
 

kostel Nejsvětější Trojice v Rozvadovicích 
25. 12. v 11 hodin 
26. 12. v 11 hodin 

1. 1. 2012 v 11 hodin  

http://noviny.litovel.eu/

