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Vážení a milí čtenáři,

     do nového roku Vám přeji hodně zdraví, štěstí  
a lásky. Přeji Vám, ať se Vám daří jak v osobním, 
tak i v pracovním životě, ať se Vaše sny a plány 
změní v tomto roce ve skutečnost! Do nového 
roku vykročte tou správnou nohou! 

Eva Kratochvílová, redaktorka  

V Litovli 1. ledna 2020. Uzávěrka příštího vydání je 20. ledna.
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Jak to bude s místními poplatky v novém roce?

Kompletní rekonstrukce elekt-
roinstalace (silnoproudy a slabo-
proudy) z důvodu havarijního 
stavu v budovách Městského úřa-
du postoupila do závěrečné fáze. 
Zelená budova č. p. 779 je již do-
končená a nyní se stavební práce 
přesunují na budovu 1 č. p. 778.
V týdnu od 9. prosince proběh-
lo stěhování matriky, finančního 
odboru a odboru školství, kultu- 
ry a sportu (OŠKS) zpět na svá 
původní pracoviště v budově  
č. p. 779 (zelená budova). 
V pondělí 16. prosince začala 
poslední etapa – stavební práce 
se přesunuly na budovu 1. Zde 
umístěná pracoviště byla pře-
stěhována do těchto náhradních 
prostor:
• starosta, místostarosta, tajem-
ník, sekretariáty, právník města 

– budova bývalé České spořitel-
ny na náměstí Př. Otakara, 1. po-
schodí, vchod z ul. Kostelní
• Odbor místního hospodářství 
a stavebních investic (MHaSI, 
vedoucí) – budova bývalé České 
spořitelny na náměstí Př. Otaka-
ra, přízemí, vchod z náměstí
• MHaSI (investice, památky, ná-
jmy) – budova 2, zasedací míst-
nost ve 2. poschodí 
• podatelna – sloučena s podatel-
nou v budově 2 v přízemí 
• přestupky a exekuce – budova 
2, malá zasedací místnost v pří-
zemí. 
Stavební práce jsou plánovány 
zhruba do konce dubna 2020. 
Předpokládaná doba rekon-
strukce je pouze orientační  
a uvedené změny pracovišť platí 
do odvolání.                                red.

Přemístění některých odborů

Od poplatků za komunální odpad se např. osvobozují:
➢ poplatníci, kteří dosáhnou v příslušném kalendářním roce 
80 let a více
➢ poplatníci, kteří jsou umístěni v domově pro osoby se zdra-
votním postižením, domově pro seniory, domově se zvlášt-
ním režimem nebo chráněném bydlení.
Úleva od platby za komunální odpad je např. poskytnuta:
➢ poplatníkům – dětem, a to po dobu 12 celých kalendářních 
měsíců od data narození
➢ poplatníkům, kteří se dlouhodobě zdržují v zahraničí, a to 
déle než 6 měsíců příslušného kalendářního roku. 

Na zasedání Zastupitelstva města 
Litovle, které se konalo ve čtvrtek 
12. prosince 2019 byly schváleny 
tři nové obecně závazné vyhlášky, 
a to:
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 
o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů. 
Po dlouhé diskusi členové zastu-
pitelstva rozhodli o navýšení část-
ky za svoz komunálního odpadu  
o 150 Kč, tj. ze současných 500 Kč  
na 650 Kč za osobu. Rozsah úlev 
a osvobození stanovený předcho-

zí obecně závaznou vyhláškou  
č. 5/2015 zůstal nedotčený (viz 
rámeček, více na www.litovel.eu).
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 
o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství. Dochází ke 
sjednocení poplatku za provádění 
výkopových prací a za umístění 
stavebních zařízení na jednotnou 
částku 4 Kč/m2/den. 
Dochází k úpravě poplatku za jed-
nodenní zábor prodejcům z pů-
vodních 50 Kč na 40 Kč/m2/den. 
Paušální částky se naopak zvyšu-
jí. Za umístění skládek se zavádí 
sazba 6 Kč/m2/den s výjimkou 

prvních tří dnů. Ohlásit zábor je 
však vždy povinností.
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 
o místním poplatku ze psů. Obec-
ně závazná vyhláška sjednotila 
výši sazby poplatku za kalendář-
ní rok ve městě a místních čás-
tech, a to tak, že za psa chované-
ho v rodinném domě činí 300 Kč, 
v obytném domě 1 000 Kč, celo-
ročně na zahradě 300 Kč. 
Za psa, jehož držitelem je osoba 
starší 65 let, je sazba stanovena 
ve výši 150 Kč v rodinném domě,  
200 Kč v ostatních obytných do-
mech a 150 Kč celoročně chova-

ného na zahradě.
U druhého a každého dalšího psa 
téhož držitele se sazba poplatku 
zvyšuje o 50 %. Osvobození od 
poplatku ze psů zůstalo ve stej-
ném rozsahu, jak stanovila před-
chozí obecně závazná vyhláška. 
Zastupitelé schválili úlevu ve výši 
100 % pro ty majitele psa, který 
prokáže úspěšné splnění zkoušky 
poslušnosti základního minima 
nebo zkoušky základní ovlada-
telnosti.
Plné znění vyhlášek najdete na 
webu města www.litovel.eu.   
Marie Mazánková, právník města

Hodiny času

Hodiny času ukazují
každému jeho počet let,

ty bijí přesně bez protekce,
ať mladík jsi a nebo kmet. 

Osud ten má však každý jiný,
ten nezměníš jak by sis přál,
někdo má štěstí, radost v žití

a jiný nosí v srdci žal.

Když uvažuješ nad svým žitím,
co vše jsi dosud vykonal,

je toho však velmi mnoho, 
co by sis ještě splnit přál. 

Život, ten má však čáry, kouzla, 
je plný změn a překvapení, 
bez toho se však žíti nedá, 

žádná jiná lehčí cesta není.

Smutek a žal jde spolu s šerem, 
duši svou mocí ovine, 

ta vzpomínka na mladá léta 
a všechno rázem pomine. 

Verše do redakce zaslal K. Peřina.
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Začátkem ledna po celé republi-
ce vyjdou již po dvacáté do ulic 
skupinky tří biblických králů. 
V minulosti tato sbírka vypo-
mohla občanům Litovelska po-
stiženým tornádem, záplavami, 
požárem, občanům a rodinám 
s dětmi, kteří se ocitli v nouzi.  
Z výtěžku sbírky mohla Chari-
ta v Litovli podporovat provoz 
svých služeb a jejich prostřed-
nictvím tak pomoci mnoha li-
dem, kteří tyto služby potřebují. 
Tříkrálová sbírka pomohla i li-
dem v zahraničí, např. na Ukra-
jině, na Haiti nebo v Súdánu. 

Použití Tříkrálové sbírky 2019
V minulé Tříkrálové sbírce bylo 
vykoledováno v 57 obcích na Li-
tovelsku 660 546 Kč. Část sbír-
ky, určenou pro vlastní projekty 
Charity ve středisku Litovel, 

jsme využili následovně: 
• podpořili jsme provoz Domá-
cí zdravotní péče, která zajišťuje 
poskytování zdravotnických vý-
konů v domácím prostředí  
• podpořili jsme činnost Ma-
teřského centra Rybička, které 
nabízí vzdělávací a tréninkové 
programy, základní rodinné po-
radenství, organizuje zájmové 
a volnočasové aktivity a různé 
společenské a sportovní akce 
pro rodiny s malými dětmi 
• poskytli jsme přímou pomoc 
rodinám a osobám v nouzi.
Zbývající částka byla použita: na 
humanitární pomoc v zahraničí, 
kterou organizuje přímo Sekre-
tariát Charity České republiky  
v Praze (bližší informace na www.
charita.cz), na projekty a poraden-
skou činnost Arcidiecézní charity 
Olomouc (www.acho.charita.cz) 

a 5 % z vybrané částky na režii 
sbírky (výroba pokladniček, tisk 
složenek, příprava Tříkrálového 
koncertu). 
Tříkrálová sbírka bude probíhat 
především o víkendu 11. a 12. led-
na, v některých obcích ale může 
proběhnout i v pracovní dny (toto 
rozhodnutí necháváme na míst-
ních kolednících), koledování by 
mělo být ukončeno nejpozději   
15. ledna. V Litovli bude sbírka za-
hájena v pátek 10. ledna v 18 hod. 
dětskou mší spojenou s požehná-
ním pro koledníky. 
Jako každoročně ještě připome-
nu, jak je sbírka organizována: 

všechny skupinky koledníků bu-
dou přesně evidovány, stejně jako 
sbírkové pokladničky. Každá sku-
pinka koledníků bude mít svého 
vedoucího. Ten bude vybaven 
potvrzenou průkazkou, která ho 
bude opravňovat vybírat peníze 
na Tříkrálovou sbírku. Poklad-
ničky budou zapečetěny na měst-
ském nebo příslušném obecním 
úřadě, kde také bude výnos sbírky 
spočítán a poté převeden na konto 
Tříkrálové sbírky Charity České 
republiky. 
Děkujeme za všechny, kterým 
Váš dar prospěje.    L.Zavadilová,  
                            Charita Šternberk

Tento rok nám 
přinese celkem 13 
státních svátků,  
z nichž dva vyjdou 
na víkend. Zbytek 
nám pak zkrátí pra-
covní týden. Státní 
svátky stejně jako 
ostatní svátky, vý-
znamné dny a dny 
pracovního klidu 
jsou určeny Záko-
nem č. 245/2000 
sb. Od r. 2017 mají 
povinnost velké 
obchody (větší než 
200 m2) mít zavře-
no. Tyto svátky jsou  
v tabulce vyznače-
ny zeleně.

Přehled státních svátků 2020
Den obnovy samostatného českého 
státu, Nový rok

středa 1. ledna

Velký pátek pátek 10. dubna

Velikonoční pondělí pondělí 13. dubna

Svátek práce pátek 1. května

Den vítězství pátek 8. května

Den věrozvěstů Cyrila a Metoděje neděle 5. července

Den upálení mistra Jana Husa pondělí 6. července

Den české státnosti pondělí 28. září

Den vzniku Československa středa 28. října

Den boje za svobodu a demokracii úterý 17. listopadu

Štědrý den čtvrtek 24. prosince

1. svátek vánoční pátek 25. prosince

2. svátek vánoční sobota 26. prosince

Tři králové vyjdou o víkendu 11. a 12. ledna

Stíny Litovelska
Alkohol přátelství nepřeje
V pátek 22. listopadu přijala hlídka měst-
ské policie v nočních hodinách telefonic-
ké oznámení, že na ulici Kollárově před 
restaurací Myslivna se dva muži perou  
a tropí přitom značný hluk. Hlídka ihned 
vyrazila na místo a tam našla dva muže, 
kteří se nejen prali, ale také se častovali 
různými nadávkami. Hlídka na místě 
oba opilce uklidnila a při tom zjistila, 
že jde o dva přátele. Ti si notně přihli  
z lahve právě v té restauraci, před kterou 
se prali. Hlídka je poslala domů k vystříz-
livění a přestupek rušení nočního klidu  
s nimi vyřešila na místě domluvou.

Měření rychlosti
V úterý 26. listopadu proběhlo  
v odpoledních hodinách další kon-
trolní měření dodržování rychlosti 
v obci. Měřilo se na celém katastru 
města Litovel i v přidružených obcích. 
Během měření strážníci řešili celkem 
8 překročení rychlostí, a to 7x o více 
jak 10 km/hod. a jednou o více jak 
20 km/hod. Řidiči zaplatili sedm po-
kut na místě a jednou byl přestupek 
řidiče postoupen do správního řízení. 
Jelikož přestupek překročení povole-
né rychlosti v obci je bodově hodno-
cený, tak si každý z řidičů připsal dva 

trestné body, největší rychlík pak tři 
trestné body. 
Vážení řidiči! Žádáme vás, abyste  
v tomto pošmourném zimním počasí 
dávali více pozor za volantem, a to 
nejen v obci, ale také mimo ni! Rozdíl 
10 km/hod. znamená v tomto počasí 
brzdnou dráhu delší o 12 metrů při 
rychlosti 60 km/hod. Při rychlostech 
mimo obec, kde je povolená 90km 
rychlost, je při zvýšení rychlosti  
o 10 km/hod. brzdná dráha delší do-
konce o 40 metrů (údaje z webu Poli-
cie ČR). Buďte proto na svých cestách 
opatrní!

Zapomětlivý řidič
V sobotu 30. listopadu, v brzkých 
ranních hodinách, přijala hlídka 
městské policie telefonické oznáme-
ní, že nějaký zapomětlivý řidič nechal 
klíče od vozidla v zámku dveří svého 
vozidla. Vozidlo se nacházelo na ulici 
U Stadionu a pro hlídku bylo otázkou 
chvilky zjistit podle registrační značky 
vozidla, majitele. Tomu pak byly klíče 
předány. Byl zároveň i upozorněn, aby 
si dával větší pozor – vozidla se kra-
dou i bez klíčů, natož s klíči ve dveřích. 
V tomto případě to skončilo dobře!                      
                                    Městská policie Litovel

INzERCE
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Společnost Bellmer přebírá Papcel
Společnost Papcel úspěšně ukon-
čila jednání se společností Bell-
mer. Společnost Bellmer založila 
v ČR společnost Bellmer Czech, 
pronajala si strojní vybavení 
Papcelu, nemovitosti, know-how, 
kancelářské a IT vybavení. 

Od 1. prosince 2019 společnost 
Bellmer Czech převzala 80 za-
městnanců. V rámci společnosti 
Bellmer bude Papcel pokračovat 
ve výrobě linek na zpracování 
sběrového papíru, chemie. Bude 
se zabývat modernizacemi stro-
jů. Obchodně bude Papcel zajiš-
ťovat prodej zařízení ve střední 
a východní Evropě. Součástí 
pronajatých prostor jsou mimo 
jiné prostory zkušebny. Bellmer 
Czech plánuje investovat do vý-
voje výzkumu. 
S touto akvizicí pokračuje Bell-
mer v posilování své pozice na 
trhu a rozšiřuje své výrobko-
vé portfolio. Papcel byl zamě-
řen především na trhy v Rusku  
a zemích východní Evropy. 
Bellmer takto bude výrazně-
ji zastoupen i v těchto zemích  
a bude moci zákazníkům poskyt-
nout lepší technickou podporu  
a know-how pro výrobní proce-
sy vycházející z výrobkové řady 
produktů Bellmer TurboLine.
Papcel je považován za přední-
ho odborníka na přípravny látky  
v Rusku a zemích východní Evro-
py. V posledních 20 letech provedl 

Papcel více než 100 zásadních re-
konstrukcí linek přípravny látky, 
do kterých zároveň dodal vlastní 
stroje. Náročné parametry vstup-
ních surovin na těchto trzích vy-
žadují nasadit odolná zařízení  
s vysokou energetickou účin-
ností. Výrobky firmy Papcel ta-
kové požadavky skvěle splňují. 
Toto know-how rozšíří znalosti 
a výrobkovou řadu společnosti 
Bellmer, takže nyní může nabízet 
jak kompletní stroje na výrobu 
papíru a kartonu až po převí-
ječku, tak celé přípravny látky  
a konstantní části pro tyto stroje. 
Podobně jako Bellmer je i Papcel 
znám díky úspěšným rekonstruk-
cím a kompletním dodávkám pa-
pírenských strojů na výrobu bali-
cích a speciálních papírů.
Bellmer je rodinnou firmou za-
loženou v roce 1842, od začát-
ku zaměřenou na technologii 
výroby papíru a nyní vedenou 
již 6. generací následovníků. 
Po převzetí společnosti Pap-
cel bude mít skupina více než  
700 specialistů připravených 
poskytovat výrobky a služby na-
šim zákazníkům. 

(Tisková zpráva společnosti 
Bellmer, red. kráceno)

V říjnu 2017 začal poskytovat 
službu přepravy seniorů zejmé-
na k lékaři, na úřad, poštu, hřbi-
tov, ale i za nákupy litovelský 
spolek Akselit. Za dva roky se 
tato služba rozšířila natolik, že  
v roce 2019 ji využívalo 140 obča-
nů Litovle a místních částí. Prů-
měrně se měsíčně uskutečnilo 220 
jízd a doufáme, že ke spokojenosti 
našich starších spoluobčanů, pro 
které je tato služba určena.
Služba je koncipována jako ne-
zisková. A přestože se senioři 
podílejí finančně na nákladech, 
které jsou spojené s touto služ-
bou, bez dotací a sponzorských 
darů ji nelze poskytovat. Pro 
rok 2019 spolek získal dotaci  
150 000 Kč z městského rozpoč-
tu, která pokryla část nákladů na 
provoz vozidla. Chtěl bych po-
děkovat zastupitelkám a zastupi-
telům, kteří tuto dotaci schválili  
a podpořili tak dopravní službu 

pro litovelské seniory. Dále bych 
chtěl poděkovat všem sponzo-
rům, kteří se podíleli na pokrytí 
zbývajících provozních nákladů. 
A zvlášťě děkuji manželům Jančí-
kovým, kteří se významně podílejí 
na fungování této služby pro naše 
spoluobčany.
Spolek Akselit poskytuje svoje 
služby i pro seniorky a seniory  
z Červenky a Pňovic. Tyto obce se 
obdobně jako Litovel podílejí na 
nákladech spojených s přepravou 
svých občanů.
A jak v roce 2020? Podali jsme žá-
dost o dotaci 150 000 Kč i na rok 
2020 a doufáme, že bude v lednu 
Zastupitelstvem města Litovel 
schválena. Rádi bychom službu 
pro naše spoluobčany poskytovali 
i nadále.
Za spolek Akselit vám přeju v roce 
2020 vše nejlepší, hodně zdraví, 
štěstí, pohody a spokojenosti.

Jaroslav Skála, předseda spolku

Přeprava seniorů spolkem Akselit 

Letem světem Litovlí

• Gynekologická ambulance v Lito-
vli, pobočka Nemocnice Šternberk, 
zřídila nově speciální poradnu 
pro těhotné ženy. Budoucí rodič-
ky tak mohou s lékařem probrat do-
podrobna svůj porodní plán a přání. 
„Setkáváme se v poslední době 
čím dál tím častěji se ženami, které  
s sebou přinesou list papíru se svými 
přáními, ale mnohdy při pohovoru 
zjišťujeme, že většina neví, proč jsou 
tam dané body napsány, a jde pouze 
o seznam, který si stáhly z internetu. 
Současně ale na dodržování těchto 
bodů trvají,“ popsal situaci MUDr. 
Jan Harašta, lékař Gynekologické 
ambulance Litovel, kde se rozhodli 
situaci řešit právě novou poraden-

skou službou. Poradna pro porodní 
plány bude ženám v litovelské Gy-
nekologické ambulanci k dispozici 
každé pondělí dopoledne. zájem-
kyně o konzultaci, které budou chtít 
probrat svůj porodní plán, se mo-
hou objednat na telefonním čísle: 
 725 663 530. 
• Sbírka Bílá pastelka proběhla ve 
středu 16. října. Celkový výtěžek sbír-
ky (v celé republice) je 3.213.371 Kč. 
Dobrovolnice Sjednocené organizace 
nevidomých a slabozrakých  a stu-
denti Gymnázia Jana Opletala  získali 
v Litovli 8.665 Kč. Děkujeme všem 
dárcům i dobrovolníkům. Výtěžek 
sbírky podpoří služby pro zrakově po-
stižené.                                                                      red.

Litovelský INFOkanál čili měst-
ská TV kronika se na obrazov-
kách  televizorů a v posledních 
letech i displejů počítačů, tabletů 
či mobilních telefonů objevuje 
bez přestávky čtvrt století. A právě  
k 25. výročí spuštění INFOkaná-
lu v dubnu loňského roku nastal 
okamžik přehodnocení, resp. po-
kusu o inovaci stávajícího formátu 
čtrnáctidenních premiér zhruba 
40 minutových pořadů, který byl 
ukončen k poslednímu červnu 
loňského roku.
Významným podnětem pro změ-
nu bylo spuštění plně digitálního 
provozu kabelové TV společnosti 
UPC v Litovli, kdy došlo v dubnu 
2018 k úplnému vypnutí původ-
ního analogového vysílání, jehož 
součástí v rámci programu „Re-
giony +“ bylo i šíření Litovelského 
INFOkanálu. Ten tímto krokem 
společnosti UPC po 24 letech  
v kabelové TV v Litovli skončil.  
Vysílání tak od té doby zůstalo 
šířeno pouze prostřednictvím 
platformy YouTube  (kanál Lito-
vel.eu), na které již několik let byl 
souběžně s kabelovou TV INFO-
kanál zveřejňován. 
Po více než 25 letech, po letní 
prázdninové přestávce roku 2019, 
skončila 14denní frekvence vysí-
lání premiér. Na YouTube kanále 
Litovel.eu se nyní zveřejňují jed-
notlivá krátká videa jako video-
kronika města, která jsou současně 
promítána ve smyčce i na monito-
rech v budově 2 Městského úřadu. 
Videa jsou dohledatelná na úvod-
ní stránce webu města na adrese 
www.litovel.eu přímo ve spustitel-
ném okně či po kliknutí na ikonu 

YouTube ve spodní části úvodní 
obrazovky nebo v aktualitách či 
přímo na adrese www.youtube.cz 
po zadání kanálu Litovel.eu. Vy-
sílání ve výše popsaném formátu  
bylo do června 2019 pak na adrese 
infokanal.litovel.eu. Tematicky se 
na výběru videí téměř nic nemě-
ní, jen kultura částečně ustoupila 
sportu, kdy jsou ve spolupráci  
s oddílem házené zveřejňovány 
sestřihy z utkání našich prvoligo-
vých házenkářů na domácí půdě  
v hale ZŠ Vítězná.
Vzhledem k novému konceptu se 
zatím neuvažuje o úvodních po-
zvánkách na plánované akce, které 
se dají bez problému dohledat ak-
tuálně na webu města, Městského 
klubu, muzea či DDM.
Tolik tedy informace ke změnám 
v konceptu vysílání Litovelského 
INFOkanálu. 
Kolektiv INFOkanálu  děkuje pra-
videlným i příležitostným divá-
kům za přízeň v roce 2019,  přeje 
úspěšný nový rok 2020, mno-
ho štěstí, pevné zdraví, pohodu  
a ovšem i ostrý obraz a dobrý 
zvuk při sledování naší videokro-
niky. Současně se spolu s ostatní-
mi členy Kinemaklubu připojuje 
k řadě gratulantů s přáním přede-
vším pevného zdraví stálé opoře 
našeho snažení, panu Jaromíru 
Hlavinkovi. Počátkem ledna osla-
vil velmi významné kulaté životní 
jubileum a kromě INFOkanálu 
si ho můžete spojit s Hanáckou 
ambasádou, jako lidovým vy-
pravěčem s Hanáckou muzikou  
a v minulosti řadu let i s litovel-
ským ochotnickým divadlem.    
                            Litovelský INFOkanál

O nové koncepci INFOkanálu
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Kolo – Deset stupňů k dokonalosti: nová výstava se představuje
Litovel si bez cyklistů na kolech 
neumíme vůbec představit. Ví ale 
většina z Vás, jaká je historie jízd-
ního kola? Kdy kolo „vzniklo“ nebo 
jaké byly největší milníky v jeho 
výrobě? Na všechny tyto otázky 
najdete odpovědi na nové výstavě 
Kolo – Deset stupňů k dokonalos-
ti, kterou můžete od 25. ledna na-
vštívit v Turistickém informačním 
centru Litovel. Na výstavě uvidíte 
sběratelské kousky kol litovelského 
občana pana Karla Poláška, který 
se tomuto koníčku věnuje již 20 let. 

LN: Myšlenka jízdního kola se po-
prvé objevuje začátkem 19. století. 
Je spjata se jménem německého les-
níka a vynálezce Karla von Draise. 
Jak tehdy první „kolo“ vypadalo?
KP: Z dnešního pohledu toto kolo 
vypadalo velmi jednoduše – jako 
bychom vzali dvě kola z trakaře 
a spojili je kusem opracovaného 
dřeva, sešroubovali v jeden celek, 
přidali řídítka a podušku jako 
sedlo. Jezdec se odrážel noha-
ma od země, a tak se posunoval. 
Brzdil patama, což nebylo zrovna 
praktické. Tato „drezína“ přinesla 
významný překvapující poznatek 
jízdy na jednostopém stroji.

LN: Když se řekne historické kolo, 
tak se mnohým z nás vybaví vysoké 
kolo s obrovským předním a ma-
lým zadním kolem. Takový stroj je 
charakteristický pro které období? 
Bylo toto kolo vůbec bezpečné?
KP: Vysoké kolo je charakteristic-
ké pro období 1870–1890. Bez-
pečné vůbec nebylo – již nasedání 
na něj nebylo vůbec jednoduché, 
sesedání ještě horší. Proto se ko-
lem roku 1890 začalo vyrábět 
kolo, tzv. bezpečnik, které mělo 
stejně velké přední i zadní kolo.  
U tohoto kola se začal používat 
také řetěz a šlapací systém byl 
umístěn tam, kde ho známe dnes. 

LN: Kdo je považován za otce mo-
derního bicyklu? 

KP: Spojením bezpečniku se 
vzduchovými pneumatikami by-
chom mohli říci, že vzniklo mo-
derní kolo. Není ale jednoduché 
určit, kdo byl přesně jeho strůj-
cem. Nechme tedy všechny prů-
kopníky cyklistickými dějinami, 
ať se o to přou v cyklistickém nebi 
mezi sebou. 

LN: Jak se jízda na kolech vyučova-
la? Vznikly nějaké speciální kurzy, 
kde se lidé jízdě učili? 
KP: Kurzy ani tak ne, cyklisté byli 
organizováni v klubech. A pokud 
tam přišel někdo nový, kdo na 
kole ještě neuměl, tak se to naučil 
tam. Téměř ve všech klubech se 
sledovaly počty ujetých kilometrů 
v daném roce. Kilometry se počí-
taly z cyklistických map nebo po-
mocí počítadel, která se ke kolům 
nabízela. V našich zemích vznikla 
Ústřední jednota velocipedistů, 
která pořádala různé závody, se-
tkání, soutěže i výlety.

LN: S rozšířením tohoto nového 
typu dopravního prostředku byly 
setřeny velké rozdíly mezi jednot-
livými třídami ve společnosti. Na 
kole začal jezdit skoro každý... 
KP: Do roku 1900 si kola mohla 
pořídit jen střední a vyšší vrstva 
společnosti. Poté si i méně majet-
ní občané mohli dovolit začít kola 
kupovat. Kolo se tak stává běžnou 
součástí kažodenního života. Až 
do konce 50. let 20. století bylo 
hlavním dopravním prostředkem 
všech pracujících v Evropě – poté 
začíná ustupovat levným moto- 
cyklům a automobilům.

LN: První cyklisté u nás to neměli 
vůbec lehké. Často od okolí slyšeli 
nadávky nebo po nich ostatní háze-
li i kameny. To se dělo zejména na 
venkově, kde byli lidé vůči novin-
kám z ciziny rezervovanější. Jaký 
byl tedy vývoj cyklistiky v našich 
zemích? 
KP: Ano, to je pravda – první 
cyklisté byli opravdu vnímáni  
s odstupem. Když obyčejní lidé 
viděli poprvé cyklistu, připadalo 
jim to, že vidí ďábla na nějakém 
pekelném stroji. S vývojem do-
pravy se pak tento hněv přesu-
nul na motocykly a automobily.  
A jaký byl vývoj u nás? V našich 
zemích si bohatí lidé mohli do-
volit dovážet kola ze zahraničí, 
zejména ze sousedního Němec-
ka, Francie či Anglie. Následně 
se tady jejich kola kopírovala.
Kolem roku 1880 začal vysoká 
kola stavět J. Kohout z Prahy. 
Modernější kola Premier vzni-
kala v Chebu. Kolem r. 1900   

Největší milníky ve vývoji kola
➢ r. 1817: Karl von Drais představuje drezínu – řiditelný běhací 
stroj.
➢ 60. léta: Pier Michaux vyrábí první velocipédy, kostitřasy. Kola 
mají dřevěný rám, dřevěná kola s ocelovými obručemi. Nově vy-
užil nohou k pohonu předního kola pomocí šlapacích klik.
➢ r. 1868: v Paříži se uskutečnil první cyklistický závod na světě na 
vzdálenost 200 m.  
➢ r. 1871: James Starley patentuje celokovový bicykl Ariel. Začíná 
tak dvacetiletá éra vysokých kol.
➢ 90. léta: firma Hillman, Herbert a Cooper vyrobila model kola 
zvaný Kangaroo. Šlo pořád o vysoké kolo, ale osa šlapek se posu-
nula níže pod osu vysokého kola. Rozdílná velikost ozubených kol 
umožnila lepší využití vynaložené síly. Průměr předního kola se tak 
snížil, protože převodem se zvyšovala rychlost. 
➢ 1884–1885: éra Bezpečniků – nízká kola dnešního typu poháně-
ná řetězem na zadní kolo.
➢ r. 1888: J. B. Dunlop patentuje dutou pneumatiku nafouknutou 
vzduchem, E. Michelin pneumatiku opravitelnou a vyměnitelnou. 

u nás existovalo cca 20 výrobců, 
kteří byli schopni vyrobit desít-
ky až stovky kol. Teprve po roce 
1925 se u nás rozeběhla masiv-
nější výroba kol, která u někte-
rých výrobců přesáhla i tisíce 
kol ročně. 
 
LN: Jaká kola najdeme ve Vaší 
sbírce? Jak Vás napadlo sbírat 
zrovna kola? 
KP: V mé sbírce najdete kola vy-
robená po roce 1920. Převažují 
čeští a moravští výrobci. Celkem 
sbírka čítá asi 50 kol. V muzeál-
ním stavu (tedy aby šla vystavit), 
mám kolem 10 kol. A jak jsem 
se ke sbírání dostal? Jednoduše. 
Sbíral jsem nejdříve historické 
motocykly, ale tak před dvace-
ti lety začal být problém něco 
nového do sbírky získat. Ceny 
se totiž vyšplhaly hodně vyso-
ko. A jelikož jsem odjakživa na 
kole jezdil a měl ho rád, tak jsem 

si řekl, že ho přidám jako další 
sbírkový předmět.

LN: Jak kola sháníte? Jsou pořádá-
ny nějaké burzy? 
KP: Ano, kola nejvíce sháním nej-
více právě na burzách. Ty se konají 
v Čechách i na Moravě. Každo-
ročně ale jezdím také na burzu do 
německého Mannheimu. 

LN: Jaké kolo ve Vaší sbírce je  
podle Vás nejzajímavější? 
KP: Nejzajímavější je dle mého 
kolo Dürkopp. To proto, že  
k jeho pohonu slouží kardan.  
Jeho cena se rovná hodnotě ma-
lého motocyklu. 

LN: Kolik kilometrů najezdíte na 
kole za rok Vy? 
KP: Na kole najezdím ročně ko-
lem 5 000 km. Střídám kola jak 
silniční, tak horská. Účastním se 
také hobby závodů.                  red.

Lidé navazují nové známosti z větších vzdáleností, stěhují se z míst, 
kde byly jejich rodiny vázány celá staletí, mladíci již nejsou odkázáni 

na děvčata z rodné vesnice...
(Z knihy P. Eliáše: Jízdní kolo. Vynález, který sblížil svět)
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VÝSTAVY V MUZEU V ROCE 2020
BETLÉMY

6. prosince – 26. ledna
Ručně vyřezávaný betlém pana Břetislava Vávry  

z Klopiny a původní litovelské betlémy. 

ČERVENKA
5. února – 12. dubna

Představení historie a současnosti obce Mikro- 
regionu Litovelsko. 

KDYŽ JSEM JÁ SLOUŽIL TO PRVNÍ LÉTO...
22. dubna – 7. června

Výstava o chovu hospodářských zvířat na venkově 
s řadou interaktivních prvků pro děti.

PANENKY
15. června – 21. září

Staré porcelánové i realistické reborn panenky ze 
sbírky paní Evy Cigánkové ze Štěpánova.

RODOKMENY
1. října – 22. listopadu 

Ukázky různých rodokmenů včetně rad a návodů 
k jejich vytvoření.

STARÉ VÁNOČNÍ OZDOBY
2. prosince – 13. ledna 2021

Výstava soukromé sběratelky paní Jitky Mrkosové 
ze Šumperka.

Právě probíhající výstava, tentokráte s vánoční 
tematikou, nemusí být dlouze představována. 
Hlavním vystaveným předmětem je velký, ruč-
ně vyřezávaný betlém pana Břetislava Vávry  
z Klopiny, který jej každý rok doplňuje o nové 
figury. K vidění je ovšem také množství dalších 
zajímavých betlémů nejrůznějších velikostí, 
způsobů provedení i materiálů od pana Moj-
míra Čepa, Pavla Nakládala, Jaroslava Tesaře  
a dalších. V době od 8. do 26. ledna (od středy 
do neděle od 8 do 16 hodin) si můžete pro-
dloužit vánoční čas v litovelském muzeu.
Dovolte nám krátce autora betlému před-
stavit: Břetislav Vávra pochází z Mírova, ale 
posledních dvacet let žije v Klopině. Jako dítě 
se chodil dívat na betlémy v Mohelnici. Za-
ujaly jej a toužil si tuto tvorbu sám vyzkou-
šet, což se mu splnilo až v roce 2009. Od té 

doby vytvořil odhadem asi 800 figurek a 16 
různých betlémů pro své známé. Inspiraci 
pro svoji řezbářskou činnost čerpá z dětství, 
které strávil ve Veleboři. Chaloupky, kapličky 
i činnosti zachycené ve velkém betlému před-
stavují jeho vzpomínky právě z této doby. 
Velký betlém zapůjčený na výstavu v Muzeu 

Litovel se chystá doplnit už 
jen o další figurky. V posled-
ních letech klopinský řezbář 
vystavoval betlémy v Šum-
perku, Lošticích a v Klopině.  
V současné době tvoří Břeti-
slav Vávra husitské bojovníky, 
vozové hradby a křižácké voj-
sko pro muzeum v Třeboni, 
kde budou součástí výstavy. 
Jeho řezbářským snem je 
vytvořit Staré pověsti české.  
Přejme mu hodně nápadů, 
elánu a ať se jeho sny promění 
ve skutečnost. 

Litovelští muzejníci

Betlémy v litovelském muzeu

Za Karlem Fišarou do Nákla
Obzvláště na přelomu 19. a 20. století pomá-
hali rozvoji archeologie v jakémkoliv regionu 
nadšenci z řad starousedlíků. Zpravidla to 
byli prostí vesničané se zájmem o minulost 
rodného kraje, v němž odedávna žili. Pře-
devším díky nim zůstaly do dnešních dnů 
zachovány nálezy, na něž se přišlo náhodou 
– při obdělávání polí, těžbě v hlinících cihe-
len, stavebních úpravách statků či obecních 
komunikací. 
Platilo to také o Litovelsku. Jedním z míst-
ních vesničanů, který se výrazně podílel na 
záchraně řady nálezů a uchování informací  
o nich, byl Karel Fišara, statkář z Nákla (patřil 
mu statek čp. 4). Do dějin litovelské archeo-
logie se zapsal mimo jiné jako tvůrce první 
větší soukromé archeologické sbírky, která se 
shodou okolností z podstatné části dochovala 
do dnešních dnů.  
Není jasné, kdy přesně Fišaru archeologie 
okouzlila. Lze ovšem doložit, že v roce 1896 
se stal členem Vlasteneckého spolku muzej-
ního v Olomouci, který byl před vznikem 
Městského muzea v Litovli přirozenou or-
ganizační platformou pro místní patrioty  
s vlastivědnými zájmy. A Fišarovo členství  
v olomouckém muzejním spolku nebylo pouze 
pasivní, neboť od podzimu 1898 začal psát do 
muzejního Časopisu drobné (ovšem poučené) 
příspěvky o nálezech v Nákle a okolí. 

První Fišarův článek se týkal mince řím-
ského císaře Alexandra Severa (3. století po 
Kr.), objevené u Mezic v poloze Na Stráni.  
S dalšími Fišarovými objevy se mohli čtenáři 
spolkového Časopisu seznámit v letech 1900 
a 1901. Nákelský rolník popisoval především 
nálezy z Vaňkovy cihelny na pomezí Nákla  
a Příkaz – hroby z přelomu pozdní doby ka-
menné a starší doby bronzové (z doby kolem 
roku 2 300 př. Kr.); ostatně v tamější cihelně se 
porůznu přicházelo na nálezy již v 80. letech 
19. století. V roce 1899 Fišara objevil rozsáhlé 
pravěké sídliště v poloze Na Ohradě na seve-
rovýchodním okraji Nákla (pocházely odtud 
především nálezy z mladší doby kamenné, 
tj. zhruba z 6. a 5. tisíciletí př. Kr.). Informo-
val také o minci římského císaře Commoda  
(2. století po Kr.), jež byla nalezena v roce 
1899 ve Streitově zahradě v Nákle. A popsal 
třeba rovněž objev dvou žárových hrobů Kel-
tů z přelomu 4. a 3. století př. Kr. v poloze Za 
Kovárnou na Pápicově poli u Mezic – oba 
byly uloženy v keramických nádobách, jež 
posloužily jako urny.
Fišara byl ostatně nápomocen také při te-
rénních výzkumech. V říjnu 1898 sděloval 
do Olomouce Josefu Vyvlečkovi z tamějšího 
muzejního spolku v souvislosti s jeho zámě-
ry: „S kopáním u Mezic mohli bychom zapo-
číti, neboť, jak se zdá, potrvá nynější krásné 
počasí, a máme teď, p. Dostál a já, trochu po 

práci, a tu bychom Vám pomohli.“ A dodával: 
„Co se týče dělníků, obstaráme řádné.“  
Fišarova archeologická sbírka obsahovala pře-
devším nálezy z Nákla a Mezic, ale také třeba 
zhruba 600 keramických nádob z pravěké-
ho pohřebiště v Horce nad Moravou. V roce 
1903 ji za 2 600 korun zakoupili Jan Smyčka  
a litovelský starosta Vácslav Socha pro vznikají-
cí Městské muzeum v Litovli. Když bylo na jaře 
1907 slavnostně otevřeno, v prehistorické části 
expozice byly vystaveny takřka výhradně právě 
nálezy z někdejší Fišarovy sbírky.
Svět archeologie však nákelský statkář po 
prodeji své sbírky neopustil. Fišarovy články  
o nálezech v okolí Nákla se v prvním desetiletí  
20. století několikrát objevily dokonce v prehis-
torickém časopise Pravěk, prvním archeologic-
kém časopise na Moravě, vydávaném od roku 
1903. A když byl na konci roku 1906 založen 
Moravský archeologický klub, spolek sdru-
žující většinu moravských prehistoriků české 
národnosti, Karel Fišara se stal jeho členem.  
V červenci 1907 konal Klub svůj první sjezd  
v Litovli a do města se tehdy sjela elita prehisto-
rického světa z celé Moravy. Fišara mezi účast-
níky pochopitelně nemohl chybět. 
Poslední stopa po Fišarových archeologických 
aktivitách pochází z roku 1909. Tehdy prodal 
Městskému muzeu v Litovli za 500 korun svo-
ji sbírku pleistocenní zvěře z Mladečských  
jeskyní...                                                     Miloš Hlava
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Motookno pro muže

V letošním prvním motookně si povíme 
něco o pravidle ZIPu. Toto pravidlo u nás 
platí sice už nějaký ten pátek, ale přesto 
ne všichni řidiči přesně ví, jak má správně 
fungovat. Přitom to nic složitého není...

Pravidlo zIPu definuje zákon o silničním provozu 
č. 361/2000 Sb., § 12, takto:
„Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedou-
cích v průběžném pruhu řidičům vozidel do to-
hoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal 
být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí 
v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící 
mohla řadit střídavě po jednom do jízdního prou-
du průběžného pruhu...“ 
Pravidlo zIPu platí všude, kde řidič nemů-
že jet dál ve svém jízdním pruhu a je zřej-
mé, který pruh je průběžný. Jde tedy o tyto 
situace: snížení počtu jízdních pruhů, místo 

dopravní uzavírky a omezení nebo místo do-
pravní nehody. Jak se tedy chovat? Řidiči 
by měli do místa sbíhajících se dvou pruhů  
v jeden přijíždět v obou pruzích (souběžná jíz-
da). Až před místem zúžení by se měli zařadit 
do průběžného jízdního pruhu způsobem stří-
davým. Je tedy důležité užívat obou jízdních 
pruhů po celé jejich délce a až před samotným 
místem zúžení se zařadit. Častým omylem je, že 
se řidič zařadí mezi vozidla v průběžném pru-
hu velmi brzy. Končící pruh je pak bez vozidel  
a nelze tak hovořit o souběžné jízdě. A dále, 
řidič, který dojede až do místa konce „svého“ 
pruhu a chce se zařadit do kolony v průběžném 

pruhu, je považován za 
neslušného, zneužíva-
jícího situace.
S pravidlem zIPu tak 
přímo souvisí dopravní 
značka Střídavé řazení. 
Ta označuje (zdůraz-
ňuje) místo, kde při 
souběžné jízdě platí 
střídavé řazení do jízd-

ního proudu průběžného pruhu.                                                 
(Zdroj: Policie ČR)

Divadlo má v Litovli dlouholetou tradici, přede-
vším v podobě sokolského divadelního soubo-
ru. V roce 1999 došlo k jejímu znovuobnovení, 
přerušeného normalizací, a proto se sokolové 
rozhodli oslavit toto dvacetileté výročí přehlíd-
kou sokolských souborů. Ta proběhne v březnu 
2020 na jevišti na litovelské Sokolovně, konkrét-
ní program dostanou diváci k dispozici v úno-
rovém vydání Litovelských novin. Dnes něco  
k historii a významným postavám litovelského 
divadla.

Divadelní odbor patří mezi nejpočetnější oddí-
ly litovelského Sokola. Od jeho vzniku jím pro-
šlo již cca 100 herců a jde o jeden z výrazných 
kulturních fenoménů města Litovle. Obnovitel 
litovelského Sokola, Mirko Spurník st., byl di-
vadelníkem tělem i duší. Záhy po získání So-
kolovny a opravě jeviště vznikla z jeho popudu 
silná snaha o obnovu dávné tradice litovelské-
ho sokolského divadla. Mirko Spurník, známý 
svým hercům především jako „Rejža“, se coby 
výrazná režisérská osobnost intenzivně zapsal 
do provedení mnoha her. Jeho nadšení a odda-
nost věci divadla je i dnes, několik let po jeho 
smrti, inspirací a pozitivní silou.
Jedním z impulzů vedoucích k obnově diva-
delního odboru Sokola v podstatě po 40 letech 
bylo úspěšné sehrání hry „Výtečníci“ pod tak-
tovkou Mirko Spurníka v roce 1996 na Gym-
náziu Jana Opletala. Odbor byl založen v roce 
1999 a první jeho premiérou byla 8. dubna hra 
„Dalskabáty – hříšná ves“, režírovaná právě 
Mirko Spurníkem st. Téhož roku pak byla ode-
hrána ještě pohádková hra „Drobínek“. 
Roční počet premiér se od té doby neustále 
proměňuje. Od prvních let se hry těšily pozitiv-
nímu přijetí u publika a herci neměli o diváky 
nouzi. Navíc se díky rostoucí aktivitě odboru 
do souboru dostávali další mimořádně kvalitní 
ochotníci, kteří pozvedávali a pozvedávají úro-
veň sokolského divadla v Litovli. Z nich pak 
vzešli další režiséři – a také autoři některých 
původních her – souboru. V rámci repertoáru 
v podstatě nebyla hra, která by se setkala s ne-
gativním přijetím.
Již od začátku po boku Mirko Spurníka st. 
působil Pavel Soldán, který hrál i ve výše zmi-
ňované hře na gymnáziu v roce 1996. V roce 
2000 režíroval v rámci odboru poprvé. Mimo 
režírování a hraní Pavel Soldán v rámci soubo-
ru působí i jako hudebník, dramaturg, střihač 
zvuku či scénograf.
Od první premiéry se mezi divadelníky po-
hyboval také Petr Linduška, zprvu jako herec, 
od svého režijního debutu „Limonádový Joe“ 
v roce 2003 i jako oblíbený režisér. Petr Linduš-

ka se účastnil většiny her, které soubor za dobu 
své existence sehrál, ať už jako režisér, herec či 
příležitostný kulisák. Za práci (nejen) v diva-
delním odboru Sokola byl v roce 2015 oceněn 
Cenou města Litovle.
Další výraznou osobností souboru je Michal 
Schmalz. Poprvé hrál ve hře „Slaměný klo-
bouk“ v roce 2000. Postupně se kromě hra-
ní propracoval i ke skládání scénické hudby  
a k režírování. Jako první režíroval hru z pro-
středí psychiatrie „Mohu vám pomoci?“, jejímž 
je zároveň i autorem. Kromě dalších režisér-
ských a scénáristických počinů skládá nejen 
divadelní hudbu, ale píše i autorské písně. Ve 
hrách „Na značky“ a „Furt Furianti“ hrál a zpí-
val se svou kapelou Střemkoš. Zatím posled-
ním autorským dílem je hra SOKL.
Cestou od výtvarnice přes herečku k režisérce 
souboru prošla Jana Burešová. Její spolupráce 
se sokolskými ochotníky začala v roce 2002 
při malování kulis pro „Limonádového Joea“, 
stejně tak se – spolu s výrobou kostýmů – za-
pojila v roce 2005 u „Rychlých šípů“. Postupně 
přidala i spolupráci scénáristickou a hereckou, 
aby nakonec v roce 2008 uvedla a režírovala 
svou vlastní hru „Asterix a Obelix“. Stejně tak 
režisérkou i autorkou v jednom byla u her „Sa-
turnin“ a „Tajemný hrad v Karpatech“.
Jak je vidno dle názvů sehraných her, soubor 
se zaměřuje spíše na kusy veselejší a odlehče-
né – nikoliv však lehkovážné. Právě kvalitní 
umělecké zpracování litovelských ochotníků 
ukazuje, že humor je uměním, a navíc kořením 
myšlenek, které si hry kladou za cíl předávat di-
vákům. Již bylo naznačeno, že kromě známých 
děl klasiků sehrál divadelní odbor i nejednu 
původní, autorskou hru. Právě tato nesamo-
zřejmá skutečnost posouvá litovelské sokolské 
divadelníky na vyšší úroveň ochotnického di-
vadla, než by možná nezasvěcený divák na ma-
lém městě čekal. 
Některé autorské hry již byly zmíněny, pro 
přehled a pro úplnost je ale zopakujme a do-
plňme. Z řad členů divadelního odboru se re-
krutovali tito autoři, a někdy režiséři v jedné 
osobě: Iva Kevešová ml. (Mauglí), Otto Orany 
(Mauglí, Liška Bystrouška), Michal Schmalz 
(Mohu vám pomoci? Už tu byla? Co Vám kdo 
dá?), Pavel Soldán (Na značky!), Zdeněk Šmíd 
(Kaleidoskop, Psí srdce, Na značky!, Pojďte se 
bát). Více se mohou čtenáři dočíst o sokolském 
divadle v knize Petra Zajíčka Sokol Litovel – 
historie a současnost, z níž autor tohoto článku 
také čerpal.
Divadelní odbor dnes patří mezi jeden z nej-
větších souborů sokolských ochotníků dneška. 
Ve městě se těší značné popularitě, a proto se 

můžeme těšit na březen 2020, kdy 
diváci zhlédnou již populární hry  
Vinnetou a SOKL a úroveň amatér-
ského divadla budou moci porovnat 
při hrách Mandragora Niccolo Ma-
chiavelliho, kterou sehraje soubor  
z Václavova, Zavolejte Jeevese v podání 
spolku Za dveřmi z Náměště na Hané 
a Medlovské ochotnické divadlo pre-
zentuje kus Argostory aneb bezkon-
taktní ženy. O tom i o dalším ale více  
v únorovém vydání Litovelských  
novin.                                        Mirko Spurnik

Divadelní odbor Sokola v roce 2020



Stalo se v Litovli

• 120 let
Václav Alois ČIKL se narodil 13. 1. 1900 ve Slavětíně, 
absolvoval litovelské gymnázium a poté se přihlásil  
u biskupa Gorazda jako kandidát kněžství. Po vyško-
lení v církevním ústředí byl vysvěcen pro působení  
v pravoslavné obci v Přerově. V roce 1938 odešel na 
pokyn biskupa Gorazda do Prahy, kde přijal místo 
faráře v chrámu Cyrila a Metoděje v Resslově ulici,  
v jehož kryptě poskytl útočiště partyzánům po aten-
tátu na Heydricha. Po prozrazení byl zatčen gesta-
pem a 4. 9. 1942 v Praze popraven. Pomstě nacistů 
neunikla ani jeho manželka Marie (rozená Klysová), 
popravená 24. 10. 1942 v Mauthausenu.

• 80 let
Přemysl KRBEC se narodil 28. ledna 1940 
v Litovli, kde byl jeho otec zaměstnancem cukro-
varu. Po otci zdědil lásku k tělocviku, v litovelské 
Sokolovně získal základy k pozdějším úspěchům.   
V letech 1957–1958 se stal přeborníkem republiky 
staršího dorostu, v roce 1960 mistrem republiky  
v přeskoku. V roce 1959 zvítězil v mezistátních zá-
vodech juniorů v Budapešti a toto vítězství uhájil  
i v odvetném utkání. Téhož roku byl jako junior  

v Kyjevě nejlepší z Čechoslo-
váků. Při mistrovství světa ve 
sportovní gymnastice v Praze 
v červenci 1962 získal zlatou 
medaili za přeskok koně nadél 
a tak se stal mistrem světa  
v této disciplíně. za tento vý-
kon byl mu udělen titul „za-
sloužilý mistr sportu“.         L. Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
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Ve funkci předsedy Samosprávy Seniorklu-
bu Litovel vystřídal PhDr. Josefa Hubáčka, 
který rezignoval ze zdravotních důvodů, 
pan Lubomír Faltus, místopředsedkyní  
a jednatelkou zůstala paní Jaroslava Köhle-
rová, kronikářkou paní Milada Faltusová. 
Jako členové Samosprávy dále pracovali 
Miroslav Fendrych, Jiřina Jedličková, Libuše 
Grohmanová a Věra Hojgrová. Po odstou-
pení paní Libuše Grohmanové ze zdravot-
ních důvodů byla kooptována paní Zdenka 
Čamková. Samospráva se scházela pravidel-
ně druhé pondělí v měsíci (s výjimkou mě-
síce července). Dr. Josef Hubáček byl zvolen 
čestným předsedou a po celý rok pomáhal 
činnosti klubu.
Nejoblíbenějšími akcemi byly besedy, zá-
jezdy a exkurze. Zájezdů bylo uskutečně-
no celkem 8 (autobusový zájezd na zámek 
Kuks, do Hudebního divadla v Olomouci na 
představení „Královny“, do MDO na čino-
hru „Cyrano z Bergeracu“ a do předvánoční 
Prahy; „šlágrem“ se staly zájezdy do termálů 
ve Velkých Losinách, které byly uskutečně-
ny 4. Kromě toho byl zajištěn wellness pobyt 
v Sezimově Ústí a maďarských termálech  
v Bükfürdő. Besed bylo 9 (s Petrem Lin- 
duškou o jeho tvorbě, s Ing. Škurkem o Ma-
dagaskaru, MUDr. Vojancovou o Petrohradu  
a Polsku, panem Navarou o Jihoafrické repub-
lice, Mgr. Mírovou o Vietnamu, panem Číha-
lem o změnách v dopravě a panem Hojgrem  
o přírodních zajímavostech). Ve třech se-
minářích se senioři seznámili s problemati-

kou „Jak se bránit šmejdům“ (SOS); „Práva  
u lékaře a Senior fit akce“ (Kancelář om-
budsmana) a „Bezpečná domácnost, in-
terakce léků a rizikové jevy při práci s po-
čítačem“ (KRS Olomouc). Populární byly  
i exkurze (5) do Alibony, ČOV, EKT CZ na 
průmyslové zóně a dvě exkurze do podniku 
HEAD (HTM sport, s.r.o.).  
Senioři žili i sportem – zúčastnili se Spor-
tovních her seniorů Olomouckého kraje, 
Zábřežského sedmiboje a 2. sportovních 
her seniorů v Litovli, kterých se zúčastni-
lo 60 seniorů. Paní Věra Spurná připravila 
šest pěších výšlapů a pan Miroslav Fendrych 
jeden cyklovýlet.  Účastnili se i akce Babič-
ka roku 2019 v Olomouci, kde členka Se- 
niorklubu Litovel paní Ella Konečná (97 let) 
byla vyhlášena nejstarší babičkou a odnesla 
si korunku a šerpu.
V plánu byly i slavnostní akce – Vítání jara  
a loučení se zimou (březen), koncert skupiny 
Javory jako dárek města k Mezinárodnímu 
dni seniorů (1. 10.) a setkání s vedením města  
i vedením spolupracujících organizací za účasti 
92 seniorů a 4 hostů. Na této akci vedení města 
poděkovalo klubu za činnost pomáhající k ak-
tivnímu životu seniorů v našem městě. Posled-
ní akcí roku byla schůzka seniorů s posezením 
u stromečku a soutěží o nejlepší vlastnoručně 
vyrobenou vánoční ozdobu. Ke konci roku je 
v Seniorklubu Litovel evidováno 417 seniorů. 
Bylo uskutečněno 53 akcí (včetně 11 schůzek 
Samosprávy), kterých se zúčastnilo 1 655 se- 
niorů.                                                            hj + mf

Ohlédnutí za uplynulým rokem...

Vítejte v roce 2020 s novými plány! Máme 
za sebou rok 2019. Víme, kde se zadařilo,  
i o smutku z nesplněných snů.
Nejdříve si připomeneme  uskutečněné akce. 
V pátek 8. listopadu přijelo na celorepublikové 
finále Babičky roku 39 našich seniorů a hrdě 
tleskali i nádhernému vystoupení našeho sou-
boru Hanačka. Do organizace akce se zapojila  
i naše Samospráva.

Ve čtvrtek 21. listopadu přiblížila 44 seniorům 
MUDr. O. Vojancová zájezd do Polska za tu-
ristickými zajímavostmi. Promítání podložila 
hudbou F. Chopina. Mazurská jezera, písečné 
duny, jantarové stezky, pobřeží Baltu s přísta-
vy Gdaňsk a Gdyně, křižácký hrad Malbork, 
Wroclaw – zakladatelem měl být český kní-
že Vratislav I., Poznaň, Toruň, Krakov a další 
města s krásnými památkami. Staré Město ve 

Varšavě, které bylo zničené válkou, je zno-
vu zrekonstruováno. Katolická země má 
mnoho poutních míst, kostelů, katedrál, 
hradů a zámků. Můžete Polsko navštívit  
i vy a těšit se nejen těmito krásami!
Ve čtvrtek 28. listopadu jsme se sešli  
v Koncertním sále Městského klubu  
s představiteli města. Předseda Seniorklu-
bu L. Faltus přivítal 96 seniorů, předsta-
vitele města, hosty a přečetl program. 
Pěvecký kroužek žáků ZŠ Jungmannova 
zpíval pod vedením Mgr. M. Němcové. 
Paní učitelka M. Thírová nacvičila pásmo 
Piráti z Karibiku – cvičení s pompóny.
Starosta V. Kohout informoval o výstav-
bě a opravách v Litovli a okolí i o příštích 
plánech. Místostarosta Mgr. L. Broza se 

připojil k proslovu starosty. Ředitelka Městské-
ho klubu Bc. Hana Neumanová a předsedkyně 
Krajské rady seniorů Ol. kraje M. Hesová oce-
nily spolupráci se Seniorklubem. Později se do-
stavil i vedoucí Odboru sociálního a správního 
Mgr. P. Procházka. K hostům patřil i čestný 
předseda Dr. J. Hubáček.
Předseda poděkoval členům Samosprávy  
a všem členům Seniorklubu, kteří nám při 
organizování akcí pomáhali. K poslechu  
a tanci hráli k všeobecné spokojenosti man-
želé Hesovi.
Ve středu 4. prosince připravila paní V. Spurná 
exkurzi do meteorologické stanice v Luké s pěší 
túrou do Sobáčova. Kombinovaného výletu se 
zúčastnilo 16 turistů, trasa byla dlouhá 6 km. 
(foto vlevo dole).  
Na leden jsme připravili: 8. ledna zájezd do 
Moravského divadla v Olomouci na operetu 
Manon Lescaut, 16. ledna povídání u čaje  
a kávy s promítáním, 23. ledna svatby doma 
a venku s L. Navarou, 25. ledna zájezd do 
Moravského divadla v Olomouci na operetu 
Země úsměvů. 
Věříme, že do roku 2020 jste vykročili tou 
správnou nohou s těmi správnými lidmi.      mf

Seniorklub informuje o akcích minulých i budoucích...



Okénko pro ženy

I okénko pro ženy vstu-
puje do dalšího nové-
ho roku a v něm se po 
celý rok zaměříme na 
to nejdůležitější, co 
v životě máme, a to 
zdraví. Povíme si něco 
o chřipce, nachlazení, jak proti nim účinně 
bojovat, otevřeme i stále více skloňované 
téma alergií a nebo se podíváme na nej-
častější bolesti, které nás trápí. Bude toho 
ale samozřejmě mnohem více... V prvním 
díle si ověříme Vaše znalosti v oblasti zdra-
ví malým testíkem. 

1. Chřipku na rozdíl od nachlazení provází:
a) vysoká teplota
b) zvýšená teplota
c) teplota vůbec není

2. Co je to celiakie?
a) onemocnění způsobené nesnášenlivostí cukru
b) onemocnění způsobené nesnášenlivostí 
     laktózy
c) onemocnění způsobené nesnášenlivostí lepku

3. Co je to hypertenze?
a) nízký krevní tlak
b) vysoký krevní tlak
c) optimální krevní tlak

4. Lymskou boreliózu přenášejí:
a) blechy
b) komáři
c) klíšťata

5. Když Vám lékař oznámí, že máte v oku 
glaukom, co to znamená?
a) zelený zákal
b) šedý zákal
c) ječné zrno

6. Co sleduje lékař vyšetřením zvaným spi-
rometrie?  
a) kardiovaskulární oběh
b) objem vzduchu, který pacient vdechuje či vy-
dechuje v závislosti na čase
c) onemocnění či poranění kloubů

7. Mezi povinná očkování NEpatří:
a) očkování proti spalničkám
b) očkování proti chřipce
c) očkování proti tetanu
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

         Maja Lunde: Sněhová sestřička
                                                                                                              Megan Spoonerová: Sherwood
                  Paulina Swist: Komisař
                                                                                Josef Kubáník: Poslední deník Květy Fialové
         Caroline Bernard: Múza z Vídně

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

INzERCE

Správné odpovědi: 1a, 2c, 3b, 4c, 5a, 6b, 7b

Ze společnosti

Odešli
25. 11.  Petra Smetanová z Litovle (41 let)
  8. 12.  Miloslav Doubrava z Litovle (52 let)
11. 12.  Věra Voříšková z Haňovic (84 let)
15. 12.  Stanislav Vlček z Pňovic (57 let)
16. 12.  Mgr. Jaroslav Hála z Litovle (79 let)

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

Maja Lunde: Sněhová sestřička
Dojemná vzpomínka na vánoční čas pro 
děti. Štědrý den býval pro Juliána tím nej-
krásnějším v roce. Jenže letos je všechno ji-
nak. Žádné přípravy se nekonají, jako by Vá-
noce vůbec neměly nastat. Celá rodina totiž 
truchlí nad ztrátou Juliánovy starší sestry 
Juni. Naštěstí Julián potká Hedviku, dívku  
s nakažlivým úsměvem. To ona mu připo-
mene, jak krásné můžou svátky být, a vrátí 
mu naději, že by Vánoce přece jen mohly 
přijít i k nim domů.

Megan Spoonerová: Sherwood
Dobrodružství pro dívky s trochu jiným Ro-
binem Hoodem.

Paulina Swist: Komisař
Druhá z řady čtivých a napínavých detekti-
vek polské autorky.

Josef Kubáník: Poslední deník Květy Fialové
Květa Fialová. Pro některé charismatic-
ká dáma se zvláštním tajemstvím v očích, 
pro jiné jízlivá komentátorka s kousavým 
humorem, pro další pokorná žena, se kte-
rou se život nemazlil a ona přesto dokázala 
stárnout s elegancí a noblesou. Co z toho je 
vlastně pravda? Jaká byla jedna z nejoblíbe-
nějších českých hereček ve skutečnosti?

Caroline Bernard: Múza z Vídně
Historický román o skutečné postavě ví-

deňské bohémy, umělkyni 
Almě Schindlerové, která 
byla inspirací pro světozná-
mé umělce Gustava Klimta  
a Gustava Mahlera.

Úspěšný rok 2020 přejí 
našim milým čtenářům  
a čtenářkám litovelské kni-
hovnice.                              lf

Z Hanácké ambasádê
Dobři lêdi s nama 

Váženi a mili zlati! 
  

Nové rok je tade znova  
přejeme si vespolek, 

štěsti, zdravi, ať se daři, 
dobry slovo – vzácné lék. 

  
Né jenom, že potkáme se 
v ten čas jenom náhodó, 

patři k temo posezeni  
s doprovodnó pohodó. 

  
Jak se rádi potkáváme 

zaplať pánbu za to, 
jenom tém se poznáváme  

miró vrchovató. 
  

Hanáci só dobři ledi 
me to přepomináme, 

na té našé „ambasádě“  
dež se s vama vitáme. 

  
Pamětnici, staři, mladi, 
dež si stisknem pravico, 
ať je citět teplo v srdco 

e to vzácnó tradico! 
  

Váš Zdenek Brané 

Je lepší být nenáviděn proto, jaký jsi, 
než být milován pro to, co nejsi. 

Kurt Cobain
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LEDEN

Na začátku měsíce vyšli do ulic Tři králové. V 57 obcích našeho regionu koledovalo 134 skupinek. 
Byla vykoledována částka 660 546 Kč. · Jízdenky IDSOK se nově začaly prodávat v TIC Litovel.  

· Bilancovali jsme demografii obyvatel. V Litovli nás žije 9 745. Oproti roku 2017 je nás  
o 44 méně. Žen bylo o něco více – 4 221, mužů 4 055. Průměrný věk byl 43 let, narodilo se 124 dětí, 
zemřelo 110 lidí. Nejoblíbenější jména? Mezi chlapeckými vedl Jakub, Lukáš a Vojtěch, z dívčích 
pak Ema, Julie a Vanesa. Svateb bylo 69, rozvodů 31. 

ÚNOR 

Od 1. února občany čekala změna při možnosti ukládání některých odpadů. Na sběrný dvůr se od 
tohoto data nemohly ukládat biologicky rozložitelný odpad a stavební suť. · Bylo schváleno na-

výšení počtu jízd Senior taxi. Původní počet 5 byl navýšen na 10 jízd měsíčně. · Byly schváleny nové 
osadní výbory pro volební období 2018–2022. Ke změně předsedů došlo v šesti místních částech: Bře-
zové, Chudobín, Nasobůrky, Nová Ves, Savín a Tři Dvory. · Nejlepšími EY Podnikateli roku Olomouc-
kého kraje pro rok 2018 se stali majitelé Brazzale Moravia a.s. Jejich mléčné výrobky pod značkou 
Gran Moravia jsou oblíbené v České republice i v Itálii. · Koncem února se konal již 30. ročník soutěže 
Dívka roku ČR 2019 základního kola v Litovli. Dívkou roku se stala Tereza Spurná z Litovle. · 3. místo  
v kategorii juniorů soutěže Sportovec Olomouckého kraje 2018 získala Barbora Dimovová.

BŘEZEN  

Začátkem března uctili zástupci města památku našeho prvního československého prezidenta  
T. G. Masaryka. U příležitosti výročí jeho narození položili k památníku u Gymnázia Jana  

Opletala kytici. · Litovel se v noci z neděle 10. března na pondělí 11. března potýkala s vichřicí. Ta ničila 
stromy, chodníky i střechy, lámala značky. Domácnosti byly bez elektřiny. Kalamitní stav trval až 
do pozdních nočních hodin. · Litovelská knihovna ocenila nejlepšího čtenáře. Stal se jím pan Zde-
něk Soukup z Litovle, který si za uplynulý rok půjčil rekordních 131 knih. 
 

DUBEN

V dubnu se tradičně konal mobilní sběr objemného a nebezpečného odpadu. Dále byly každý mě-
síc přistaveny na určená stanoviště velkoobjemové kontejnery společnosti ZKJD-TECH s.r.o., 

do kterých mohli občané ukládat bioodpad. · V Muzeu Litovel se konal Velikonoční jarmark. Na již 
čtvrtém ročníku prezentace jarních zvyklostí byly k vidění různé techniky zdobení vajec, výroba 
dekorací, pletení pomlázek, vystoupily děti z Národopisného souboru Pantla. · Proběhly zápisy do  
1. tříd základních škol. · V půlce dubna byla i přes nepřízeň počasí, které bylo spíše zimní než jarní, 
zahájena turistická sezóna. V rámci ní byla zpřístupněna největší turistická lákadla města, konaly 
se projížďky na loďkách po Nečízu, přišel i skřítek Lesánek. · Koncem měsíce se konalo tradiční 
setkání s podnikateli. Na něm se hovořilo o významných investicích města nebo o problémech, které místní podnikatele trápí. · Další 
setkání proběhlo s městy, která s Litovlí sousedí, a to s Mohelnicí, Uničovem a Šternberkem. Cílem setkání byla výměna informací  
a zkušeností s vedením měst. · U příležitosti Dne učitelů se konalo tradiční setkání ředitelek, ředitelů a učitelek místních školek a škol. 
· Město Litovel se rozhodlo využít další, v této době napříč generacemi velmi oblíbený informační kanál, a to Facebook. Ten slouží 
jako další komunikační prostředek mezi úřadem a obyvateli města. 

KVĚTEN

V pátek 24. května a v sobotu 25. května proběhly další volby, tentokrát do Evropského parlamen-
tu. Bylo odevzdáno 2 044 úředních obálek, volební účast činila 25,72 %. U nás vyhrála strana 

ANO 2011 s 543 platnými hlasy. · Litovel obdržela 1. místo v soutěži Olomouckého kraje a EKO- 
KOM – Keramická popelnice. Jsme nejlepší v třídění v kategorii měst a obcí od 2 do 15 tis. obyvatel.  
· Byla dokončena revitalizace Uničovského rybníka – byla provedena rekonstrukce odpadního kanálu, 
požeráku, loviště a schodů. · 15. května se konalo 1. otevřené setkání starosty města s občany. Na něm 
starosta prezentoval plánované akce, které město čekají, otevřel témata, o kterých se hodně mluví jako 
např. parkování, nová sportovní hala, nový sběrný dvůr, bydlení, hlídky Městské policie ad. · Konal se  
12. ročník Silácké Litovle. Sportovní družstva změřila své síly ve shybech na hrazdě, vzpěračském 

nadhozu, hodu 10kg medicinbalem přes hrazdu, bench-pressem na rovné lavici se 70kg činkou či v přemisťování různých břemen 
na čas po vyznačené trase. · Koncem května proběhlo slavnostní otevření nové zahrady v Církevní mateřské škole Svatojánek. Děti 
mají k dispozici nové houpačky, průlezky, hřiště s brankami, pískoviště ad. · 30. května byl po více jak roce otevřen Pavlínský most. 
Stavba si vyžádala investici 26,7 mil. Kč.  

ČERVEN

Nové chodníky a místa pro parkování mají v místní části Rozvadovice. · Vznikl nový film  
o Gustavu Frištenském z dílny Libuše Rudinské. · A když červen, tak nesmí chybět Hanácké 

Benátky. Tentokrát se představili např. Debbi, Traktor, Petr Kolář, The Gardeners ad. · 5. červ-
na byla zahájena koupací sezóna na biotopu. Nový je povrch chodníčku kolem bazénu, povrch 
vstupních pláží a u bufetu. Byl zakoupen nový robotický vysavač, instalovány nové bezpečnostní 
skříňky. · Děti ze ZŠ Jungmannova a ZŠ Vítězná byly v litovelské knihovně slavnostně pasovány na 
čtenáře. · Litovelskými nadějemi pro rok 2019 se stali: Kateřina Buchtová, Tadeáš Fryčák, Nikola 
aVeronika Gáborovy, Eliška Smetanová, Johana Štaffová, Barbora Švábová a Barbora Zlámalová. 
Ocenění převzali diplom spolu s finančním darem ve středu 19. června.  

Další rok je za námi. Pojďme se společně ohlédnout, jaký byl...
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ČERVENEC

Publikace Litovel – Velké dějiny města získala čestné uznání za nominaci v anketě Ceny Olomoucké-
ho kraje za přínos v oblasti kultury 2018 a poděkování za vynikající práci při propagaci Olomouc-

kého kraje. · O prázdninách proběhla oprava výtahu na Poliklinice. · Byl zateplen další dům na Vítězné  
a opravena jeho fasáda. · ZŠ Jungmannova slavnostně otevřela koncem června sedm zrekonstruova-
ných tříd. Součástí dvou projektů bylo i vybudování bezbariérového WC, vysazení stromů, keřů a kvě-
tin ve školním dvoře. Nově byla vytvořena konektivita školy, byly opraveny elektroinstalace, poplašné 
zařízení, kamerový systém i rozhlas. · Závěr školního roku patřil tradiční školní slavnosti ZŠ Vítězná, 
tentokrát na téma Deskové a PC hry. · Areál Pivovaru Litovel ovládli nejlepší světoví strongmani. Konal 
se totiž Memoriál G. Frištenského. Siláci se utkali v pěti disciplínách – např. zvedání tří různě těžkých 
předmětů nebo hod kamenem. · Začátkem července se ve Vilémově konaly již páté Hry bez hranic, které vyhrálo družstvo z Choliny. 
· Na koupaliště byl dodán defibrilátor. Dále byly na koupaliště pořízeny v rámci projektu Třídíme i na koupališti plastové popelnice 
a popelnice na kovové odpady.  

SRPEN

Úspěšně pokračuje stavba kanalizace v Myslechovicích. Na začátku srpna byly dokončeny všechny úseky 
kanalizace a téměř všechny veřejné části kanalizačních přípojek. · Havarijní stav elektroinstalace v budo-

vě 1 Městského úřadu si vyžádal její kompletní opravu. Stavební práce probíhaly od začátku září v několika 
etapách. · Koncem srpna byla na náměstí Př. Otakara umístěna putovní výstava Nezapomeňme – Listopad 
´89 na střední Moravě. Město se tímto zapojilo do celorepublikových oslav 30. výročí sametové revoluce. 
· Mezi loděnicí a městským koupalištěm vzniklo nové workoutové hřiště. · Litovlí projel cyklistický závod 
Czech Tour 2019. · Tradičně se o druhém srpnovém víkendu konal Litovelský otvírák. Jubilejní 15. ročník si 
nenechalo ujít více než 10 tis. lidí. · Během letních prázdnin proběhla rekonstrukce školní jídelny. 

 

ZÁŘÍ

U příležitosti 82. výročí úmrtí našeho prvního československého prezidenta T. G. Masaryka položilo vedení města kytici k jeho 
památníku. · V sobotu 7. září se konaly tradiční Litovelské slavnosti. · Starosta města Viktor Kohout získal 2. místo v anketě Ceny 

Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí 2019 (kategorie Odpadové hospodářství). 

ŘÍJEN

Proběhla celonárodní veřejná sbírka Bílá pastelka. Výtěžek v Litovli činil 8 665 Kč. · Muzeum Lito-
vel žilo na podzim archeologií. Konalo se několik vycházek, přednášek, nová výstava, křest knihy 

Výpravy za litovelskou archeologií i Mezinárodní den archeologie. · Začátkem října se konala Plavecká 
soutěž měst. Litovel se umístila na krásném 3. místě. · Proběhlo další otevřené setkání se starostou měs-
ta. Hovořilo se o projektech, které se podařily, ale i o těch, které naopak ne. Proběhla diskuse nad téma-
ty, která občany zajímají. · Byl rozšířen městský kamerový systém. Nově byly dvě kamery umístěny na 
křižovatce ulice Vítězná a Žerotínova před barem Alibaba. · Pro litovelskou hasičskou stanici zakoupilo 
město nový teleskopický osvětlovací balón. · Přírodní koupací biotop byl v anketě Ceny Olomouckého 
kraje v oblasti cestovního ruchu vyhodnocen jako 4. nejlepší místo pro letní dovolenou u vody. · Na 
podzim probíhala revitalizace historické aleje z Litovle na Nové Zámky. V rámci ní byly vysazeny duby a lípy. · Dokument Celoživotní 
zápas G. Frištenského se stal vítězem 22. ročníku Mezinárodního festivalu filmů se sportovní tematikou Sportfilm Liberec 2019. · Nej-
starší babička roku je z Litovle. Titul vyhrála v soutěži, která probíhala na Floře v Olomouci, paní Ella Konečná z Litovle. · Mistrovský 
titul obhájil na Bobr Cupu tým Pivovar Litovel. · Stavba kanalizace v místní části Myslechovice a obci Haňovice se dostala do svého 
finále – 31. října se uskutečnilo v Kulturním domě v Haňovicích setkání vedení města Litovel, obce Haňovice a občanů obou obcí. 

LISTOPAD

Ministr vnitra Jan Hamáček navštívil Litovel. · V pátek 22. listopadu byl pokácen smrk na Rybníč-
ku, který se stal vánočním stromem pro rok 2019. Poprvé proběhla na Facebooku města anketa 

Dejte jméno vánočnímu stromu. Nakonec bylo vylosováno jméno Naděje, které bylo vyhlášeno při 
slavnostním rozsvícení 29. listopadu. · Parčík na Staroměstském náměstí procházel na podzim úpra-
vou. Vznikla kamenná zídka jako imitace původní hřbitovní zdi, která zde stávala, a dále byly vymo-
delovány dva kopce osázené dřevinami. · Byla dokončena druhá etapa stavby, která řešila havarijní stav 
mostní konstrukce přes Radniční Moravu u Sochovy vily v ulici Husově a také zastropení vodního toku 
v této ulici. · Nová výsadba stromů proběhla na sídlišti Novosady, u tenisových kurtů, nová lipová alej 

vznikla v místní části Chořelice. · Již pošesté se Muzejní společnost Litovelska z.s. rozhodla uctít Den válečných veteránů. V místních 
částech byly zapalovány u pamětních desek svíčky a pokládány červené květy. · V pátek 15. listopadu byla před budovou litovelské-
ho gymnázia uctěna památka Dne boje za svobodu a demokracii. Vzpomínáno bylo na studenta tohoto gymnázia Jana Opletala. 
· Listopad letos patřil oslavám 30. výročí Sametové revoluce. Na řadách míst se konaly různé vzpomínkové akce. V Litovli např. 
Komiksová výstava, módní přehlídka na ZŠ Vítězná. Přímo 17. listopadu se konala vzpomínková akce na náměstí v režii spolku Na 
Pavlínce a Muzejní společnosti Litovelska. · TIC Litovel získalo 2. místo za Olomoucký kraj v každoroční anketě Oblíbené informační 
centrum roku 2019.   

PROSINEC

Prosinec se nesl ve znamení vánočních akcí na náměstí. Vánoční program začal rozsvěcováním stromu, o týden později se konal již 
XIII. slet čertů, Mikulášů a andělů s kapelou Reflexy. Dále se Litovel zpěvem pěti nejznámějších českých koled připojila k celore-

publikovému projektu Česko zpívá koledy. Poslední vánoční akcí na náměstí byly Andělské Vánoce – multimediální kamion nabídl 
andělskou poštu, čertovskou rodinku, sněhuláka Kuličku ad. 
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Městský klub Litovel 

 Předprodej: Turistické informační centrum při MK, nám. Př. Otakara 762, Litovel tel.: 585 150 499  nebo 775 339 098, e-mail: vstupenky@mklitovel.cz
www.mklitovel.cz, www.hanackebenatky.eu, www.litovel.eu                                                                                     
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· 5. 12.–17.1.    Prodejní VÝSTAVA STUDIA ATELIÉR A BETLÉMY PAVLA 
ČUNDERLEHO
Prostory TIC Litovel, PO–PÁ 8–17 hod., SO 9–15 hod., vstupné dobrovolné.
Prodejní výstava regionálních výtvarníků a výstava betlémů sběratele z Pňovic.

· úterý 7. 1.    SLAVIC TRIO
Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné 80 Kč. Koncert v rámci KPH.
Barbora Trnčíková – hoboj, Anna Sysová – klarinet, Petr Sedlák – fagot.

· 9.–30. 1.    HANA PASTRNKOVÁ
Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15 hod., ST 8–17 hod., PÁ 8–13 hod.,  
SO 10–13 hod., volný vstup.
Výstava obrazů. Vernisáž proběhne ve středu 8. ledna v 17 hod.

· neděle 12. 1.    POHÁDKOVÝ DĚTSKÝ KARNEVAL
Velký sál záložny v Litovli, 15 hod., vstupné 30 Kč.
Karneval plný tance, zábavných her a dětských písniček s Ivo Opletalem,  
fotokoutek, opičky Fifi a Ola, taneční vystoupení TS Kaster.

· úterý 14. 1.    ROMÁN PRO POKROČILÉ (KINO) 
Velký sál záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 90 Kč.
Filmová komedie s Markem Vašutem, Jitkou Čvančarovou, Miroslavem Etzle-
rem, Vandou Hybnerovou, Berenikou Kohoutovou a dalšími.

· středa 15. 1.    GRINCH (KINO)
Velký sál záložny v Litovli, 14 hod., vstupné 40 Kč/žák.
Animovaná rodinná komedie, promítání pro školní družiny a veřejnost.

· pátek 17. 1.    MĚSTSKÝ PLES 
Velký a Malý sál záložny, 20 hod., předprodej 150 Kč, na místě 200 Kč. 
Program: hraje skupina GALAXY, polonéza ZŠ Jungmannova, TK Caramba Lito-
vel, vystoupení taneční skupiny Latifah (led show s křídly a kankán). Občerst-
vení a tombola zajištěny.

· pondělí 20. 1.    DRUHÁ TVÁŘ – EVA URBANOVÁ & BAROCK
Velký sál záložny v Litovli, 19 hod., vstupné v předprodeji 550/590 Kč, na místě 

příplatek +50 Kč. Operní diva zpívá rockové hity (Queen, Nightwish, Nazareth, 
Scorpions, A. Bocelli a další).

· středa 22. 1.    DRAHOUŠKU, TOUŽÍM PO TOBĚ...
Velký sál záložny v Litovli, 19 hod., vstupné od 300 Kč, na místě +50 Kč.
Divadelní komedie v podání Divadla Radka Brzobohatého.

· čtvrtek 23. 1.    PRINCEZNA ZE MLEJNA
Velký sál záložny v Litovli, 10 hod., vstupné 40 Kč.
Muzikálová pohádka divadla Pegas podle filmové předlohy zdeňka Trošky.

· každý čtvrtek od 23. 1.    TANEČNÍ KURZ PRO POKROČILÉ
Koncertní sál MK, 17.30 hod., 8 lekcí/1500 Kč/os.
Taneční kurz pro pokročilé pod vedením tanečních lektorů z TŠ Coufalových 
Olomouc.

· 25. 1.–20. 3.    KOLO – DESET STUPŇŮ K DOKONALOSTI 
Prostory TIC Litovel, PO–PÁ 8–17 hod., SO 9–15 hod., vstupné dobrovolné. 
Výstava historických kol ze sbírky pana Karla Poláška.
 
PŘIPRAVUJEME: 
11. 2. ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS – SWING NYLONO-
VÉHO VĚKU
17. 2. MOTANI – EXPEDICE BORNEO (beseda)
18. 2. MATYÁŠ NOVÁK (koncert v rámci KPH)
23. 2. MÁŠA A MEDVĚD (animační program pro děti)
   3. 3. DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU (Divadlo Járy Cimrmana)
17. 3. 4TET (koncert)
20. 3. MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
24. 3. MARKÉTA JANOUŠKOVÁ A DUO DU RÊVE (koncert v rámci KPH)
26. 3. HANÁCKÁ AMBASÁDA
13. 6. HANÁCKÉ BENÁTKY (Marta Jandová, Argema, Hudba Praha, Monkey 
Business, Ready Kirken a další)

změna programu vyhrazena. 

Mediální partneři: RÁDIO ČAS, RÁDIO RUBI, PROFIT, KDY-KDE-CO

Proměna první dámy české 
opery v rockovou star v novém 
projektu Evy Urbanové nabíd-
ne koncert nabitý rockovými  
a popovými songy. Evu Urbano-
vou doprovodí skupina BAROCK. 
Hutný zvuk klasických smyčco-
vých nástrojů se sóly koncertního 
mistra brněnské filharmonie, skvě-
lá rytmická sekce v čele s kytaristou  
a frontmanem AC/DC revivalu  
a kapely ČECHOMOR Adamem 
Malíkem vytváří pěvkyni spolehli-
vé zázemí pro uplatnění všech ba-
rev jejího skvělého hlasu v legen-
dárních popových a rockových 
hitech kapel QUEEN, Nightwish 
či pěveckých legend Andrei Bo-
cceliho, Il divo a mnoha dalších.

Eva Urbanová je jedna z nejvý-
znamnějších českých operních 
pěvkyň a sopranistek. Vystupuje 
na mnoha různých 
světových operních 
scénách včetně milán-
ské La Scaly, londýn-
ské Covent Garden  
a Metropolitní opery  
v New Yorku. Pravidel-
ně nahrává pro české 
hudební vydavatelství 
Supraphon. Od roku 
1990 je sólistkou Ope-
ry Národního divadla 
v Praze a počínaje 
rokem 2010 je též stálým hostem 
Národního divadla moravsko-
slezského v Ostravě. K její stěžej-

ní roli patří postava Kostelničky  
z opery Její pastorkyňa (Jenůfa) 
od Leoše Janáčka, za niž získala 

v letech 1997 a 2005 
cenu Thálie. V Metro-
politní opeře debuto-
vala v roce 1997 v roli 
Santuzzy v koncertním 
provedení opery Piet-
ra Mascagniho Sedlák 
kavalír. Na operním 
jevišti MET poprvé 
vystoupila 17. března 
1998 jako Ortrud ve 
druhém a třetím jed-
nání Wagnerovy opery 

Lohengrin pod taktovkou Jamese 
Levina a v témže roce zde vystou-
pila dále jako Tosca a znovu jako 

Santuzza. Na scénu MET se vrá-
tila v sezóně 2003/2004 v rolích 
Turandot, Cizí kněžny ve Dvořá-
kově Rusalce a opět v roli Santuz-
zy. Mimo operní představení se 
pravidelně věnuje také koncertní 
činnosti. Mezi její stálý koncertní 
repertoár patří Janáčkova Glagol-
ská mše (Londýn, Toronto, Athé-
ny), Dvořákovy skladby Stabat 
Mater, oratorium Svatá Ludmila 
(Edinburgh), Requiem nebo Te 
Deum. Vystupuje také ve Verdiho 
Requiem, v Mozartově Requiem 
či v Brittenově Válečném requiem, 
s nímž účinkovala v londýnské 
Royal Albert Hall. V roce 2017 jí 
byla udělena Medaile za zásluhy  
o stát v oblasti umění.                  MK

Operní diva Eva Urbanová vystoupí v lednu v Litovli!
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Plesová sezóna 2020
17. LEDNA

Městský ples, Litovel 

18. LEDNA
Myslivecký ples, Červenka

Hasičský ples, Haňovice

24. LEDNA
Školní ples zŠ Jungmannova, Litovel

25. LEDNA
Hasičský ples, Červenka

Házenkářský ples, Litovel

1. ÚNORA
Fotbalový ples, Litovel

Hasičský ples, Víska

8. ÚNORA
XXXIV. Hanácké bál, Litovel

Společenský ples obce Haňovice
Charitní ples, Nasobůrky
Fotbalový ples, Červenka

14. ÚNORA
Ples RS a zŠ Vítězná, Litovel

15. ÚNORA
Maškarní ples, Unčovice

21. ÚNORA
Myslivecký ples, Unčovice

29. ÚNORA
Ples RS GJO, Litovel

XVII. Sokolský ples „maškarní“ na 
Července

7. BŘEZNA
Tradiční ples přátel dobré zábavy, 

Litovel

14. BŘEZNA
Motorkářský ples, Unčovice

Přejeme Vám příjemnou zábavu!

Jaký je život rozvedených 
mužů, oddělených naštva-
nou exmanželkou od stolu, 
lože a účtu? Jak zapůsobí 
rozvod na jejich morálku  
a sebevědomí? Hlavní hr-
dina Rudolf (Marek Vašut), 
noblesní šarmantní světák, 
je po rozvodu způsobeném 
nerozvážnou milostnou 
avantýrou nucen přestěho-
vat se z přepychu velkoměs-
ta do venkovského hotelu, 
který vlastní se svým prostopáš-
ným bratrem Arnoštem (Miro-
slav Etzler). Rozladěn nastalou 
situací zmítá se Rudolf mezi od-
hodláním usadit se v klidném 
monogamním vztahu, a svody, 
jež mu denně servíruje notoric-
ký flamendr a sukničkář Arnošt.  
A jako by za trest nestačila koco-
vina, musejí se pánové vypořá-
dat i s protivnou a všeho schop-
nou majitelkou sousedního 
hotelu (Jitka Čvančarová), které 
tak nějak omylem vyhlásili vál-
ku. Díky vytrvalému výchovné-
mu působení hotelové recepční 

Nikoly (Berenika Kohoutová) 
se Rudolf ovšem přece jen po-
kusí navázat monogamní vztah,  
z něhož se ke všeobecnému pře-
kvapení vyvine vážná známost. 
Svět je ale malý a lež má krátké 
nohy. Obzvláště když role „deux 
ex machina" připadne Rudol-
fově exmanželce Marii (Vanda 
Hybnerová). Stranou dění ov-
šem nezůstane ani Rudolfův  
a Mariin podivínský syn Boh-
dan (Vincent Navrátil), který 
svým rodičům nedaruje vůbec 
nic. Českou komedii můžete vi-
dět v úterý 14. ledna od 18 ho-
din ve Velkém sále Záložny. MK 

Zveme na Román pro pokročilé

B. Trnčíková, A. Sysová a P. Sed-
lák spolu začali hrát v r. 2016 
jako stipendisté Akademie ko-
morní hudby pod vedením členů 
Berlínských filharmoniků Tomá-
še Jamníka a Václava Vonáška. 
Protože se komorní hudbě chtěli 
společně věnovat intenzivněji, 
rozhodli se založit Slavic trio,  
s nímž v roce 2018 získali 1. cenu 
na mezinárodní soutěži komor-
ních souborů v italském Chieri.
Barbora Trnčíková se věnova-
la od dětství hře na zobcovou 
flétnu a klavír, na gymnáziu za-
čala hrát na hoboj a v současné 
době je posluchačkou HAMU. 
Absolvovala studijní stáž na 
prestižní Conservatoire Nati-
onal Superieur de Musique ve 
francouzském Lyonu. Mezi její 
soutěžní úspěchy patří např.  
1. cena v mezinárodní soutěži  
v italském Chieri, 1. cena a titul 
absolutního vítěze v oboru hra 
na dřevěné dechové nástroje na 
mezinárodní soutěži Pro Bohe-
mia Ostrava a další. Byla vybrá-
na jako jediná česká reprezen-

tantka k účasti v mezinárodní 
soutěži AEOLUS v Düsseldorfu, 
kde se probojovala mezi 8 nej-
lepších hobojistů. 
Anna Sysová se začala hře na kla-
rinet věnovat ve dvanácti letech 
a nyní je  posluchačkou JAMU 
a studuje na Guildhall School of 
Music v Londýně. Je laureátkou 
několika soutěží v ČR i v zahra-
ničí. Je stipendistkou Akademie 
komorní hudby, německé nada-
ce Villa Musica a členkou dvou 
komorních souborů založených 
v Praze – Kalabis Quintet a Sla-
vic trio. Během posledních dvou 
let byla vybrána do významných 
evropských mládežnických or-
chestrů – G. Mahler Jugendor-
chester a The European Union 
Youth Orchestra. 
Petr Sedlák je v současné době 
studentem prestižní Royal Co-
llege of Music v Londýně, laure-
átem Mezinárodní soutěže de-
chových nástrojů a soutěže Pro 
Bohemia Ostrava. Je stipendis-
tou Akademie komorní hudby, 
absolvoval turné s Orchestrem 

mladých Evropské unie 
EUYO a pod vedením 
Vasilije Petrenka vystou-
pil mimo jiné na festivalu 
BBC Proms v Londýně. 
Kromě hry na fagot se vě-
nuje rovněž dirigování. 

Slavic trio potěší náš sluch
V neděli 12. ledna zveme 
všechny děti, ale i rodiče na 
Pohádkový dětský karneval 
plný tance, originálních sou-
těží a těch nejkrásnějších dět-

ských písniček. Za dětmi dorazí  
z Pohádkového království pan 
král se dvěma dcerami. Obě 
princezny děti naučí různé tan-
ce, soutěží s nimi a v průběhu 

karnevalu mají i svá taneč-
ní vystoupení. Programem 
bude stejně jako loni pro-
vázet Ivo Opletal. Během 
odpoledne můžete vidět 
i vystoupení taneční sku-
piny Kaster, a kdo si bude 
chtít odnést domů fotku  
v kostýmu, má možnost 
navštívit speciální fotokou-
tek, kde se nechá vyfotit.   
                                                       MK

Pohádkový karneval pro děti
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Vážení čtenáři, 
od tohoto čísla jsme pro Vás připra-
vili nový seriál. Ve firmě VÁPENKA 
VITOUL totiž pracuje skupinka 
čtyř nadšenců , kteří projíždí blízké 
i vzdálenější končiny. A jste zvěda-
ví, na jakém dopravním prostředku 
brázdí české i zahraniční silnice? 
Jak jinak než na pionýrech, jejichž 
průměrná rychlost se pohybuje ko-
lem 35 km/hod.
Rozhodli jsme se, že Vám každý 
měsíc přineseme rozhovor o zážit-
cích z jejich cest – a že jich není vů-
bec málo. V prvním povídání se do-
zvíte, jak se vůbec dali dohromady, 
proč zvolili zrovna tento dopravní 
prostředek a jaká  byla jejich prv-
ní cesta. Na otázky odpovídá Pavel 
Dostál, hlavní organizátor cest.

LN: Vše začalo již před 12 lety,  
v roce 2008. Prozraďte čtenářům, 
jak se Vaše parta dala dohromady? 
PD: Vše začalo při jedné z mnoha 
akcí v práci. Spolu s Radkem jsem 
chtěl ostatním klukům ukázat, 
jak je krásné cestovat na motorce. 
Myšlenka se chytla, ale záhy jsme 
zjistili, že skoro všem schází papí-
ry na motorku a vlastně ty motor-
ky taky. Přemýšleli jsme, jaký stroj 
máme doma všichni a shodli se na 
pinckovi. 

LN: Stroje jste tedy měli, kdy jste 
zorganizovali první vyjížďku? 
PD: Ta nebyla samozřejmě hned 
– každý máme rodiny, povinnos-
ti, najít čas, který sedí všem, je to 
nejtěžší. Na nějaký čas tedy náš 
nápad usnul. Nakonec jsme se za 
pár měsíců na jedné akci opět sešli  
a nápad oživili. Každý vyndal ze 
stodol a garáží zapadané a zapráše-

né stroje, které 
jsme se snažili 
spojízdnit. To 
se kupodivu 
podařilo, a tak 

jsme si naplánovali první vyjížď-
ku na nedaleký Plumlov. Já jsem 
osedlal Stadiona S11, Petr Jawu 
21, Jindra Jawu 20, Vraťa Jawu 555, 
Radek Jawu 23-Mustanga a kama-
rád Mirek Jawu 21.

LN: Dojeli jste tam?
PD: Správná otázka. To bylo první, 
co nás při plánování trasy napadlo 
– jestli tam vůbec my a naše stro-
je dojedeme. Přece jenom nám 
ani strojům není dvacet, ale řekli 
jsme, že to zkusíme. Byla to výzva! 
Vraťa nechal  natisknout trička  
s nápisem Jawa půldeci Tour, což 
je název naší party. Na vyjížďku 
jsme se všichni moc těšili. V den 
našeho odjezdu ale bohužel od 
rána pršelo, byli jsme tedy nuceni 
výlet přesunout o týden později.   

LN: A jak to tedy dopadlo? 
PD: Vždy startujeme z Vápen-
ky Vitoul, kde si zvážíme stroje. 
Přesně ve 12 hodin jsme tedy ko-
nečně plni očekávání vyjeli. Do-
jeli jsme akorát na oběd do Dra-
hanovic, když začal strašný liják. 
V klidu jsme tedy poobědvali  
s tím, že se to přežene a my bude-
me pokračovat v naší cestě. Tolik 
nealko piv jsme během čekání 
ještě nikdy nevypili! Nakonec 
jsme i přes déšť směr Plumlov 
vyrazili. Cestou pršet přestalo,  
a tak jsme bez problémů dorazili 
do cíle!!!

LN: Radost z dojetí do cíle byla ur-
čitě veliká, že? 
PD: To ano, to si nedovedete 
představit! Jak jsme byli nadšení  
z toho, že jsme dojeli bez jakého-
koli problému, tak jsme si řekli, 

proč nejet dál? Ráno jsme tedy 
vyrazili na Macochu. Cestou 
naše stroje prověřil 8km stoupák 
Drahanský kopec. Někteří jej vy-
jeli bez problémů, jiní se svěšený-
mi žebry na válcích. 

LN: Předpokládám, že jste cestou 
budili dost velkou pozornost... 
PD: To máte pravdu. Při výjezdu 
k Macoše jsme předjeli cyklistu, 
který z našich čoudících strojů 
moc nadšený, dle jeho dávivé-
ho kašle, nebyl. Po prohlídce 
Macochy jsme pak pokračovali 
směr Jedovnice, kde si nás fotili 
Holanďani a chtěli si hned něja-
ký náš stroj koupit. Potkali jsme  
i motorkáře, kteří tam měli sraz  
a hned nás zvali, ať jedeme s nimi 
na vyjížďku. Nakonec jsme jejich 
pozvání ale nevyužili s tím, že 
bychom je jen brzdili. 

LN: Co všechno jste si s sebou na 
cestu brali? 
PD: Tehdy ještě skoro nic. Ná-
řadí, náhradní svíčku, stan, 
spacák, karimatku a Vraťa ještě 
pumpičku. Ale s každou další 
a delší plánovanou cestou toho 
hodně přibývalo (různé náhrad-
ní díly, olej do benzínu, benzín, 
oblečení, nepromoky a samo-
zřejmě proviant). Celkem asi  
40 kg zátěže.                                                                                                                           

LN: Na to, že jste měli jet jen na 
Plumlov, se Vaše cesta výrazně 
protáhla. 
PD: Víte co, my byli tak nadšení, 
že cestu zvládáme, že se nám ani 
nechtělo jet domů. Ta jízda nás 
tak uchvátila, stroje nám držely 
– vlastně jedinou závadou byl 
jeden ulomený stojan. 

LN: Takže závěrečné hodnocení 
Vaší první cesty bylo na jedničku. 
PD: To ano – dokázali jsme ujet 

nějakých 140 km – v našich le-
tech  a s takovými stroji. Jediné, 
co nás ze začátku trápilo, byla 
bolest zadku, ale i ten si postup-
ně zvykl ☺.

LN: V únorovém čísle se podívá-
me kam? 
PD: To už jsme vyjeli za hranice 
a navštívili Polsko. Tam se nám 
již nějaké ty závady nevyhnuly... 
Ale o tom až příště...
Děkujeme při této příležitosti 
panu Vitoulovi za štědré spon-
zorské dary na každou naši vý-
pravu.                                          
                                                         red.

Nezbytné vážení před naším startem Focení naší party u Macochy

Na fichtlech tam a zase zpátky...
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Setkání s micro:bitem na ZŠ Vítězná
V nové poly-
funkční učebně se 
během říjnových 
a listopadových 
čtvrtečních odpo-
lední scházeli bý-
valí žáci ZŠ Vítěz-
ná, Jakub Kolář  
a Tomáš Něme-
ček, společně se 
zájemci ze 7., 8.  
a 9. tříd naší ško-
ly. Co bylo cílem těchto setkání? 
Naučit se základům progra-
mování micro:bitů. Micro:bit 
je kapesní minipočítač, který 
obsahuje celou řadu senzorů 
a sběrnic pro snadnou výrobu 
jednoduchých elektronických  
a robotických zařízení. Tato ak-
tivita je jedním z plodů úspěš-
né spolupráce mezi naší školou  
a VOŠ a SPŠE Olomouc, UP 
Olomouc a OK4inovace.
Vyvrcholením činnosti žáků 2. 
ročníku VOŠ a SPŠE Božetěcho-
va s žáky naší školy bylo před-

stavení užití micro:bitů na Dni 
otevřených dveří ZŠ Vítězná. 
Jakub s Tomášem přinesli autíč-
ko ovládané naprogramovaným 
micro:bitem, které umělo jezdit 
po černé čáře. Další ukázkou 
bylo micro:bitem dálkově ovlá-
dané autíčko s druhým napro-
gramovaným micro:bitem. 
Velmi kladně hodnotím vstříc-
ný přístup VOŠ a SPŠE Božetě-
chova k žákům základních škol. 
Jsem nadšená z příprav a výuky 
obou našich absolventů, Jakuba 
a Tomáše. Jsem velmi ráda, že 

máme na škole 
žáky, kteří ve svém 
volném čase chtějí 
přemýšlet a tvořit. 
Tím určitě posílili 
svoje algoritmické 
myšlení a zvýšili 
svůj zájem o tech-
nické obory.    
RNDr. M. Černá,

uč. informatiky

Mistři České republiky jsou z Vítězné!
To, že na Základní škole Vítězná 
v Litovli vyrůstají ti nejobrat-
nější písaři na nejen republiko-
vé, ale i světové úrovni, potvr-
dil tým pod vedením ředitelky  
Mgr. Zuzany Absolonové na 
27. mistrovství České republiky 
OPEN v záznamu a zpracování 
textů 2019. Žáci a absolven-

ti školy z klání přivezli třetinu 
všech udělených medailí a hned 
7 titulů mistra České republiky.
Třídenní republikový šampio-
nát se letos z Prahy přesunul do 
Praze nevzdáleného Neveklova, 
kde se přes 55 nominovaných 
účastníků ze všech koutů Čes-
ka utkalo v sedmi disciplínách. 

Závodníci změřili síly například 
v rychlosti psaní na klávesnici, 
diktátu audiotranscription, slo-
hové disciplíně protokolování či 
v technických soutěžích korektu-
ra textu a wordprocessing.
Největší písařskou hvězdou se  
v kategorii žáků stala Eliška Sme-
tanová, která kromě vítězství v ko-

rektuře textu získala tři další 
medaile a dokonce i pohár 
a titul absolutní žákovské 
mistryně České republiky ve 
zpracování textů 2019.
Dařilo se i Tereze Spurné, 
té se podařilo překvapit 
ziskem titulu republiko-
vé mistryně v náročném 
wordprocessingu a dvěma 
dalšími medailemi svůj 
úspěch utvrdila. Ještě vět-
šího překvapení dosáhl 
Leoš Rozsypal, který při své 
premiérové účasti na mist-
rovství ČR ovládl obtížnou 
slohovou soutěž protokolo-

vání. Nadějný talent do budouc-
na prokázala Veronika Zajíčková, 
která v kategorii dětí do 12 let 
vybojovala stříbrné příčky.
Své slovo na tradičním šampio-
nátu měli i absolventi ZŠ Vítězná 
Martina Ivanova (UP Olomouc) 
a Štěpán Kratochvíl (MU Brno), 
kteří k radosti trenérky Zuzany 
Absolonové mezi silně obsaze-
nými juniory dohromady vybo-
jovali dalších celkem 11 medai-
lových příček. Martina Ivanova 
„cinkla“ ve všech vypsaných sou-
těžích v čele se zlatem z wordpro-
cessingu, Štěpán Kratochvíl zase 
dokázal vybojovat 2 tituly mistra 
ČR s nejvyššími výkony v rámci 
všech věkových kategorií a přidal 
dvě další umístění na pódiu.
Těmito úspěchy se litovelští pí-
saři výrazně přiblížili k zisku 
nominací na 53. mistrovství 
světa ve zpracování textů, které 
proběhne v roce 2021. 

ZŠ Vítězná

Přípravná třída je letos otevře-
na poprvé. Navštěvuje ji 11 dětí, 
z toho 4 dívky a 7 chlapců. Tato 
třída je určena především dětem 
s odkladem školní docházky, ale  
i těm, které jsou v posledním roce 
před zahájením povinné školní 
docházky. Pro děti ve své prvotní 
roli žáků je přínosný už jen samot-
ný počet dětí ve třídě, individuální 
přístup paní učitelky a asistentky 
a samozřejmě hravá a nenásilná 
forma výuky. 
Den začínáme v komunikačním 
kruhu na koberci nejen sdělová-
ním zážitků, ale i rozvojem řeči  
s logopedickými říkankami. Děti 
si rozvíjejí pozornost a vnímání 
poslechem klasických pohádek 
a seznamují se s ději a věcmi ko-
lem nás. V lavicích pak věnuje-
me pozornost uvolňování ruky 
na pozdější psaní, úchop tužky.  
K tomu využíváme grafomotoric-
ká cvičení a pracovní listy. Trénu-
jeme zrakové, sluchové a prostoro-
vé vnímání. Pohybové schopnosti 
rozvíjíme na pravidelných pro-
cházkách, v tělocvičně a bazénu 
školy. Každý den dochází do třídy 
školní psycholožka, která s dětmi 
cvičí speciální neuropsychologic-
ká cvičení. Děti se učí rozpoznat 
čísla 1–10 a seřadit je posloupně 
za sebou. Třída je vybavená di-
daktickými pomůckami, které 
využíváme ve výuce, pracovními 
sešity pro předškoláky, staveb-

nicemi a dalšími hračkami roz-
víjejícími rozumové schopnosti  
a motoriku dětí. Pracovní činnosti 
střídáme se zpěvem a výtvarným 
rozvojem. Do výuky začleňujeme 
i anglický jazyk. Nezapomínáme 
ani na kulturní zážitky. Děti se učí 
respektovat daná pravidla ve třídě, 
společenská pravidla, umět požá-
dat o pomoc a pomáhat si.
Přestože je přípravná třída sou-
částí základní školy, děti v nultém 
ročníku nejsou klasifikovány. Na 
školní hodnocení si však zvykají. 
Prožívají hodnocení motivační  
a hodnocení razítky. Každý týden 
dostávají domů „hodnotící listy“, 
do kterých rodiče nahlížejí. Po-
loletním a závěrečným vysvědče-
ním bude slovní hodnocení dítěte. 
Smyslem přípravného ročníku 
je připravit děti na dobrý start  
v první třídě. Děti do třídy přichází  
a odchází s úsměvem a radostí,  
a to je pro mě největší odměnou. 

Mgr. Veronika Skácelíková                                                                                                                                     

Přípravná třída na ZŠ Vítězná



16 / ŠKOLY

Ohlédnutí za Dnem otevřených 
dveří na litovelském gymnáziu
Dny otevřených dveří jsou 
příležitostí, jak široké ve-
řejnosti představit nejen 
zázemí školy, ale přiblížit  
i atmosféru, která na pří-
padné budoucí žáky a stu-
denty čeká. Jako každý rok 
konal se Den otevřených 
dveří na Gymnáziu Jana 
Opletala i letos v prvním 
prosincovém týdnu. Za-
pojili se do něj jak peda-
gogové, tak samotní stu-
denti a nabídli příchozím 
nejen informace! V ně-
kolika učebnách se mohli 
návštěvníci zahřát teplým 
nápojem a k němu si za 
symbolickou cenu zakou-
pit i něco dobrého (pestrou 
paletu sladkého i slaného nabí-
zela například literární kavárna 
v přízemí nebo třída zeměpisu 
či anglického jazyka). Studenti 
prezentovali nápaditě jednotlivé 
předměty (za návštěvu jistě stá-
la samotnými studenty zařízená 
učebna španělského jazyka), 
součástí tohoto dne bylo i škol-
ní kolo recitační soutěže nebo 
turnaj v přehazované a volej-
bale. Zájemci o studium mohli 
navštívit i nově zrekonstruova-
nou učebnu biologie a ICT s 3D 

tiskárnou. Na  stejném patře byl 
prezentován také kroužek robo-
tiky. Příjemnou atmosféru po-
mohli navodit i průvodci z řad 
studentů, kteří se hned v příze-
mí ujímali návštěvníků školy  
a při provádění školou jim po-
skytovali informace o akcích, 
které pořádá, výuce, projektech 
apod. Škola v tento den oži-
la a my jen doufáme, že svou 
přátelskou atmosférou pře-
svědčila mnohé návštěvníky, 
že u nás stojí za to studovat! 
                       Michaela Hradilová

„Chodit do školy je nuda a vlast-
ně z toho nic nemám.“ I takto 
někteří žáci uvažují. Ale škola 
jim například půjčuje učebni-
ce – nástroje pro získávání vě-
dění ve vyučování i v domácí 
přípravě. V některých předmě-
tech tomu tak doposud nebylo. 
Například v informatice. I když 
se zde žáci učí základy uživa-
telských dovedností, neměli až 
donedávna možnost pracovat 
s programy společnosti Micro-
soft doma, tedy za předpokla-
du, že jim je nekoupili rodiče. 
To se však nyní změnilo. Díky 
smlouvě o pronájmu licencí na-
bízí škola všem svým žákům po 
celou dobu studia na naší škole 

možnost stáhnout si a doma 
nainstalovat kancelářské pro-
gramy Office v nejnovější verzi 
až na pět svých zařízení. Což, za 
předpokladu využití po celých 
devět let a nynějších cenách, je 
benefit v hodnotě cca šestnácti 
tisíc korun.  
A kde je v tom ta zábava? Díky 
stejné smlouvě mají naši žáci 
možnost nainstalovat si jednu 
z nejoblíbenějších her součas-
nosti – Minecraft, a to v edi-
ci určené pro vzdělávání. Zde 
si mohou žáci nejen hrát, ale  
i vzdělávat se v oblasti progra-
mování, chemie, matematiky, 
historie a vlastně jakékoliv ob-
lasti, která vyučujícího napadne 
nebo mu bude připadat vhod-
ná. Žáci tak například mohou 
navštívit čínské palácové město 
nebo laboratoř, kde si poskládají 
chemické prvky. A když už bude 
toho studia moc, mohou využít 
své kreativity a stavět hrady, či 
města nebo bojovat s drakem  
o přežití.           Mgr. Tomáš Dědek

Jungmanka spojuje práci a zábavu

Ať už děláme cokoliv, je téměř 
nemožné nevytvářet odpad.  
U nás ve škole ho nejen třídíme, 
ale snažíme se i o předcházení 
vzniku odpadů. Většina našich 
rozhodnutí má velký dopad na 
to, kolik odpadu vytvoříme,  
a my jako jednotlivci můžeme 
podnikat jednoduché kroky, 
kterými zmenšíme množství 
toho, co vyhodíme. 
Poukázat na to, jak produko-
vat méně odpadů a že stačí 
začít u sebe, jsme se rozhodli 
na našem školním vánočním 

jarmarku. Tentokrát jsme řekli 
„ne“ jednorázovým plastům. 
Přírodě nejvíce pomůžeme tím, 
že plasty nebudeme používat  
a najdeme alternativní materiály. 
Například látkový sáček nahra-
dí tisíce mikrotenových, které 
nám slouží pouhých pár minut  
a rozloží se v přírodě až za  
500 let. Návštěvníkům jarmar-
ku proto členové Ekotýmu ZŠ 
Jungmannova nabízeli látkové 
sáčky na pečivo, ovoce a zeleni-
nu a také krásné svačinové kap-
sičky. Vybrat si mohli z mno-
ha barevných kombinací, vše 
bylo ručně vyrobeno. Současně  
s prodejem děti informovaly  
o tom, jakou hrozbou jsou plas-
ty pro živočichy, jak znečišťu-
jí oceány, ničí přírodu i naše 
zdraví. Spoustu návštěvníků náš 
prodejní i informační koutek 
zaujal. 
Po skončení akce jsme měli 
velkou radost z toho, že ačkoli 
realitu zamořených oceánů ne-
vidíme na vlastní oči, kupující 
svým nákupem pochopili, že 
tato nepříjemná realita se týká 
nás všech. Nosit si vlastní sáčky 
třeba i na nákup není tak poho-
dlné, ale je to o zvyku a má to 
smysl.          Mgr. Ivona Smrčková

Jak produkovat méně odpadů? 
Nesáčkuj!

V letošním roce 
se nám podařilo 
rekonstruovat  
a modernizovat 
dvě nové učebny, 
a to učebnu in-
formatiky a biolo-
gickou laboratoř. 
Hlavním cílem 
r e k o n s t r u k c e 
těchto učeben je 
zkvalitnění vý-
uky odborných 
předmětů na našem gymnáziu. 
Moderní vybavení zkvalitní ne-
jen výuku, ale doufáme, že také 
významně zvýší motivaci žáků 
ke studiu a zvýší jejich reálnou 
uplatnitelnost při budoucím 
studiu na vysoké škole i v pro-
fesním životě. Celkové náklady 
rekonstrukce učeben ve výši 
1,5 milionu korun byly hraze-
ny z rozpočtu Olomouckého 
kraje. Rekonstrukce a vybavení 
biologické laboratoře přesáhla 
577 tis. korun a nová učebna 
ICT vyšla na 920 tis. korun. 

Na rekonstrukci učeben se po-
dílelo také město Litovel, které 
financovalo novou podlahu se 
zabudovanou elektroinstalací. 
Do obou učeben jsme pořídili 
moderní nábytek odpovídají-
cí současným trendům výuky  
a moderní laboratorní, výpo-
četní a multimediální techniku. 
Součástí pořízeného vybavení je 
i několik sad žákovských robo-
tů a 3D tiskárna. Za poskytnuté 
finanční prostředky děkujeme 
Olomouckému kraji i městu Li-
tovel.             Mgr. Radim Lindner

Rekonstrukce učeben na gymnáziu



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

V lednu začínáme: Miniškolka na zkoušku 7. ledna, Dopoledne s programem  
8. ledna.
· úterý 7. 1., 8.30–11.30 hodin      MINIŠKOLKA NA ZKOUŠKU
Pro děti od 2 let, s sebou svačinu, pití, přezůvky. Tato lekce je zdarma pro nové 
uchazeče, dále již platba předem, dle přihlášení. Dopoledne 150 Kč –200 Kč.
· sobota 11. 1.     TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Nebojte se otevřít, když k Vám přijdou Tři králové.
· úterý odpoledne     KURZ ŠITÍ pro začátečníky i pokročilé
Pro předem přihlášené dle daného harmonogramu.
Půjčujeme deskové hry. Poplatek je 20 Kč za týden.
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Dům dětí a mládeže Litovel
· leden    Fotosoutěž „O nej... sněhuláka“
Soutěž je určena nejen dětem, ale i celým rodinám. Úko-
lem je postavit největšího, nejoriginálnějšího atd. sněhulá-
ka. Foto i s jeho autory zašlete na e-mailovou adresu: weberova@ddmlitovel.
cz. Uzavírka soutěže je 30. ledna. 

· 18. ledna     Litovelské Pomoraví v zimě
Přírodovědná vycházka zimní přírodou v okolí řeky Moravy. S sebou obuv  
a oděv dle aktuálního počasí, vydatnou svačinu, teplý nápoj v termosce, da-
lekohled a průkazku zP.  
Místo a čas srazu: DDM Komenského ulice Litovel v 9 hodin. Návrat bude do 
14 hodin tamtéž. Cena je 20 Kč za osobu. Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek  
16. ledna!     
Bližší informace: tel. 585 342 448, 775 550 964, 725 823 618, e-mail:  
p.sova@ddmlitovel.cz.

· 27. ledna      Litovelský Skřivánek 
Pěvecká soutěž pro děti základních škol z Litovle a okolí. Soutěž se koná od  
13 hodin. Místo konání bude upřesněno.
Bližší informace: tel. 770 181 054, e-mail: mariankova@ddmlitovel.cz.

· 31. ledna     Laser Manie Olomouc – akční dobrodružství na pololet-
ní prázdniny
Místo a čas srazu: v 8.25 hod. na vlakovém nádraží Litovel-město. Kdo je  
z Červenky, sraz v 8.40 hod. na vlakovém nádraží Červenka. Děti si vyzved-
nout v 15.50 hod. na vlakovém nádraží Červenka nebo v 16.17 hod. na vlako-
vém nádraží Litovel-město.
Cena: 420 Kč – v ceně je doprava vlakem a tramvají, 3x hra, oběd.
Přihlášky odevzdejte nejpozději do 29. ledna. 
Bližší informace na tel. 720 995 102, e-mail: pospisilova@ddmlitovel.cz. 

Připravujeme na únor:
· 3.–7. února      Jarní prázdniny s DDM 
O jarních prázdninách připravujeme pro děti akce a výlety. Jednotlivé dny bu-
dou ještě upřesněny. Můžete se těšit např. na výlet do Krokodýlka Olomouc, 
návštěvu olomouckého divadla a jeho zákulisí, maškarní karneval, bowling 
aj. Bližší informace na www.ddmlitovel.cz nebo tel. 585 342 448.

Všem našim příznivcům přejeme úspěšný vstup do nového roku!

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

Litovelští mladší 
žáci zvítězili na 
velkém meziná-
rodním turnaji  
v házené Dobiáš 
Cup 2019, který 
se konal ve dnech 
6.–8. prosince 
v Rožnově pod 
Radhoštěm. Mla-
dí sportovci pro-
šli turnajem bez 
jediné porážky  
a vezou domů zlaté medaile! Při-
tom mezi účastníky byly týmy 
jako např. ŠKP Bratislava nebo 
Považská Bystrica. 
V základní skupině jasně 
zvítězili ve všech utkáních,  

v semifinálové skupině pak svedli 
dramatické boje a ve finále pora-
zili SK Žeravice 17:12. Litovelský 
Franta Parlagi navíc získal cenu 
pro nejlepšího brankáře turnaje. 
Gratulujeme k velkému úspěchu!

Mezinárodní turnaj vyhráli naši 
mladí házenkáři

V průběhu roku 2019 reali-
zoval DDM Litovel projekt  
s názvem „Máme rádi přírodu 
a zvířata II“. Tento projekt byl 
podán v rámci dotačního titulu 
Olomouckého kraje s názvem 
„Program na podporu environ-
mentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty v Olomouckém kraji  
v roce 2019“ a podpořen z roz-
počtu Olomouckého kraje část-
kou ve výši 10 000 Kč.
V rámci projektu jsme pořídili 
nové akvárium (včetně skříňky 
a horního krytu), soubor výuko-
vých pracovních listů ve výtisku 
60 kusů a zahradní sety (stoly  
a lavice) jako dovybavení ven-
kovní environmentální učebny. 
Ta během letošního léta vznikla 
na dvoře DDM v Komenského 

ulici, a to díky spolupráci s měs-
tem Litovel.
Jana Chmelařová, DDM Litovel

V DDM Litovel mají rádi přírodu  
a zvířata



18 / INZERCE



SPORT / 19

Litovelský fotbalový podzim 2019
V prosincovém čísle litovelských 
novin jsme vás informovali, jak 
si vedlo mužstvo mužů TJ Tatran 
Litovel. Nyní vás seznámíme s čin-
ností naší mládeže.

DOROST
Dorostenci se připravovali pod ve-
dením trenéra Jiřího Polanského. 
Vedoucím týmu je Přemysl Laža. 
Do soutěže šli s vědomím, že se-
zóna bude daleko náročnější než 
ta jarní.  Podzim byl rozlosován 
systémem každý s každým, a to 3x.  
Po odchodu dvou klíčových hráčů 
(T. Laža a K. Gazdík) se podařilo 
zapracovat nové hráče. Z Uničo-
va se vrátil D. Laža a z Haňovic  
M. Knebl. Ze st. žáků se do doros-
tu posunul M. Vitoul, M. Bartoň 
a D. Habermann, který ale může 
ještě hrát i za st. žáky. Dorostenci 
sehráli přípravná utkání s týmy  
z vyšších soutěží a dokonce i proti 
týmu z mužské kategorie. Příprava 
byla velmi dobrá a v mistrovské 
soutěži to potom bylo znát. Po 
podzimní části II. třídy OFS Olo-
mouc se naši dorostenci umístili 
na 1. místě, když 9x zvítězili, 1x re-
mizovali a 3x prohráli. Skóre mají 
37:17 a získali 28 bodů. Nejlepším 
střelcem je P. Všetíček s 8 branka-
mi před M. Kneblem se 7 bran-
kami a D. Habermannem, který 
vstřelil 4 branky. Výkony našich 
hráčů ocenila i komise mládeže 
KFS a pozvala J. Prachaře, P. Ban-
díka a D. Lažu reprezentovat výběr 
OFS Olomouc, který se umístil na 
3. místě jen díky horšímu vzájem-
nému utkání.

STARŠÍ ŽÁCI
Svěřenci trenéra Milana Kubíč-
ka se ve II. třídě OFS Olomouc 
umístili na 1. místě, když získali 
26 bodů a skóre 46:5. Nejlepším 
střelcem se stal R. Kohout s 11 
brankami před D. Habermannem 
(10 branek) a Š. Válkem (7 bra-
nek). Trenér hodnotí sezónu jako 
dobrou. Odehráli jsme výborná 
utkání (především v utkáních  

s Haňovicemi), ale i některá hor-
ší. Výsledky jsou zatím dobré, ale 
kvalita se ukáže až na jaře. V jarní 
části nás bude čekat další porce zá-
pasů, ve kterých se utkáme s nej-
lepšími týmy z ostatních skupin. 
Příprava bude náročná, abychom 
mohli bojovat o nejvyšší příčky. 
Nejprve nás ale čeká kvalitní tur-
naj ve V. Bystřici.

MLADŠÍ ŽÁCI
Po skončení loňské sezóny nastala 
otázka, do jaké kategorie dalšího 
ročníku naše družstvo starších  
benjamínků přihlásit. Větší polo-
vina hráčů by mohla dále pokra-
čovat ve starších benjamíncích, 
na samostatné družstvo jich však 
nebylo dost.  Proto po konzultaci 
všech zúčastněných bylo rozhod-
nuto, že všichni hráči starších  
benjamínků se od podzimní čás-
ti ročníku 2019/2020  přesunou 
do kategorie mladších žáků. Toto 
rozhodnutí padlo i s vědomím, že 
tento rok bude zkušebním, jelikož 
zde budou patřit mezi věkově nej-
mladší. Přechod do mladších žáků 
je pro hráče náročný také tím, že se 
hraje na větších rozměrech hřiště  
a zčásti také platí jiná pravidla hry. 
Mladí fotbalisté se změny nezalek-
li a přípravné zápasy, které jsme 
odehráli v rámci přípravy, nazna-
čily, že jsou schopni hrát i se starší-
mi soupeři bez větších problémů.  
Během celého podzimu podávali 
kvalitní výkony, předváděli vý-
bornou týmovou hru a v zápasech 
ukazovali pěkné fotbalové akce. Po 
podzimní části obsadili v tabulce 
naší skupiny krásné 2. místo, když 
získali 14 bodů a skóre 29:18. Nej-
lepším střelcem se stal P. Krátký  
s 10 brankami před A. Škopem se 
7 brankami a Z. Zapletalem, kte-
rý vstřelil 5 branek.  Díky tomuto 
umístění jsme dostali pozvánku 
na kvalifikační turnaj tzv. Zimní 
ligy mladších žáků, který se ko-
nal v hale ve Velké Bystřici. Do 
turnaje obdrželo pozvánku osm 
nejlepších týmů z 1. a 2. míst v ta-

bulce skupin regionálních soutěží 
ve fotbale. Turnaj odehráli hráči 
s obrovským nasazením. Prohráli 
pouze s vítězným týmem turnaje. 
Druhé postupové místo na turnaji 
nám bohužel uniklo, protože při 
stejném počtu bodů rozhodovaly 
vstřelené branky, a těch jsme dali 
o tři méně než soupeř. Postup do 
finálového turnaje v rámci soutěží 
mladších žáků regionu nám sice 
těsně unikl, ale za podaný výkon 
zaslouží všichni hráči obrovskou 
pochvalu! Fotbalovou kvalitu po-
tvrzují také pravidelné pozvánky 
pro tři hráče (Š. Kryl U12 a A. 
Škop a P. Krátký za U11) a jednu 
naši hráčku (kategorie dívky V. 
Vašíčková) do výběrů OFS.  Všem 
hráčům děkuji za předvedené vý-
kony, rodičům děkuji za podporu.
 
BENJAMÍNCI
Mladší benjamínci – kategorie 
BML 11 – sk. C jsou svěřenci  tre-
nérů Rudolfa Webera a Radima 
Otavy. Na začátku sezóny bylo 
družstvo nepřipravené, protože 
řada hráčů byla ještě na prázd-
ninách. V prvních zápasech to 
bylo trochu znát, ale postupně se 
družstvo herně zvedalo a doká-
zalo porážet i silnější soupeře.  Po 
dobrých výsledcích bylo družstvo 
zařazeno do silnější skupiny k tý-
mům Uničov, Šternberk a Šum-
vald. Ve své skupině se umístili 

na 2. místě, když 7 utkání vyhráli  
a 5 prohráli. Získali 21 bodů. 
Trenéři hodnotí zlepšený přístup  
k tréninkům a s výkony a výsledky 
jsou spokojeni. Hráčům děkují za 
snahu a bojovnost a děkují za vel-
kou pomoc rodičů.

PŘÍPRAVKA
V letošním roce byla založena  
i přípravka, která se zatím jen při-
pravuje pod vedením našeho bý-
valého úspěšného hráče Daniela 
Zavadila. Trénovat začali v srpnu 
a momentálně je jich 12 ve věku 
6 až 7 let. Zatím nejsou přihláše-
ni do soutěže, ale na jaře zřejmě 
začnou v ročníku 2012. Zatím se-
hráli 3 přátelské zápasy, které vy-
hráli (Mladeč, Červenka a Příka-
zy). Od listopadu trénují 2x týdně  
v tělocvičně gymnázia (út, čt 16– 
17.30). Sehráli i svůj první turnaj  
v Olomouci za účasti 10 týmů, 
ročník 2012. Obsadili 4. místo, 
když prohráli o 2. místo v poslední 
vteřině s Uničovem.
Fotbalový výbor, který pracoval 
ve složení A. Kučera – předseda,  
P. Pěruška – sekretář a členové  
J. Šišma a P. Slouka, děkuje všem 
svým členům za jejich činnost  
a práci pro klub.
Poděkování patří také všem našim 
sponzorům, rodičům a přízniv-
cům, kteří nás podporovali!
   Dle zpráv trenérů zapsal P. Blažek

Tato sezóna byla pro Motorsport 
Hlavinka velmi úspěšná, a to ze-
jména v obsazování stupňů vítězů.
Dne 30. listopadu se v atraktivních 
prostorách Nutrend World Olo-
mouc konalo vyhlášení mistrov-
ství České republiky v závodech 
automobilů do vrchu za sezónu 
2019, kde tým nemohl chybět. 
Josef Hlavinka jr. obsadil 1. mís-
to v Juniorské trofeji a 1. místo 

ve skupině E2H do 1 400 cm3. Je-
likož je Josef velmi talentovaný, 
vylepšuje si osobní rekordy, a to 
až tak, že se v této sezóně vyšpl-
hal na absolutní 1. místo v České 
trofeji. Jeho otec Josef Hlavinka st. 
získal se svým vozem Opel Lotus  
1. místo ve skupině E2H do  
2 000 cm3. Oběma jezdcům gra-
tulujeme a přejeme, aby i ta příští 
sezóna byla tak úspěšná jako tato! 

Úspěšná sezóna Motorsportu Hlavinka 



VÁNOČNÍ LITOVEL 2019
Vánoční program začal již v pátek 22. listopadu. V dopoledních hodinách byl totiž na náměstí Přemysla Otakara dovezen vánoční strom 

– 11metrový smrk. Necestoval zdaleka, rostl přímo v Litovli na Rybníčku. Strom byl slavnostně rozsvícen o týden později, v pátek  
30. listopadu v 18 hodin. Je ozdoben 60 trubicemi s kapajícím světlem a 450 m dlouhým řetězem, na kterém svítí 4 500 světýlek. 
V adventním období jste měli možnost navštívit prodejní vánoční výstavu ve Výstavní síni Městského klubu a dále prodejní výstavu Studia 
Ateliér a betlémy Pavla Čunderleho v TIC Litovel (ta trvá až do 17. ledna). Od 6. prosince byly Betlémy k vidění i v litovelském muzeu. 
Podívat se na ně můžete až do 26. ledna.  
Ve čtvrtek 5. prosince se na náměstí opět sešli čerti, Mikulášové a andělé všech věkových skupin. Jejich slet doplnil bohatý program –  
vystoupil dramatický kroužek ZŠ Jungmannova, dále se soutěžilo o nejhezčí masku, skupina Adorea nám představila svou ohňovou 
show. Připraveno bylo zapisování hříchů u čertů z Pohádkového lesa Řimice, andělské hry nebo Ježíškova pošta. Po 17. hodině vystoupila  
kapela Reflexy.
Ve středu 11. prosince se na náměstí konala další z adventních akcí. Od 16 hodin vystoupil František Nedvěd s kapelou TIE BREAK.  
V 18 hodin jste si společně s PS Palora a Olomouckým deníkem zazpívali nejznámější české koledy.  
Poslední akce – Andělské Vánoce, která se na náměstí v rámci vánoční Litovle konala, se uskutečnila v úterý 17. prosince od 16 hodin. Těsně 
před 16. hodinou přijel na náměstí multimediální kamion. Vystoupili zpěvák Bořek Slezáček, zpěvačka Petra Peterová, Anděl Páně Albertík 
s andělskou poštou nebo čertovská rodinka. Pro děti byla připravena vánoční pošta, pro dospělé ochutnávka tradičních pochoutek. 
Snad jste si celý vánoční program 2019 užili!


