
Investiční akce 

LITOVELSKÉ
NOVINY 2020

cena 11 Kč

 3 Nový ředitel TS Litovel 5 Litovelští písaři bodují

2

14

Poslední zimní měsíc
                                                                     je tady!

Foto vlevo a vpravo nahoře: Marie Vykydalová



 2 / INFORMACE

V Litovli 1. února 2020. Uzávěrka příštího vydání je 17. února.

Litovelské noviny – periodický tisk územního samosprávného celku města Litovle.  
Registrace u Ministerstva kultury ČR pod č. E 11104. Měsíčník, náklad 1 250 kusů.  
Vydává město Litovel. IČO: 299 138. Adresa redakce: Redakce Litovelských novin,  
Městský úřad Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel, tel.: 585 153 147 nebo 
604 117 026, e-mail: litovelskenoviny@mestolitovel.cz, web: http://noviny.litovel.eu.  
Redaktor: Mgr. Eva Kratochvílová. Tisk: Profi-tisk Olomouc. 
Litovelské noviny uveřejní bezplatně společenská oznámení a osobní zprávy. Redakce si 
vyhrazuje právo krátit dodané příspěvky.

Litovelské novinyLitovel na FacebookuLitovel v mobilu

V minulém vydání novin jsme Vás 
informovali o schválení třech no-
vých obecně závazných vyhlášek, 
které mění ceny místních poplatků. 
Chceme nyní reagovat na dotazy, 
proč ke zvýšení poplatku za komu-
nální odpad a psy došlo. 

Od konce roku 2016 město Lito-
vel zavedlo několik nových slu-
žeb v rámci intenzifikace třídění 
odpadů. V první fázi se zavedl 
svoz plastu a papíru systémem 
„dům od domu“ a do domác-
ností se rozdaly ekologické taš-
ky na tříděný odpad. Koncem 
roku 2017 se dále zavedl dlou-
ho očekávaný svoz biologické-
ho odpadu (hnědé popelnice)  
a dále byly každý měsíc ve vege-
tačním období přistaveny na ur-
čená stanoviště velké kontejnery 
(dříve byl svoz jen 2x ročně). To 
vše znamenalo zvýšení kvality  
a komfortu služeb v rámci sběru  
a svozu komunálního odpadu. 
Stačí porovnat četnost svozů  
v roce 2016 a v roce 2019. Zatím-
co v roce 2016 to byly dva svozy 
(pouze se jednou za 14 dní odvezl 
nevytříděný komunální odpad),  
v minulém roce svozů bylo až šest 
(2x komunální odpad, 2x bio-
odpad, plast a papír po jednom  
svozu). 
Vezmeme-li do úvahy i rostoucí 
ceny, které město musí vynakládat 
za služby a energie, nejde o dra-
matické zvýšení tohoto poplatku. 
V tabulce uvádíme přehled po-
platků v okolních městech (není 
zde uvedena Olomouc, kde po-
platek činí 816 Kč). Díky tomu, 

že občané našeho města důkladně 
třídí odpady (což je dáno i svozem 
„dům od domu“), nemuseli jsme 
již v minulých letech poplatek na 
rozdíl od ostatních měst zvyšovat.
Bohužel se však obchod s dru-
hotnými surovinami, především 
s plastem, úplně obrátil – tzn. za 
plast v současné době platíme 
více jak za komunální odpad.  
I když naše město díky zave-
dení systému třídění dostává 
odměny, tak ty nestačí na po-
krytí nákladů, které jsou s odpa-
dovým systémem spojeny. Vize 
– motivační programy, které jsme 
Vám představili již v roce 2014  
a 2015, byly za 
úplně jiných pod-
mínek než máme 
dnes. Spousta  
z Vás si bude 
myslet, že jde jen  
o problém naše-
ho města – věřte, 
není tomu tak. 
Jde o problém ce-
loevropský a ni-
kdo neví, co bude 
za rok třeba zase jinak… 
Ještě jednou opakujeme, že po-
platek za svoz odpadů nyní činí 
650 Kč. Rozsah úlev a osvobození 
stanovený předchozí obecně zá-
vaznou vyhláškou č. 5/2015 zůstal 
nedotčený (např. pro rodiny s dět-
mi do jednoho roku nebo seniory 
nad 80 let). 

Ohledně sjednocení poplatku 
za psy jsme se setkali s dotazy, 
proč by lidé v místních částech 
měli platit stejně jako ve městě. 

Nová vyhláška týkající se změny 
poplatku za psa je zpracována na 
základě předlohy ministerstva 
vnitra. Místní části jsou součástí 
města a i ve městě je polovina zá-
stavby tvořena rodinnými domky 
se zahradami. Není tedy důvod 

dělat rozdíl mezi 
tímto typem zá-
stavby v Litovli  
a v místních čás-
tech. Proto se 
výše poplatku 
sjednotila s ohle-
dem na novou 
právní úpravu, 
kdy zákon rozli-
šuje dvě katego-
rie poplatníků. 

Je to poplatník a poplatník, který 
dosáhl věku 65 let. Město vyna-
kládá nemalé finanční prostřed-
ky na koše na psí exkrementy  
a jejich pravidelnou likvidaci, 
hradí náklady spojené s odchy-
tem toulavých psů a umístěním 
do útulku, poplatník dostává sáč-
ky na psí exkrementy. 
Tato úprava je také z důvodu, že 
značné množství psů je hlášeno 
v místech, kde fakticky nebýva-
jí (v místních částech). Chceme 
docílit, aby účel obecně závazné 
vyhlášky nebyl obcházen.  
Připomínáme, že poplatek za psa 
chovaného v rodinném domě 
činí 300 Kč, v obytném domě  
1 000 Kč, celoročně na zahradě 
300 Kč. Za psa, jehož držitelem 
je osoba starší 65 let, je sazba 
stanovena ve výši 150 Kč v ro-
dinném domě, 200 Kč v ostat-
ních obytných domech a 150 Kč 
celoročně chovaného 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, kteří pro-
kážou úspěšné splnění zkoušky 
poslušnosti základního minima 
nebo zkoušky základní ovladatel-
nosti psa.                                           

Informace o nedoplatcích za ko-
munální odpad
Dovolujeme si Vás také tímto in-
formovat, že z důvodu noveliza-
ce zákona č. 565/1990 o místních 
poplatcích provedenou zákonem 
č. 174/2012 Sb., s účinností od  
1. 7. 2012 zavedl paragraf 12, 
odst. 1: ,,vznikne-li nedoplatek 
na poplatku poplatníkovi, který 
je ke dni splatnosti nezletilý a ne-
nabyl plné svéprávnosti nebo kte-
rý je ke dni splatnosti omezen ve 
svéprávnosti a byl mu jmenován 
opatrovník spravující jeho jmění, 
přechází poplatková povinnost 
tohoto poplatníka na zákonného 
zástupce tohoto opatrovníka“.
Dluhy nezletilých za nedoplatek 
na místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálního 
odpadu byly převedeny na osob-
ní daňový účet zákonného zá-
stupce (opatrovníka). 
Výše dluhu za jednotlivého nezle-
tilého je samozřejmě odvozena od 
povinnosti platit za nezletilého. 
Podrobnější náhled a informaci  
k celkové dlužné částce nedoplat-
ku Vám poskytneme na Městském 
úřadě Litovel, odboru životního 
prostředí (budova 2), přízemí, dve-
ře č. 013, vždy v úřední dny po a st 
v čase 7.00–11.30 a 12.00–17.00 
hodin.                                                          red.

Došlo ke změnám cen místních poplatků. Proč? 

Město Poplatek 2018 Poplatek 2019 Poplatek 2020

Uničov 384 Kč 384 Kč 480 Kč

Litovel 500 Kč 500 Kč 650 Kč

Mohelnice 600 Kč 600 Kč 720 Kč

Zábřeh 500 Kč 500 Kč 600 Kč

Hlubočky 500 Kč 500 Kč 550 Kč

Hranice 600 Kč 696 Kč 696 Kč

Šumperk 612 Kč 612 Kč 696 Kč

Lipník 660 Kč 660 Kč 684 Kč

KDE A JAK POPLATKY ZAPLATÍM?
Poplatek lze uhradit na pokladně Městského úřadu každý pracovní 
den nebo převodem částky na účet: 19–3620811/0100. Variabilní 
symbol si můžete vyžádat buď e-mailem, telefonicky na tel. čísle 
585 153 121 nebo osobně na pokladně MěÚ. Variabilní symbol 
Vám pak bude platit po celou dobu pobytu v Litovli (každý rok).
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Jaké investiční akce nás letos čekají?
Vážení občané,

   zdravím Vás srdečně v novém 
roce 2020. Pevně věřím, že kulatá 
symetrie číslic v jeho názvu nám 
přinese harmonii a soulad v našem 
počínání. Dovolte mi seznámit Vás 
s tím, co nás čeká. 
Bude zahájena výstavba nového 
sběrného dvora v Nasobůrkách, 
realizace smíšené stezky pro chod-
ce a cyklisty od Modré hvězdy po 
hranice území s Červenkou a  také 
je připravena stezka od ul. Čer-
venské (od Ústavu sociální péče 
Rybníček) do Tří Dvorů. 
Opravu tzv. lesní cesty od fotba-
lového hřiště přes bývalou lesní 
školku k odbočce na Střeň lze 
očekávat na podzim. Bude sice 
omezen provoz cyklistů a vycház-
ky turistů, ale oprava je již nutná, 
bruslaři nový povrch jistě přiví-
tají. Akce se budou realizovat za 
finanční podpory Evropské unie.
Vnímáme vlnu kritiky, která se 
zvedla u nepopulárního zvýšení 
poplatků za komunální odpad  
a psy. Podrobné vysvětlení, proč  
ke zvýšení cen došlo, přinášíme 
na vedlejší straně. Pevně věřím ve 
Vaše porozumění. 
Mám radost z toho, že i naše školy 
v minulém roce modernizovaly 
své třídy. Letos je čeká pokračová-
ní. I v mateřských školách se počí-
tá s rekonstrukcemi nejen sociál-
ního zařízení. Děti budou mít zase 
o něco lepší podmínky a učitelé 
budou mít důstojné zázemí. 
Naše město je krásné a poskytu-
je báječné místo k životu, i když 
je třeba nestát na místě a jít dál. 
Chceme za přispění dotace reali-
zovat první část modernizace are-
álu Sokolovny v Litovli a opravit 
zde šatny, dostavět zázemí tenis-
tů v areálu kurtů na Komárově,  
v areálu Charity umístit sanitární 
kontejner, opravit sociální zařízení 
na naší Poliklinice, opravit posled-
ní část hradeb ve Smyčkově ulici  
a spolupodílet se při opravě silnice 

na nových mostech v Dukelské 
ulici. Investorem poslední zmí-
něné akce je Olomoucký kraj. 
Město Litovel dokončuje projekt 
chodníku s možností cyklistické 
stezky podél celé opravované čás-
ti průtahu. Tato stavba bude s nej-
větší pravděpodobností zahájena  
v květnu. Sice nás čekají měsí-
ce nepopulárních dopravních 
omezení, se kterými se budeme 
muset pár měsíců všichni poprat, 
ale věříme, že výsledek bude stát 
za to! O všech omezeních se Vás 
budeme snažit dopředu včas 
informovat na našem webu či 
Facebooku města. 
Dále chceme realizovat další již 
IV. etapu revitalizace sídliště Uni-
čovské předměstí, doplnit zeleň 
na sídlišti Novosady, kanalizaci na 
Vítězné od Svatojánského mostu 
po poštu a v Hrnčířské ulici. Při-
pravuje se projektová dokumenta-
ce na nová parkovací místa v Su-
šilově ulici. Chceme tímto jednak 
posílit parkovací možnosti sídliště 
Vítězná, tak i vyřešit nedostatek 
míst k parkování během akcí, kte-
ré se konají na Sportovní hale. 
Jednáme o možnostech rozvoje 
sportu a sportovišť (nové in-line 
hřiště, disk golf...). 
Nová urnová zeď s 36 místy vznik-
ne na hřbitově v Chořelicích, dále 
je zde v plánu oprava Sochovy 
hrobky a společného hrobu. 
Budeme investovat také do zeleně 
a do výměny svítidel v Nasobůr-
kách, Chořelicích, na ul. Dukelské 
a Žerotínově. To vše i díky úspěš-
ně podaným žádostem o finanční 
podporu. Na Severní ul. bude pro-
bíhat další stavba bytového domu 
(fa Mibex s.r.o.) a probíhají také 
přípravy pro druhou etapu výstav-
by rodinných domů na Pavlínce. 
Budoucímu resortu v Chořelicích 
město pomůže financováním ve-
řejných částí  kanalizačních přípo-
jek. Zahájíme ozelenění průmys-
lové zóny v Nasobůrkách. 
Připravuje se projektová doku-

mentace na vybudování sušičky 
kalů v blízkosti naší čističky od-
padních vod za bývalým lesním 
závodem.
V tomto roce proběhne rekon-
strukce prostor v 1. patře Zálož-
ny, kam bude přestěhována sou-
kromá unikátní sbírka harmonik 
pana Sedláčka. Tato sbírka uniká-
tem evropského významu. 

Snažíme se ve všech ohledech 
hájit zájmy a řešit požadavky 
našich spoluobčanů v  místních 
částech. Kromě drobných inves-
tic a oprav probíhají přípravné 
práce pro vybudování kana-
lizace v Nové Vsi a v Savíně, 
kde je navíc potřeba vybudovat  
i vodovod. Připravují se projek-
ty na opravu dešťové kanalizace 
a rekonstrukce chodníku podél 
krajské silnice v Myslechovicích, 
územní studie využití veřejné-
ho prostranství pro Nasobůrky  
a Unčovice, kde se navíc pro-
jektuje nová dešťová kanalizace; 
pak prodloužení smíšené stezky 
pro chodce a cyklisty v Naso-
bůrkách od Alibony.
V Savíně chceme opravit hasič-
skou zbrojnici, dále vlhké zdi-
vo v místním kulturním domě 
a rozšířit parkovací možnosti  
u potoka. 
Budeme pokračovat v opravě 
Sokolovny v Unčovicích, na kte-
ré se za poslední léta opravila 
střecha, okna a vytápění sálu (to 
vše za 10 mil. Kč). Letos se zahá-
jí práce na fasádě. 
V Rozvadovicích bude zahájena 
rekonstrukce veřejného osvětlení 
a místního rozhlasu při společ-
ném postupu s kabeláží vedení 
nízkého napětí, které je ČEZu. 
Ve Třech Dvorech bude zateple-
na fasáda na objektu restaurace 
U Tří zlatých trojek a kompletně 
obnoveny herní prvky na dět-
ském hřišti.
V oblasti životního prostředí jsme 
podali žádosti o poskytnutí dota-

ce na revitalizaci požární nádrže  
v Myslechovicích a v rámci národ-
ního programu životního prostře-
dí jsme se registrovali na projekt 
Odvoz nepovoleného uloženého 
odpadu v bývalém dobývacím 
prostoru u Haňovic.  
Dále se budou řešit opravy stavi-
del na vodním toku Loučka v Na-
sobůrkách a na Nové Vsi. Zmo-
dernizovali jsme i techniku pro 
terénní práce, které vykonávají 
Technické služby. Bojujeme s ků-
rovcem a s problémy onemocnění 
jasanů tzv. chalárou. 
Mám velkou radost z toho, jak 
krásné programy a akce loni na-
bízela naše příspěvková organi-
zace Městský klub i naše spolky  
a další pořadatelé. Podařilo se jim 
vytvořit opravdu širokou kulturní 
scénu pro naše občany – od těch 
nejmenších až po seniory. Dělají 
nám radost i naši sportovci, kte-
ří reprezentují naše město nejen  
u nás, ale i v zahraničí. 

Srdečně tímto děkuji všem, kteří 
přispívají k rozvoji našeho krásné-
ho domova i našim zastupitelům 
za dobrou a rozumnou spolupráci, 
bez které by se všechny investiční 
akce nemohly realizovat.
Konec minulého roku se nesl  
v duchu osamostatnění našich 
místních částí od města. Proběh-
lo několik schůzek a hektických 
vyjednávání, ze kterých nakonec 
vzešlo nastavení pravidel nové 
spolupráce pro další společnou 
cestu jednotné silné Litovle. Jsem 
si vědom, že je třeba ještě více 
komunikovat, a proto jsme hned 
ze začátku roku spolu s předse-
dy osadních výborů naplánovali 
tradiční veřejné schůze v našich 
místních částech. Zveme Vás také 
na setkání s vedením města zde  
v Litovli – více v plakátu níže. 
Milí občané, přeji vám dodatečně 
v novém roce 2020 hodně štěstí, 
zdraví a spokojenosti.

Viktor Kohout, starosta města

Veřejné schůze vedení města a zástupců osadních výborů s občany:
➢ pátek 21. 2. od 17 hodin – Savín, kulturní dům
➢ úterý 25. 2. od 18 hodin – Nasobůrky, kulturní dům
➢ středa 26. 2. od 18 hodin – Březové, kulturní dům 
➢ úterý 3. 3. od 18 hodin – Unčovice, kulturní dům
➢ pátek 6. 3. od 18 hodin – Chudobín, klubovna na hřišti
➢ pondělí 9. 3. od 17 hodin – Tři Dvory, místní pohostinství
➢ úterý 10. 3. od 17.30 hodin – Myslechovice, kulturní dům 
➢ středa 11. 3. od 18 hodin – Chořelice, zbrojnice
➢ čtvrtek 12.3. od 17 hodin – Nová Ves, bývalá hospoda
➢ čtvrtek 19. 3. od 17 hodin – Rozvadovice, místní pohostinství
➢ pátek 27. 3. od 17 hodin – Víska, kulturní dům

Informace o akcích letošního roku, aktuální informace z VHS Olomouc, 
vysvětlení úprav vyhlášek o odpadech a o psech. Otázky a odpovědi.
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Jak to s námi bylo v roce 2019?
9 669. Tolik lidí právě žije  
v Litovli a místních čás-
tech. Oproti roku 2018 je nás  
o 76 méně. Žen je více  
4 922, mužů pak 4 747. Průměrný 
věk je 43 let.  „Nejmladší“ místní 

částí jsou Rozvadovice, kde se 
průměrný věk pohybuje kolem 
36 let. Naopak „nejstarší“ místní 
částí je Víska, kde je průměrný 
věk skoro 48 let. 
Nejstarší občanka měla 98 let. Ptá-

te se, kolik dětí se v minu-
lém roce narodilo? Celkem 
to bylo 95 dětí. A jak to bylo 
s oblíbeností jmen? Mezi 
chlapeckými jmény vedl 
Antonín, Matyáš a David,  
z dívčích jmen to byla Ema, 
Eliška a Adéla. Zemřelo 96 
lidí. Bylo oddáno 75 párů. 
Rozvodů bylo zaznamenáno  
celkem 26.
Svá bydliště změnilo  
555 obyvatel Litovle –  
153 se jich k nám přistě-
hovalo, 225 se odstěho-
valo a 177 se přestěhovalo  
v rámci města a jeho částí.  
I cizincům se u nás líbí,  
105 jich má v Litovli nahlá-
šen trvalý pobyt.                       red.

Obec Děti Dospělí Suma

Březové 29 161 190

Chudobín 34 187 221

Litovel 1 048 6 026 7 074

Myslechovice 81 303 384

Nasobůrky 67 398 465

Nová Ves 37 182 219

Rozvadovice 58 186 244

Savín 13 116 129

Tři Dvory 37 226 263

Unčovice 55 335 390

Víska 11 79 90

Celkem 1 470 8 199 9 669

Na základě spolupráce se spolkem 
Města Otakarova, který propaguje 
krále Přemysla Otakara II. (za je-
hož vlády bylo v českých zemích 
založeno přes 40 nových měst), 
jsme s Víťou Kollmannem pře-
mýšleli, jak tomuto zakladateli na-
šeho města udělat větší propagaci.  
V některých městech staví sochy, 
dělají trvalé expozice (námět pro 
vedení města či muzejní společ-
nost), ale to je o penězích, kterých 
stále není dost a nikdy nebude.
Rozhodli jsme se tedy pro návrh 
obrazových panelů, které by se 
umístily do radniční věže a oživily 
by tak tuto naši nejnavštěvova-
nější památku. Tento návrh  jsme 
předložili starostovi města V. Ko-
houtovi a s jeho podporou město 
objednalo čtyři panely. Začátkem 
ledna je ve věži dle našich pokynů 
instalovali zaměstnanci Technic-

kých služeb Litovel. Moc je tímto 
chválíme a zároveň děkujeme! Sa-
mozřejmě bylo využito bohatého 
fotoarchivu Víti a jeho muzejních 
zkušeností.
Panely zobrazují Přemysla Ota-
kara II., jak zakládá město Litovel 
(použita fotografie Flasarova ob-
razu z obřadní síně), dále nejstarší 
listinu města z r. 1287 (listina Vác-
lava II., která dokládá, že město 
založil jeho otec Přemysl Otakar 
II.). Pak je zde panel z putovní 
výstavy spolku Města Otakarova 
s popisem založení města Litovel 
a panel, který ukazuje umístění 
věžních hodin dříve (byly o patro 
níž) a nyní. 
Návštěvníkům našeho města ale 
i našim občanům se tak více při-
pomene významný Přemyslovec  
a zajímavosti z dějin města.
                                Ing. Zdeněk Potužák

Nové panely v radniční věži

Jaká bude cena vodného a stočného?
67. valná hromada Vodohospo-
dářské společnosti schválila na 
svém jednání dne 19. prosince 
2019 ceny vodného a stočného 
pro rok 2020. Výše vodného  
a stočného je stanovena v souladu  
s dotačními podmínkami jed-
notlivých obcí!!!
S platností od 1. ledna 2020 
VHS ČERLINKA s.r.o. zvy-
šuje cenu vodného ve všech 
provozovaných obcích o 2,4 %  
(0,69 Kč) na 29,60 Kč/m3. 
V Litovli, Medlově, Mladči, Vi-

lémově a Haňovicích se s plat-
ností od 1. ledna stočné zvýší  
o 4,5 % (1,47 Kč) na 34,53 Kč/m3. 
Celková platba za m3 vodného  
a stočného stoupne v těchto ob-
cích o 2,17 Kč na 64,14 Kč.
Na Července se s platností od  
1. ledna stočné zvýší o 4,7 %  
(1,77 Kč) na 38,64 Kč/m3. Cel-
ková platba za m3 vodného  
a stočného tedy na Července 
pro rok 2020 stoupne o 2,46 Kč 
na  68,24 Kč.           
                                VHS Čerlinka

Vážení občané, informujeme, že od středy 22. ledna 
pekařství PAULLA s.r.o, Lipník nad Bečvou prodává nově se 

svou pojízdnou prodejnou pečivo v ROZVADOVICÍCH.

Prodejna bude stát každý týden 
ve středu a v pátek od 12.45 hodin u kostela.

V nabídce najdete: čerstvé pečivo – např. chléb kmínový 1 200 g, 
rohlík 47 g, koláče, vánočky, záviny, koblihy, banánky,  

studenou kuchyň – saláty, obložené chlebíčky, houskové knedle, 
sladké knedle a další různý sortiment naší pekárny.

Dále je součástí nabídky mouka, cukr a mléčné výrobky.
 Je možné zakoupit i základní sortiment drogerie.

+420

www.re-max.cz/komfort

Ing. Adéla Vaňková
Realitní makléřka

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

Komfort

INzERCE

BETONY A LITÉ PODLAHY
Anhydritové a cementové potěry

Aplikační tloušťka od 2 cm

Podlahy garáží  - leštěné betony

Vyrovnání podkladů - pěnobeton

605 350 556
Valašské Meziříčí, tel.:

www.podlahy-bares.cz
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Představujeme nového ředitele Technických služeb Litovel
Vážení čtenáři, 
od 1. ledna mají Technické služby 
nového ředitele. Stal se jím pan  
Bc. Jaroslav Erlec,  který po 11 letech 
vystřídal p. Ing. Karla Zmunda. Ten 
zřizovatele (město Litovel) požádal 
o ukončení pracovního poměru   
z důvodu důchodového věku. Vyda-
li jsme se tedy za novým ředitelem, 
abychom mu položili pár otázek.

LN: Prosím, představte se našim 
čtenářům – odkud pocházíte, vzdě-
lání či Vaše záliby. 
JE: Pocházím z Litovle, místní 
části Chořelice. Moje rodina tu 
žije od začátku osmnáctého století  
(r. 1716). Po základní škole v Litovli 
jsem vystudoval Střední zeměděl-
skou školu v Olomouci, obor agro- 
podnikání a poté Mendelovu ze-
mědělskou a lesnickou univerzitu  
v Lednici – obor zahradnictví. 
Moje žena říká, že mojí největší 
zálibou je práce. Přes zimu vyrá-
bím ze dřeva. Rád si také přečtu 
knihu či se podívám na nějaký 
hezký film k zamyšlení. O dovo-
lené s rodinou se těším, že navští-
vím v České republice či okolních 
zemích zahrady zámeckých parků 
nebo i města, která mohou být in-
spirativní. Volný čas také trávím 
na zahradě nebo v přírodě.

LN: Předtím jste pracoval kde? 
Proč změna – co Vás lákalo právě 

na funkci ředitele TS v Litovli?
JE: Pracoval jsem dvacet let ve 
Vlastivědném muzeu v Olomou-
ci jako správce památkových ob-
jektů. Konkrétně to byly parky 
Arboretum Bílá Lhota a Zámec-
ký park Čechy pod Kosířem. Od 
dubna 2018 jsem byl zaměstnán 
jako vedoucí technické správy  
a majetku města Loštice až do 
konce loňského roku. Tato práce 
pro mě byla velmi přínosná hlav-
ně z hlediska zkušeností se sprá-
vou všech částí městského ma-
jetku. Podařilo se mi zde sestavit 
skvělý tým lidí, se kterými se mi 
velmi dobře pracovalo a budu na 
ně rád vzpomínat.
Jsem „litovelák“ a mám rád měs-
to Litovel a okolní obce, jelikož 
zde žiju od dětství a chtěl jsem 
tu i pracovat. Rád dělám práci, 
která má podle mne nějaký smy-
sl. Myslím si, že technické služby 
toto splňují na sto procent. Na 
této práci je velmi hezké, že není 
monotematická – neustále se řeší 
nové podněty. 
Někdy je bohužel těžké vyhovět 
požadavkům občanů, ale v každé 
práci jsou nějaká úskalí. Vždy je 
ale potřebná komunikace a vzá-
jemná tolerance.

LN: S příchodem na novou pozici 
má každý určité vize a plány. Jaké 
jsou ty Vaše? 

JE: Jak je patrné  
z mých předchozích za-
městnání, mým život-
ním posláním je péče  
o zeleň. Ve spolupráci 
s městem bych chtěl 
městskou zeleň a ve-
řejné plochy zlepšovat 
a průběžně doplňo-
vat. Tímto ale nechci 
říct, že ostatní před-
měty činnosti tech-
nických služeb jsou 
pro mě méně důležité! 
Na údržbě městského 
majetku je třeba věno-
vat pozornost také chodníkům, 
veřejnému osvětlení, komuni-
kacím či dopravnímu značení  
a dalším a dalším předmětům  
činnosti.
Rád bych pokračoval v obnově 
mechanizace, která pomáhá lep-
ší údržbě a zefektivňuje práci.  
V neposlední řadě jsou to také 
lidské zdroje. Různá školení  
a kurzy, které mohou napomoci 
lepší kvalitě práce jsou jistě na 
místě. Chtěl bych i touto cestou 
rozvíjet technické služby, aby 
byly moderní organizací jedna-
dvacátého století.   

LN: Máte za sebou první měsíc pů-
sobení. Jaký byl? 
JE: Utekl mi jako voda a byl ve 
znamení seznamování s novými 

lidmi a prací. Je tu spousta věcí  
k řešení a neustále přichází nové. 
Leden je za námi, ale již teď řešíme 
opravy chodníků, přípravu kou-
paliště a sečení trávy a jiné čin-
nosti, které nás teprve čekají. Pan  
Ing. Zmund mi během měsíce 
ledna předával funkci, za což 
jsem velmi rád. 

LN: Je něco, co Vás již nyní na 
novém místě překvapilo? Ať již  
v kladném či záporném slova smy-
slu?
JE: Vzhledem k tomu, že jsem  
v posledním zaměstnání praco-
val na podobné pozici, tak mě nic 
až tak moc nepřekvapuje. Vždy 
je něco lepší a něco horší, ale na 
hodnocení je ještě příliš krátká 
doba.                                                               red.

Stíny Litovelska
Nenechavec přistižen v Albertu
V neděli 8. prosince, v době těsně 
před obědem, přijala hlídka telefo-
nické oznámení o přistižení zlodějíč-
ka v prodejně Albert na ulici Vítězné. 
Na místě hlídka vyzvala zadrženého 
nenechavce, aby vydal vše, co chtěl 
pronést pokladnou bez zaplacení. 
Ten vše nepoškozené vrátil, takže 
prodejně Albert nevznikla žádná 
škoda. 
Hlídka na místě provedla lustra-
ci přes Obvodní oddělení Policie 
České republiky v Litovli, zda pa-
chatel tohoto přestupku nebyl již 
trestán za obdobný trestný čin, a to  
v posledních třech letech. zjištění 
bylo negativní – šlo tedy jen o zkrat-
kovité jednání. Přesto byl pachatel za 
tento čin „odměněn“ pokutou.

Záchrana osob
Hned dvakrát zachraňovala zdraví  
a životy osob v jednom týdnu hlíd-
ka Městské policie Litovel. Poprvé 

to bylo 15. prosince v odpoledních 
hodinách na ulici 1. máje, kde hlídka 
našla ležícího muže s rozbitou hla-
vou. Podruhé to bylo 17. prosince ve 
večerních hodinách na ulici Hrnčíř-
ské. I zde byl nalezen muž s ošklivě 
vypadající ránou na hlavě. V obou 
případech byla přivolána na místo 
rychlá záchranná služba, která muže 
převezla na traumatologii do Olo-
mouce a Šternberka. 
Oba případy toho měly spoustu spo-
lečného, a to, že šlo o starší muže, 
oba měli zranění hlavy, oba si zranění 
způsobili sami a oba byli podnapilí.  
V tento čas to však není nic neob-
vyklého a policejní hlídky jsou na 
to zvyklé. Přesto chceme varovat: 
myslete na to, že zejména v nočních 
hodinách klesá venkovní teplota 
pod bod mrazu a člověk pod vlivem 
alkoholu, který usne venku, může 
snadno přijít o život tím, že umrzne. 
V Litovli by to nebyl první případ!

Městská policie Litovel

Vyneseno z radnice

• Česká pošta informuje o trvalé 
změně hodin pro veřejnost u pošty 
Unčovice od 1. března z provozních 
důvodů. Otevírací doba provozovny 
bude upravena následovně:

Pondělí   8.30–11.30 h.
Úterý 13.00–16.00 h.
Středa   8.30–11.30 h. 
Čtvrtek 13.00–16.00 h.
Pátek   8.30–11.30 h.

• Město Litovel v zájmu rozvoje bydlení, 
životního prostředí a vzhledu města 
vytvořilo Fond rozvoje bydlení 
na území města Litovel, který slouží 
k poskytování zápůjček na opravy 
domů a bytů na území města. Půjčky 
jsou v souladu se zákonem o spotře-
bitelském úvěru nastaveny tak, aby 
byly výhodnější než bankovní půjč-
ky. Jaké jsou tedy její výhody?
a) především nízký úrok 1% p.a. Úrok 
je stejný pro všechny tituly (viz níže)

b) ručení směnkou – odpadá poža-
davek ručitelů nebo zástavy nemo-
vitosti
c) lze nastavit možný odklad čerpání 
půjčky až na 6 měsíců
d) půjčku je možné kdykoliv předčas-
ně splatit nebo provést mimořádnou 
splátku, bez sankcí a s odpovídajícím 
ponížením výše úroků
e) jednoduché vyřízení půjčky
f) žadateli nevznikají žádné další ná-
klady (za vedení úvěrového účtu, za 
vklad do katastru apod.)
g) výši splátky lze dohodou navýšit  
a splatnost celé půjčky zkrátit.
z fondu se poskytují tyto druhy zá-
půjček:
1) oprava fasády, zateplení, oplecho-
vání
2) napojení na kanalizaci
3) oprava střechy, nová střecha
4) výměna oken a vchodových dveří.
Více informací na tel. 585 153 126,  
e-mailu asistentka@mestolitovel.cz 
či webu města www.litovel.eu.
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Sokol Litovel zve všechny přátele a příz-
nivce ochotnického divadla na divadelní 

přehlídku k 20. výročí obnovení sokolského 
ochotnického souboru. Divadelní představe-
ní se odehrají tradičně na litovelské Sokolov-
ně. Vstupné je dobrovolné.

Divadelní spolek ZA DVEŘMI Náměšť na 
Hané: Zavolejte Jeevese! (P. G. Wodehouse, 
divadelní adaptace: Olga Šubrtová, režie: Ali-
ce Buiglová, 2019)
Kdy: sobota 7. března, 16. 30 hodin 
„Když má mladý gentleman rozum, pořídí si 
komorníka. A když má štěstí, je tím komor-
níkem Jeeves.“ V idylickém venkovském 
sídle ve Steeple Bumpleigh to vře a jedině 
Jeeves je schopen s anglickým humorem 
a šarmem odvrátit katastrofální důsledky 
ztřeštěných nápadů svého pána Bertieho  
a jeho nejlepšího přítele Boka.
Konverzační komedie z pera britského 
autora P. G. Wodehouse, jehož povídky  
o Bertiem a Jeevesovi se staly předlohou pro 
našeho českého spisovatele a jeho literární 
dílo. Schválně, uhodnete které?

Divadelní odbor Sokola Litovel: SOKL!
Kdy: sobota 7. března, 19. 30 hodin 
Ohlédnutí za naší minulostí není prosté 

absurdit a tragikomických momentů a hra 
Sokl! je pokusem se na uplynulé století naší 
samostatné republiky podívat s nadhledem  
i s pochopením pro lidské malosti. Vždyť 
ani naši dávní předkové, ani my a ani ti, kte-
ří přijdou po nás, nebudou podobných kotr-
melců s největší pravděpodobností ušetřeni.

Václav, z.s., Václavov:  Mandragora (NiccolÒ Ma-
chiavelli)
Kdy: pátek 13. března, 19.30 hodin
Výtažek z kouzelného kořene mandragory 
má posloužit k oklamání starého impotent-
ního manžela a svedení jeho ženy krásným 
mladíkem. V příběhu nechybí humor, fraš-
ka, nadsázka, prostořekost, milostné téma 
či spád. Autor se vysmívá lidské hlouposti, 
pokrytectví a pověrčivosti. Příběh je údajně 
založen na skutečné události z roku 1504. 
Renesanční hra je pojata originálně, jed-
notlivá dějství doprovází moderní beatová 
hudba v podání kapely Bugr band, v rene-
sančně-současné kombinaci jsou kostýmy  
a stejnému duchu odpovídá i scéna.

Divadelní odbor Sokola Litovel: Vinnetou 
Kdy: sobota 14. března, 16.30 hodin
Parodie z Divokého západu na klasické 
nesmrtelné knihy Karla Maye v režii Petra 

Lindušky a v po-
dání známých 
l i t o v e l s k ý c h 
o c h o t n í k ů . 
Přijďte zavzpo-
mínat na své 
mládí, kdy bílý  
a rudý bratr společně bojovali proti každému 
zlu a slovo čest nebylo jen pouhým slovem.   

MedlOchoDi – Medlovské ochotnické diva-
dlo: Agrostory aneb bezkontaktní ženy 
Kdy: sobota 14. března, 19.30 hodin
Bláznivá komedie z prostředí zemědělského 
družstva. Někdo nepojmenovaný se pokou-
ší převzít moc. Skupuje půdu a zemědělské 
podniky. Poslední malé družstvo, kde pra-
cuje několik manželských párů, ještě odo-
lává nátlaku a lukrativním nabídkám. In-
ženýrka Sisa, spolu s inseminátorem Edou, 
dokončuje převratný vynález, který může 
v konečném důsledku vyřešit výživu lid-
stva. Lobbisté se nevzdávají a snaží se malé 
družstvo všemožně poškozovat. Mají zájem 
hlavně o vynález, který nesmí spatřit světlo 
světa. Všichni muži pracující v družstvu po-
stupně podléhají nátlaku, zato ženy po vzoru 
antických hrdinek vezmou spravedlnost do 
vlastních rukou.                       Mirko Spurník

V březnu se můžete těšit na Festival sokolského divadla

Muzejní ohlédnutí
V loňském roce jsme přivítali v našem lito-
velském muzeu přes šest tisíc návštěvníků, 
kteří si prohlédli mimo třech stálých mu-
zejních expozic i pět krátkodobých výstav. 
Většina skupin školních dětí (bylo jich 71) 
si vyrobila v muzejní dílně praktickou věc, 
kterou si děti odnesly domů. Ať už to byly 
k výstavě Papírová flora a fauna různá pa-
pírová zvířátka a květiny nebo si k výstavě 

Kraslice – jarní krása vyzkoušely atypické 
zdobení vajíček či v rámci výstavy Archeo-
logie si v archeologické laboratoři vytvořily 
historický šperk, vyzkoušely jeskynní malby 
či hledaly úlomky nádob. Seniorské zájezdy 
(těch bylo 10) ocenily komentované pro-
hlídky s průvodcem a sociálně znevýhod-
něným skupinám (celkem 9) se velice líbil 
náš individuální přístup zohledňující danou 
skupinu se speciálními požadavky. Otevře-
no bylo celoročně od středy do neděle, včet-
ně svátků.                     Mgr. Zdeňka Frištenská

Občas je nám do muzea doručen 
předmět, který je zajímavý a vy-
myká se nějakým způsobem běž-
nému použití.  Je nejen raritou  
a dokonce unikátem, ale  zároveň 
i skutečnou kuriozitou. Jeden 
takový nový přírůstek je od podzimu 2019 
ozdobou stálé expozice „Gustav Frištenský“  
v Litovelském muzeu. Jde o úlomek volan-
tu auta, se kterým jezdil Gustav Frištenský 
v 30. letech minulého století. „Můj otec Josef 
Černohlávek pracoval jako kuchař někde na 
Olomoucku a tam dostal od kamaráda tento 
předmět, který je částí volantu automobilu, se 
kterým havaroval Gustav Frištenský v r. 1938. 
Na tomto artefaktu volantu  je vyrytý počet kilo-
metrů, který automobil měl na tachometru. Je to  
402 367 km,“ napsala nám do průvodního 
dopisu paní Roštlapilová. Jsou dochované  
i fotografie tohoto automobilu a mě to přimě-
lo k zamyšlení, kolik času Gustav za volantem 

tohoto auta strávil. V tuto dobu byly silnice  
v jiném stavu než nyní a jezdilo se max. rychlostí  
80 km/hod., v obci 30 až 50 km. Vezme-
me-li v úvahu,  že jel průměrnou rychlostí  
50 km/hod., to činí 402.367 km : 50 =  
8.047,34 hodin strávených za volantem. Kdy-
by každý den seděl 10 hodin za volantem, to 
máme 804,73 dne. A protože rok má 365 dní, 
to máme přes 2 roky a 2 měsíce čistého času. 
Je to sice holá teorie nezohledňující různé re-
álné skutečnosti včetně klimatických podmí-
nek apod. Nesporným faktem ale zůstává, že 
automobil vyrobený ve 20. až 30. letech minu-
lého století byl vyrobený tak kvalitně, že tyto 
kilometry skutečně najel – a možná by toho 

najel daleko více, nebýt nešťastné 
události, která přivodila jeho konec. 
Všichni sběratelé a obdivovatelé 
starých automobilů mi dají za prav-
du, že v technické jednoduchosti 
veteránů se ukrývá úžasná krása, 
funkční dokonalost, zručnost a um 
našich předků. Auta neměla klima-
tizaci, senzory, kamery a spoustu 
všech dalších možných technických 
vybavení.  Přesto jezdila po našich 
silnicích s noblesou sobě vlastní  
a při podstatně menším provozu na 
silnicích než je dneska, byla i jeho 
ozdobou.       Mgr. Zdeňka Frištenská

Volant auta Gustava Frištenského
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Motookno pro muže

Únorové motookno chceme věnovat důle-
žitému tématu, kterým je povinnost vytvá-
ření záchranářské uličky. V České republice 
tato povinnost platí již od roku 2006, od  
1. října 2018 ale došlo k její změně a tím ke 
sjednocení např. s Německem, Rakouskem 
či Slovinskem. Vytvoření záchranářské uličky 
je velmi důležité pro plynulý průjezd vozidel 
Zdravotnické záchranné služby, Policie České 
republiky a Hasičského záchranného sboru. 
Ulička snižuje dobu dojezdu na místo nehody 
až o 4 minuty, o 40 % tak zvyšuje šanci vážně 
zraněných na přežití. Takže bychom toto pra-
vidlo měli dobře znát a nechybovat!

Tato povinnost je všem řidičům dána v § 41 odst. 
8 zákona č. 361/2000 Sb. (ve znění účinném od 
1. října 2018), o provozu na pozemních komuni-
kacích, který říká: „Není-li dálnice nebo silnice pro 
motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy 
volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo 
pomalu jedoucích vo-
zidel, jsou řidiči vozidel 
povinni vytvořit mezi 
jízdními pruhy prostor 
pro průjezd vozidel  
s právem přednostní 
jízdy; při tom smějí 
vjet na krajnici nebo 
na střední dělící 
pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva 
jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízd-
ním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu 
přiléhajícím jízdním pruhem. Do tohoto prosto-
ru smějí vjet pouze vozidla s právem přednost-
ní jízdy, vozidla správce pozemní komunikace  
a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní 
nehody nebo překážky provozu na pozemních ko-
munikacích.“

Vždy tedy, když vidíte, že auta před Vámi zpomalují 
a začíná se tvořit kolona, tak již v tento moment 
začněte tvořit záchranářskou uličku. Chybou je za-
čít uličku tvořit až v momentě, kdy za sebou slyšíte 
houkající sirénu nebo vidíte přijíždět složky Integro-
vaného záchranného systému. 
Jednoduchá pomůcka pro to, jak uličku tvo-
řit:  pravidlo pravé ruky – palec představuje levý 
jízdní pruh a vozidla, která vždy jako jediná uhýbají 
co nejvíce k levé krajnici, ostatní jízdní pruhy uhý-
bají co nejvíce doprava.                                            red.

Výpravy za litovelskou archeologií – 6. část
Za hroby Slovanů na mladečské Plavatisko

Když bylo na jaře 1907 zásluhou litovelských 
patriotů v čele s Janem Smyčkou otevřeno 
pro veřejnost místní Městské muzeum, ar-
cheologie na Litovelsku získala na několik 
desítek let své centrum přímo v srdci regi-
onu. Především díky existenci muzea v Li-
tovli a aktivnímu zájmu jeho správců i příz-
nivců se zachovala řada nálezů, jež by jinak 
patrně podlehly zkáze. Jan Smyčka a jeho 
přátelé ostatně ještě v letech do vypuknutí  
I. světové války provedli řadu menších te-
rénních výzkumů a pokračovali v nich také 
po roce 1918, po vzniku samostatného Čes-
koslovenska.
Bylo vcelku obvyklé, že litovelští muzejníci 
reagovali na zprávy o nálezech, které jim 
sdělovali místní venkované. A Litovelští  
v takových případech zpravidla pohotově 
přispěchali na místo, nebo alespoň převzali 
do svého muzea nálezy, jež jim přinesli ná-
hodní objevitelé. 
Platilo to také o mladečském Plavatisku, po-
loze v jihovýchodní části kopce Třesína v bez-
prostřední blízkosti zástavby vesnice. Na konci 
září 1926 zde byly objeveny kostrové hroby  
z dosud neznámé nekropole. Údaje o jejich 
počtu se liší a s téměř stoletým odstupem se 
již zřejmě reálné skutečnosti dopátrat nelze 
– bylo jich minimálně osm, avšak nemůže-
me vyloučit, že jich bylo dokonce patnáct. 

Jednotlivé hroby prý ležely v řadě vedle sebe, 
s hlavou směřující na východ. Někteří z ne-
božtíků dostali s sebou pro cestu na onen 
svět jednoduché kruhové kovové záušnice 
s esovitou smyčkou na konci – snad nejty-
pičtější šperk Slovanů z 9.–12. století, který 
se nosil ve vlasech. V několika hrobech byly 
prý také keramické nádoby, ovšem ty do sbí-
rek muzea v Litovli nedoputovaly.
Mladečské pohřebiště je jedním ze sedmi 
dosud známých slovanských kostrových 
pohřebišť 9.–12. století na Litovelsku. Není 
rozhodně největší (tím je nekropole v Mys-
lechovicích s téměř 40 zaznamenanými hro-
by), je ale bezesporu zajímavé svojí polohou 
nedaleko od Mladečských jeskyní, na úpatí 
výrazné krajinné dominanty.
Ve sbírkách muzea v Olomouci, v němž jsou 
od šedesátých let 20. století uloženy sbír-
ky bývalého Městského muzea v Litovli, se  
z objevů na Plavatisku učiněných v roce 
1926 do dnešních dnů dochovaly pouze čás-
ti ze sedmi koster, jež byly tehdy vyzvednuty 
a zachovány. Podle antropologického určení 
čtyři náležely mužům, dvě zřejmě ženám; 
pohlaví osoby zemřelé mezi 15. a 16. rokem 
života se nepodařilo stanovit. 
Nebylo to naposledy, kdy mladečské Plava-
tisko vydalo svědectví o pohřebišti Slovanů. 
V prosinci 1956 byl v zahradě domu čp. 41 
(v ulici, která vede ke vchodu do Mladeč-
ských jeskyní) objeven další kostrový hrob. 

Na místo byl tehdy přivolán Jo-
sef Skutil, jeden z nejvýznam-
nějších moravských archeologů, 
tehdy působící shodou okolností 
v muzeu v Olomouci. Dobře za-
chovaná kostra ženy měla u sebe 
železný nožík – předmět, který se 
ve slovanských hrobech vyskytuje 
poměrně často. Nebylo a není po-
chyb, že hrob náležel k nekropoli 
objevené před třiceti lety.
Ani to ovšem nebyl konec. V roce 
1973 se při rekonstrukci hostince 
na severovýchodním okraji Mlad-
če (zhruba 100 metrů od nálezu 
hrobu z roku 1956) narazilo na 
další kostrový hrob, tentokráte 
ovšem bez jakýchkoliv nálezů. Pů-
vodně byl uložen v dřevěné rakvi. 
Zasahuje snad slovanské pohře- 
biště až pod dnešní zástavbu 
Mladče? S největší pravděpodob-
ností ano. Ostatně při stavebních 
pracích se zde dříve či později 
další slovanské hroby nepochybně 
opět objeví…                 Miloš Hlava

Josef Skutil (druhý zleva) s přáteli u slovanského hrobu v Mladči v pro-
sinci 1956 (Vlastivědné muzeum v Olomouci).  

Ze společnosti
Odešli
19. 12.  Mgr. Oldřich Štěpán z Litovle (70 let)
25. 12.  Bohuslava Lužná z Unčovic (88 let)
30. 12.  Ing. Hana Maňáková z Litovle (58 let)
31. 12.  zdeňka Resslerová z Litovle (82 let)
  3. 1.  Ludmila Hubáčková z Choliny (80 let)

  7. 1.  Marie Sčučková z Litovle (81 let)
  7. 1.  Božena Hrdličková ze Třech Dvorů (88 let)
  8. 1.  Ladislav Hubáček z Litovle (71 let)
11. 1.  Ludmila Vachutková z Litovle (94 let)
13. 1.  Jenovéfa Voglová z Myslechovic (96 let)

Ve spolupráci s pohřeb. službami Hrandop a Misericordia.



Stalo se v Litovli
• 135 let
Roku 1885 ma-
jitel mlýna a pily 
František Knapp 
nechal postavit 
veřejné parní  
a vanové lázně v ulici Čihadlo. Roku 1898 je od 
něj koupil a udržoval takřka dvacet let lékař Tužil. 
Ke konci první světové války je byl nucen pro nedo-
statek uhlí zavřít. Tužilovu ordinaci r. 1925 převzal 
MUDr. František Šamšula.

Nový secesní sál Záložny, postavený stavitelem 
Čeňkem Vodičkou z Uničova, byl slavnostně ote-
vřen 1. února 1885, byla to první velká slavnost 
české společnosti. Původní hostinec U Černého 
medvěda koupila r. 1870 Rolnická záložna a hos-
tinec s názvem záložna se stal střediskem Měšťan-
ské besedy. V 1. patře byly zřízeny sály, v levé části 
prostory banky. Předsedou Měšťanské besedy byl 
od r. 1884 Karel Hulla, dr. Janda jednatelem.

• 10 let
Dne 4. února 2010 
se Litovel rozloučila 
s JUDr. Kunešem 
Sonntagem. V jeho 
životních osudech se 
plně odrazila tragika 
doby. Po absolvování 
litovelského gymnázia nastoupil na právnickou 
fakultu Karlovy univerzity v Praze. Po protina- 
cistické studentské manifestaci r. 1939 byl zatčen 
mezi prvními jako syn prvorepublikového ministra 
a vedoucí osobnost studentského hnutí. Jen sho-
dou náhod nepatřil mezi popravené, ale nevyhnul 
se koncentračnímu táboru Sachsenhausen. Roku 
1942 byl po třech letech propuštěn a oženil se  
s Věrou Chrudinovou, dcerou litovelského ob-
chodníka. Narodily se jim dvě dcery, Věra a Ivana. 
Po válce byl Kuneš Sonntag jedním ze studentů, 
kteří se osobně zúčastnili obžaloby K. H. Franka,  
7. 11. 1947 mu prezident Beneš udělil Českoslo-
venský válečný kříž 1939 za zásluhy v boji za osvo-
bození Československé republiky.
Krátce po nástupu komunistické moci byl  
7. 3. 1950 znovu zatčen v souvislosti s vyšetřová-
ním skupiny „Petr“ (viz Ing. Josef Nepustil). Po  
18 měsících vyšetřovací vazby v Uherském Hradišti 
byl odsouzen Státním soudem Brno pro zločin ve-
lezrady a vyzvědačství ke 12 rokům odnětí svobo-
dy, pokutě 30.000 Kčs a konfiskaci majetku. Trest 
absolvoval při těžbě uranové rudy na Sokolovsku. 
Dne 28. 7. 1956 byl podmínečně propuštěn na 
zkušební dobu 7 roků a r. 1990 v plném rozsahu 
rehabilitován Krajským soudem v Brně. Přes tyto 
trpké zážitky patřil vždy v Litovli k osobnostem 
kulturního života, jako recitátor, herec ochotnic-
kého divadla, ale zejména jako oblíbený právník. 
V devadesátých letech byl vůdčím činitelem Svazu 
bojovníků za svobodu.                                                 L. Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
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Zimní radovánky nejsou pro všechny 
prioritou, tak se zatím zahřejeme vzpo-
mínkami. Ve středu 11. prosince se  
u vánočního stromečku v klubovně 
sešlo 62 seniorů. Děti z MŠ Gemerská 
potěšily vánočními básničkami, kole-
dami a dárky. Vystoupení připravila 
Mgr. Martina Faltusová. Děkujeme. 
Paní M. Slanovodská za SPOZ a Seni-
orklub popřála paní Dagmar Smékalo-
vé k 90. narozeninám dárkovým košem 
a kytičkou. O nejlepší vlastnoručně 
vyrobenou vánoční ozdobu se do sou-
těže zapojilo 25 soutěžících. Porota 
vybrala tři z nich. Na 1. místě se umístila  
A. Hošková, 2. místo obsadila J. Mikulicová 
a na 3. místě skončila J. Jedličková. U všech 
ceníme odvahu a originalitu. 
Ve čtvrtek 12. prosince jelo 51 seniorů na 
zájezd do Moravského divadla v Olomouci. 
Nejdříve nás naladila vánoční atmosféra jar-
marku. Činohra Cyrano z Bergeracu měla 
výborné herce, ale smutnou výpravu.
Ve středu 18. prosince jelo 16 zájemců  
s M. Fendrychem na zájezd do Prahy. Budo-
va i prostory Národního muzea jsou krásně 
renovované, ale exponáty jsou rozpůjčované 
nebo čekají na umístění. Výstava zklamala, 
ale sluníčko potěšilo při procházce Prahou.
První akcí roku 2020 byl pro 51 
účastníků zájezd do Moravského 
divadla v Olomouci na operetu 
Mamzelle Nitouche. Ve středu  
8. ledna jsme tak viděli překrásné 
představení s nádhernými výkony 
i výpravou.
Ve čtvrtek 16. ledna se v klubov-
ně u kávy a čaje sešlo 69 seniorů. 
MUDr. O. Vojancová promítala vi-
deo z lázní Bükfürdö v Maďarsku. 
Ve dnech 23.–29. září tam prožilo 
50 našich členů pobyt bohatý na 
zážitky. Pan P. Hojgr nabídl videa: 
Pamukale, Černobyl a Moskva, jak 
ji neznáte. Bylo to zajímavé. 
Předseda L. Faltus seznámil s příš-

tími akcemi. Místopředsedkyně J. Köhlerová 
nabídla zájezdy, které pořádá Krajská rada 
seniorů Olomouckého kraje.
Co připravujeme na únor? Ve čtvrtek 6. úno-
ra si v 15 hodin připomeneme našeho kame-
ramana Jiřího Hrozka, který dokumentoval 
naše zájezdy. Další akce budou oznámeny  
v naší vývěsní skříňce a v hlášení městského 
rozhlasu. Užívejte tepla domova, rozšiřujte si 
obzory podle svých zájmů, sportujte a těšte se 
na společná setkávání.                                             mf

Vítězky soutěže O nejlepší vlastnoručně vyrobenou vánoční 
ozdobu. Zleva: Miroslav Fendrych, Aranka Hošková, 

Jiřina Jedličková a Jarmila Mikulicová

Obyvatelé Domova pro seni-
ory děkují ZŠ Vítězná za kul-
turní vystoupení s vánoční 
tematikou, Gymnáziu Jana 
Opletala za velmi pěkný vá-
noční koncert a ZŠ Jungman- 
nova za vánoční pásmo koled  
a divadlo, které si pro nás žáci  
a studenti připravili. Zároveň 
patří dík žákům ZŠ Jungmann-
ova a jejich rodičům za dárky, 
které připravili podle přání oby-
vatel a před Vánocemi předali 
našim babičkám a dědečkům.   
             Obyvatelé a zaměstnanci  
         Domova pro seniory Litovel

Domov pro seniory děkuje...



Okénko pro ženy

Známe to všichni a během zimního období 
to postihne skoro každého z nás. Ráno se 
vzbudíte, bolí Vás celé tělo, rýma, kašel, 
teplota. Postihlo Vás jen nachlazení nebo 
chřipka? Jak to poznat a jak se léčit je té-
matem únorového okénka. 

Nachlazení x chřipka
Obvykle začíná bolestí 
v krku, která během pár 
dní zmizí. Poté nastoupí 
rýma a nakonec kašel. 
Nachlazení trvá okolo 
jednoho týdne.
Chřipka se projevuje 
o něco výrazněji než 
nachlazení. Vyznačuje se prudkým a rychlým 
nástupem tzv. chřipkového syndromu: celková 
zchvácenost, únava, malátnost, nechutenství, 
zimnice, vysoké horečky (až 40 °C), které mohou 
trvat až 5 dnů; silné bolesti hlavy, svalů i kloubů, 
suchý dráždivý kašel. 

Jaké mohou být komplikace?
➢ horečka, která neklesá 
➢ bolestivé polykání – může znamenat, že máte 
streptokokovou angínu (vyžaduje léčení antibio-
tiky)
➢ kašel, který neustává 
➢ stále ucpané nosní dutiny a bolest hlavy 

Prevence
Nejdůležitějším opatřením je časté mytí ru-
kou teplou vodou a mýdlem po dobu alespoň  
20 sekund. Kromě toho se můžete proti chřipce 
nechat očkovat. A dostatek vitamínů samozřejmě!

Léčba
Důležitý je v prvních dnech klidový režim, do-
statečný příjem tekutin, konzumace potravin 
z vysokým obsahem vitamínu C a dostatek od-
počinku. Na rýmu lze použít nosní kapky nebo 
roztok mořské vody ve spreji (má i preventivní 
účinky). Kašel tlumíme přípravky proti kašli. Po-
máhají též bylinkové čaje – zázvorový čaj s me-
dem je skvělou vitamínovou bombou. K dalším 
rostlinám, které jsou bohaté na vitamín C, patří 
šípky, rakytník nebo černý rybíz. Můžete si také 
udělat cibulový sirup – nakrájejte cibule na kos-
tičky. Postupně je vrstvěte do nádoby a prosypte 
cukrem. Nakonec přikryjte a nechte odstát. za 
pár hodin pustí cibule šťávu – tu pijte při kašli 
několikrát denně po lžičkách. Velmi oblíbenou  
a nenáročnou rostlinou, 
kterou můžete pěstovat 
doma, je rýmovník. Při 
rýmě se čichá k jeho lis-
tům nebo se užívá od-
var z 1 lístku na 1 hrnek 
(mělo by dojít k jejímu 
spuštění).                      red.
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

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

Angela Marsonsová: Skryté karty
Pro milovníky napětí. Osmý případ inspek-
torky Kim Stoneové, ve kterém vyšetřuje 
tragickou smrt třináctileté dívky.

Lucinda Riley: Milostný dopis
Romantický příběh s tajemstvím ukrytém 
ve ztraceném dopisu, přičemž pátrání po 
něm znamená smrtelné nebezpečí, nadchne 
zejména ženy.

Bill Bryson: Stručná historie téměř všeho
Ve stručné historii téměř všeho se Bill 
Bryson vydává na vrcholnou cestu k nejzají-
mavějším a nejdůležitějším otázkám, na něž 
věda hledá odpovědi. Je to úžasná cesta, ce-

loživotní intelektuální odysea, protože ten-
to nenasytně zvědavý spisovatel se pokouší 
pochopit všechno, co se událo od velkého 
třesku po zrození civilizace.

Tony Havlík: Homeless guide: Jak přežít na 
ulici a užít si to
Zajímavá sonda do života lidí bez domova. 
Na příběhu čtyř osudů autor dokumentuje, 
jak se stane, že se člověk ocitne bez střechy 
nad hlavou.

Klára Smolíková: Začarovaný hvozd
Tajemný fantasy příběh o dětech z Končiny, 
které prožívají dobrodružství ve Hvozdu 
obývaném lesními duchy.                                   lf

Stalo se již tradicí, že předvánoční čas 
se i u nás na gymnáziu nese v tradič-
ním duchu Vánoc, a tak se studenti 
a žáci rozhodli zpříjemnit tuto dobu 
i ostatním. S počátkem adventu se i žáci 
Gymnázia Jana Opletala začali pečlivě 
připravovat na své již tradiční předvá-
noční vystoupení v Domově seniorů  
v Litovli. Vystoupení připadlo na úterý  
17. prosince a letos se na něm podíle-
ly třídy kvarta a 2. A. Obě třídy spo-
lečně přednesly pásmo koled a básní, 
které zarecitovala Vivien Cao z kvarty.  
O klávesový doprovod se postarala Mgr. Mar-
cela Barvířová, na housle doprovázely Anežka 
Petrová a Mgr. Alena Tichá. Na závěr vystoupe-
ní žáci rozdali klientům i ošetřujícímu perso-
nálu přání k novému roku, která pod vedením  
Mgr. Ivany Spurné vyrobili žáci výtvarného 
oboru. Dostalo se nám vřelého přijetí a my bu-
deme velmi rádi, pokud budeme moct i v le-
tošním roce rozdávat radost – nejen zpíváním.
Ve středu 18. 12. se studenti třídy septimy vy-

pravili do Domova pro seniory v Července. 
První aktivitou bylo zdobení perníčků. Dívky 
předem napekly perníčky a připravily zdobicí 
hmotu. Seniory tato aktivita těšila, jelikož si 
pak mohli vlastnoručně ozdobený perníček 
sníst ke kávě. Žáci chtěli seniory obohatit  
i o trvalejší památku. Vyrobili předem ozdo-
by z tzv. studeného porcelánu, které si mohli 
senioři rovněž na místě ozdobit. Ozdoby ve 
tvaru stromečků, hvězdiček, ale i prasátek zá-
řily ke konci akce všemi barvami. 

Žáci gymnázia rozdávali radost v domově seniorů

V neposlední řadě byly celé dopoledne k dis-
pozici stolní hry. Především mužské osazen-
stvo se plně věnovalo vyčerpávajícím soubo-
jům v „Člověče, nezlob se!“, šachu, prší, žolíku 
aj. Za seniory, kteří nebyli schopni ze zdravot-
ních důvodů trávit čas ve společenské místnos-
ti, chodila po pokojích studentka s knížkou 
a předčítala tematické povídky. Za poslechu 
koled, přejícných slov a báječné atmosféry si 
žáci i senioři oboustranně zpříjemnili vánoč-
ní čas ve víře, že se třeba za rok opět sejdou.                     
                                                            Mgr. Alena Tichá, 
                 za studenty septimy Vendula Kozáková
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Vážení čtenáři, 
v minulém čísle jste si mohli pře-
číst první díl nového celoročního 
seriálu o partě kamarádů, kteří se 
rozhodli cestovat a objevovat do-
sud nepoznané končiny. S tím jim 
pomáhá dopravní prostředek, na 
který by většina z nás v jejich letech 
sice sedla, ale daleko nedojela...  
a tím je pionýr. 
Na konci našeho prvního poví-
dání jsme nastínili, že se v tomto 
čísle spolu s nimi „vydáme“ do 
nedalekého Polska. Jaká byla tato 
jejich první zahraniční cesta, jaké 
útrapy, ale i radosti je čekaly, se 
máte nyní možnost dozvědět. Na 
otázky odpovídá Pavel Dostál. Tak 
nasedat, jedeme...

LN: Další rok = další cesta. Proč jste 
zvolili zrovna Polsko? Co Vás na 
něm lákalo? 
PD: Oproti mému očekávání 
kluky náš první výlet chytil. Ještě 
dlouho jsme rozebírali všechny 
zážitky a dojmy. Nezbylo tedy nic 
jiného, než naplánovat další ces-
tu. Rozhodli jsme se nakonec pro 
Polsko, protože je relativně blízko. 
Navíc jsme příhraničí s Radkem 
párkrát projeli na velkých motor-
kách. Měl jsem tak už představu, 
kam se podíváme.

LN: Zdolali jste něco kolem 330 
km. To je oproti první cestě, kdy 
jste najeli kolem 140 km, 2x více... 
Kdo trasu plánoval, zkoušeli jste 
si ji nejdříve projet tzv. nanečisto? 
PD: Oproti první cestě, která 
původně vedla jen na Plumlov  
a zpět, jsem už začal sesta-
vovat itinerář. Kam musíme 
ten den dojet a kam se ces-
tou podíváme. Představu, ko-
lik kilometrů za den ujedeme  

a co všechno 
se může po-
kazit, jsme 
ještě neměli. 
Na dva a půl 

dne se nám 330 km zdá-
lo až až. Dnes, když jezdíme  
cca 230–280 km denně, se tomu 
už jen smějeme. Trasu jsme na-
plánovali relativně rychle. Pro 
jistotu jsme ji ale s Vraťou zku-
sili projet na silnějších strojích. 
Vyplatilo se. Domluvili jsme 
přespání a změnili některé cesty, 
které se na mapě tvářily hezky, 
ale realita byla jiná. Trochu se 
také pozměnila naše sestava. 
Přibyl Marek a prohodili se 
Radkové. Tak vznikl základ naší 
party, který drží dodnes.

LN: Jak jste zvládali náročnější te-
rén? Více kopců znamenalo menší 
rychlost a více stání nebo tomu tak 
nebylo?
PD: Začali jsme poznávat limity 
našich strojů. Také jsme už s se-
bou vezli více věcí. Větší váha = 
nižší kopcová rychlost a tím méně 
vzduchu na chlazení. Při horším 
chlazení se motor přehřívá, tak-
zvaně se utahuje. Může se úplně 
zastavit, v horším případě zadřít. 
Stroj se tedy odstaví na nějaký 
plácek na okraji cesty – čeká se, 
až motor zchládne. Mezitím se 
kocháme okolím. Po vychladnutí 
popojedeme pár zatáček a celé se 
to opakuje. Aspoň si ale vychutná-
me krásy okolní přírody. ☺

LN: Co všechno jste při své jízdě 
viděli? Můžete čtenářům nějaká za-
jímavá místa doporučit k návštěvě? 
PD: Cíl prvního odpoledne byl 
Červený Potok u Králíků. Tady 
jsme si za hospodou postavili 
stany a šli se podívat na pěchotní 
srub K-S5 (U Potoka) vybudova-
ný jako součást československé-
ho opevnění. Měl jsem možnost 
si ho prohlédnout už před pár 

lety. Nadšenci ho 
uvedli do původ-
ního stavu. Bo-
hužel byl zrovna 
zavřený, tak jsme 
ho prozkoumali 
aspoň zvenku. 
Druhý den jsme 
se zajeli podí-
vat na vodopád  
Wilczki u pol-
ského městečka 
Międzygórze. Je to 
asi 22 metrů vyso-
ký vodopád v krás-
ném kaňonu. Spali 
jsme v kempu  
u Otmuchowské-

ho jezera. To jsme 
si však kvůli průtr-
ži mraků nemohli 
moc prohlédnout. 
Třetí den jsme se 
svezli na horských 
kárách na Ramzové 
a ti, co dojeli na Pe-
tříkov ještě sjeli ko-
pec na trubce. Po-
slední zastávka byla 
na výstavě veteránů 
v Olšanech.

LN: Jaké největší 
problémy Vás při 
této cestě potkaly? 
PD: Byly to naše začátky. Jeli jsme 
jen se svíčkou, šroubovákem  
a pár klíči. Jindrovi se po výbrusu 
motor v kopcích kousal. To se vy-
řešilo přidáním oleje do benzínu. 
Můj Stadion se v jednom kop-
ci za hustého deště zastavil a ne  
a ne se rozjet. Vždycky párkrát po-
skočil a nic víc. Po dvou hodinách 
marného snažení stačilo dolít 
benzín. Ucpaná rezerva. Markovi 
se kousal plovák, což se vyřešilo 
rychlým rozložením a složením 
karburátoru. Těsně před vrcholem 
kopce na Ramzovou se najed-
nou zastavil můj Stadion. Nepo-
mohlo ani roztlačení až dolů na  
Ostružnou. Musel jsem vytáh-
nout telefon a volat domů mam-
če o záchranu v podobě auta  
s vozíkem. Marek na druhém 
Stadionu, který zastavil vedle mě, 
najednou také zjistil, že nemů-
že nastartovat. Po marných oži-
vovacích pokusech nás kluci na 
Pionýrech vytáhli na padákové 
šňůře až na kopec nad Brannou  
a odjeli na výstavu veteránů. My se 
odtud s Markem pomocí gravitace 
a šlapátek vydali naproti mé man-
želce. Potkali jsme ji kousek před 
Hanušovicema. Naložili jsme oba 
stroje na vozík a ještě jsme stih-
li kluky na výstavě v Olšanech. 
Doma jsme zjistili, že nám oběma 
odeška indučka.

LN: S jakým přijetím jste se v kem-
pech setkávali? Přece jen jste ne-
byli v Česku... Lidé jsou jiní... 
PD: Poláci asi tyhle stroje taky 
znají. Troubili, zdravili a mávali 
na nás. Pokud se u nich teda ne-
rovná mávání našemu klepání na 
čelo. Dokonce se zastavil kruháč, 
abychom všichni mohli neruše-
ně projet. Vyloudili jsme úsměv 
i na polských policistech. Jenom 
jízda mimo obec na silnici bez 
krajnice je o život. Polští řidiči 
při předjíždění neměli sebemenší 
potřebu nám nechat aspoň mini-
mální mezeru. Hlavně kamiony 

otírající se o zrcátko nebyly vů-
bec příjemné.

LN: Jste ryze mužská parta, která 
se zná již léta. I tak ale, objeví se 
při cestách někdy tzv. ponorka?  
PD: Na těchto prvních krátkých 
výletech ne. Na těch delších se 
pak ojediněle nějaké výměny ná-
zorů objevily. V sedmi až devíti 
lidech je to asi normální. Občas 
jsou to přeci jenom nervy, hlavně 
když se pořád něco kazí. V 99 % 
je ale sranda a pohoda.

LN: Když se na cestách nedaří, 
stroje se kazí a vy nevíte, co s tím, 
náhradní díl není... máte chuť  
s tím vším seknout? Říkáte si ně-
kdy: mám já tohle zapotřebí? 
PD: Samozřejmě že to není pří-
jemné. Člověk se u toho zašpi-
ní ☺, ale hlavně brzdí ostatní. 
Taky hladoví, protože zatím co 
opravuje, ostatní doplňují kalo-
rie. Potom už není čas, protože 
se dohání zpoždění. Já jsem se 
naopravoval asi ze všech nejvíc  
a je pravda, že už nastala situace, 
kdy jsem chtěl hodit Staďáka ze 
srázu. Musím ale kluky zase do-
táhnout zpátky domů. Každý se 
samozřejmě snaží pomoct, jak 
může. Hlavně, když nikdo ne-
můžeme přijít na to, proč to zase 
nejede. Když už díl nevezeme  
s sebou, tak zatím vždycky po-
mohli místní nebo se to nějak as-
poň provizorně vyřešilo. Já mám 
srovnání s cestováním na velkém 
enduru. Většinou kluky tahám 
na místa, kde jsem už byl. Tak-
že některé cesty jsem projel na 
obou strojích. Řekl bych, že na 
tom mopedu si člověk tu cestu  
a krajinu ale daleko víc vychut-
ná. A to je kouzlo tohoto cesto-
vání. Navíc – vždycky se vzpo-
míná na ty největší problémy...

LN: Kam se podíváme za měsíc?
PD: V březnu se vydáme na 
opačnou světovou stranu –  
navštívíme Rakousko.                    red.

Na fichtlech tam a zase zpátky...
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Jaké jsou výsledky Tříkrálové sbírky 2020?
V 59 obcích našeho 
regionu koledovalo 
letos 136 skupinek 
koledníků. Výsledky 
si můžete prohléd-
nout v tabulce. Cel-
kem bylo vykoledo-
váno 741 243 Kč. 

Vykoledovaná částka 
byla po rozpečetění  
a přepočítání poklad-
niček na jednotlivých 
městských nebo obec-
ních úřadech násled-
ně odeslána na cen-
trální charitní konto  
u České spořitelny.  
Z centrálního konta 
budou peníze rozdě-
leny do regionů na 
schválené projekty 
jednotlivých místních 
charit a na humani-
tární pomoc u nás i v zahraničí. 

Na co jsou peníze použity?
Výnos Tříkrálové sbírky je z nej-
větší části tradičně věnován na 
podporu záměrů pro lidi v nou-
zi na území ČR. Jde o různé for-
my pomoci pro seniory, matky  
s dětmi v tísni, lidi s postižením, 
bez domova, sociálně vylou-
čené či ohrožené vyloučením. 
Desetina výtěžku je určena na 
pomoc rozvojových projektů 
do zahraničí (např. na udržení 
zdrojů obživy nebo vzdělávání), 
případně jako rezerva pro vznik 
humanitárních katastrof.
V minulé Tříkrálové sbírce bylo 
vykoledováno v  57 obcích na Li-
tovelsku 660 546 Kč. Část sbírky, 
určená pro vlastní projekty Cha-
rity, byla využita následovně: 
podpořili jsme provoz Domácí 
zdravotní péče, která zajišťu-
je poskytování zdravotnických 

výkonů v domácím prostředí 
ve výši 100 000 Kč, podpořili 
jsme činnost Mateřského centra 
Rybička, které nabízí vzdělávací  
a tréninkové programy, základní 
rodinné poradenství, organizuje 
zájmové a volnočasové aktivity 
a různé společenské a sportovní 
akce pro rodiny s malými dětmi 
ve výši 253 000 Kč. Poskytli jsme 
přímou pomoc rodinám a oso-
bám v nouzi ve výši 30 000 Kč.   
Částkou 20 000 Kč jsme přispěli 
na vybavení školních tříd v Go-
naives na Haiti.
Děkujeme touto cestou všem, 
kteří svým darem přispěli na 
pomoc lidem v nouzi u nás  
i v zahraničí a na rozvoj charit-
ních projektů. Stejně děkujeme 
všem koledníkům a vedoucím 
skupinek, kteří nám s Tříkrálo-
vou sbírkou pomáhali.                 
                     Ing. Ludmila Zavadilová
Charita Šternberk, středisko Litovel

Litovel 104 608 Podolí 4 103
Chořelice 11 448 Hvozdečko 4 390
Nasobůrky 13 076 Kozov, Blažov, 

Kadeřín, Svojanov,
Bezděkov

12 788

Rozvadovice 6 300 Olešnice 4 669
Unčovice 11 607 Jeřmaň 3 429
Tři Dvory 8 871 Luká 21 694
Savín 5 210 Ješov 5 450
Myslechovice 10 858 Veselíčko, Březina 3 470
Víska 3 471 Bílsko 7 187
Chudobín 3 988 Vilémov 15 559
Nová Ves 7 615 Olbramice 7 452
Březové 5 374 Dubčany 10 613
Červenka 43 482 Náklo 29 539
Pňovice 8 070 Mezice 8 427
Bílá Lhota, Pateřín 5 815 Skrbeň 31 424
Hradečná 4 792 Příkazy 31 863
Hrabí 4 960 Hynkov 8 756
Měník 3 545 Haňovice 10 776
Řimice 8 652 Kluzov 3 930
Mladeč 9 321 Cholina 17 214
Sobáčov 2 555 Senice 45 818
Slavětín 5 913 Cakov 5 861
Měrotín 11 595 Odrlice 6 892
Loučka 8 325 Senička 11 948
Bouzov, Doly 19 571 Náměšť 70 515
Kovářov 2 198 Loučany 26 256

O Tříkrálové sbírce
První ročník sbírky se uskutečnil v roce 2000 v olomoucké arcidiecé-
zi. V celostátním měřítku se koleduje od roku 2001, výtěžek Tříkrálové 
sbírky každoročně stoupá. Letos se Tříkrálová sbírka konala již podva-
cáté. Tříkrálová sbírka je nejúspěšnější sbírkou v České republice. 
Počátkem ledna děti převlečené za biblické tři krále lidem v ulicích 
oznamují, že se jim v Betlémě narodil Spasitel. Zpívají, přejí šťastný 
nový rok a předávají drobné dárky – kalendáře či balený cukr – a píší 
na dveře požehnání. Při tom sbírají peníze do úředně zapečetěných 
pokladniček. Z těchto peněz jsou každoročně podpořeny stovky zá-
měrů, drobných projektů pro lidi v nouzi. Od roku 2001 výnos sbírky 
každoročně stoupá. „To je dobrá zpráva i o štědrosti dárců, našich spo-
luobčanů,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity České republiky. „Díky 
dobrému výnosu můžeme více a lépe pomáhat lidem, kteří se ocitli  
v nouzi a v komplikovaných životních situacích, a z toho poplyne užitek 
pro celou společnost. Děkuji všem, kdo se do sbírky zapojili – dětským 
koledníkům, dobrovolníkům, koordinátorům i každému, kdo Tříkrá-
lovou sbírku podpořil. Ať už svým nasazením či finančním darem,“ 
říká Lukáš Curylo. Celkový 
výnos letošní sbírky nebyl  
v době uzávěrky ještě znám.
(www.trikralovasbirka.cz)        
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• 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. 

• 6.–28. 2.    PRODEJNÍ VÝSTAVA OLOMOUCKÉ VÝTVARNÉ SKUPINY PICTORIS
Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15 hod., ST 8–17 hod., PÁ 8–13 hod.,  
SO 10–13 hod., vstupné dobrovolné.
Výstava obrazů. Vernisáž výstavy se koná ve středu 5. února v 17 hod. Úvod-
ní slovo pronese lektorka malířské skupiny PaedDr. Mgr. Miroslava Dačická.  
Vystoupí orientální tanečnice z Olomouce, Kayra a Sonia. 

• sobota 8. 2.    XXXIV. HANÁCKÉ BÁL
Velký sál záložny v Litovli, 20 hod., předprodej 120 Kč, na místě 150 Kč, krojo-
vaní na místě 100 Kč.
Hraje Cimbálová muzika Primáš z Přerova a Hanácká mozeka Litovel, vystoupí 
Folklorní soubor Haná Přerov a HANAČKA Litovel.
Pořadatel: Hanácká mozeka a HANAČKA Litovel.

• úterý 11. 2.   ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS – SWING  
NYLONOVÉHO VĚKU  
Velký sál záložny v Litovli, 19 hod., předprodej 450 a 480 Kč, na místě +50 Kč. 
V koncertní show předvedou Ondřej Havelka a jeho Melody Makers nejlepší  
a nejžhavější swingové fláky z éry bigbandového swingu poválečných let.

• čtvrtek 13. 2.    KURZ ŘECKÝCH TANCŮ 
Koncertní sál MK Litovel, 17.30 hod., kurzovné 800 Kč (8 lekcí). 
Pro velký úspěch otevíráme opět kurz řeckých tanců pod vedením Miroslavy 
Stroupkové.

• pondělí 17. 2.    MOTANI: EXPEDICE BORNEO  (pro školní družiny)
Velký sál záložny v Litovli, 14 hod., vstupné 40 Kč/žák.
Orangutani, nosaté opice, lidojedi, mořští cikáni, jeskyně plná švábů a další 
klenoty Bornea a Malajského poloostrova, to vše v jedinečné fotograficko- 
filmové projekci Kateřiny a Miloše Motani.

• pondělí 17. 2.    MOTANI: EXPEDICE BORNEO – Z KRVAVÉHO THAJSKA DO  
ZELENÉHO PEKLA (pro veřejnost)
Velký sál záložny v Litovli, 18 hod., předprodej 100 Kč, na místě 140 Kč.
Jedinečný deštný prales plný vzácných zvířat a rostlin, zajímavé kmeny,  
jedinečná fotograficko-filmová projekce Kateřiny a Miloše Motani.

• úterý 18. 2.    MATYÁŠ NOVÁK
Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné 80 Kč.
Klavírní koncert v rámci KPH.

• neděle 23. 2.    MÁŠA A MEDVĚD
Velký sál záložny v Litovli, 16 hod., předprodej 80 Kč, na místě 130 Kč, děti do 
3 let zdarma.
zábavný animační program pro děti, tanec, soutěže a workshopy, fotografová-
ní s Mášou a Medvědem. 

• středa 26. 2.    GRINCH (kino)
Velký sál záložny v Litovli, 10 hod., vstupné 40 Kč.
Animovaná rodinná komedie, promítání pro MŠ a veřejnost.

• středa 26. 2.    ŽENSKÁ NA VRCHOLU (kino)
Velký sál záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 90 Kč.
Romantická komedie s Annou Polívkovou, Martinem Dejdarem a Markem 
Němcem v hlavních rolích.

PŘIPRAVUJEME: 
  3. 3.  DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU – VYPRODÁNO! (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. PŘENDITE SI SPLKNÓT
24. 4. DOGA (koncert)
13. 6. HANÁCKÉ BENÁTKY (Marta Jandová, Argema, Hudba Praha, Ready 
Kirken, Monkey Business a další)

Tentokrát procestujeme s man-
želi Motani Malajský poloostrov 
a ostrov Borneo. Uvidíme hadí 
jeskyni, podivný festival, kde 
provádí piercing jehlami i meči 
a chodí po žhavých uhlících.  
V Malajsii se podíváme na mo-
derní hlavní město Kuala Lum-
pur. Budeme obdivovat mešity, 
ale i indické a čínské jeskynní 
chrámy. V Malajsii mezi přá-
telskými Malajci žije také hod-
ně Indů a Číňanů. Díky tomu 
ochutnáme výborné a pestré jíd-
lo. Hodně zábavy si užijeme ve 
městě Mekala, kde jezdí legračně 
zdobené rikši. V George Townu 
nás uchvátí krásné grafity. Uvi-
díme veselý opičí kopec, milio-
ny světlušek, rybářskou vesnici 
Kuala Sepetang, fabriku na vý-

robu dřevěného uhlí, ostrorepy 
i jedovaté ryby fugu. Na Borneu 
nás uchvátí deštný prales, bujná 
zelená vegetace, obrovský květ 
raflézie, který vykvete jednou za 
čas. Budeme pozorovat létající 
veverky, lemury a žáby, medvě-
dy malajské, rezavé orangutany, 
nosaté a břichaté opice kahau. 
Objevíme také malého okatého 
nártouna, jedovatého savce lori, 
jedovaté hady i škrtiče a ryby, 
co žijí ve vodě i na suchu. Na 
řece Kinabatangan se nám po-
daří najít vzácné trpasličí slony 
bornejské a ulovíme zubatého 
krokodýla. Jeskyně Gomantong 
Cave je plná velkých švábů, 
stonožek, netopýrů a vlaštovek. 
Blízko bahenní sopky najdeme 
pruhované mořské hady. Měs-

to Kuching nás překvapí mo-
derním mostem. Setkáme se  
s velmi zajímavými kmeny jako 
jsou pralesní lidé Iban, kteří žijí 
v dlouhých dřevěných domech. 
Vydáme se za potomky lovců 
lebek a pravý-
mi mořskými 
cikány, kteří žijí 
na plytkém tyr-
kysovém moři  
v dřevěných cha-
trčích na kůlech. 
Zaposloucháme 
se do bubnů pra-
lesa a budeme 
obdivovat bujaré 
tradiční tance až 
dlouho do noci. 
Tohle všechno  
a ještě mnohem 

víc můžete prožít s manželi 
Motani v pondělí 17. února od  
18 hodin ve Velkém sále Záložny. 
Vstupné v předprodeji 100 Kč, na 
místě 140 Kč. Vstupenky zakou-
píte v TIC Litovel.                       MK

Expedice Borneo – Z krvavého Thajska do zeleného pekla
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Ondřej Havelka a jeho Melody Makers 
Nylonový věk – tak nazval Josef 
Škvorecký první tři poválečná 
léta. 
Byly to roky všeobecné eufo-
rie ze znovu nabyté svobody. 
Jejím symbolem se pro většinu 
mladých lidí stal swing. Hudba 
českých bigbandů Karla Vlacha, 
Emila Ludvíka nebo Ladislava 
Habarta dosáhla v té době vyni-
kající úrovně, než byla po roce 
1948 brutálně zadupána komu-
nistickou cenzurou. V koncertní 
show SWING NYLONOVÉHO 
VĚKU předvedou Ondřej Ha-
velka a jeho Melody Makers nej-
krásnější a nejžhavější swingové 
fláky z této vrcholné éry bigban-

dového swingu. 
Ondřej Havelka a jeho Melody 
Makers se zabývají autentickou 
interpretací populární hudby 
období raného a vrcholného 
swingu od počátku let třicátých 
až k raným letům čtyřicátým. 
Pestrý repertoár zahrnuje atrak-
tivní skladby širokého žánrové-
ho spektra, sweet and hot, od 
hollywoodských muzikálů až 
po vrcholná čísla swingových 
bigbandů. Stylizace koncertního 
show sleduje ve všech detailech 
typické dobové způsoby, počí-
naje kostýmy a účesy interpre-
tů a celkovou režií představení 
konče. Vitální jazzový výraz 

interpretů je umocňován smys-
lem pro show, nadhledem a hu-
morem. Strhující hra orchestru 
je korunována výkony sólistů, 
především pak uměleckého ře-
ditele bandu – zpěváka, speakra 
a tanečníka Ondřeje Havelky. 
Použití autentických hudebních 
nástrojů, pietní přístup k rekon-
strukci autentických aranžmá,  
systematické studium a osvojo-
vání si dobových interpretačních 
technik. A to vše přináší nečeka-
né, okouzlující výsledky v po-
době autentického zvuku, který 
známe z dobových nahrávek či 
filmů. Orchestr tvořený 14 členy  
a jedním sólistou můžete vidět 

ve Velkém sále Záložny v úterý 
11. února od 19 hodin. Vstupen-
ky zakoupíte v TIC Litovel.     MK

Matyáš Novák je již ve svých  
22 letech vítězem řady národních 
a mezinárodních soutěží, patří 
díky mimořádnému harmonic-
kému cítění, širokému repertoá-
ru a vynikající úhozové technice 
k nejperspektivnějším pianistům 
své generace. Na klavír začal hrát 
v pěti letech. V současné době 
je studentem Akademie múzic-
kých umění ve třídě prof. Ivana 
Klánského a rovněž studentem 
věhlasné klavírní akademie 
„Incontri col Maestro“ v italské 
Imole. Matyáš je vítězem mnoha 

klavírních soutěží v České 
republice, Španělsku, Slo-
vinsku ad. a hrdým členem 
PETROF Art Family. Za své 
největší úspěchy považuje 
druhé místo v Mezinárod-
ní klavírní soutěži Edvarda 
Griega v norském Bergenu 
a možnost zahrát si v Carne-
gie Hall. Matyáš pravidelně 
spolupracuje s profesionální-

mi orchestry, je zván na domácí  
i zahraniční festivaly a účastní 
se mistrovských kurzů pod ve-
dením nejlepších umělců svého 
oboru. Je všestranným umělcem, 
vyhledávaným komorním hrá-
čem a korepetitorem, velkým 
znalcem a milovníkem železnič-
ní dopravy i členem Českého sva-
zu chovatelů, jeho velkou zálibou 
je chov slepic. Koncert můžete na-
vštívit v úterý 18. února od 19 ho-
din v Koncertním sále Městského 
klubu Litovel.                                  MK

Zveme na koncert Matyáše Nováka
Trochu svérázná svobodná mat-
ka, úspěšná majitelka biokavár-
ny Helena (Anna Polívková), 
odjíždí na popud své tety Ely 
(Jana Krausová) s nadšeným 
osmiletým synem Mikulášem 
strávit advent na horách, aby 
se tak vyhnula svému citovému 
problému. Díky své roztržitosti 
a hře osudu se ocitá ve vysoko-
horské chatě Samota, kde potká-
vá dva muže, ač o žádné sezna-
mování opravdu nestojí. Jedním 

je horal a milovník adrenalino-
vých sportů Richard (Martin 
Dejdar) a druhým, jeho bratr 
(Marek Němec), vážený člen 
horské služby, ale hlavně milov-
ník žen a zábavy. Tahle nesouro-
dá partička se ve sněhem zapa-
dané Samotě rozhodně nenudí. 
A to ještě Helena netuší, že její 
starostlivá milující matka (Jana 
Preissová) donutí protestujícího 
otce (Bolek Polívka), aby vyra-
zili na hory za nimi. Jsou přece 

Vánoce a ro-
dina musí být 
p o h r o m a d ě ! 
Romantickou 
zimní komedii 
můžete vidět ve 
středu 26. úno-
ra ve Velkém 
sále Záložny. 
Vstupenky za-
koupíte v TIC 
Litovel.         MK

Promítáme film Ženská na vrcholu

FOTBALOVÝ PLES
• 1. 2., od 19 hod.,Záložna Litovel
TJ Tatran Litovel srdečně zve na tra-
diční fotbalový ples. K tanci a posle-
chu hraje REDHEADS.
HASIČSKÝ PLES
• 1. 2., od 20 hod., Víska
SDH Víska zve na hasičský ples. 
MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI
• 2. 2., od 15 hod., Haňovice
Show Šaška Vikyho v kulturním domě.
CHARITNÍ PLES
• 8. 2., Nasobůrky
Charitní ples v kulturním domě.

MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI
• 9. 2., Nasobůrky
Mateřské centrum Rybička srdeč-
ně zve všechny děti do kulturního 
domu v Nasobůrkách.
MAŠKARNÍ PLES
• 15. 2., Unčovice
Fotbalisté týmů Buldog a Sokol Un-
čovice srdečně zvou na tradiční Maš-
karní ples, který se koná v Sokolovně 
v Unčovicích.
MASOPUST
• 22. 2., Červenka
Tradiční průvod masek obcí. 
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Ceny ministra škol-
ství, mládeže a tělo-
výchovy každoročně 
přebírají nejúspěšněj-
ší žáci a studenti, kte-
ří v uplynulém roce 
reprezentovali Českou 
republiku na meziná-
rodních mistrovstvích 
a olympiádách. Již po-
třetí byli oceněni i re-
prezentanti ve zpraco-
vání textů ze Základní 
školy Vítězná v Litovli. 

Ministr školství, mlá-
deže a tělovýchovy 
Robert Plaga ocenil 
talentovanou mlá-
dež, která v roce 2019 
reprezentovala české národní 
barvy na mistrovstvích světa  
a mezinárodních vědomostních 
olympiádách. Slavnostní akt 
proběhl ve Vlasteneckém sále 
pražského Karolina, pro oce-
něné byla připravena prohlíd-
ka prostor Univerzity Karlovy  
i slavnostní pohoštění.
Na úvod zazněla studentská 
hymna v podání žesťového tria, 
poté promluvili čestní hos-
té – náměstek ministra škol-
ství Karel Kovář, Pavel Krejčí  
z Akademie věd České republiky  
a Jana Nováková z Národního 
institutu pro další vzdělávání. 
Slavnostním odpolednem pro-
vedl moderátor Vladimír Kořen 
z pořadu Zázraky přírody. „Je 
mi velkou ctí ocenit tak nadané 
mladé lidi, kteří šíří slávu naší 

malé České republiky všude ve 
světě,“ podotkl náměstek mini-
stra Karel Kovář.
Mezi 87 oceněnými z řad repre-
zentantů a jejich trenérů nechy-
běla Eliška Smetanová, vicemis-
tryně světa v korektuře textu,  
a její trenérka Zuzana Absolo-
nová, obě ze Základní školy Ví-
tězná v Litovli. Ocenění převzali  
i absolventi školy Štěpán Krato-
chvíl z Masarykovy univerzity, 
dvojnásobný bronzový medai-
lista z 52. mistrovství světa ve 
zpracování textů 2019 a Martina 
Ivanova z Univerzity Palackého, 
dvojnásobná mistryně světa na 
tomtéž šampionátu. 
Dříve žáky litovelské Vítězné 
ocenil ministr již v letech 2013 
po Mistrovství světa ve zpraco-
vání textů v belgickém Gentu  

a v roce 2017 po Mistrovství 
světa v Berlíně, na kterých 
získali také několik cenných 
kovů.
„Obor zpracování textů 
představuje kromě schopnos-
ti rychlého ovládání kláves-
nice i nutnost profesionálně 
ovládat Word a Excel nebo 
perfektní znalost mateřšti-
ny,“ řekl zaplněnému Vlas-
teneckému sálu Karolina 
Jonáš Vala, úspěšný český 
reprezentant. To ocenil  
i Vladimír Kořen: „V sou-
časnosti je umění ovládat 
počítač a pracovat s infor-
macemi nesmírně důležité, 
proto bych rád tento obor 
vyzdvihl,“ dodal moderátor 
za potlesku publika.
Po závěrečných děkovných 
projevech zakončil gala 
odpoledne hudební tečkou 
pražský saxofonový kvartet.                  
                                    ZŠ Vítězná

Litovelští písaři převzali ceny  
ministra školství

Je tomu rok, co 
jsme na ZŠ Ví-
tězná otevřeli no-
vou polyfunkční 
učebnu dotova-
nou z projektu 
IROP a částečně 
zřizovatelem. 
V této učebně 
pravidelně probí-
há výuka našich 
žáků. V průběhu 
roku nás několikrát navštívili 
žáci z okolních školek a škol.
Výuku zde měli žáci ze ZŠ Na-
sobůrky a ZŠ Haňovice a děti  
z MŠ Svatojánek a MŠ Gemerská. 
Pomocí nejrůznějších počítačo-
vých aktivit žáci třídili odpad, 
zabývali se otázkami dopravní 

výchovy, skládali a čarovali scény 
v Baltíkovi nebo vybarvovali ob-
rázky v elektronickém malování... 
Jak se našim dětským návštěvám 
u nás v učebně dařilo, to si mů-
žete prohlédnout na fotografiích.        
                       RNDr. Miroslava Černá

učitelka informatiky

Návštěvy žáků z okolních školek  
a škol v nové polyfunkční učebně

Ve čtvrtek 9. ledna předalo ve-
dení města spolu se strážníky 
Městské policie Litovel 20 kusů 
reflexních vest dětem z Církev-
ní mateřské školky Svatojánek. 
Reflexní vesty děti využívají ze-
jména na dopoledních procház-

kách po městě. Zvláště v tomto 
nevlídném počasí vesty zajistí, 
aby byly děti pro další účastní-
ky silničního provozu dobře vi-
dět. Nákup vest byl financován  
z programu prevence krimi- 
nality.                                                          red.

Reflexní vesty pro Svatojánky
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Rádi bychom touto cestou po-
děkovali našim sponzorům  
a dalším, kteří nás podporovali 
při organizaci Maturitního plesu 
Gymnázia Jana Opletala Litovel, 
který proběhl 13. prosince minu-
lého roku na litovelské Záložně. 
Největší dík patří Rodičov-
skému sdružení při GJO, kte-
ré umožnilo ples uskutečnit  
a uhradilo za nás pronájem sálu, 
dále zlatnictví Michal Mayer  
z Bouzova, firmě HTM s.r.o., 
dermatologické ordinaci MUDr. 

Ivety Fremlové a autoškolám 
Skála, Svozil a Číhal za po-
skytnutí hodnotných darů 
do hlavní tomboly, zaměst-
nancům Městského klubu Li-
tovel, zejména paní Němeč-
kové, za skvělou spolupráci,  
a Viktoru Kohoutovi ml. za pro-
vedení celým večerem a násled-
nou afterparty. Věříme, že ples 
se povedl na jedničku a laťka pro 
příští maturanty je nastavena 
vysoko.

Za studenty Mirko Spurník ml.

Poděkování

Koncem listo-
padu 2019 při-
pravilo Muzeum 
Litovel pro děti 
ze školní dru-
žiny na Jung-
mance zábavné 
odpoledne na 
počest oslavy 
Mezinárodního 
dne archeologie. 
Děti navštívily 
výstavu „Výpra-
vy za litovelskou 
archeologií“. 
K vidění byly nejvzácnější  
a nejzajímavější nálezy z Li-
tovelska, a to nejen z Lito-
vle, ale také z okolních obcí 
– Nákla, Mladče, Senice na 
Hané aj. Pro děti byla připra-
vena dílna malého archeologa, 
kde si děti vyrobily pravěký 
šperk, vyzkoušely si jeskynní 
malbu a archeologické vyko-
pávky. Po celou dobu dětem 
ve všem pomáhali a vše po-
drobně vysvětlovali manže-
lé Mgr. Zdeňka Nováková  
a Mgr. Václav Novák.
Po příchodu do školní druži-
ny jsme si s dětmi o návštěvě 
muzea, archeologii a pravěku 

ještě dlouho povídali a společ-
ně se podívali na animovanou 
pohádku Doba ledová, ke které 
jsme si vymalovali omalován-
ky. Na mapě České republiky 
jsme si také ukázali, kde se 
nachází nejbližší jeskyně a ja-
kou značkou se jeskyně značí.  
O těch nejbližších, Mladeč-
ských jeskyních, věděly děti 
docela dost, protože některé 
je s rodiči už navštívily. Těm 
ostatním jsme alespoň nabíd-
li tip na výlet, kam si nejen  
o prázdninách můžou zajet. 
Archeologie prostě není nuda.

-ZSJL- vychovatelka ŠD 
Andrea Papajková

Výpravy za litovelskou archeologií
V letošním roce se nám opět 
podařilo uspořádat přednášku  
s členem Policie České republiky 
(PČR). Byl to por. Mgr. Bc. Petr 
Piňos, člen oddělení tisku a pre-
vence PČR. Beseda proběhla se 
žáky 8. ročníků ZŠ Jungmannova. 
Témata bývají koncipována jako 
průřez všemi oblastmi policejní 
práce počínaje bezpečností sil-
ničního provozu přes právní dů-
sledky kriminálního chování až 
po oblast počítačové kriminality. 
Pan Piňos nás požádal, aby mohl 
být se žáky ve třídě sám z důvodu 
větší otevřenosti. Dle jeho slov se 
rozvinula velmi dobrá diskuze, 
která pokračovala i o přestávce. 
Diskutující hlavně zaujaly záleži-
tosti kolem využívání a zneužívání 
sociálních sítí. Někteří žáci se ptali 
na možnost práce u policie a způ-
sob, jak se policistou stát. Kladně 
hodnotili vstřícný přístup a srozu-
mitelnost jeho projevu. Šokovalo 
je, kolik případů se objevilo i v na-
šem blízkém okolí. Samotní žáci 
napsali: „Dříve jsem dost přemýšle-
la nad tím, jestli bych nechtěla být 
policistkou. Teď po přednášce pana 
policisty na tím přemýšlím ještě 
více. Říkal nám, co bychom neměli 
dělat, abychom se nedostali do pro-

blémů. Povídal nám i nějaké příbě-
hy z okolí. Byl strašně ochotný nám 
odpovědět na všechny naše dotazy. 
Měl s námi trpělivost, což zname-
ná, že jsme to lépe pochopili. Jedno 
z témat byla dětská pornografie. 
Vysvětlil nám, proč je to špatné  
i jak to probíhá, když se tyto přípa-
dy vyšetřují. Teď díky této přednáš-
ce mnohem více chápu zákony.“ 
„Pan policajt byl hodně milý a dalo 
se s ním v pohodě povídat. Povídal 
o tom, že v poslední době je na in-
ternetu hodně pornografie, pedofi-
lů a vydírání. Nemůžeme nikomu 
věřit a ani nic posílat. Vysvětloval 
nám to hodně hezky a podle mě si  
z toho vzalo hodně žáků ponauče-
ní. Já osobně jsem si z toho odnesla, 
že nemůžeme vše zveřejňovat na 
internetu, protože toho někdo může 
zneužít.“ Programy tohoto typu 
jsou přínosem, a to především  
v tom, že přednášející je odborník 
z praxe, je zvyklý komunikovat  
s mládeží a velmi dobře se orientu-
je v problematice kyberkriminali-
ty a kriminality vůbec. Spolupráce 
s PČR je v současné době velmi 
dobrá. Osobně mám pocit, že po-
licie má o práci v oblasti prevence 
opravdu zájem.      -ZSJL- metodik   
            prevence, Mgr. Michal Stratil 

Pokec s policistou

Osadní výbor Unčovice srdečně 
zve děti a rodiče na již tradiční 

Dětský maškarní ples

Kdy: sobota 22. února ve 14.30 hodin
Kde: Sokolovna Unčovice
Pořádá: agentura Lena 

Vstupné dobrovolné.
Těšit se můžete na bohaté občerstvení, 

soutěže o ceny a mnoho dalšího...

Pro rodiče budoucích prvňáčků
Vážení rodiče, nabízíme vám a vašemu budoucímu prvňáčkovi 
možnost návštěvy čtyř edukačních odpolední, která jsou zaměře-
na na rozvoj dovedností potřebných pro zahájení školní docházky. 
Během aktivit trvajících asi jednu hodinu budou naši vyučující 
procvičovat s dětmi potřebné dovednosti, předáme zájemcům 
materiály k případnému dalšímu procvičování doma, zodpovíme 
vám dotazy související se zápisem do 1. třídy a nástupem školní 
docházky. Po celou dobu máte možnost přihlížet práci dětí nebo 
diskutovat s vyučujícími. Termíny jsou následující:
             13. 2. hrubá motorika           5. 3. zrakové vnímání
              27. 2. sluchové vnímání        19. 3. jemná motorika 

Začátek vždy v 16 hodin na Základní škole v Jungmannově ul.
Zápis do 1. tříd plánujeme na naší škole 3. a 4. dubna. 

Těšíme se na vás na Jungmance!
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Něco starého končí, něco nového 
začíná… a tak je to i v kalendáři. 
Rozloučili jsme se s rokem 2019  
a nyní očekáváme, co nám přine-
se nový rok. Magický rok 2020. 
Ještě než se v roce 2020 pořádně 
rozkoukáme (a zvykneme si, že 
jsme zase o rok starší), dovolte 
mi, ohlédnout se za rokem s de-
vítkou na konci a rokem, který 
byl pro děti z Dětského domova 
Litovel událostmi přímo nabitý. 

Hned v lednu řádily naše děti, 
teda, co to vlastně píšu; řádila  
Večernice, Pirátka, Pirát a Šašek 
na Pirátském dětském karnevale 
s opičkami FIFI a OLOU. V úno-
ru jsme zhlédli krásnou a inspi-
rativní výstavu Papírová fauna  
a flóra v litovelském muzeu  
a také jsme na domově oslavili 
narozeniny některých dětí. 
V březnu, měsíci jarních prázd-
nin pro děti Olomouckého kraje, 
se vydaly naše děti s paními vy-
chovatelkami na ozdravný pobyt 
do Štědrákovy Lhoty. Sníh už 
sice nebyl, ale paní vychovatel-
ky připravily dětem takový pro-
gram, že se ani trochu nenudily. 
Ke konci března ještě poměřily 
síly naše děti s dětmi z jiných 
dětských domovů na turnaji ve 
vybíjené v Lipníku nad Bečvou  
a odvezly si  9. místo. Pěkné 
počasí v dubnu vylákalo děti  
s paními vychovatelkami k cykli-
stickým výletům do okolí. A také 
jsme viděli zajímavou velikonoč-
ní akci na Plumlově, zaměřenou 
na středověké šermířské umění. 
Květen je vždy pro děti z našeho 
domova ve znamení účasti na 
akci Barvám neutečeš. Účastni-
li jsme se již třikrát a vždy jsme 
z Olomouce odjížděli barevní 
od hlavy až k patě, ale spoko-
jení a s medailí na krku. Květ-

novou tradicí je i absolvování 
pochodu Bouzovská 30. A letos 
jsme opravdu těch 30 kilome-
trů zvládli! Poslední květnový 
víkend se malé děti podívaly 
do nádherných prostor Arbore-
ta v Bílé Lhotě. Měly možnost 
zhlédnout loutkové divadlo  
a po představení si vyzkoušet, 
jak loutky fungují. Zaujaly je  
i tvořivé dílničky, velké dřevěné 
šachy i hraní na netradiční hu-
dební nástroje… 
V měsíci červnu jsme zavítali 
do těchto končin znovu, akorát  
o pár kilometrů dál, do neda-
lekých Řimic, kde se konal tra-
diční Pochod pohádkovým le-
sem. Maková panenka a motýl 
Emanuel, Vodník, Harry Potter, 
Krteček, Červená Karkulka s vl-
kem, Piráti, Princezna a princ, 
ale také Ježibaba a Čerti, ti 
všichni dělali řimický les prostě 
pohádkovým a našim dětem se  
v něm moc líbilo. O týden dříve 
se byly naše děti podívat v Pivo-
varu Litovel na akci Memoriál 
Gustava Frištenského a zároveň 
fandit vzpěrači Jirkovi Tkadlčí-
kovi. Tento přerovský vzpěrač 
a zároveň jeden z nejsilnějších 
mužů světa se snažil uzved-
nout co největší počet kilogra-
mů. Povedlo se mu to za hlasité 
podpory našich dětí. Výtěžek  
z každého uzvednutého kilogra-
mu byl připsán na konto dětem 
z našeho domova. V červenci 
„sportovaly“ zase naše děti. Ab-
solvovaly pětidenní cyklistický 
pobyt v Mohelnici, odkud vyjíž-
děly k výletům do okolí. V kem-
pu MORAVA v Mohelnici jsme  
i stanovali, takže pro některé děti  
byl tento pobyt v přírodě jedno 
velké dobrodružství. 
V srpnu jsme zavítali do námi již 
osvědčeného penzionu v Ivani. 

A celých pět dní jsme poznávali 
krásy jižní Moravy. Předposlední 
víkend v srpnu pořádala nezis-
ková organizace Brave Bear pro 
naše děti a děti z jiných dětských 
domovů akci Dětský den trochu 
jinak. Akce se konala na přírod-
ním koupališti na Poděbradech. 
Děti měly možnost projet se na 
lodičkách, zastřílet si z kuše, 
projít se po laně, svézt se autem 
Porsche a hlavně proletět se níz-
konákladovým vrtulníkem! To 
byl zážitek jako hrom!!! Měsíc 
září se nesl ve znamení krásy. 
Jedna dívka z našeho domova, 
která byla vybrána do projektu 
Proměny s Veronikou, se zúčast-
nila opravdové proměny. Byl to 
pro ni neskutečný zážitek a prý 
by tu proměnu přála zažít každé 
ženě ☺. 
Na začátku října jely některé děti 
z domova s paní vychovatelkou 
do Olomouce na Floru, kde pro-
bíhala akce Dýňodlabání. 
V polovině listopadu šly naše 
malé děti vybavené opravdo-
vými lampiony na lampičkový 
průvod na „Doubravku“. Děti 

myslely i na lesní zvířata, 
kterým přinesly kukuřici, 
seno a kaštany. Jinak lis-
topad už probíhal ve zna-
mení přípravy na vánoční 
jarmark. Děti s paní vycho-
vatelkou také vyráběly vý-
robky na Vánoční výstavu 
a hlavně se pečlivě připra-
vovaly na svoje vystoupení 
na náměstí při příležitosti 
Rozsvěcování vánočního 
stromu. 
Z výčtu těchto událostí je 
patrné, že se děti v našem 
domově opravdu nenudí. 
A to jsem popsala jen zlo-
mek toho, co letos zažily 
a viděly. Nesmím zapo-
menout také na to, že se 
v průběhu roku účastní 

různých výtvarných soutěží –  
jejich výtvory se odesílají da-
ným pořadatelům akcí. Každý 
měsíc jezdí navštěvovat babičky 
a dědečky do Domova pro se-
niory na Červenku. Svou pří-
tomností, povídáním si s nimi  
a společným tvořením sezónních  
výrobků jim krátí dlouhé chvíle  
v Domově. Děti se na babičky  
a na dědečky vždy moc těší. 
A co se u nás událo v prosinci? 
V tom pro děti nejdůležitějším 
měsíci roku? Druhou adventní 
neděli sklidily naše děti velký 
úspěch se svým pěveckým vy-
stoupením v Šantovce. Jinak pří-
pravy na Vánoce byly i u nás také 
v plném proudu. Vánoční vý-
zdoba dětského domova, pečení 
cukroví, balení dárků, ozdobení 
vánočního stromečku, příprava 
sváteční tabule… a pak už jen 
čekání na Ježíška. Letos na něj 
v litovelském dětském domově 
čekalo 11 dětí. 
Moc děkuji všem, kteří si v pátek 
29. listopadu „utrhli“ ze Stromu 
splněných přání přáníčko našich 
dětí a mohli jim tak splnit aspoň 
jedno přání. Také děkuji městu 
Litovel a Městskému klubu Li-
tovel za pozvání na vystoupení 
při Rozsvěcování vánočního 
stromu, Technickým službám 
za instalaci stromu na náměstí. 
A velký dík patří i rádiu DEEP, 
které stojí za zprostředkováním 
akce Strom splněných přání. 
Ještě jednou vám všem upřímné  
a srdečné DÍKY.
Čtenářům Litovelských novin, 
občanům města Litovle a oby-
vatelům okolních obcí přeji  
v „kulatém“ roce 2020, ať je pro 
ně plný zdraví, štěstí, pohody, 
optimismu a také kvalitních  
a dobrých mezilidských vztahů.

Bc. Renata Doubravová,
vychovatelka DD Litovel

Ohlédnutí za rokem 2019 v Dětském domově Litovel
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Dům dětí a mládeže Litovel
• 3. února    Proměny Olomouce aneb co jiný nevidí
První den jarních prázdnin se vydáme do zákulisí olomouc-
kého divadla, vyzkoušíme si kostýmy a masky. 
Cena: 160 Kč (oběd zajištěn). Sraz v 7.30 hod. v budově DDM Komenského 
ul. Děti si vyzvednout v 16.00 hod. tamtéž. Přihlášky byly přijímány do 29. 1. 
Bližší informace: tel. 770 181 054, e-mail: mariankova@ddmlitovel.cz.

• 4. února    Prázdninový den s DDM
Čeká nás bowling v restauraci Relax, pečení muffinů a spousta další zábavy. 
Místo a čas srazu: v 8.00 hod. v DDM Komenského ul., konec v 16.00 hod. tamtéž. 
Cena: 250 Kč (vstupné, oběd, materiál). Přihlášky byly přijímány do 29. 1. 
Bližší informace: tel. 739 655 803, e-mail: sara.grunova@ddmlitovel.cz.

• 4. února    Maškarní karneval pro děti ze zájmových útvarů
Místo a čas: DDM Litovel, Staroměstské náměstí, začátek v 15.00 hod.  
Vstupné: 20 Kč. Bližší informace: tel. 585 342 448, mob. 775 550 962, e-mail:  
weberova@ddmlitovel.cz.

• 5. února   Krokodýlek Olomouc – akční dobrodružství o jarních 
prázdninách
Místo a čas srazu: v 7.45 hod. na autobusovém nádraží Litovel – zastávka č. 3.
Děti si vyzvednout v 16 hod. v Klubu mladých (u prodejny RaKola, naproti 
Pinii). Cena: 330 Kč (tříhodinový vstup, oběd, doprava). Přihlášky odevzdejte 
nejpozději do 3. 2. 
Bližší informace: tel. 720 995 102, e-mail: pospisilova@ddmlitovel.cz. 
                                                                                                                         
• 6. února     Pískování v Hranicích
Místo a čas srazu: nádraží ČD Litovel-město v 7.10 hod. Návrat bude do  
14.17 hod. tamtéž. Cena: 350 Kč za osobu (doprava, strava a výtvarný mate-
riál). Přihlášky byly přijímány do čtvrtka 30. ledna.     
V rámci malého workshopu si vytvoříme pískovou mandalu dle vlastního 
výběru. Ke koupi jsou zde různé polodrahokamy, lapače snů a další suvenýry. 
Bližší informace: tel. 585 342 448, 775 550 964, 725 823 618, e-mail:  
p.sova@ddmlitovel.cz. 

• 7. února      Pevnost poznání Olomouc
Prostřednictvím zajímavých pokusů se seznámíme s některými neobvyklými 
vlastnostmi vody. Toto poznávání doplníme i vědeckou výtvarkou.
Místo a čas srazu: v 8.00 v DDM Litovel, Komenského ul., návrat do 16.00 
hod. tamtéž. Cena: 290 Kč (doprava, program, vstupné, oběd). Přihlášky byly 
přijímány do 25. 1. 
Bližší informace: tel. 775 550 961, e-mail: grulichova@ddmlitovel.cz. 

• 15. února     7. litovelské terarijní setkání
Místo a čas srazu: DDM Litovel, Komenského ulice, od 9.00 hod. Předpokláda-
né ukončení bude ve 13.00 hodin. Cena za osobu je 50 Kč. Uzávěrka přihlášek 
je ve čtvrtek 13. února. 
Ověříte si své chovatelské znalosti, vyměníte zkušenosti s dalšími teraristy  
a prožijete příjemné dopoledne s obyvateli terárií! 
Bližší informace: tel.: 585 342 448, 775 550 964, 725 823 618, e-mail:  
p.sova@ddmlitovel.cz.

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

Nabídku příměstských a pobytových táborů na letní prázdni-
ny, které pořádá DDM Litovel, najdete na webových stránkách  
www.ddmlitovel.cz v sekci Aktuality. V nabídce najdete např.  
tradiční akční boj o přežití, tábor s integrací nebo letní rekreaci  
s tancem a hudbou. Je z čeho vybírat, neváhejte objednávat!

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

MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI
• neděle 9. 2., od 14 hodin, Nasobůrky
zveme rodiče s dětmi a tříkrálové koledníky. Jsou připraveny soutěže, hry, 
tombola, občerstvení. Vstupné dobrovolné.

NASTAVIT HRANICE, NECHAT NÉST DŮSLEDKY
• úterý 25. 2., 16–18 hodin
Lektor Ing. P. Mečkovský. Hlídání dětí zajištěno, nutné přihlásit předem. 
Cena přednášky 150 Kč jednotlivci, manželský pár 200 Kč.

V době jarních prázdnin 4.–7. 2. je Mateřské centrum zavřeno.

PŘIPRAVUJEME letní příměstské tábory
• 13.–17. 7.  LOVCI ZÁHAD
Pro děti 6–9 let, denně 6.30–16.00 hod., cena 1 400 Kč
• 20.–24. 7. KRTEČEK NA PRÁZDNINÁCH
Pro děti 4–6 let, denně 6.30 –16.00 hod., cena 1 200 Kč
• 3.–7. 8. KNIHA DŽUNGLÍ
Pro děti 5–9 let, denně 6.30–16.00 hod., cena 1 400 Kč
• 10.–14. 8. POPLETENÉ POHÁDKY
Pro děti 4–6 let, denně 6.30–16.00 hod., cena 1 200 Kč
Nutné zaplatit zálohu 50 % částky do konce března.

Možnost půjčení deskových her (20 Kč/ týden půjčení).
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Základní umělecká škola slaví
V tomto roce si připomínáme 
120 let hudebního školství v Li-
tovli. V historii lidstva je 120 let 
jistě jen nepatrným mihnutím, 
srovnáme-li však toto období 
s historickým vývojem našeho 
města, pak tu máme určitý dů-
kaz, který vypovídá o kvalitách 
našich předků, kteří již tehdy 
měli pochopení pro kulturu  
a věděli, jak je umění v živo-
tě člověka důležité. 120 let 
hudebního školství v Litovli, 
které má dnes podobu základ-
ní umělecké školy (ZUŠ), je  
i dobou kulturního zrání a vy-
spělosti našeho města, které  
v roce 1900 tuto školu založilo, 
dále ji podporovalo a po řadu 
generací rozvíjelo. Dějiny ško-
ly jsou dějinami místní kultur-
nosti a rozvoje estetického umu  
a schopností lidí v jejím oko-
lí. Škola sama pak významnou 
měrou přispívala k rozvoji nejen 
města, ale i společenského a kul-
turního života Litovelska.
V průběhu svého působení pro-
šla škola mnohými změnami, 
od změn v názvu přes změnu 
ve skladbě oborů, přičemž dnes 
má škola vedle hudebního oboru  
i obor výtvarný, až po změny týka-
jící se budovy, ve které škola síd-
lí. Velmi výrazné změny nastaly 
během uplynulých dvou let, kdy 
se budova školy rekonstruovala,  
z půdních prostorů bylo vytvoře-
no pět hudebních tříd, výtvarný 
ateliér, sklad hudebních nástrojů 
a sociální zázemí. V přízemí byly 

zrekonstruovány tři hudební tří-
dy, sociální zázemí a byl vybudo-
ván koncertní sál, který škole do-
sud chyběl. Třídy jsou moderně 
vybaveny novým nábytkem, spl-
ňují akusticky náročné paramet-
ry, mají dobré technické vybave-
ní, jako jsou počítače, ozvučovací 
technika a dataprojektory.
Za tuto rozsáhlou rekonstruk-
ci vděčíme našemu zřizovateli 
Olomouckému kraji. Celá akce 
probíhala ve dvou etapách a Olo-
moucký kraj přišla na více než  
16 mil. Kč.
Chloubou školy se stalo klavírní 
křídlo značky Petrof, umístěné 
v novém koncertním sále ško-
ly. Jeho pořízení nebylo jedno-
duché, podařilo se díky laskavé 
vůli zastupitelů města Litovle  
a zřizovatele školy Olomouc-
kého kraje. Velmi významnou 
finanční částkou na ně přispěli 
sponzoři, rodiče, přátelé a učitelé 
školy. Za nejvýznamnější spon-
zory jmenujme firmy: Jan Ho-
lub s.r.o. z Hvozdečka, Brazzale 
Moravia a.s., Pivovar Litovel a.s., 
REGIO STORE DVOŘÁK s.r.o., 
REGION PLANT s.r.o., SK-OIL  
Morava s.r.o. a pana Jana Vavrdu 
z Červenky.
V současnosti se Základní umě-
lecká škola v Litovli chystá na 
oslavy 120. výročí hudebního 
školství v Litovli a na slavnostní 
otevření nových a zrekonstru-
ovaných prostorů školy. Tyto 
oslavy budou probíhat v týdnu 
od 17. do 21. února. Všechny 

příznivce a přátele srdečně zve-
me k nám do školy. Přijďte na 
akce věnované oslavám: 17. 2. 
vernisáž prací žáků výtvarného 
oboru, 19. 2. Klavírní koncert  
a 21. 2. Slavnostní koncert. Přijď-
te se k nám do školy podívat –  

v pátek 21. 2. od 15 do 18 hodin, 
kdy máme otevřené dveře pro 
veřejnost pod názvem „Otevře-
ná ZUŠka pro oči i ouška“, a rádi 
Vám ukážeme, co máme nového. 

Mgr. Hana Řezáčová,
zástupkyně ředitelky školy

Základní umělecká škola Litovel
slaví

120 let hudebního školství v Litovli
otevření nových a zrekonstruovaných prostorů školy

 
 

17. 2. 2020 v 16:30 hod. zahájení výstavy výtvarného oboru
19. 2. 2020 v 17:00 hod. Klavírní koncert 
21. 2. 2020 od 15:00 hod. "Otevřená zuška pro oči i ouška"
                                                setkání s absolventy a přáteli
21. 2. 2020 v 18:00 hod. Slavnostní koncert

 
Srdečně zveme k nám do školy

Nová výstava historických kol
Novou výstavu Kolo – Deset 
stupňů k dokonalosti můžete 
od 25. ledna navštívit v Turi-
stickém informačním centru 
Litovel. Vystaveny budou sbě-
ratelské kousky kol litovelského 

občana pana Karla Poláška, který  
se tomuto koníčku věnuje již 20 
let. Uvidíte tak např. kardanové 
kolo nebo kolo s nápisem na 
převodníku St. Pařízek Litovel.
                                                       red.

Kvíz pro radost

1. Nejvíce peněz v tříkrálové sbírce se u nás vybralo ve městě ..................
2. Oblíbeným dívčím jménem byla kromě Elišky a Emy také ...............
3. Jaké je příjmení nového ředitele Technických služeb?
4. Jak se jmenuje nová výstava, která bude v Muzeu Litovel od února?
5. Sokol Litovel zahraje na Festivalu sokolského divadla 14. 3. hru....
6. Místo v jihovýchodní části Třesína se nazývá ..............
7. V radniční věži jsou nové panely o králi jménem ............ Otakar II. 
8. Úlomek jakého předmětu je nově součástí sbírky o G. Frištenském?

  ´

Slova zapisujte v 1. pádu.



Spolek Rychlostní kanoistika Litovel, 
vzniklý v polovině roku 2018, má za se-
bou první úplný rok činnosti. A hned 
v úvodu lze konstatovat, že rok velmi  
úspěšný.  

Mladým závodníkům sezóna zača-
la tradičně v dubnu. Pro dva naše  
v předchozí sezóně nejlepší závod-
níky – kajakáře Honzu Foukala  
a kanoistu Vojtu Mila nebyla jedno-
duchá. Oba postoupili do vyšší vě-
kové kategorie, kde závodili nejen se 
svými vrstevníky, ale také se závod-
níky o rok staršími, což v mládežnic-
kých kategoriích často činí značný vý-
konnostní rozdíl. Proto naše cíle pro 
tuto sezónu byly stanoveny tak, aby 
byly splnitelné. Pro oba jmenované 
bylo cílem získat, respektive obhájit  
(V. Milo) místo v SCM  (tj.  Spor-
tovním centru mládeže). Výkonnost 
členů SCM je sledována reprezentač-
ními trenéry a v případě potřeby  jsou 
z jejich řad vybíráni reprezentanti  
v juniorských a dorosteneckých kate-
goriích. Tuto příležitost dostal počát-
kem září i Vojta Milo, který reprezen-
toval Českou republiku na závodech 
Olympijských nadějí v Bratislavě, kte-
ré jsou v kanoistickém světě považo-
vány za neoficiální mistrovství světa  
v mládežnických kategoriích. Závo-
dů Olympijských nadějí se zúčastnilo 
835 mladých závodníků z 36 zemí.  
Na rozdíl od ostatních reprezentač-
ních kolegů reprezentoval Vojta Milo 
hned ve třech závodech, a to na 1 km, 
500 m a 200 m. Ve všech závodech se 
dokázal probojovat až do finále, kde 
obsadil 2x 9. místo a 1x 8. místo. Je  
to opravdu velký úspěch, neboť Vojta 

závodí teprve druhým rokem a již se 
dokázal v kategorii dorostu prosadit 
až do juniorské reprezentace.
Litovelští rychlostní kanoisté se mo-
hou pochlubit i dalšími úspěchy, kdy 
z Mistrovství České republiky v Rači-
cích přivezli dvě bronzové medaile. 
Ve velké konkurenci v žákovských  
a  dorosteneckých kategoriích to vů-
bec není špatné, zejména s ohledem 
na relativně nízký počet našich zá-
vodníků, který se např. s pražskými 
oddíly vůbec nedá srovnávat. Přesto 
můžeme být spokojení, neboť v prů-
běhu sezóny se počet našich mladých 
závodníků rozšířil. Některé nově pří-
chozí závodní premiéra teprve čeká  
v následující sezóně. Ti, kteří si závod-
ní premiéru odbyli v hodnoceném 
roce, mohou být víc než spokojení. 
Za velký úspěch lze totiž považovat, 
že všichni z těch, kteří na závodech 
v rámci celé Moravy startovali, byli 
úspěšní. Ze závodníků není ani je-
den, který by v průběhu sezóny ne-
získal alespoň jednu medaili, což sa-
mozřejmě vždy potěší nejen samotné 
závodníky, ale nepochybně také jejich 
trenéry, kteří se jim ve svém volném 
čase nezištně věnují. V uplynulé se-
zóně se litovelští závodníci zúčastnili   
14 závodů, na nichž získali celkem 
11 prvních míst, 17 druhých míst 
a 9 třetích míst. To lze považovat za 
velmi pěkné výsledky, uvážíme-li, že 
oddíl existuje teprve druhým rokem  
a pro některé mladé závodníky to byla  
premiérová sezóna.
Za samostatné zhodnocení stojí také 
výsledky Honzy Foukala na mezi-
národním Mistrovství Moravy, ko-
naném tradičně na konci prázdnin  

v Ostrožské Nové Vsi. Těchto 
opravdu kvalitně obsazených 
závodů se pravidelně účast-
ní závodníci nejen z Čech  
a Moravy, ale také Sloven-
ska, Polska, Rakouska, Itálie, 
Litvy a Estonska. V obtížné 
konkurenci v kategorii žáků 
Honza Foukal zvítězil v zá-
vodě na 500 i 200 m a stal se 
tak dvojnásobným „meziná-
rodním mistrem Moravy pro 
rok 2019“. V kategorii benja-
mínků pak 3. místo v závodě 
na 200 m získal Štěpán Milo. 
I tento výsledek je třeba vy-
zdvihnout, neboť opravdu  
v kategorii benjamínků bývá 
velmi silná konkurence a zá-
vodí v ní největší počet závod-
níků. 
Na závěr sezóny se pak v mě-
síci listopadu konaly v Nym-
burce testy, na které na základě 
předchozích výsledků na závodech 
byli pozváni naši úspěšní závodní-
ci, kanoista Vojtěch Milo (kategorie 
dorostu) a kajakář Jan Foukal (kate-
gorie žáků). Aby byli pro nadcháze-
jící sezónu přijati do SCM, nepostačí 
pouze být úspěšným závodníkem, 
kanoistou či kajakářem, je třeba také 
splnit stanovené limity v běhu, plavání  
a posilovacích cvicích.  Oběma na-
šim závodníkům se příprava vydařila  
a potřebné limity pro přijetí úspěšně 
zvládli. Pro příští sezónu tak stano-
vený cíl splnili a můžeme se těšit, že 
pokud se naše mládežnická repre-
zentace zúčastní v příštím roce něja-
kých mezinárodních závodů, budou 
Českou republiku reprezentovat  

i dva litovelští závodníci. Litovelská 
rychlostní kanoistika tak navazuje 
na svou někdejší úspěšnou tradici  
a dobré jméno, které rozhodně v rám-
ci kanoistické rodiny po léta měla.
Uplynulou sezónu lze tedy hodno-
tit jako velmi úspěšnou. Závěrem 
nezbývá než poděkovat těm, bez je-
jichž zejména finanční pomoci, by 
nebylo možno všech výše zmíněných 
úspěchů dosáhnout – městu Litovel, 
Olomouckému kraji, p. majiteli fir-
my Moravel a za možnost umístění 
loděnice v zahradě patřící litovelské 
římskokatolické farnosti p. M. Bam-
buchovi a členům pastorační a eko-
nomické rady.         
                M. Medková, jednatelka spolku

Ohlédnutí za sezónou 2019

Zleva: kajakář Jan Foukal a kanoista Vojtěch Milo

Podzim 2019 v litovelském stolním tenise
Podzim oddílu stolního tenisu byl 
na program opravdu bohatý. Celkem  
26 členů, z toho 20 členů mládeže  
a 6 členů starších 18 let se v měsících 
září až prosinec účastnilo mnoha 
soutěží a turnajů.
V září jsme se vypravili na Hanácký 
pohár do Čechovic, kde přišel první 
úspěch – 1. místo Mikuláše Víchy  
a 2. místo Václava Štěpánka. Další 
úspěchy následovaly na začátku říj-
na na krajském bodovacím turnaji 
konaném v Moravském Berouně. Za 
zmínku určitě stojí 2. místo Jakuba 
Koláře v divizi C, vítězství Václava 
Štěpánka v divizi H a 2. místo Davida 
Elgnera taktéž v divizi H, náš oddíl 
dále reprezentovali Vanessa Uvízlová 
a bratři Víchovi. V pořadí třetí krajská 
„bodovačka“ se uskutečnila začát-
kem listopadu pro divizi A+B v Pře-
rově, pro ostatní ve Šternberku. Jakub 
Kolář nás reprezentoval v kategorii B  
a nevedl si špatně – vybojoval  
3. místo. Filip Šubrt se prokousával 
nástrahami divize H a získal krásné  
2. místo. Po sérii krajských bodova-

cích turnajů na řadu také přišel regio-
nální přebor, tj. soutěž mládežnických 
týmů z blízkého okolí. Na prvním  
z nich konaném formou turnaje v Že-
rotíně družstvo v sestavě Vít Maitner, 
Filip Šubrt, Václav Štěpánek a Mi-
kuláš Vícha nejprve prohrálo s týmy  
z Moravského Berouna 4:6 a Bystro-
van 3:7, v závěru poté získalo remízu 
s celkem z Křelova 5:5.
Účastníme se také dlouhodobých 
soutěží jako je Veřejný přebor v olo-
mouckém okrese, Tatran Litovel A 
se prezentuje ve Veřejném přeboru  
1. třídy, kde mu po podzimní části 
sezony patří 9. místo z dvanácti. Nic-
méně družstvo zatím z 10 utkání po-
sbíralo tři důležité výhry a dvě remízy. 
V úspěšnosti vyhraných utkání mezi 
zhruba 60 hráči patří šéftrenérovi 
Radku Uvízlovi 2. místo s 85 %, dal-
ším hráčem je Ivan Čikl na 23. místě 
s 58% úspěšností vyhraných utkání,  
v závěsu za ním se dotahuje doros-
tenec Jakub Kolář s 52 %, Lukáš Ku-
čera se prezentuje s 27 % a Roman 
Navrátil s pěti procenty vyhraných 

utkání. Litovelské „béčko“ obsazují 
hlavně mladí hráči, kteří s nejnižší 
soutěží (Veřejný přebor 4. třídy) te-
prve začínají. Mužstvu patří zatím  
10. místo se ziskem tří výher a jedné 
remízy. Nutno ale vypíchnout ně-
které hráče – Vít Maitner má zatím 
61 % vyhraných utkání, Václav Ště-
pánek starší vyhrál přesně polovinu 
utkání, dále Filip Šubrt s 21 % a v zá-
věru Václav Štěpánek mladší s 6 %.

Oddíl v prosinci pořádal Vánoč-
ní turnaj pro rodiče s dětmi, na 
kterém se nesla atmosféra rodin-
ného duchu oddílu. V posledních 
letech se oddíl stolního tenisu 
čím dál více uchyluje k mládeži,  
a tak je nutno zmínit hlavně tre-
néry – Radek Uvízl, Lukáš Kučera, 
Tomáš Voříšek a Roman Navrátil, 
bez kterých by oddíl nefungoval.    
    Za oddíl stolního tenisu Jakub Kolář


