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Rok 2013 v Litovli očima starosty 
Vážení spoluobčané,
rok 2014 již nastoupil svo-
ji vládu a my se můžeme jen 
ohlédnout za tím předcházejí-
cím, který zmizel v propadlišti 
dějin. Nutno říci, že tok času 
je velmi relativní. Jinak posu-
zují plynutí času mladí lidé, 
kteří se pořád na něco nového 
těší a nemohou se dočkat, aby 
už to bylo, a jinak lidé zralého 
věku, kteří si váží každého dne 
a mají pocit, že jim život uni-
ká mezi prsty a nestíhají si jej 
užívat. 
Plynutí času ovlivňuje také 
množství úkolů a pocit, že ne-
stíháme vše, co jsme si před-
sevzali. To je i můj problém. 
Množství úkolů před námi 
neustále narůstá a není čas 
spočinout, podívat se zpět, 
radovat se z dosažených cílů  
a vyhodnotit úspěchy. Začátek 
dalšího roku lze proto využít 
k bilancování. Domnívám se, 
že v minulém roce se toho  
u nás udělalo hodně. Dovo-
lím si nyní vyjmenovat nej-
významnější díla realizovaná  
v loňském roce, abyste to 
mohli sami posoudit.

Stavební práce nejen ve městě
Začnu tím, že po ročním od-
kladu se konečně podařilo 
vybudovat autobusové záli-
vy s moderními zastávkami  
v místních částech Unčovice  

a Rozvadovice, na jejichž fi-
nancování jsme využili dotace 
ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury. V závěru roku 
přibyl také záliv v Nasobůr-
kách u Alibony a v místní části 
Nová Ves. 
V průběhu roku se podařilo 
získat finanční prostředky na 
opravy komunikací, proto byly 
rekonstruovány povrchy míst-
ních komunikací. Šlo o ulici 
Novou v Litovli, komunikace 
v místních částech Tři Dvory, 
Chudobín a Nová Ves. 
Do doby, než začne probíhat 
revitalizace sídlišť Gemerská 

a Karla Sedláka v Litovli, jsme 
vytvořili dočasné odstavné 
plochy pro parkování jejich 
obyvatel, které mají pomoci 
aktuálně řešit množství aut  
v dané lokalitě.
S radostí konstatuji, že dlou-
ho diskutovaná a s napětím 
očekávaná revitalizace měst-
ského koupaliště na Komárově 
se zrealizovala a domnívám 
se, že se opravdu vydařila.  
V letních měsících se konečně 
naše děti koupaly v příjemně 
teplé vodě a my všichni jsme 
mohli v srpnových vedrech vy-
užít vymoženosti nového areá-

lu přírodního koupacího bioto-
pu k relaxaci a sportování. Jen  
v průběhu srpna nový areál 
navštívilo více než 8 000 osob. 
Šlo o naše občany, ale také ná-
vštěvníky z blízkého i vzdále-
nějšího okolí. Velmi mě těší, 
že se nám tento záměr zdařil  
a obnovili jsme krásnou pří-
rodní lokalitu pro relaxaci  
i aktivní odpočinek. 
Dalším úspěchem bylo získání 
dotací na projekty kanalizací 
v místních částech Unčovice, 
Rozvadovice, Březové, Víska  
a Chudobín. 

pokračování na stranách 4–5

slavnostní otevření koupaliště 21. 8.

TÉMA MĚSÍCE
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Možnosti péče o potřebné aneb O službách Charity s L. Zavadilovou
Charita Šternberk,

středisko Litovel

adresa
Vítězná 1129, Litovel
telefonní kontakt
kancelář: 585 341 444
ošetřovatel. služba: 733 755 861
pečovatel. služba: 736 750 221
půjčovna pomůcek: 604 692 260

ošetřovatelská služba
 monitorování fyziol. funkcí
 měření glykemie glukometrem
 aplikace inzulínu a její nácvik 
s klientem
 odběry krve a biolog. materiálu
 aplikace léčebné terapie
 aplikace transdermál. náplastí
 aplikace injekcí, opiátů, infuzní 
terapie, klyzmatu
 péče o pacienty s tracheostomií, 
závislé na umělé plicní ventilaci, 
se zavedeným žilním portem,  
s výživovými sondami, s drenáže-
mi, se stomií
 péče o permanentní močové 
katetry mužů a žen a jejich zave-
dení u žen
 prevence a léčba dekubitů
 ošetření a převazy defektů 
kůže, bércových vředů, pooperač-
ních ran
 kompresivní terapie – bandáže
 ošetřovatelská rehabilitace
 péče o pacienty v terminálním 
stavu

pečovatelská služba
 pomoc při osobní hygieně
 dovoz obědů
 pomoc při přípravě stravy
 zajištění nákupů a pochůzek
 úklid domácnosti
 doprovod k lékaři, na úřady atp.
 sociální poradenství
 fakultativní služby 
(převozy autem, dohled...)

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014
proběhne na Litovelsku 4.–5. ledna

(v některých obcích může být i ve všední den)

Výsledky loňské sbírky
Ve 45 obcích bylo vykoledováno 435 649 Kč. Z toho bylo použito 100 000 Kč 
na podporu pečovatelské služby, 56 900 Kč na rekonstrukci charity, 50 000 Kč 
na podporu mc, 30 000 Kč na přímou pomoc sociálně slabým, 20 000 Kč na 
podporu ošetřovatelské služby. Zbytek na projekty charity Praha a olomouc.

Možná máte příbuzného, kte-
rý potřebuje pravidelnou po-
moc, ale nevíte, kde ji hledat. 
Třeba najdete odpověď v roz-
hovoru s vedoucí litovelské 
Charity Ludmilou Zavadilo-
vou, která představuje nabí-
zené služby.

Jaké služby Charita nabízí?
Našimi stěžejními projekty 
jsou ošetřovatelská a pečova-
telská služba. Poskytujeme je 
na Litovelsku i Bouzovsku, 
oblast naší působnosti praktic-
ky kopíruje mikroregion. Ale 
provozujeme i MC Rybička.

Pojďme si představit nejprve 
ošetřovatelskou službu.
Ošetřovatelskou péči předepi-
suje lékař a je hrazená ze zdra-
votního pojištění. Nejčastěji je 
to aplikace léků a injekcí, ošet-
řování pooperačních ran nebo 
odběry, díky nimž se málo po-
hybliví pacienti nemusí dosta-
vit do laboratoře. 
Tuto službu poskytujeme 
sedm dní v týdnu. Čas těchto 
návštěv se pohybuje od 15 do 
45 minut. Vždy to záleží na 
tom, jaké zdravotní výkonyo-
šetřující lékař pacientovi pře-
depíše.

A v čem spo-
čívá pečova-
telská služba?
Jde o pomoc 
při běžných 
úkonech, které 
už klient sám 
n e z v l á d n e . 
Tuto službu si 
může potřeb-
ná osoba, jejíž 
situaci zhod-
notíme na zá-
kladě sociál-

ního šetření, dojednat sama. 
Klient si ji částečně hradí sám 
podle ceníku, jenž je stanoven 
vyhláškou MPSV.
Pečovatelskou službu posky-
tujeme ve všední dny od 7 do 
15.30 hodin a maximální dél-
ka jedné návštěvy je 3 hodiny.
Vedle výkonů, které jsou dané 
zákonem, poskytujeme i ně-
které fakultativní.

Které to jsou?
Protože jde o fakultativní služ-
by, poskytujeme je jen tehdy, 
když máme zrovna volnou ka-
pacitu. Jde zejména o převoz 
klientů naším autem, např. na 
vyšetření nebo jednání. 
Na této službě se ale zájemce 
musí domluvit nejméně jeden 
den dopředu. Nejsme taxisluž-
ba a na zavolání nepřijedeme.

Poskytujete i nějaké další 
služby?
Provozujeme také půjčov-
nu zdravotních pomůcek. 
Využívají ji například rodi-
ny, kterým se vrátí příbuzný  
z nemocnice, ale mají potíž 

získat pomůcku ze zdravotní-
ho pojištění aj. Nabízíme např. 
polohovací postele, invalidní 
vozíky, toaletní židle, sedačky 
do vany atd. Protože máme ale 
malý sklad, musíme někdy zá-
jemce odkázat na jiná místa.

A co přímá materiální pomoc?
Každoročně je část z výtěžku 
Tříkrálové sbírky určena na 
jednorázovou účinnou pomoc 
rodinám, příp. jedincům, kteří 
se ocitli ve složité situaci. 
Další pomocí je náš šatník, kde 
potřebným poskytujeme do 20 
kusů oblečení zdarma, jsou 
zde i lůžkoviny, ručníky atd.

Jak je činnost financována?
Je to především dotace  
z MPSV na sociální projekty, 
ošetřovatelská služba je hra-
zena ze zdravotního pojištění. 
Základní zdroje bohužel ne-
stačí, proto hledáme i jiné. 
Pravidelně dostáváme částku 
z rozpočtu města i okolních 
obcí, kam zajíždíme.
Před třemi lety jsme naváza-
li spolupráci s nadací Taťány 
Kuchařové Krása pomoci, kte-
rá se věnuje podpoře projektů 
zaměřených na seniory.
A ceníme si i sponzorských 
darů od místních firem a jed-
notlivců, mezi něž patří Nová 
lékárna MUDr. Dostálové, 
Hajdo, Městská teplárenská, 
Papcel, VHS Čerlinka, MUDr. 
Šromová či manželé Jaškovi. 
Všem, i těm, které jsem nesta-
čila zmínit, děkuji za podporu 
naší činnosti. Jejich pomoc je 
pro nás velice důležitá.    hk



V Litovli 30. prosince 2013. Uzávěrka příštího vydání Litovelských novin: 20. ledna 2014 
Litovelské noviny - registrace u ministerstva kultury Čr pod č. e 11104. měsíčník, náklad 1200 kusů. Vydává město Litovel. iČo: 299 138. 
adresa redakce: redakce Litovelských novin, městský úřad Litovel, náměstí Přemysla otakara 778, 748 01 Litovel, tel.: 585 153 147,  
e-mail: litovelskenoviny@mestolitovel.cz, web: http://noviny.litovel.eu. redaktorka: Helena Kaštilová. Tisk: Tiskárna Křupka mohelnice. 
Litovelské noviny uveřejní bezplatně společenská oznámení a osobní zprávy. redakce si vyhrazuje právo krátit dodané příspěvky.

Z raDnice a oKoLÍ / 3

Vyneseno z radnice
59. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 28. listopadu 2013
rada města Litovel
 schvaluje uzavření smlouvy  
o poskytnutí příspěvku mezi měs-
tem Litovel a Římskokatolickou 
farností Litovel, jejímž předmětem 
je příspěvek ve výši 200 000 Kč na 
odvodnění kostela sv. filipa a Jaku-
ba v Litovli
 se opětovně zabývala žádostí 
o umístění zpomalovacích prahů  
v místní části myslechovice, ale ne-
souhlasí s ním.

výběr redakce

Stíny Litovelska

 V době mezi 10. hodinou dne  
3. 12. a 8. hodinou dne 4. 12. odcizil 
dosud neznámý pachatel ze sklep-
ních prostor domu na ulici Gemer-
ské v Litovli jízdní kolo.

Do nového roku 2014 přejeme 
všem hodně zdraví a pohody.

Policie ČR

Městská televize
Premiéra st     8. 1. v 18.45 hod.
 st 22. 1. v 18.45 hod.
repríza denně v 6.45, 11.00,
 18.45 a 23.00 hodin
on-line: infokanal.litovel.eu

Připomínky, názory, nápady, náměty ale  
i věcnou kritiku týkající se vysílání můžete 
volat nonstop na záznamník 581 003 467

Litovel získala keramickou popelnici za třídění
Již poosmé v historii předali 
v úterý 10. prosince zástupci 
Olomouckého kraje a Auto-
rizované obalové společnos-
ti EKO-KOM, a. s., ocenění  
v soutěži O keramickou popel-
nici obcím a městům, jejichž 
občané nejlépe třídí využitelné 
odpady. Ceny spolu s předsta-
viteli společnosti EKO-KOM 
předal starostkám a starostům 
oceněných obcí náměstek pro 
oblast životního prostředí Mi-
chal Symerský. Ceremoniál byl 
součástí informační kampa-
ně Jak se točí odpady, jejímž 
dlouhodobým cílem je pod-

pořit a zlepšit třídění odpadů  
v regionu.
V kategorii měst patří opět 
vítězství Jeseníku, který  
v uplynulých ročnících dosud 
nenašel přemožitele. Každý 
obyvatel tohoto města vytřídil 
za rok celkem 57,7 kilogramu 
papíru, plastů, skla a nápo-
jových kartonů. Na druhém 
místě skončilo krajské měs-
to Olomouc, ocenění za třetí 
místo pak putuje do Konice.
Město Litovel s vytříděním 
38,4 kg na obyvatele skončilo 
na krásném pátém místě mezi 
městy a městysi Olomouckého 

kraje a obdrželo bílou Kera-
mickou popelnici.
Poděkování patří především 
občanům, kteří důkladně se-
parují odpad a díky nimž plas-
ty, papír, sklo, železo či elektro-
odpad nekončí v komunálním 
odpadu a na skládce, ale jsou 
využívány jako druhotné su-
roviny. 
Za takto důkladné třídění zís-
ká město Litovel zpět finanční 
prostředky, které se použijí na 
likvidaci odpadů. Pamatujte, 
že čím více se bude třídit, tím 
méně hluboko budeme muset 
sáhnout do kapsy.    Petr Šrůtek

PRODEJNÍ MÍSTA 
LITOVELSKÝCH NOVIN

LiToVeL
 trafika paní Kinštové, ul. 1. máje
 trafika pana Drabiny, 
     ul. masarykova
 trafika p. ošťádala, ul. Palackého
 trafika paní Urbanové,
    ul. Palackého
 trafika p. Greguše, ul. Vítězná
 knihkupectví pana Lindušky, 
    náměstí Př. otakara
 knihkupectví paní Válkové, 
     ul. Vítězná
 potraviny adam, ul. Žerotínova
 potraviny paní rozmanové, 
    ul. Pavlínka
 infocentrum, náměstí P. otakara

oBce
 Březové, smíšené zboží
 Červenka, bufet na nádraží
 Červenka, potraviny pí Blehové
 Haňovice, smíšené zboží
 cholina, potraviny coop
 chudobín, pošta
 měrotín, smíšené zboží
 mladeč, smíšené zboží
 myslechovice, potraviny
 nasobůrky, potraviny
 nová Ves, potraviny 
 Pňovice, smíšené zboží
 rozvadovice, knihovna
 Savín, knihovna
 Unčovice, potraviny

Na základě doporučení ko-
mise Fondu rozvoje bydlení 
(FRB) schválilo Zastupitelstvo 
města Litovel na svém 29. za-
sedání dne 14. 11. změnu pod-
mínek pro poskytování bez-
hotovostních půjček z Fondu 
rozvoje FRB. 
Nové zásady nabývají účin-
nosti 1. 1. 2014 a stanovují 
výhodnější podmínky pro ža-
datele o půjčku.

Snížení úrokových sazeb  
u všech titulů
I nadále je možné žádat  
o půjčku na níže uvedené úče-
ly, avšak za výhodnějších úro-
kových sazeb: 
1. Oprava fasády, zateplení, 
oplechování v historickém jádru 
města – úrok 1 % (dříve 2 %)
2. Oprava fasády, zateplení, 
oplechování mimo historické já-
dro města – úrok 2 % (dříve 4 %)
3. Vybudování nové bytové 
jednotky – úrok 2 % (dříve 5 %)
4. Napojení na kanalizaci  
– úrok 2 % (dříve 3 %)
5. Oprava střechy, nová stře-
cha – úrok 2 % (dříve 5 %)
6. Výměna oken a vchodových 
dveří – úrok 3 % (dříve 5 %)
7. Modernizace bytu – úrok  
3 % (dříve 5 %)

Zrušení časového omezení
Dosud bylo o půjčku možné 
žádat výhradně během 21den-
ní lhůty v rámci vyhlášených 
kol (max. 4 kola ročně), od 
1. 1. 2014 lze žádost o půjčku 
podat kdykoliv během roku. 
Řádně podaná žádost včetně 
všech příloh je posouzena ko-
misí FRB a postoupena radě 
města a následně ke schválení 
Zastupitelstvu města Litovel.

Ostatní podmínky
Ostatní podmínky zůstávají 
beze změny. 
Jde o bezhotovostní půjčku 
poskytovanou na nemovi-
tosti na území města Lito-
vel, žadatel nesmí mít žádné 
dluhy vůči městu, musí do-
ložit svůj příjem, zajistit ru-
čitele, případně ručení ne-
movitostí a doložit všechny 
potřebné přílohy uvedené  
v žádosti o půjčku. 

Více informací o půjčkách  
z FRB najdete v Zásadách uve-
dených na webových strán-
kách města (www.litovel.eu) 
nebo kontaktujte paní Šte-
fánkovou na telefonním čísle 
 585 153 126.   

                          dš

Půjčky z FRB budou výhodnější

Vodné a stočné
S platností od 1. 1. 2014 VHS 
ČERLINKA, s. r. o. zvyšu-
je cenu vodného o 1,7 % na 
28,45 Kč/m3. Stočné se nezvy-
šuje a zůstává 27,01 Kč/m3. 
Celkem tak odběratelé vody 
uhradí 55,46 Kč/m3. Např. ve 
Šternberku je to 69 Kč/m3,  
v Uničově 80,26 Kč/m3.         red.
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Do MŠ Gemerská už se ne-
musí rodiče brodit kalužemi, 
protože jsme vybudovali nový 
chodník i asfaltové hřiště. Tato 
školka má rovněž další nová 
okna a dveře. Výměny oken 
proběhly také v MŠ Čihadlo  
a v sokolovně v Litovli. Zde 
bylo navíc vybudováno osvět-
lení petanquového hřiště. 
Byla opravena střecha na bu-
dově SOŠ v ulici Komenského 
a novou střechu i vzduchotech-
niku získala také Školní jídelna 
Studentů.
Podmínky ve Velkém sále Zá-
ložny v Litovli se zase zlepšily  
v důsledku zateplení stropu.
V rámci údržby bytového 
fondu města byla zahájena 
významná akce, kterou bylo 
zateplení fasády domů v Revo-
luční ulici. Ještě nás čekají její 
další dvě etapy a celá ulice pak 
bude zářit teplými barvami.
Na budově radnice jsme se 
konečně dočkali výměny oken 
vedoucích na náměstí, což po-
vede k příjemnější atmosféře  
v místnostech, zvláště za vě-
trného počasí, a k výrazným  
úsporám energie. 
V závěru roku začaly úpra-
vy prostor v přízemí Záložny, 
uvolněných Komerční bankou, 
v nichž se připravuje zázemí 
pro nové městské informační 
centrum. Došlo zde k výměně 
oken, což opět zkvalitní a zlev-
ní využívání tohoto prostoru.
Návštěvníky litovelského hřbi-
tova potěší, že byla dokončena 
rekonstrukce fasády zdejších 
veřejných WC, což výrazně 
zlepší celkový dojem z tohoto 
areálu. 

Rok 2013 v Litovli očima starosty – pokračování ze strany 1

Nyní probíhá výběrové řízení 
na dodavatele stavby a před-
pokládáme, že v letech 2014 
až 2015 budou tyto akce re-
alizovány. Poprvé jsme byli 
nuceni přistoupit k budování 
tlakové kanalizace. Tento typ 
je úsporný co do pořizovacích 
nákladů, ale při jeho provo-
zu vznikají náklady spojené  
s pohonem čerpadel v domov-
ních jímkách, což klade jisté 
finanční nároky na jednotlivé 
domácnosti. 
Vybudoval se také nový kana-
lizační řad v lokalitě Pavlínka, 
v níž jsou momentálně nabíze-
ny parcely pro výstavbu rodin-
ných domů. Zároveň s kanali-
zací zde byl uložen i vodovod  
a čeká nás ještě realizace ply-
novodního řadu a elektrické 
sítě.

Řešení dlouhodobých potíží
Bohužel nás dostihly hříchy 
předků a v lokalitě bývalé 
skládky komunálních odpadů 
v Nasobůrkách došlo ke kon-
taminaci spodních vod. Její 
zdroj zatím není zjištěn a také 
jeho původce je neznámý. Ať 
už to způsobil kdokoli, pro nás 
to znamená nemalé starosti  
a vydání pro běžného občana 
nepředstavitelné sumy peněz. 
Sice jsme na dekontaminaci 
spodních vod získali dotace, ty  
ale nepokryjí celé předpoklá-
dané náklady. V listopadu byly 
zahájeny první práce, které 
budou na jaře pokračovat dal-
ším průzkumem prováděným 
formou husté sítě hlubinných 
vrtů. Po upřesnění rozsahu 
kontaminace bude započato 

s odvážením půdy a následně 
proběhne sanace podzemních 
vod. 
Dalším významným úkolem 
byla realizace protipovod-
ňových opatření. Bohužel se 
záměr nepodařilo posunout 
do etapy stavebního povole-
ní. Velmi mě zklamal přístup 
státního podniku Povodí Mo-
ravy, který je jejich investorem. 
Domnívám se, že na tuto akci 
rezignoval a delší dobu nečiní 
žádné kroky směřující k získá-
ní pozemků od soukromých 
vlastníků. 
Je ovšem pravdou, že většina 
vlastníků pozemků potřeb-
ných pro stavbu ochranných 
hrází odmítla pozemky od-
prodat. Snad se situace změní 
po přijetí nových podmínek 
na další dotační období. Proto 
jsme navázali spolupráci s Mi-
nisterstvem zemědělství ČR, 
které je gestorem celostátní 
protipovodňové ochrany.

co se udělalo v obcích
Nyní bych se rád zmínil  
o činnosti osadních výborů  
a dalších akcích, které byly ve 
spolupráci s nimi realizovány 
v našich jedenácti místních 
částech.
Začnu v Unčovicích, kde se 
postupně provádí obnova 
místní sokolovny. V letošním 
roce byla vyměněna všechna 
okna v této budově, opraveny 
parkety, renovovány sklepní 
prostory a zvelebeno zázemí 
celého areálu.
V Chudobíně se nepodařilo 
zahájit výstavbu nového záze-
mí hřiště. Původně zamýšlený

projekt byl shledán velmi ná-
kladným, proto s osadním vý-
borem hledáme jinou variantu. 
Na sportovním hřišti tedy pro-
zatím přibyly jen nové branky. 
Při této příležitosti bych chtěl 
poněkud nesystémově podě-
kovat chudobínským za zorga-
nizování Bobříka odvahy, což 
byla pěkná a hojně navštívená 
akce pro děti.
V kulturním domě v Mysle-
chovicích letos proběhla re-
konstrukce kuchyně a při této 
příležitosti konstatuji, že před-
ností tohoto kulturního stánku 
je krásné venkovní posezení.
Děti z Nové Vsi jistě při jízdě 
do školy v Haňovicích ocenily, 
že při cestě přes louky využívají 
opravený mostek. Také místní 
kaplička se dočkala další údrž-
by, opravena byla venkovní 
omítka a sokl. 
V Rozvadovicích byla pěkně 
upravena plocha před hřbi-
tovem, kde byl doplněn nový 
stojan na kola.
V Březovém byla dokonče-
na oprava střechy kulturního 
domu.
Kulturní dům ve Vísce zase zís-
kal nové vybavení.
Chořelice rozšířily počet míst 
pro společná setkávání o pro-
story dřevěného přístřešku 
vybudovaného za hasičskou 
zbrojnicí. 
Ve Třech Dvorech byla oprave-
na kaplička na návsi. 
V Nasobůrkách se opravilo vy-
bavení hřiště.
V Savíně bylo zrekonstruováno 
dětské hřiště a mostky, veřejné 
osvětlení bylo prodlouženo až 
k autobusové zastávce na kop-
ci.

opravy budov
Nezapomněli jsme ani na naše 
školáky a studenty.
Na gymnáziu proběhla první 
etapa rekonstrukce elektric-
kých rozvodů a nově byla zbu-
dována datová síť. 
Základní škola Jungmannova 
má krásně vydlážděný dvůr 
s pódii určenými k aktivitám 
dětí o přestávkách. Poprvé byl 
tento prostor využit k vánoční-
mu zpívání. 

Pavlínka

socha G. Frištenského
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že jde o významný počin ve-
doucí k získání zájmu turistů 
o naše město, čímž podpoří-
me rozvoj obchodu a dalších 
souvisejících služeb, jako je 
pohostinství a provozování 
ubytovacích kapacit. 
K tomuto cíli směřuje i vybu-
dování nového turistického 
informačního centra v přízemí 
Záložny, které zahájí provoz 
začátkem února.
V cestovním ruchu vidím další 
příležitost, jak pomoci zlepšit 
zaměstnanost našich občanů. 
Stejný cíl společně sledujeme  
s Regionální agenturou pro 
rozvoj střední Moravy, se kte-
rou spolupracujeme na studii 
rozvoje cestovního ruchu Lito-
velska, která bude poskytnuta 
k připomínkám veřejnosti.

Další úspěchy
Musím Vás informovat, že 
mezi městy Olomouckého 
kraje se v loňském roce měs-
to Litovel umístilo na prvním 
místě v soutěži Město pro byz-
nys. Kladně byly hodnoceny 
lokality vytvořené pro pod-
nikatele v průmyslové zóně, 
spolupráce města s podnika-
teli, nízké náklady na infra-
strukturní služby, počet firem, 
přístup a ochota vedení města  
a úředníků.
Dalším úspěchem je fakt, že 
po mnoha letech byl v Litovli 
otevřen studijní obor sladov-
ník a pivovarník. Zde město 
sehrálo roli zprostředkovatele 
mezi SOŠ Litovel a Pivovarem 
Litovel.

Dotace a rozpočet města
V posledních dvou letech se 
nám podařilo uspět s mnoha 

projekty, na které jsme získali 
dotační prostředky. Nyní se 
budou tyto projekty realizo-
vat. To ovšem znamená, že  
k získaným dotačním pro-
středkům musí město přidat 
vlastní finanční podíl. 
Když jsme všechny naše po-
díly sečetli, zjistili jsme, že 
pokud chceme dotace využít, 
potřebujeme další zdroje. Pro-
to se zastupitelstvo rozhodlo 
přijmout úvěr. Musím říci, že 
sestavování rozpočtu na rok 
2014 je velmi náročné. Ovšem 
nevyužít možnosti získat do-
tační zdroje by bylo chybou. 
Stávající dotační období již 
končí a nelze očekávat, že bu-
doucí možnosti získání dotací 
budou tak výhodné jako do-
posud. 

Závěrem
Vážení spoluobčané,
přeji Vám, abyste žili v našem 
městě i jeho místních částech 
spokojeně, aby se Vám tady 
líbilo a měli jste pocit, že se 
o Vás dobře staráme. Ovšem 
nutno přiznat, že každý z nás 
pro to musí něco udělat. Mů-
žeme přispět jednak každo-
denní prací ve svém oboru, 
můžeme přiložit ruku k dílu  
v místě, kde žijeme, nebo si 
vyjít vstříc při řešení soused-
ských problémů. A pokud nic 
jiného, tak alespoň se můžeme 
s úsměvem pozdravit na ulici.
 
Přeji Vám všem pevné zdraví, 
hodně štěstí a pohodu v rodi-
nách i všude kolem Vás.  
Dobrý vítr do plachet.

Ing. Zdeněk Potužák
starosta města

Životní prostředí
V oblasti péče o životní pro-
středí byla dokončena revitali-
zace městského hřbitova. 
Ve spolupráci se žáky ZŠ 
Jungmannova byly podél cy-
klostezky vedoucí na Šargoun 
vysazeny střemchy, které ji  
v budoucnu krásně zastíní 
a vyzdobí. Symbolicky byly 
stromy vysazeny také v areá-
lu mateřských škol Kollárova  
a Gemerská. Z programu Péče 
o krajinu získalo navíc město 
dotaci na obnovu dvou alejí  
v místní části Myslechovice. 
Byla také rekonstruována další 
stanoviště na tříděný odpad, 
a to v Chudobíně, Myslecho-
vicích a Nasobůrkách. Stáva-
jící stanoviště byla doplněna 
o nové kontejnery na kovy  
a elektroodpad. 

náměstí Přemysla otakara
Dobrou zprávou je získání do-
tace z Regionálního operační-
ho programu na rekonstrukci 
náměstí Přemysla Otakara  
v Litovli. Bude to akce velmi 
náročná a po dobu její reali-
zace bude s jistými obtížemi 
zajišťován nezbytný provoz 
v centru města. Bude to jistě 
nápor na trpělivost místních 
občanů a podnikatelů, ale dou-
fám, že pro dobrou věc tyto 
nepříjemnosti rádi vydrží.
Před rokem jsem si zde po-
stěžoval, že město má několik 
prázdných budov přímo na 
náměstí Přemysla Otakara, 
což jistě není dobře. Mezi tyto 
objekty patří také velká budo-
va hned vedle radnice, která 
osiřela po odchodu ZŠ pro zra-
kově postižené. Věnovali jsme 
velké úsilí hledání jejího nové-
ho účelu. Po mnoha jednáních 
a zvažování různých možností 
se nám snad nyní podaří uza-

vřít kontrakt s Policií ČR, která 
projevila vážný zájem odkou-
pit od města budovu využíva-
nou jako sídlo MěÚ v Havlíč-
kově ulici. Za takto získanou 
částku, kterou ovšem musíme 
doplnit o vlastní zdroje, do-
jde k úpravám prostor bývalé 
školy na náměstí, v důsledku 
čehož dojde ke spojení roztříš-
těných agend do jedné lokality 
a zlepšení řízení úřadu. 
Každému je jistě zřejmé, že re-
konstrukce této velké budovy 
bude probíhat právě v době, 
kdy bude probíhat rekonstruk-
ce náměstí, což obě akce poně-
kud komplikuje.

Podpora turistického ruchu 
Rád bych Vám sdělil, že jsem 
velkých příznivcem a podpo-
rovatelem turistického ruchu 
v našem městě i regionu. Oce-
ňuji proto všechno, co se v této 
oblasti daří prosadit.
V loňském roce byla opravena 
cesta přes les do místní čás-
ti Březové, jejímž investorem 
byly Lesy města Olomouce. 
V uplynulém roce jsme také 
poprvé organizovali oficiální 
formou zahájení turistické se-
zóny ve městě, což se setkalo  
s velkým ohlasem.
Dalším významným počinem 
v této oblasti bylo vytvoření 
sochy Gustava Frištenského, 
která byla v říjnu slavnostně 
odhalena před litovelskou so-
kolovnou.
Úspěchem je i film, který ne-
chal zpracovat Mikroregion 
Litovelsko. Jde o velmi zdaři-
lý propagační materiál o ce-
lém našem kraji, se kterým se 
všichni můžete seznámit na 
webových stránkách města 
www.litovel.eu.
Plánujeme opravu interiéru 
radniční věže. Domníváme se,

revitalizace zeleně na hřbitově

nový autobusový záliv u Alibony v Nasobůrkách
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Ze společnosti

Přišli na svět
od července do září
Štěpán molnár z Litovle (narozen v květnu)
Vendula Tylová z Litovle
Sebastian Šimuna z Litovle
Štěpán Drechsler z nasobůrek
Tomáš Soukup z Litovle
Stella Listopadová z Litovle
matouš Šalamon z chořelic
adéla Lakomá z myslechovic
Štěpán Seidl z myslechovic
Josef Černík z Litovle
Kateřina očenášková z Litovle
matěj marek z Litovle
Veronika Štěpánová z Litovle
Jiří Samuel z Litovle
adam Hladík z Litovle
Tomáš ošťádal z Litovle
adéla navrátilová z Litovle
izabela Tomášková z Březového
Viktorie axmannová z Litovle
mikuláš macháček z Litovle
Šimon Šimčisko z Litovle
Klára Zapletalová z Litovle
matěj Šišma z Litovle

Byli oddáni
v měsíci prosinci
Klára chmelová z Pňovic a miroslav Hanzl z Třebíče

Odešli
v době od 21. listopadu do 16. prosince
Stanislav Drlík z Litovle (70 let)
Josef Pohlmann z Litovle (75 let)
Zdeněk motyčka z Litovle (34 let) 
Karel Dokoupil z Litovle (88 let)
Jitka Kozáková z Vísky (55 let)
emilie Spurná z Litovle (74 let)
oldřiška Králová z Litovle (74 let)
Věra Polívková z myslechovic (85 let)
Ludmila Slavíčková z Litovle (63 let)
miloslav Čunderle z nasobůrek (49 let)
Jarmila Štěpánová z Červenky (88 let)
Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Hlubinka a Hrandop.

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
Až k Bajkalu, do jižní části východní Si-
biře, k nejstaršímu jezeru na Zemi, které 
obsahuje celou pětinu světových zásob 
sladké vody (23 000 km3) a jehož maxi-
mální hloubka je 1 680 metrů, jsme se 
vypravili ve středu 13. 11. v Malém sále 
Záložny společně s cestovatelem panem 
Jiřím Škůrkem. On na kole, my jen prs-
tem po mapě, prostřednictvím videoklipu  
a zajímavého vyprávění. V závěru nás ješ-
tě provedl Benátkami severu – Sankt Pe-
těrburgem a my při té kráse ani nedýchali.
Bylo to příjemné podzimní odpoledne!
Tradiční setkání s vedením města Litovel 
a vedoucími spolupracujících organizací 
se konalo ve středu 27. 11. v Koncertním 
sále Městského klubu a přilákalo téměř 
stovku našich členů. Hostů bylo hodně  
– celé vedení města, radní a náš čestný člen 
MVDr. Grézl, zástupci Městského klubu, 
muzea, Mikroregionu Litovelsko, Charity 
a MC Rybička, ZŠ Vítězná a 15 členů ta-
nečního souboru seniorklubu z Choliny 
vedeného paní Jiřinou Zajíčkovou spolu 
s předsedou seniorklubu panem Jose-
fem Doležalem. Ti předvedli dvě taneční 
kreace a dokázali, že i v našem věku je 
možné připravit zajímavý program a najít 
smysluplné využití volnočasových aktivit 
seniorů. Třeba najdeme podobně aktivní 
následovníky i u nás?
V oficiální části náš předseda zhodnotil 
akce za tento rok, kterých bylo 32 vlast-
ních a 10 ve spolupráci s jinými subjek-
ty.  Zúčastnilo se jich kolem tisícovky 
diváků, posluchačů, zkrátka účastníků. 
Vedle pravidelných schůzek Samosprávy 

Seniorklubu to byly 4 zájezdy, 3 besedy, 2 
přednášky, 6 prezentací spolupracujících 
organizací, 3 schůzky seniorů v DPS, ta-
neční odpoledne, cyklovýlet či představe-
ní k Mezinárodnímu dni seniorů. Podě-
kování za podporu mířilo hlavně k vedení 
města, ke spolupracujícím organizacím, 
členům Samosprávy Seniorklubu i těm, 
kteří pomáhají při náročnějších akcích. 
Hosté ve svých zdravicích zhodnotili svůj 
podíl na seniorských akcích, vyslovili se 
pro další kontakty a členové vedení měs-
ta pohovořili o tom, co se udělalo letos  
a co nás čeká v tom dalším roce. Pak se 
pokračovalo v diskusi v užších kroužcích 
a parket zaplnili jak naši, tak hlavně ak-
tivní cholinští hosté. Bylo to podařené 
setkání a zdá se, že jsme zvolili správnou 
taktiku pořádat setkání jen v závěru roku. 
Všichni nám přáli do dalšího roku hodně 
zdraví, pohody, dobré nálady a optimis-
mu, tak doufejme, že to vyjde!

V lednu máme první z akcí hned ve středu 
8. 1. – schůzku seniorů v DPS.
Ve středu 22. 1. pořádáme autobusový 
zájezd do Vlastivědného muzea v Olo-
mouci na výstavu o Egyptě. Odjezd plá-
nujeme na 13 hodin z náměstí. Hlaste se 
prosím vždy v pátek mezi 8. a 9. hodinou  
v Malé zasedací místnosti Městského úřa-
du v přízemí radnice, kde máme „úřední 
hodinu“ a vše v klidu vybavíme. 

V roce 2014 přejeme všem našim členům  
a příznivcům hlavně hodně zdraví, poho-
dy, dobré nálady a optimismu!                            hj 

Inzerce
mateřská škola Slavětín vyhlašuje výběrové řízení 
na místo učitelky MŠ s nástupem od 1. 9. 2014. 
Strukturovaný životopis, kopii dokladů o dosaženém 
vzdělání, koncepci rozvoje mŠ a motivační dopis 
(včetně dovedností, které můžete nabídnout) zasí-
lejte do konce února 2014 na adresu ms.slavetin@
seznam.cz. Telefon: 585 345 229.

obecní úřad měrotín nabízí k pronájmu místnost 
k provozování kadeřnictví a holičství v budově 
obecního úřadu. Prostor je volný od ledna 2014. Více 
informací získáte na telefonním čísle 585 155 030 
nebo 724 178 444.

Ve dnech 14.–16. 11. se v Opavě konal 5. 
ročník celostátní přehlídky středoškol-
ských pěveckých sborů Opava Cantat 
2013, kam PS Palora GJO Litovel postou-
pil jako vítěz jarního předkola, které pro-
běhlo v dubnu v Uničově.
Celé přehlídky se účastnilo 17 středo-
školských pěveckých sborů z celé repub-
liky, které soutěžily v několika kategoriích 
(dívčí, mužský, smíšený sbor). 
Páteční přehlídka patřila sborům dívčím, 
chlapeckým a smíšeným sborům bez 
povinné skladby. Vystoupení se nám po-
vedlo, rozhodnutí poroty jsme se ale měli 
dozvědět až v sobotu na závěrečném kon-
certu. 
V sobotu dopoledne pokračovala soutěž 
smíšených sborů s povinnou skladbou, 
odpoledne pak probíhal volný program 
pro všechny účastníky (keramika, volej-

bal, prohlídka Opavy). Po večeři následo-
val přesun do Kulturního domu Na Ryb-
níčku.
Závěrečný koncert zahájila Orffova Cami-
na Burana, jejíž čtyři části sbory společně 
nacvičily na dvou workshopech. Nechy-
bělo samotné vyhlášení přehlídky. Porota 
nás ocenila stříbrným pásmem a podle 
jejího vyjádření ke zlatu chyběl jen krůček 
– jiskřičky v očích. Pro nás je to krásný 
výsledek vzhledem k tomu, že jsme v této 
kategorii absolvovali první finále a hlavně 
sbírali zkušenosti. 
Dobře se nám usínalo – samotný fakt, že 
jsme v republice nenašli soupeře, mluví za 
vše...          Alena Tichá

Palora v republice nenašla soupeře

myslím si, že nejdřív musí člověk najít sebe, 
než si hledá  druha.
(Marlo Morganová)
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V mnoha dokumentech, které se týkají 
Litovle, je často uváděna délka původní 
hradební zdi a plocha města uvnitř hra-
deb. Setkáte se s mnoha navzájem se liší-
cími čísly. Například server města Litovle 
a různí autoři uvádějí hned několik délek 
hradeb – 1 280 m[1] a 1 300 m[2] a plochu 
14 ha[1]. I autor tohoto článku, který vy-
cházel ze starší literatury, uvádí ve své 
knize[3] tyto údaje chybně.  
Lubomír Šik (2006) uvádí i rozměr města 
(370 x 380 m). Když propočteme z toho-
to údaje plochu, vyjde nám sice číslo cca  
14 ha, ale obvod 1 500 m. Výše uvedené 
údaje se tedy velmi výrazně rozcházejí.
Překreslením katastrální mapy do digi-

tální podoby a jejím porovnáním s císař-
ským otiskem stabilního katastru lze tyto 
údaje specifikovat velmi přesně.[4]

Přibližný rozměr města v hradbách je cca 
340 x 340 m. Délka hradeb byla z vnější 
strany 1 308 m (počítáno bez vybíhají-
cích obranných věží), z vnitřní pak 1 293 
m. Plocha města v původních hradbách 
je 11,588 ha.[5]

Ale nikdy ničemu raději nevěřte, dokud 
si to neověříte.

1. např.: http://www.litovel.eu/cs/turistika/
prochazka-historickou-litovli/hradby.htmlI  

– 6. 12. 2013; Šik, L.: Litovel v datech. 750 let 
litovelské historie. Litovel 2006
2. http://www.litovel.eu/cs/fotogalerie/litovel-
ske-hradby.html – 6. 12. 2013
3. Urválek, R.: Litovel a okolí. Kraj, který 
máme rádi. Olomouc 2006
4. Půdorys původních hradeb autor tohoto 
článku zrekonstruoval na základě císařského 
otisku stabilního katastru (z archivu autora) 
a polohy současných stavebních parcel, které 
téměř vždy respektují původní hradební zeď. 
Zmíněné délky a plochu autor vypočetl progra-
mem AutoCad Architecture 2013 – Czech SP1 
verze G.114.0.0.
5. Chyba uvedených čísel může být u délky hra-
deb maximálně  ±2 metry a u plochy ±1ar.

NIKDY NIČEMU NEVĚŘTE
historické nepřesnosti odhaluje Radovan UrválekLITOVELSKÉ HRADBY

POZNÁMKY

Další vánoční pohlednice spojená s Litovlí pochází od Karla Homoly

Ohlas čtenářů Litovelských novin na pří-
spěvek o litovelských vánočních pohled-
nicích mě přiměl k poděkování a sdílení 
nových poznatků k tomuto tématu.

Pohlednice, kterou otiskujeme v tomto 
čísle, nezpodobňuje sice litovelský motiv, 
je ale spojena s malířem Karlem Homo-
lou, jenž v Litovli mnoho let působil.

Akademický malíř a grafik Karel Ho-
mola se narodil 3. října 1897 v Českém 
Bohdíkově (u Šumperka). Studoval čes-
kou reálku v Olomouci, kde v roce 1917 
také maturoval. Zde na něj jistě zapůsobil 
prof. Karel Wellner, jehož perokresby mj. 
zachycují i některé partie z Litovle. Umě-
lecké vzdělání získával u prof. Emanuela 
Dítěte na Umělecko-průmyslové škole 
v Praze a dále na Akademii výtvarných 
umění u prof. Maxe Švabinského. Jeho 
talent se rozvíjel pod vlivem tendencí mo-
derního umění meziválečné éry (nezapře 
inspiraci Cézannem, Špálou, Matissem a 
dalšími). Po škole krátce působil jako pro-
fesor kreslení v Uherském Brodě. 
Vystavoval na mnoha místech – v Prostě-
jově, Brně (jako člen skupiny výtvarných 
umělců v Brně), Zlíně, Třebíči, Chrudi-

mi, v roce 1943 v Praze a konečně v roce 
1956 v Litovli, Mohelnici a Olomouci (se 
Svazem čs. výtvarných umělců, středisko 
Olomouc). Jeho oblíbenými technikami 
malby byly tempera a olej.
Od roku 1929 do roku 1957 vyučoval  
s výjimkou válečných let jako profesor na 
litovelském gymnáziu. 
Byl malířem našeho kraje, tedy střední  
a severní Moravy. Po odchodu z Litovle 
žil nějaký čas od roku 1965 ve Štěpánově. 
Byl spoluzakladatelem a členem redakč-
ní rady Štěpánovských novin, které patří  
k nejkvalitnějším obecním tiskovinám 
na Hané. Jejich 1. číslo vyšlo v roce 1967 
a Karel Homola byl autorem výtvarné 
koncepce novin. Závěr života trávil v Olo-
mouci, kde zemřel 26. července 1972. 
Karel Homola je mimo výše uvedeného 
také autorem otištěné vánoční pohledni-
ce, kterou vydalo Městské museum v Lito-
vli asi v roce 1938.
A teď už vstříc novému roku 2014. 

RoN

VÝSTAVY V LITOVELSKÉM MUZEU V ROCE 2014

STŘEŇ (16. 1. – 27. 4.)
minulost a současnost obce mikroregionu Litovelsko

STO LET ŽELEZNIČNÍ TRATI LITOVEL – SENICE NA HANÉ (7. 5.–28. 9.)
výstava k 100. výročí místní dráhy

MERKUR - LEGENDÁRNÍ STAVEBNICE (3. 10.–1. 2. 2015)
fenomenální hračka pro děti i dospělé ze soukromé sbírky sběratele a stavitele Jiřího mládka

Stálá expozice:  Litovelská řemesla 1. poloviny 20. století

Otvírací doba:
leden–duben: po–pá 9–16 hodin;  květen–září: st–ne 9–17 hodin; říjen–prosinec: st–ne 9–16 hodin
Vstupné: plné 30 Kč,  snížené 20 Kč

  MSL a rok 2014
26. 12. se v muzeu konala Oživlá řemesla, 
na nichž se organizačně podílelo několik 
členů MSL.Patří jim upřímné poděkování.
Muzejní společnost nebude zahálet ani  
v novém kalendářním roce. V úterý 28. 1. 
se v 17 hodin sejdeme ve výstavních pro-
storech muzea, kde zhodnotíme uplynulý 
rok, představíme nové publikace a také 
plán činnosti pro rok 2014. Členové bu-
dou i nadále dostávat osobní, příp. elek-
tronické pozvánky. 
Výbor MSL přeje všem úspěšný vstup do 
nového roku a těší se na Vaši účast na 
námi pořádaných akcích.    RoN
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Stalo se v Litovli

 Roku 1624 vrchnost jmenovala litovelským 
farářem mathaeuse adalberta Schwammschne-
idera s úkolem převést kacíře k pravé víře. Za 
dva roky se mu ale podařilo obrátit na katolic-
kou víru jen 25 občanů. rekatolizaci provedl 
až jeho nástupce Václav Jan Perger – v letech 
1626 až 1627 se celé město oficiálně zřeklo víry 
luteránské. Perger nařídil kontrolu dodržování 
postních dnů, rychtář měl chodit dům od domu 
a zabavovat nalezené maso, měl hledat i kacíř-
ské knihy, bible, zpěvníky apod. nekatolická víra 
neznamenala jen kacířství, ale zločin proti vrch-
nosti, proto měšťané přestoupili ke katolíkům, ač 
si mysleli své. Že se občané podrobovali neradi, 
ukazuje nařízení, že knížecí rychtář má dohlížet, 
aby se lidé, hlavně radní, v kostele neschovávali 
ve stínu a všichni občané aby se zjevně hlásili  
k vykonávání katolických obřadů.
 4. 1. 1894 zemřel v Litovli bývalý zemský  
a říšský poslanec Jakub Nedopil. narodil se roku 
1811 v nasobůrkách a vystudoval gymnázium  
a práva v olomouci. Pracoval jako vrchní správce 
v Uherském Hradišti a na panství Veverská Bítýš-
ka. roku 1856 přišel do Vídně jako ředitel statků 
barona Jiřího Siny. Založil zde slovanské spolky  
– pěvecký, matici českou, Besedu slovanskou. 
roku 1866 byl zvolen zemským poslancem za 
Litovel, Konici a Uničov, v letech 1879–85 byl 
říšským poslancem.
 18. 1. 1914 Litovel obdržela císařský diplom, 
že smí používat titul královské město. celou 
komplikovanou cestu k diplomu popisuje Smyč-
ka v Litovelských novinách ze dne 13. 6. 1914.
 9. 1. 1934 byl zkolaudován hlavní jez, rozdě-
lující vodu k elektrárně a ke Svatojánu (foto). Jez 
sestává z vlastního betonového tělesa 16 m dlou-
hého a ze dvou propustí po 4,5 m šířky. Propusti 
se uzavírají stavidly ovládanými ručně i elektricky 
přímo z elektrárny. Stavba trvala pět měsíců, po 
tu dobu byly oba litovelské rybníky bez vody. Tím 
byla ukončena nejdůležitější etapa regulace řeky 
moravy. Práce pak ještě pokračovaly roku 1934  
v části od jezu k novým Zámkům. 
nezaměstnanost byla stále největší bolestí 
těchto let a i regulace měla pomoci. V zimních 
měsících bylo v okrese kolem 1 600 nezaměstna-
ných, z toho 1 100 dělníků bez kvalifikace, 180 
zedníků, po 50 lesních a zemědělských dělnících,  
v menším množství kovodělníci, cihláři, stolaři  
aj. Stav se zvýšil po dokončení stavby sokolovny, 
část lidí opět zaměstnala cukrovarnická kampaň.

Lubomír Šik

Co si má chôdák Pražák počit na Hané
aneb Čtvrtá knižka hanáckyho ambasadora P. L.

Litovelský malíř Jiří Zapletal namaloval 
do Husova sboru v Litovli obraz, jehož 
„odhalení“ se uskutečnilo dne 4. prosin-
ce. Odhalení píši v uvozovkách záměrně, 
protože obraz pro jeho velikost a výšku,  
v níž je instalován, nešlo dost dobře zaha-
lit, aby pak zase mohl být elegantně od-
halen... Z předchozí věty snad lze vytušit, 

co mohlo obnášet jen samotné zavěšení 
tohoto díla. Naštěstí pro takové situace 
existuje v Litovli instituce, která je schop-
na vyřešit snad cokoli. Kdo vytušil, že jde 
o Technické služby města Litovle, vytušil 
správně. Chtěl bych tedy na tomto místě 
poděkovat všem těm šikovným chlapí-
kům, kteří si věděli rady a během chvilky 
měli vše hotovo. Rád bych také poděkoval 
zástupcům města, kteří nám v této věci 
vyšli vstříc.
Obraz nese prostý název: Ježíš Kristus. Je 
oslavou vzkříšeného Krista přinášejícího 
naději do našich životů, v nichž zakouší-
me mnohá protivenství a trápení. Vyobra-
zený Kristus nese v jedné ruce naši plane-
tu. Pro mne jako křesťana je to poselství, 
které říká, že Kristus nese naše životy, ať už  
o tom víme a stojíme o to, anebo ne. Pro-
to děkuji také Jiřímu Zapletalovi za to, že 
se s námi prostřednictvím  obrazu podě-
lil o svou náboženskou zkušenost, kterou 
vyjádřil svým vlastním, nezaměnitelným 
způsobem.

Vlastimír Haltof 
duchovní NO CČSH v Litovli

Husův sbor má Krista od místního malíře

Po titulech s lakonickéma názvama Tož 
tak, Tož bať a No dêť, kery na milovnikê 
hanáckyho nářeči metal každoročně lito-
velské knihkôpec Petr Linduška, přêcházi, 
zas po rokô, knižka trochô jinyho charak-
terô, ê kdêž zachovávajici styl a humor 
autora.
Hanácká konverzace pro Pražákê, okolič-
ni a iny cêzênce aneb Vitéte na Hané je só-
bor rad a návodu pro všeckê, keři se ô nás 
nevêznajó. Co si počit na nádražó, jak to 
chodi v hotelô (kdêž ho konečně nandete) 
čê jaky je zákulisi podnikovéch exkurzi, to 
só jenom nekery z věci, kery vám rodilé 
Hanák prozradi. A protože je knižka ôr-
čená hlavně pro tê, keři hanáckê neômijó 
(teda, rozomňéte, chce se tak tvářêt), za 
každym vékladem následôje slovniček, 
kde se zájemce dovi, o čim to vlastně čtl.
A kdêbê vám to nešlo přelóskat, stoji kniž-
ka ê za póhy podiváni, a to kvulê maleb-
ném obrázkum maliřkê Janê Motlové.
Tož poďme spolô zalêstovat a podivéme 
se, co autor vêzkómal třeba o škodlêvosti 
chleba.
Vic než 90 procent násêlnéch trestnéch čênu 
je spáchanéch do 24 hodin po požêti chleba. 
Chlib je vêráběné z tzv. těsta. Bêlo prokáza-
ny, že jôž necely pulkilo této hmotê muže 
ôdôsêt mêš. Pruměrné Čech sni za jeden té-
deň skoro pul bochnikô chleba. Primitivni 

kmenê, kery neznalê chlib, trpělê v nesrov-
natelně menši miře rakovinó, Alzheimero-
vó chorobó, Parkinsonem a osteoporózó. 
Tož neriskôjte a rač penize na chleba ôtrať-
te toť za tô zbirkô ôžetečnéch poznatku. 
Nebôdetê pak zaskočeni, kdêž v restauracê 
ôslêšite servirkô volat na kolegô: Fanóšô, 
pocem rychlo, ten chlap nemá prachê a cosê 
mně strká! Poněvadž bôdete vědět, že to 
znamená Zde nelze platit kartou.       hk
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NOVÉ ZÁMKY
Lesy kolem Litovle lákaly majitele panství vždy 
k honům. Proto si už v 16. století postavili v mís-
tech dnešních nových Zámků letohrádek. roku 
1690 jej nechal Jan adam ondřej z Lichtenštej-
na přebudovat na zámek, který byl ve 30. letech 
18. století barokně přestavěn.
Z obecného označení pro nový zámek se tak 
přirozenou cestou stalo vlastní jméno. Jeho ně-
meckou verzí byl neuschloss. V 19. století pak 
došlo k proměně jednotného čísla v množné, 
zřejmě analogicky s dalšími názvy v plurálu 
(mlýny, Dvory...), což je běžná tendence českých 
místních jmen.
V České republice se nacházejí ještě troje další 
nové Zámky, a sice v okresech Trutnov, Vyškov  
a nymburk.

PŇOVICE
Z roku 1249 pochází zápis o obci Pnouicz, z po-
čátku 14. století je varianta Pnyewicz. až do 20. 
století se kronikáři střídají v zápisech názvu jako 
Pňovice nebo Piňovice. Druhá podoba přetrvala 
v mluvené podobě mezi lidmi dodnes, bezpo-
chyby i kvůli snazší výslovnosti. německá vari-
anta jména zní Kniebitz.
i v tomto místním názvu narážíme na nám již 
dobře známou příponu -ice, která vyjadřuje, že  
v obci žili potomci rodu muže jménem Peň. 
Dnes jde již o archaický výraz či poetismus, zna-
menající kmen stromu, případně pařez.
V České republice se vyskytují ještě jedny Pňo-
vice, a to u rožmitálu pod Třemšínem. nedaleko 
Teplic leží zase obec Pňovičky, u Kolína Pňov.

ROZVADOVICE
obec je doložena roku 1276 pod názvem ros-
wadouich, jeho německá varianta je velmi po-
dobná, totiž rosswadowitz.
Důvěrně známou příponu -ice netřeba předsta-
vovat. Všichni už vědí, že v této vesnici zanechal 
kdysi potomky svého rodu jistý rozvad, je to 
tedy ves lidí rozvadových. Jméno tohoto muže 
vychází z významu vadit se, překážet.
Další rozvadovice na mapě České republiky ne-
najdeme, zato se na ní vyskytují dva rozvadovy 
– jednak známý hraniční přechod do německa, 
jednak část obce Úněšov v okrese Plzeň.

SAVÍN
roku 1353 se hovoří o obci Sawyn, jejíž němec-
ké pojmenování je prakticky stejné jako české 
– Sawin.
Ve jménu vesnice najdeme dodnes známé, 
třebaže nepříliš frekventované mužské jméno 
Sáva. Přípona -ín vyjadřovala obvykle přivlast-
nění osobě, jejíž jméno bylo zakončeno hláskou 
a. Jde tedy o ves patřící Sávovi.
Savín je v České republice pouze jeden.

Kniha na tento měsíc

Originální ruční práce / Linda Perina, Renzo Zanoni

mnoho lidí v jejich psané formě chybuje, aniž by 
si to uvědomovali. někteří jsou ochotni bít se za 
to, že ta jejich varianta je správná. není, vážení. 
Představíme si několik slov, u kterých je vhodné 
dát si dobrý pozor na pravopis.
výjimka – první ý dlouhé, druhé i krátké, nikoli 
naopak
samozřejmě – hlásce ř rozhodně nepředchází 
hláska d (slovo je odvozeno od výrazu zřejmý)
bizarní – znamená podivný, neobvyklý a stejně 
jako u předchozího slova se před n nepíše d
zhlédnout – zhlédnete-li film nebo třeba vý-
stavu, zkrátka když si něco prohlédnete, pak 
jedině se z; shlížet se s na začátku se dá pouze 
shora dolů (já třeba shlížím na myš ze židle))
standard – a také standardní, čili obvyklý, běž-
ný, je vždy s d na konci, hlásku t uplatníte nej-
výše ve slově standarta (což je speciální prapor)
permanentní – ve slově vyjadřujícím trvalost, 
stálost napíšeme nejprve m, pak n, ne naopak

Jazykové
okénko

Chybně psaná slova

Místa, kde žijeme

Knihovna Chudobín
 knihovnice: Ludmila Přidalová
 otvírací doba: pátek 15.30–19.30 hod.

Protože chudobínská knihovna nevyužila 
příležitosti prezentovat sebe a nějaký zají-
mavý titul, chápu se možnosti představit 
vám krásnou výpravnou knihu Originální 
ruční práce, nad níž zaplesá srdce mnoha 
žen (a třeba i nějakého muže).
Na více než 500 stránkách se z řady ba-
revných fotografií a podrobných návodů 
tvůrce dozví, jak vytvořit stínidlo na lam-
pu, figurky ze slaného těsta, mramorova-
ný papír, originální svíčku a mnoho další-
ho. A všechno vypadá tak prostě! Co tedy 
dát zimním večerům tvůrčí náboj?           hk

O historii Jáchymova
Víte vy vůbec, kde leží Jáchymov? Ale né 
ten, kde se těžil uran. Ten malý, náš.
Ať už to víte nebo ne, Jáchymov je dnes 
součástí Nákla. Nebylo tomu tak ale 
vždycky. Od roku 1786, kdy byl založen 
a pojmenován po inspektoru komorních 
statků Jáchymovi ze Stettenhofenu, až do 
roku 1937, kdy došlo ke sloučení s Ná-
klem, byl Jáchymov samostatnou obcí.
Také to se dozvíte v nové publikaci His-
torie osady Jáchymov od MUDr. Marie 
Turkové, jejíž knihu Hanácký kroj v Nák-
le jsme vám v LN představili před několi-
ka měsíci.
Jáchymovská patriotka vzpomíná ne-
jen na nejslavnějšího rodáka, spisovatele 
Aloise Zábranského, ale i na zvyky udržo-
vané v osadě, na dávné sousedy a obyva-
tele či jáchymovské zajímavosti. 
Kniha vyšla malým nákladem, při zájmu 
o ni bude nejlepší obrátit se do Nákla.     hk

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
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Heraldika je tajemný jazyk. 
Znak, v našem případě obec-
ní, je šifrovaná zpráva, která 
v jediném obrazci, kde všech-
no má svůj přesný význam, 
vypráví o historii, geografii  
i běžném životě obyvatel. 
Dříve náležely znaky přede-
vším městům. Dnes je tomu 
jinak.
Z 19 obcí ve správním ob-
vodu ORP Litovel mají již 
až na Slavětín znak všechny.  
V plné barevnosti si je může-
te prohlédnout na straně 19. 
Na straně 18 se zase dozvíte 
třeba to, jak znaky vznikají.
Co ale znamenají symboly na 
nich zobrazené, kde se na zna-
ku vzaly? To jsme zkusili vy-
pátrat v jednotlivých obcích.

BÍLÁ LHOTA
znak: dělený štít, nahoře v mod-
rém poli zlatý vykořeněný dub, 
dole ve stříbrno-červeně polce-
ném poli vyniká dolní polovina 
palečného kola opačných barev
schválen: 4. 6. 1998
symbolika: Staletý strom, dub, 
v horní části znaku, odkazuje 
na arboretum. Palečné kolo  
v dolní části je erbovní figurou 
domácího vladyckého rodu, 
píšícího se po Bílé Lhotě.

BÍLSKO
znak: v zeleném štítě pod červe-
nou hlavou se třemi stříbrnými 
kužely tři dole spojené odklo-
něné zlaté obilné klasy, krajní 
s listem
schválen: 18. 3. 2003
symbolika: Bílsko náleželo od 
14. století až do r. 1589 olo-
mouckému biskupství. Tuto 
nejstarší historii připomíná 
hlava štítu, v níž jsou tři stří-
brné kužely v červeném poli, 
převzaté ze znaku diecéze, kte-
rá má ovšem kuželů osm. 
Na nejstarší obecní pečeti z r. 
1749 jsou tři obilné klasy vy-
růstající z jednoho stébla, které 
jsou použity i ve znaku. Zelená 
barva štítu symbolizuje země-
dělství.

BOUZOV
znak: v modrém štítě vzhůru 
plovoucí stříbrná ryba

schválen: 7. 10. 2003
symbolika: Na mladší pečeti 
Bouzova  z r. 1747 se objevuje 
vyobrazení ryby obrácené hla-
vou nahoru. Ryba se objevuje   
i na další pečeti a na pozděj-
ších obecních razítkách. Jde  
o tzv. znak vydržený – to 
znamená symbol spontánně 
vzniklý a potvrzený nepřetr-
žitým letitým užíváním. Ryba 
se objevila v pečeti pravděpo-
dobně v souvislosti  s rybníky 
v okolí Bouzova.

ČERVENKA
znak: v červeno-zlatě šikmo dě-
leném štítě vpravo šikmá stříbr-
ná radlice, vlevo tři černá vlnitá 
břevna
schválen: 19. 1. 2007
symbolika: Červené pole na-
značuje jméno vsi Červenka, 
stříbrná radlice je převzata  
z dochované pečeti Červenky 
z roku 1710. Zlaté pole nazna-
čuje umístění vesnice na Hané 
a tři černé vlnité pruhy vychá-
zí z původního názvu obce 
Schwarzbach (Černý potok).

DUBČANY
znak: ve zlato-modře děleném 
štítě vztyčený zelený žalud se 
zlatou číškou, provázený nahoře 
dvěma vztyčenými přivrácený-
mi zelenými dubovými listy, dole 
stoupajícím zlatým půlměsícem
schválen: 31. 5. 2005
symbolika: Autor se ve zna-
ku rozhodl použít tzv. mluví-
cí znamení, ovšem tak, aby se 
odlišoval od jiných obcí ma-
jících v názvu slovo dub. Na 
tento strom odkazuje jednak 
dominující žalud, jednak dva 
dubové listy. Zlatá barva sym-
bolizuje okolní hanácké lány. 
Zlatý půlměsíc měli ve zna-
ku bratři Medvídek a Zbyněk  
z Dubčan, nejstarší předkové 
staré vladycké rodiny připo-
mínané v souvislosti s první 
písemnou zmínkou o obci.

HAŇOVICE
znak: v červeném štítě pod stří-
brnou hlavou s modrou mříží 
stříbrný hrot s modrou lilií
schválen: 28. 11. 2000
symbolika: Podle  ústní tradi-

ce, nepodložené však písem-
nými prameny, byla původní 
haňovická kaple zasvěcená 
jednomu z nejznámějších řím-
ských mučedníků, sv. Vavřinci, 
který byl v roce 258 údajně 
usmrcen opékáním na roštu. 
Tento světec byl znázorněn  
i na obou nejstarších dochova-
ných pečetích obce Haňovice  
z let 1749 a 1758. 
Rošt ve znaku je atributem sv. 
Vavřince, lilie je zase heraldic-
ké znamení Prakšických ze Zá-
střizl, kteří vlastnili Haňovice 
a Kluzov do roku 1623. Kužel 
představuje znak olomoucké 
kapituly, k níž patřily Haňovi-
ce i Kluzov po roce 1623.

CHOLINA
znak: v modrém štítě pod čer-
veno-zlatě polcenou hlavou se 
třemi osmihrotými hvězdami 
opačných barev vyrůstající stří-
brný dvouocasý lev s červenou 
zbrojí
schválen: 14. 3. 2002
symbolika: Nejstarší historii 
Choliny prezentuje figura lva 
z erbu pánů z Choliny (psali 
se také z Konice a byli ve své 
době počítáni k předním mo-
ravským rodinám, stejně jako 
páni ze Šumvaldu, Kokor či ze 
Žerotína, s nimiž měli společ-
né kořeny). Barvy jejich erbu 
ovšem nejsou známy, proto 
byly voleny s ohledem na vži-
té heraldické postupy a pra-
vidla (modrá barva mimoto 
symbolizuje potok Cholinku, 
protékající katastrem obce). 
Mariánskými symboly jsou 
osmihroté hvězdy, provedené 
v erbovních barvách význam-
ného moravského rytířského 
rodu Zoubků ze Zdětína, kteří 
měli v cholinském kostele ro-
dinnou hrobku.

LOUČKA
znak: v zeleném štítě stříbr-
ný kráčející kohout s červenou 
zbrojí podložený zlatou berlou
schválen: 5. 10. 2004
symbolika: V nejstarším ob-
dobí své historie, ve 14. století, 
náležela Loučka olomoucké-
mu klášteru Hradisko. Opat-
ská berla ve znaku připomíná 

tuto příslušnost ke klášteru. 
Kohout je převzat z nejstarší 
známé obecní pečeti z roku 
1672.

LUKÁ
znak: v modrém štítě stříbrný 
poutník držící v pravici zahnu-
tou hůl, v levici džbán, prová-
zený vlevo nahoře hvězdou, vše 
zlaté
schválen: 5. 10. 2004
symbolika: V pečetním poli 
nejstarší obecní pečeti obce 
Luká je postava muže – pout-
níka, který drží v levé ruce hůl, 
v pravé džbán. V roce 1756 byl 
zhotoven nový typář, v jehož 
pečetním poli byla zobraze-
na poněkud odlišná postava 
Jana Křtitele (jemuž je zasvě-
cen kostel v Luké). Na přání 
představitelů obce byla figu-
ra poutníka s holí a džbánem  
z nejstarší obecní pečetě pře-
nesena i do návrhů obecních 
symbolů Luké. Novým prv-
kem je pouze zlatá hvězda, 
umístěná heraldicky vlevo  
v hlavě štítu, převzatá z erbu 
stavebníka zdejšího barokního 
kostela, Antonína Winklera  
z Winklerbergu.

MĚROTÍN
znak: v červeném štítě stříbrný 
liliovitě zakončený vydutý klín, 
v něm postavený modrý meč
schválen: 5. 10. 2004
symbolika: Obecní znak vy-
užívá jako základního motivu 
nejstarší pečeti obce z roku 
1726. Tato pečeť má v kruho-
vém pečetním poli obraz pa-
trona kostela, sv. Martina na 
koni odsekávajícího mečem 
plášť a podávajícího jej žebrá-
kovi, klečícímu před ním. 
Stará pečetní symbolika je ori-
ginálním způsobem spojena  
s motivem zástřizlovské lilie. 
Ta byla znakem Bertranda 
Prakšického ze Zástřizl, jemuž 
Měrotín patřil, než mu byl  
r. 1623 zkonfiskován za účast 
v protihabsburském povstání. 
Právě tento muž nechal vysta-
vět dominantu obce, kostel sv. 
Martina. Znakem obce je tedy 
meč symbolicky protínající 
plášť a vysekávající v něm lilii. 

Od kohouta k pelikánovi aneb Cesta za symbolikou obecních znaků
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Paní rÓ se ptá: ČÍ JE TO ZNAK? SOUTĚž    SOUTĚž    SOUTĚž

Své znaky ne-
měla pouze 
města, ale třeba 

také cechy. Je-
den z nich můžete 

spatřit v Litovli na budově, ve 
které se řemeslo, jemuž náleží, 
stále provozuje.
Ke vzniku znaku se váže ná-
sledující pověst. Za vlády Vla-
dislava I., přesně roku 1161, 
došlo k bitvě mezi Čechy  
a Uhry. Bitva už se pro Čechy 
zdála prohraná, když tu vsko-
čil mezi bojovníky muž v bílé 

suknici, zástupce našeho ře-
mesla, a mnoho Uhrů v půli 
poroztínal, takže Češi nakonec 
zvítězili. Když pak muž před-
stoupil před krále a měl mu 
podat ruku, zjistil, že mu chybí 
tři prsty. Zkrvavenou ruku si 
proto otřel o suknici a na bí-
lém plátně zůstaly tři červené 
šmouhy – pravá část znaku. 
Zelená čára uprostřed zase při-
pomíná, jak Uhry půlil. Vlevo 
jsou na modré ploše zachyce-
ny předměty, které tito mistři 
ve svém řemesle využívali.

Čí je to znak? ptá se paní 
Ró.
Odpovědi zasílejte do  
20. ledna na korespon-
denční či mailovou ad-
resu redakce. Vylosovaný 
výherce získá dvě vstu-
penky od Městského 
klubu Litovel na vybrané 
únorové představení. 

správná odpověď z minulého
čísla: Sobáčov
vylosovaný výherce:
Hana Hrbčeková

MLADEČ
znak: ve stříbrném štítě dvě 
červené, krky spojené supí hla-
vy, vyrůstající z jeho dolního 
okraje a držící ve zlatých zo-
bácích zelené dubové snítky se 
dvěma lupeny a jedním žalu-
dem, v dolní části zlatý plazící 
se had se zvednutou hlavou 
schválen: 26. 11. 1999
symbolika: Základem znaku 
obce je erb pánů z Vlašimi, 
kteří Mladeč vlastnili v le-
tech 1448–1533 – jsou to dvě 
supí hlavy ve stříbrném štítě.  
Z obecní pečetě Mladče  
z roku 1631 byly převzaty du-
bové snítky, symbolizující mj.  
i les Doubravu. Z obecní peče-
tě Sobáčova pochází zlatý pla-
zící se had.

NÁKLO
znak: v zeleném štítě stříbr-
ný kůl s červeným heroldským 
křížem, provázený přivrácený-
mi stříbrnými husími hlavami  
s krky, se zlatými zobáky a čer-
venými jazyky
schválen: 17. 10. 1997
symbolika: Dvě husí hlavy  
s krky odkazují na starou po-
věst, podle níž byla nákelská 
tvrz dobývána nepřáteli, leč 
marně. Až jednoho rána se ne-
nápadně přikradli k hradbám. 
Přepadení zabránilo jen hej-
nou husí, jež se vzneslo a kři-
kem obyvatele tvrze vzbudilo. 
Z vděčnosti si dal vladyka Mi-
kuláš jejich hlavy do znaku.
Červený kříž v bílém poli je 
znakem svatého Jiří, jemuž je 
zasvěcen nákelský kostel.

OLBRAMICE
znak: v červeno-zeleně pol-
ceném štítě stříbrný beránek 
se zlatou zbrojí, s obojkem se 
zvonkem na krku, obojí zlaté, 
který levou přední nohou při-
držuje zlatou žerď se stříbrnou 
korouhví s ocasem nesoucí  
k žerdi obrácenou červenou za-
vinutou střelu
schválen: 25. 11. 2011
symbolika: Beránek je převzat 
z menší pečeti, již Olbramicím 
roku 1672 udělil jejich maji-
tel Ondřej Leopold Volčinský  
z Volčína. Toto znamení bylo 
doplněno praporcem s figurou 
tzv. zavinuté střely, převzaté jak 
z erbu prvních historicky zná-
mých držitelů vesnice pánů ze 
Štrálku z rozrodu Benešoviců, 
tak současně z erbu Ondřeje 
Leopolda Volčinského. Malým  
doplňkem je zvonek zavěšený 
na beránkově krku, symbol 
místní barokní zvonice.

PŇOVICE
znak: červeno-stříbrně polcený 
štít, vpravo zlatá vztyčená rad-
lice hrotem nahoru, vlevo tři 
černá šikmá břevna
schválen: 21. 6. 1999
symbolika: Od poloviny 14. 
do poloviny 16. století vlastnili 
Pňovice páni ze Sovince. Jejich 
erb, červeno-stříbrně polcený 
štít, v jehož stříbrné polovině 
byla tři šikmá černá břevna, 
byl vzat jako základ obecního 
znaku. Do červené poloviny 
byla navíc umístěna radlice, 
jež byla spolu s krojidlem vy-
obrazena na původní pečeti.

SENICE NA HANÉ
znak: polcený štít se zelenou 
hlavou, v ní zlaté zkřížené kosy 
hroty dolů a bez násad, přelo-
žené stříbrno-červeně polce-
nou růží se zlatým semeníkem;  
v pravém červeném poli zlatá 
kvádrovaná věž s cimbuřím 
a jedním černým oknem, levé 
stříbrné pole se třemi černými 
kosmými břevny
schválen: 14. 6. 2000
symbolika: Kosy na zeleném 
poli ve znaku představují ne-
přímé mluvící znamení, vyja-
dřují seno, zemědělství, louky. 
Kosy jsou přeložené stříbr-
no-červeně polcenou růží se 
zlatým semeníkem, jedním  
z erbovních symbolů kláštera 
Hradisko, jemuž patřila část 
Senice již od 11. století. Tři 
černá kosmá břevna v pravém 
poli odrážejí znak pánů z Kun-
štátu, kteří část Senice vlastnili 
od 2. poloviny 14. století. 

SENIČKA
znak: stříbrno-červeně sníženě 
dělený štít, nahoře vyrůstá při-
rozená červená růže se zlatým 
semeníkem na zeleném stonku 
se čtyřmi listy, dole tři stříbrné 
kužely
schválen: 4. 6. 1998
symbolika: Senička je jediná 
obec, od níž se nám bohužel 
nepodařilo získat význam její-
ho znaku. Stejně jako sousední 
Bílsko má však ve znaku tři 
stříbrné kužely, jež odkazu-
jí na olomoucké biskupství, 
jež tedy pravděpodobně obec 
kdysi spravovalo. Pětilistá růže 

je podle Encyklopedie heraldi-
ky mj. symbolem Panny Marie 
nebo Krista, snad tedy odka-
zuje k nim.

STŘEŇ
znak: v zeleném štítě stříbrný 
rak s červeným heroldským kří-
žem na krunýři
schválen: 14. 1. 2000
symbolika: Stříbrný rak je 
převzat z dobové pečeti obce  
z roku 1706 a představuje vod-
ní říši v řece Moravě. Zelený 
štít zase symbolizuje lesy a fló-
ru, které obec obklopují. Čer-
vený kříž na stříbrném krunýři 
raka zastupuje znak sv. Jiří, je-
muž je zasvěcena místní kaple.

VILÉMOV
znak: v zeleném štítě pelikán 
ve zlatém hnízdě krmící krví  
z vlastní hrudi tři mláďata, 
všichni ptáci jsou stříbrní se 
zlatými zobáky
schválen: 12. 1. 1996
symbolika: Symbol peliká-
na převzal Vilémov do svého 
znaku z původní pečeti, již 
mu r. 1662 udělil Vavřinec Jan 
Rudavski a r. 1672 potvrdil 
nový majitel panství Ondřej 
Leopold Volčinský. 
Pelikán krmící vlastní krví svá 
mláďata je klasickým symbo-
lem křesťanské lásky a sebe-
obětování, odráží téma oběti 
Krista sytícího věřící svým Tě-
lem a Krví (eucharistie). Tyto 
křesťanské symboly vkládaly 
obce do svých pečetí nejčastěji 
v době baroka, kdy byly Čechy 
silně katolizovány.
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Městský klub Litovel
9.–31. 1., Výstavní síň mK Litovel, Po, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17, PÁ 8–13,  
So 10–13 hodin, volný vstup
VYVÁžENĚ  výstava studentů KVV Pdf UP olomouc, vernisáž: středa 8. 1.  
v 17 hodin

út 14. 1., Koncertní sál mK Litovel, 19 hodin, vstupné: 80 Kč
TRIO MARTINŮ  Petr Jiříkovský (klavír), Pavel Šafařík (housle), Jaroslav  
matějka (violoncello); v rámci Koncertů KPH

st 15. 1., budova mK Litovel – klubovna č. 3, 17.30 hodin, kurzovné za 10 lekcí: 
2 400 Kč
KURZ ZDRAVÉHO HUBNUTÍ  pod vedením zdravotní a výživové poradkyně 
PharmDr. Veroniky noskové; počet kurzistů je omezen, přihlásit se můžete do  
8. ledna v kanceláři mK Litovel nebo přes e-mail: nepustilova@mklitovel.cz

st 15. 1., Koncertní sál mK Litovel, 19 hodin, vstupné: v předprodeji 100 Kč,  
na místě 150 Kč
VEČER S JOSEFEM LAUFEREM  představení jednoho muže plné příběhů, 
písniček a zábavných scének

pá 17. 1., Velký a malý sál Záložny, 20 hodin, vstupné: v předprodeji 120 Kč, 
na místě 170 Kč
ZAHAJOVACÍ PLES MK  hraje šternberská skupina Gama, připraven je pestrý 
program: polonéza (ZŠ Jungmannova), roztleskávačky Golden Bees, latinsko-
americké tance (caramba), Kankán v podání taneční skupiny colorédo; občer-
stvení a tombola zajištěny

st 22. 1., Velký sál Záložny v Litovli, 8.15 a 10 hodin, vstupné: 40 Kč 
JAROSLAV UHLÍŘ – Hodina zpívání ve zvěřinci  pořad plný písniček pro 
děti z mŠ a i. stupně ZŠ, včetně veřejnosti

st 22. 1., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hodin, vstupné: 350/300/280/250 Kč, 
na místě příplatek 50 Kč
Michaela Gübelová: DRUHÝ BŘEH  divadelní komedie o neobyčejném 
životě jedné obyčejné Terezy; hrají: eva Holubová, Tereza Gübelová, Zuzana 
Bydžovská, Vladimír Javorský

út 28. 1., malý sál Záložny v Litovli, 18 hodin, vstupné: 50 Kč
STŘEDNÍ ASIÍ PO HEDVÁBNÉ STEZCE  beseda s cestovatelem Václavem 
arnošem

PŘIPRAVUJEME
22. 2. XXViii. HanÁcKÉ BÁL, JULie SVĚcenÁ a VÁcLaV mÁcHa (koncert KPH), 
TaneČnÍ KUrZ Pro PoKroČiLÉ (otevření kurzu a upřesnění termínu dle zájmu 
přihlášených kurzistů)

 Městský klub Litovel, náměstí Přemysla Otakara 753, Litovel, tel.: 585 341 633,  
e-mail: nepustilova@mklitovel.cz

12 Prožijte večer s Josefem Lauferem
Večer s Josefem Lauferem, to 
je představení jednoho muže 
plné příběhů, písniček a zá-
bavných scének. Starší pán, ke 
kterému neodmyslitelně patří 
doutník, to je Josef Laufer.
Narodil se těsně před druhou 
světovou válkou ve Francii otci 
židovského původu z Česka  
a mamince, která byla rodi-
lou Španělkou. Dětství prožil 
v Anglii. Do Prahy se rodina 
vrátila až po válce. 
Herectví, pantomimě a režíro-
vání se začal Josef věnovat po 
nástupu do vojenské služby. 
Po jejím ukončení hostoval 
v divadle ABC a tehdy také 
začal studovat obor herectví 
na DAMU, kde během studia 
založil pantomimický soubor 
RADAR.
Později vyučoval obor pan-
tomimy na taneční konzer-
vatoři v Praze, působil jako 
tlumočník španělštiny na 
Kubě, natáčel filmy a hu-
dební pořady, v zahraničí 
pracoval i jako televizní 
režisér, v původním jazy-

ce režíroval také opery Noc 
s Mozartem, Don Giovanni  
a One woman show Terezy 
Duchkové. 
Hostoval v Národním Diva-
dle, ale jako bavič a zpěvák 
se proslavil zejména v divadle 
Semafor. V posledních letech 
se Josef Laufer objevil v Troš-
kových Kameňácích, kde hrál 
postavu Leo Kohna.
Znám je mimo jiné ale také 
jako zpěvák, na svém kontě 
má bezmála dvacet vydaných 
CD. Jeho nejznámějším hitem 
je bezpochyby písnička Sbo-
hem lásko, já jedu dál. 
Večer s tímto charismatickým 
hercem a zpěvákem můžete 
strávit ve středu 15. ledna od 
19 hodin v Koncertním sále. 

Trio Martinů zahraje Suka i Nováka
V úterý 14. ledna je pro příz-
nivce vážné hudby připraven 
koncert v podání Tria Marti-
nů.
Soubor vznikl na pražské kon-
zervatoři v roce 1990 a měl 
možnost v rámci svých studií, 
stáží nebo mistrovských kurzů 
pracovat pod vedením vynika-
jících osobností z celého světa. 
Trio hraje jak v České republi-
ce, tak i po Evropě, ale účast-

nilo se i světové výstavy EXPO 
v Japonsku. Spolupracuje se 
špičkovými orchestry a diri-
genty, nahrálo mnoho skladeb 
pro Český rozhlas a na svém 
kontě má i několik CD. 
Trio Martinů ve složení Petr 
Jiříkovský (klavír), Pavel Šafa-
řík (housle) a Jaroslav Matěj-
ka (violoncello) můžete slyšet 
v rámci koncertů KPH od 19 
hod. v Koncertním sále.

Co dělá Tereza na Druhém břehu?
To se bezpochyby dozvíte, 
když 22. ledna navštívíte diva-
delní představení Druhý břeh, 
příběh o touhách a svobodě,  
o pravdě, lásce i smrti.
Život Terezy je interpretován 
třemi postavami v jedné. Te-
reza zhruba dvacetiletá, po 
třicítce a někdy po padesátce. 
Je to žena, v níž v každém věku 

zuří souboj mezi mozkem 
a touhou. Hrou se prolínají 
vzpomínky na rok 1968 z po-
hledu dítěte, lásku v pubertě, 
vzpomínky na VŠ, již studuje 
jako matka samoživitelka. Na 
sametovou revoluci a možnos-
ti po roce 1989, lásku ve střed-
ním věku, chuť světoběžnictví 
i na lásku v pozdním věku. 
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Muzika našeho kraje     ZÁKAZ VĚZDU

žánr: punk-rock
rok založení: 2002

členové: 
Leoš rozsíval (zpěv, kytara)

Lukáš Špendlík (bicí)
Jan Hutař (baskytara, zpěv)

Jan obrátil (kytara, zpěv)
webové stránky:

bandzone.cz/zakazvezdu

LÁSKA Z PÁRY

Jooo, to takhle jednou
na páře ležící
Uviděl tebe s bandou
Před pódiem tančící

něco se ve mně hnulo
nesměle se přiblížil
Řekl jsem ti: Hele, kotě
Kvůli tobě bych i vodu pil

chvíli jsme jen tak stáli
Pohledy střídali
Pak jsi však očkem mrkla
ale všichni to viděli

Tak teď s tebou sdílím
na páře podvečer
Zóna nám k tomu hraje
a chybí jen rum s vínem

Jsi prostě kost a jen zvědavost

nás k sobě poutá
možná chceš víc, co na to říct
Vždyť ani tvý jméno neznám

od té doby, co jsem tě potkal
Utekla spousta let
Určitě máš kupu dětí, ale já jakbysmet

Přesto pořád doufám 
Že jednou narazím
na tu dívku před pódiem

Pogo tančící
 
Jsi prostě kost, já neměl tě dost
ačkoli to bylo krátký
Život šel dál, se mnou si hrál
i po letech ti mě kus patří

Jsi prostě kost, já neměl tě dost
ačkoli to bylo krátký
Teď mrzí mě jen, že happyend
nám u toho trošku schází

Sedli si v hospodě naproti mně 
a dali si čaj. „Punk vznikl jako 
hnutí lidí bez budoucnosti 
a se zkaženým pohledem na 
svět, z toho pramenila i jeho 
nálada. Punk-rock jako od-
nož už není takový, ale s tím, 
co se kolem nás děje, pořád 
spokojení nejsme,“ řekl je-
den z nich. O myslechovické 
kapele Zákaz vězdu jsem si 
povídala s jejími zakládající-
mi členy Leošem Rozsívalem  
a Lukášem Špendlíkem.

Povězte mi, jak kapela začala.
LŠ: V 18 letech jsem si koupil 
bicí, Leoš vzal kytaru a začali 
jsme hrát. Postupně se v kape-
le vystřídalo několik členů, v 
téhle sestavě hrajeme poslední 
tři roky. A v těch se to rozjelo.
LR: Ze začátku jsme hráli ko-
merční rockové věci. Ale jak 
šel čas, tak jsme se našli a zača-
li s vlastní tvorbou. A loni jsme 

natočili naše první CD, nazvali 
jsme ho 10 let tvrdé práce.

Kdo písničky píše?
LR: Já. Jsou o ženách, kama-
rádech, punku, alkoholu...  
O životě. Skoro všechny jsou 
volně ke stažení na Bandzone.

Kde vás můžou zájemci slyšet 
naživo?
LR: Hrajeme po klubech, v létě 
na menších festivalech. Na zá-
bavách ne, náš styl se k tomu 
ani nehodí.
LŠ: A ani bychom to nechtěli. 
V klubech je jiná atmosféra, 
tam si lidi přijdou tu hudbu 
přímo poslechnout a občas už 
znají i naše písničky.

Vystupovali jste na nějakém 
zajímavém místě?
LŠ: Před měsícem jsme hráli 
v Nyse v Polsku, kam nás po-
zvala polská kapela. Bylo tam 

výborné publikum. Když jsme 
dohráli, začal celý klub zpívat 
jakoby hymnu. To byl opravdu 
mazec.

Do Polska vás pozvala pořa-
datelská kapela. Vy taky něco 
pořádáte?
LR: Spolupořádáme punkroc-
kový festival Pňovice Open air, 
letos byl první ročník. Jinak 
sem tam nějaké koncerty ve 
své režii pořádáme v Olomou-
ci.     hk

Kyrgyzstán ani Uzbekistán, 
země bývalého Sovětského 
svazu, nejsou v současné době 
právě vyhledávanými turistic-
kými destinacemi. Popravdě 
nevím, proč tomu tak je! Snad 
pro jejich nedávnou historii 
spjatou se SSSR či méně in-
formované lidi trochu straší 
koncovka -stán, která při-
pomíná blízký Afghánistán,  
a tím pádem jakési potenciální 
nebezpečí. Ale je to určitě také 
z důvodu malé publicity těchto 
zemí u nás.
Ti z Vás, čtenářů Litovelských 
novin, kteří mě znají, ví, že 
mne vždy k cestám lákala pře-
devším právě ta místa na světě, 
která jsou mimo zájem cestov-

ních kanceláří. Proto jsem se 
v minulosti měl možnost po-
dělit o zážitky z cest například 
po Laosu, Íránu, Etiopii, Fili-
pínách, Kambodži a spoustě 
dalších, málo navštěvovaných 
míst na světě.
Letos v srpnu jsme se vypravili 
s manželkou a partou kama-
rádů právě do těchto zapome-
nutých zemí ve Střední Asii.  
A nebylo to právě jednoduché. 
Zatímco Kyrgyzstán je pro nás 
bezvízovou zemí, do Uzbekis-
tánu je problém se dostat.  
S cestovní kanceláří nebo na 
ověřené pozvání to jde, ale 
pro lidi s batohy na zádech  
a na divoko už je to problém. 
Přesto se nám podařilo vízum 

získat. A tak jsme měli mož-
nost toulat se nejen po vele-
krásných kyrgyzských horách, 
ochutnat národní nápoj kumys  
a nahlédnout do jurt. Cestovali 
jsme i po záhadném Uzbekis-
tánu, kde každých pár kilo-
metrů stojí vojenské kontroly, 
obdivovali překrásné památky 
Samarkandu a Buchary, pře-
spali v paneláku v Taškentu… 
Všechna tato města jsou spja-
tá s Hedvábnou stezkou a její 
dlouhou a tajemnou historií. 
A právě na cestu po ní chci 
tímto pozvat všechny přátele 
cestování a všechny zvídavé  
v úterý 28. 1. v 18 hodin.
Dozvíte se něco o všemocném 
vládci Uzbekistánu Karimo-

vi, který si říká táta Uzbeků, 
nebo jak jsme se po přechodu 
hranic stali „skoro milionáři“. 
Povím Vám, jak krade policie  
v Kyrgyzstánu anebo proč 
jsem musel slíbit uzbeckému 
konzulovi, že „už to víckrát 
neudělám“. Vrátili jsme se plni 
zážitků a já budu mít příleži-
tost se s Vámi o ně podělit.

Bude se na Vás těšit
 Václav Arnoš

Střední Asií po Hedvábné stezce s Václavem Arnošem
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Pozvánky
k sousedům

DO ŠTERNBERKA NA VÝSTAVU
10. 1.–16. 2., út–ne 10–16 hod., 
Expozice času, ul. ČSA 19

Putovní výstava fotografií Šárky or-
ságové romský svět dětí z Jilora – 
Srdíčka míří do šternberské expozice 
času. Sociálně aktivizační služba Jilo-
ro – Srdíčko, kterou provozuje charita 
Šternberk, má za cíl pomoc a podporu 
rodinám s dětmi, jež jsou dlouhodo-
bě v obtížné sociální situaci. autorka 
docházela do zařízení Jilora během 
celého roku a nafotila zde sérii sním-
ků, které zachycují svět romských dětí 
a rodičů, jejich dovednosti a emoce.

DO UNIČOVA ZA VIRTUOSEM
čt 30. 1. v 18 hod., koncertní síň

Koncem ledna v Uničově spolu s ma-
lým mozartem vystoupí koncertní mi-
str České filharmonie. Sedmadvaceti-
letý houslista Josef Špaček se v roce 
2011 stal nejmladším koncertním 
mistrem České filharmonie a tento 
post zastává dodnes. osmatřicetiletý 
klavírista miroslav Sekera skutečně 
v oscarovém filmu amadeus ztvárnil 
malého mozarta. Tuto roli získal pro-
to, že se od tří let současně věnoval 
hře na piano a na housle. 
na koncertu zazní tři sonáty pro housle 
a klavír, od m. ravela, L. van Beetho-
vena a J. Brahmse. Více informací včet-
ně odkazu na video z rudolfinského 
recitálu těchto umělců zájemci najdou 
na webu www.kphunicov.cz.

Zápisy do 1. tříd
Zápis do 1. třídy Základní 
školy Litovel, Vítězná 1250  
i Základní školy Litovel, Jung-
mannova ulice proběhne  
v pátek 17. ledna od 14 do 18 
hodin a v sobotu 18. ledna od 
9 do 11 hodin.
V ZŠ Nasobůrky se zápis koná 
ve středu 15. ledna od 12.30 
do 17.30 hodin.
Zapsány budou děti narozené 
do 31. 8. 2008 včetně dětí s od-
kladem docházky z minulého 
školního roku. Rodiče prosí-
me u zápisu o předložení rod-
ného listu dítěte a občanského 
průkazu zákonného zástupce.

Novoveské šťabajzny a síla ženské tvořivosti

Nevím, jak se která z nich 
jmenuje. Vyprávějí jedna 
přes druhou, smějí se, dopl-
ňují. Říkají si Novoveské šťa-
bajzny a jsou důkazem toho, 
že i na malé vesnici se dají 
dělat velké věci.

Jak to začalo
Spolek devíti aktivních žen, 
které věnují svůj volný čas na-
cvičování vtipných vystoupení 
a připravování akcí pro obča-
ny Nové Vsi, vznikl v létě roku 
2012.
„Začalo to tím, že můj man-
žel slavil 40. narozeniny a já 
mu chtěla jako dárek objed-
nat břišní tanečnici. Jenže ta 
si řekla o tolik peněz, že jsme 
se s kamarádkou rozhodly, že 
mu zatancujeme samy,“ popi-
suje začátky jedna ze šťabaj-
zen. „Oslovily jsme ještě další 
kamarádky a společně připra-
vily vystoupení. To první jsme 
našly přes internet. S břišním 
tancem nemělo nic společné-
ho. I když v našem podání už 
ani s tím originálem.“
A protože představení mělo 
úspěch, zvali si milé šťabajzny 
známí a také známí známých 
tu na oslavu, tam i na ples. 
Dnes mají aktivní ženy, jež se 
obejdou bez vedoucí, za se-
bou vystoupení od Bílé Lhoty 
přes Příkazy či Haňovice až po 
Lutín nebo Slatinky.

Z dílny novoveských šťabajzen
V ženském kolektivu, který 

se každý týden schází v míst-
ní hospodě (šťabajzny by na 
tomto místě jistě rády podě-
kovaly hospodské Kamile za 
vstřícnost), rozhodně nechybí 
fantazie. Po prvním představe-
ní tak vznikala další. Šťabajzny 
se předvedly jako dokonalé 
napodobitelky známých zpě-
vaček, představily svou verzi 
Labutího jezera nebo prove-
dení náročného černobílého 
vystoupení (z něj foto nahoře).
„My to neděláme na efekt 
nebo pro krásu, děláme to pro 
zábavu a radost ostatních,“ ří-
kají.
A to se každopádně daří. Na 
Nové Vsi, kde se donedávna 
lidé scházeli jen každý druhý 
pátek na fotbale a dvakrát do 
roka na dětském dnu a při Mi-
kuláši, začaly šťabajzny pořá-
dat akce, při kterých se sejdou 
desítky (a možná i stovky) 
obyvatel.
„Řekly jsme si, že pro důchod-
kyně se u nás nic nekoná. Tak 
jsme během 14 dní vytvoři-
ly program na oslavu MDŽ, 
všechny jsme osob-
ně pozvaly, každá 
příchozí dostala 
karafiát, zákusky, 
kafe, představily 
jsme zábavný pro-
gram. Na začátku 
plakaly dojetím, ke 
konci smíchy. Tam 
vznikly naše skalní 
fanynky,“ popisují 
šťabajzny, které od 

té doby uspořádaly také oslavu 
čarodějnic, podzimní vino-
braní či zábavu při rozsvěcení 
vánočního stromku. „A bude-
me v tom pokračovat. Nápadů 
máme na několik let dopředu,“ 
dodávají.

Býti šťabajznou
Býti šťabajznou znamená třeba 
nosit kroj, který si ženy samy 
vymyslely a ušily. Z bílých 
ubrusů a prostěradel. Prý prv-
ní kroj na Nové Vsi.
Znamená to držet se pravi-
dla, že nikdo nesmí zhubnout. 
Pustit se do psaní kroniky 
spolku. Být aktivní, plné fan-
tazie a nadšení pro společnou 
tvořivost. „Ještě že máme tak 
vstřícné a tolerantní manžele,“ 
dodávají ženy, které se mohou 
stát inspirací pro řadu násle-
dovnic v jiných obcích.
Ten, kdo by chtěl šťabajz-
ny vidět naživo, nechť zavítá  
25. ledna na ples do Příkaz 
nebo 14. února na novoveský 
ples. Budou tam.   

  hk
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Mateřské centrum Rybička
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
sobota 4. 1.
 nebojte se otevřít, když k Vám přijdou Tři králové.
 VÝTVARNÉ DOPOLEDNE
úterý vždy od 8.30 do 12 hodin
 Pro maminky dopoledne plné zábavného tvoření, pro děti volná herna.
 PRVNÍ POMOC U DĚTÍ
čtvrtek 16. 1. od 10 hodin
 Zveme všechny rodiče na přednášku. Budeme si povídat o tom, jak reagovat  
v případě bezvědomí dětí i dospělých a dalších dětských úrazů. Prostor bude i pro 
diskuzi a vaše dotazy. cena přednášky je 40 Kč. Hlídání dětí zajištěno. 
KURZ ŠITÍ pro začátečníky
úterý 7. 1., 14. 1., 21. 1., 28. 1., vždy od 13.30  do 15.30 hodin
 Je nutné přihlásit se předem. cena kurzu činí 500 Kč. Kapacita  kurzu je 4 místa. 
Je dobré mít vlastní stroj.
 
Činnost mc bude v roce 2014 zahájena 6. ledna.
Došlo ke změně v pravidelném programu v mc. Ve středu je nadále pouze jedno 
dopoledne s programem, a to od 9.30 do 11.30 hodin.

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

Chovatelské okénko
KUDLANKY

chovatel: začátečník (u více druhů)
náročnost: nenáročné, cenově 
dostupné
velikost: od 3–4 cm až po 20 cm

původ: Středomoří, afrika, jihový-
chodní asie
strava: hmyz (cvrčci, švábi, mouchy, 
červi)

Kudlanky patří mezi často 
chované druhy dravého hmy-
zu. 
Chováme je jednotlivě, veli-
kost ubikace volíme na výšku 
alespoň 5–6násobek délky 
dospělé kudlanky. Kudlanky 
mohou žít v zarostlém teráriu, 
na větších rostlinách na okně 
nebo v zimní zahradě.
Velmi jednoduchou variantou 
je ustřihnutá větší PET lá-
hev zakrytá punčochou nebo 
ubrouskem či upravený plas-
tový box. Do nich umístíme 
větvičku nebo připevníme 
plastové pletivo, aby měla kud-
lanka místo pro odpočinek  
a možnost se vyvěsit při svle-
ku. Dno necháme holé, nebo 
jej podle druhu kudlanky, 
kterou chováme, pokryjeme 
suchým pískem či vlhkým ra-
šeliníkem. 
Většině méně náročných dru-
hů stačí pokojová teplota. Te-
rárium několikrát týdně jem-
ně narosíme, aby se kudlanky 
napily.
Kudlanky jsou vynikající lov-
ci. Svou kořist bedlivě sledují 
zrakem, uchopí ji lapavýma 
předníma nohama a bez okol-
ků zaživa sežerou. V chovech 
je krmíme přiměřeně velkým 
hmyzem. Malé nymfy octo-
milkami nebo nejmenšími 

nymfami cvrčků či švábů, do-
spělé samice velkých druhů 
uloví i saranče. Krmíme při-
měřeně. Hladová kudlanka má 
plochý tvar zadečku, sytá jej 
má zakulacený. Podle velikosti 
jedince stačí krmit jednou až 
dvakrát týdně.
Samice kudlanek jsou při-
pravené k páření za určitou 
dobu po dospělostním svle-
ku. Samce přidáváme raději 
k dobře nakrmené samičce  
a pod kontrolou, občas se řídí 
oblíbeným mýtem o kudlan-
kách a samce sežere. Oplodně-
ná samička vytváří ootéky, což 
jsou schránky z pěnové hmoty 
obsahující vajíčka. Samička je 
lepí na stěny terária nebo na 
větvičky. Za několik týdnů se 
líhnou nymfičky, které rychle 
rostou a po 7–8 svlecích jsou 
dospělé. 
Samičky kudlanek žijí v do-
spělosti cca 6 měsíců, samci 
3–4 měsíce (pokud je nesežere 
samička).
Z nenáročných druhů kudla-
nek doporučujeme některé 
zástupce rodů Sphodroman-
tis, Hierodula nebo květinové 
druhy rodu Creobroter. Od 
jara do podzimu jsou běžně 
dostupné na terarijních trzích 
v Ostravě nebo v Olomouci. 

Ing. Pavel Sova

Výherci soutěže chovatel. okénka
V prosincovém kole soutěže 
chovatelského okénka byli vy-
losováni: Stanislav Skopal, Vít 

Maitner a Kateřina Skopalová.
Výhercům gratulujeme. Další 
kolo bude vyhlášeno v únoru.

8. a 22. ledna  Keramika pro dospělé / Jana Čekelová 
    Pojďme tvořit pro radost v rámci tvořivého odpoledne. Sejdeme se v budově  
    DDm na Staroměstském náměstí v 15 hodin. cena tvoření je 60 Kč nebo více 
     podle spotřeby materiálu. 
11. ledna  1. Litovelské setkání chovatelů a příznivců terarijních zvířat
    Začátek akce je v 9 hodin v DDm v Komenského ulici. Účastnický poplatek činí  
    20 Kč za účastníka. Přijďte si ověřit své znalosti o obyvatelích terárií, vyměnit  
    chovatelské zkušenosti a prožít příjemné dopoledne! 
11. ledna  Piškvorky / Mgr. Miroslava Grulichová
    Soutěžní odpoledne pro děti i dospělé v DDm Litovel, ul. Komenského. Prezence  
    soutěžících a rozdělení do skupin podle věku ve 14 hodin, začátek hry ve 14.15  
    hodin. Účastnický poplatek 20 Kč. Přihlášky předem v kanceláři DDm, tel.: 585  
    342 448, mobil: 775 550 961, e-mail: grulichova@ddmlitovel.cz.
16. ledna  Tvořivé odpoledne – Pedig / Jana Čekelová
   Tvoříme pro radost a zábavu. Sejdeme se v budově DDm na Staroměstském  
    náměstí v 15 hodin. cena tvoření je 100 Kč.  
25. ledna  Litovelské Pomoraví v zimě / Ing. Pavel Sova
   Sraz účastníků je v 9 hodin u DDm v Komenského ulici v Litovli, návrat  
   v odpoledních hodinách. cena je 20 Kč za účastníka. Tuto přírodovědnou  
       vycházku můžete absolvovat i se svým psím kamarádem. Vhodný oděv a obuv  
      podmínkou, s sebou vydatnou svačinu!   
31. ledna  Pololetní prázdniny v Klubu mladých / Šárka Grunová, DiS. 
     otevřeno bude od 10 do 16 hodin. 
1. února  Dívka roku ČR 2014 / Hedvika Weberová, DiS.
    25. ročník základního kola v Litovli ve Velkém sále Záložny. Začátek ve 14 hod.

Dům dětí a mládeže, Komenského 719/6, Litovel

tel. 585 342 448, e-mail: ddm@ddmlitovel.cz, www.ddmlitovel.cz

Dům dětí a mládeže

LEDEN

Házenkáři Tatranu Litovel vyhráli podzimní část první ligy mužů s 2bodovým 
náskokem na další celky.

Ve ZKraTce
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Ve dnech 5.–7. prosince 2013 
proběhlo mistrovství republi-
ky OPEN ve zpracování textu. 
Martina Ivanova, Radek 
Müller a Štěpán Kratochvíl, 
žáci ZŠ Litovel Vítězná, sou-
těžili v kategorii žáků do 16 
let, tedy se studenty prvních 
ročníků středních škol. Mar-
tina se stala mistryní repub-
liky ve formátování textu ve 
wordu – wordprocessing (je 
to těžká disciplína, která trvá  
2 hodiny), dále získala  
2. místo v korektu-
rách, 2. místo v kore-
spondenci a protoko-
lování a v absolutním 
součtu bodů všech 
disciplín (kombinaci) 
byla vyhlášena jako 
3. nejlepší žákyně  

v republice. 
Radek získal bronzovou me-
daili za korekturu textu a Ště-
pán, který se tak významné 
soutěže účastnil poprvé, se 
umístil na 8. místě v republice 
v korekturách. 
Všem třem žákům gratuluji  
k tak výraznému úspěchu  
a děkuji za  reprezentaci školy 
i města Litovel na celorepubli-
kové úrovni.

Mgr. Z. Absolonová, ředitelka

Jak už jsme vás dříve informo-
vali, zapojila se naše škola do 
projektu Comenius Společně 
pro Evropu – chráníme naše 
životní prostředí. V rámci to-
hoto projektu se ve dnech 1.–6. 
12. uskutečnila naše další akce,  
a to první výměnný pobyt osmi 
žáků a čtyř učitelů v německém 
městě Ulm. Sešli se tu zástupci 
německé, dvou anglických, tu-
recké a naší školy. 
Na programu téměř týdenní-
ho společného jednání byla 
řada úkolů, které bylo nutno 
splnit. Všichni představili své 
školy a jejich výstavky věno-
vané společnému projektu, 
hodnotila se výměna dopisů 
mezi žáky a ustanovil se Me-
zinárodní dětský výbor, jehož 
členy jsou zvolené děti jed-
notlivých škol (u nás jde o již 
fungující ekotým). Výhercem 
soutěže o společné logo se sta-
la anglická škola Montem, my 
jsme zase byli první, kdo za-
sadil svůj národní strom (lípa 
Josefa Jungmanna už zdobí 
náš školní dvůr). Naše tři ví-
tězné fotografie soutěže Pod-
zim v Pomoraví se stanou sou-
částí společného kalendáře na 
rok 2014. Konečnou podobu 
vtisknou kalendáři samotné 
děti. V nejbližší době nás čeká 
tvorba knihy ohrožených dru-
hů v Litovelském Pomoraví  
a průběžně budou vznikat 
kvízy prověřující znalosti reá-
lií jednotlivých zemí. Je toho 
opravdu moc a ještě si společ-
ně s žáky užijeme plno pracov-
ních chvil.
Naproti tomu pobyt žáků v 
německých rodinách se ukázal 
být slibovanou odměnou za 
jejich práci v ekotýmu školy. 
Celý týden se účastnili vyučo-
vání a odpoledne různých akcí. 
Jejich „adoptivní rodiny“, jak 

si je sami nazvali, se o ně po-
staraly se vším všudy, dokonce 
pro ně zorganizovaly řadu akcí 
mimo předem stanovený pro-
gram a na Mikuláše je ověnčily 
někdy až překvapivými dary. 
Co všechno tedy viděli a zaži-
li? Předkládáme pár postřehů 
samotných žáků:  „Jsem moc 
ráda, že jsme bydleli v rodi-
nách, protože to byl jeden  
z největších zážitků. Nikdy 
bych to určitě nevyměnila za 
hotel.“ „Dojdeme do školy  
a tam už čeká delegace, při-
vítání a slavnostní zahájení. 
My jsme si připravili mazur-
ku na píseň Měla babka čtyři 
jabka. Zájem o náš tanec byl 
obrovský a to nás potěšilo.“ 
„Německá škola se od naší ve-
lice lišila, měli tam i 10. třídu. 
Při návštěvě této třídy jsme 
se poněkud zalekli, protože 
„chlapci“ v ní měli plně na-
rostlé plnovousy a výšku asi 
2 metry.“ „Jedno odpoledne 
jsme vyrobili a pekli logo naší 
školy. Hráli jsme s Němci ně-
meckou vybíjenou, je rychlejší 
a zábavnější než česká.“ „Na-
vštívili jsme muzeum, kde se 
nachází výstava lvího muže, 
kterého museli skládat z šesti 
tisíců kousků mamutího klu.“ 
„Na Ulmu jsem si zamilovala 
jeho vánoční trhy, které jsou 
nejhezčí v Evropě.“ „Prohlíd-
ka města byla velmi zajímavá. 
Průvodkyně mluvila němec-
ky, ale neměla místní přízvuk, 
takže jsem jí lépe rozuměl. 
Zavedla nás do katedrály, jejíž 
věž je se svými 161 metry nej-
vyšší na světě.“ 
Emotivní běh „adoptivních 
bratrů a sester“ za odjíždějí-
cím vlakem byl rozhodně sice 
smutnou, ale překrásnou teč-
kou za pobytem v Ulmu. 

organizační tým 

Společně pro Evropu

Jezdecký koužek Nové Zámky
Dvůr Nové Zámky pořádá od 
ledna jezdecký kroužek pro 
děti ve věku 6–15 let. Skupiny 
po max. čtyřech účastnících 
budou rozděleny dle schop-
ností i věku dítěte.
Kroužek probíhá 2–3 hodiny 

týdně, ve středy nebo pátky 
odpoledne. Jeho náplní je ved-
le výuky jízdy na koních i péče 
o ně a také teorie.
Cena činí 720 Kč/měsíc.
Více informací najdete na: 
www.dvurnovezamky.cz.    red.

Ocenění strojopisci z Vítězné

Podpora geparda v olomoucké ZOO
Už několikátým rokem žáci 
naší školy dobrovolně přispí-
vají a pomáhají ZOO na Sva-
tém Kopečku nejen finančně, 
ale účastní se i prospěšných 
úklidových akcí v rámci en-
vironmentální výchovy. Když 
žáci 7. A uklízeli ve výběhu ge-
pardů spadané podzimní listí, 
zrodil se nápad toto krásné 
a hbité zvíře sponzorovat.

Čtyři žákyně osmé třídy proto 
uspořádaly sbírku, z jejíhož 
výtěžku bude letos gepard 
podpořen. ZOO Olomouc za 
sponzoring věnovala naší ško-
le volné vstupy, které budou 
rozděleny mezi žáky tříd, jež 
se na podpoře podílely.
Rádi budeme ve spolupráci se 
ZOO pokračovat i nadále.

Mgr. A Švecová
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Sportovní pozvánky

HÁZENÁ
 4. 1. v 9 hod.
novoroční turnaj Starých gard
 5. 1. v 9 hod.
Turnaj mladších dorostenců

 19. 1. v 9 hod.
memoriál františka Čikla, 7. ročník  
turnaje mužů

Přijďte podpořit naše házenkáře!

První sezóna pétanquového klubu Hapek
Skončila sezóna 2013, která 
pro náš nový Hanácký pé-
tanque klub (HAPEK) byla 
vlastně první, zkušební. Je čas 
ohlédnout se a zrekapitulovat, 
jaká vlastně byla.
Příprava na sezónu začala již v 
zimě, kdy se klubu podařilo za-
jistit od města Litovel prostory 
a navodit přijatelné podmínky 
pro trénování v HAPEKHALL. 
Zde se konaly také zimní tur-
nájky, při nichž jsme společně 
s přáteli z jiných klubů prožili 
chvíle plné hry a zábavy. 
Vážnější starosti nám nastaly 
s naší žádostí uspořádat mist-
rovství ČR žen v Litovli. O na-
šich pořadatelských schopnos-
tech nepochybovala sportovně 
technická komise ani Výkonný 
výbor České asociace pétanque 
klubů, a tak byl náš klub pově-
řen zorganizováním  jednoho 
z nejvýznamnějších turnajů 
v ČR. Díky ochotě sponzorů 
(viz naše stránky www.hapek.
bucom.cz), spolupořadate-
le města Litovel, a především 
Olomouckého kraje se poda-

řilo uspořádat turnaj, který 
získal velmi kladné hodnoce-
ní. Zajímavostí je, že poprvé  
v historii českého pétanque 
byla o turnaji on-line reportáž. 
Tu zajišťoval náš člen na našich 
webových stránkách.
Jelikož jsme začínali od nuly, 
museli jsme si pořídit takřka 
vše, dresy nevyjímaje – ty jsou 
již od letošního roku na MČR 
povinné.
Další výzvou a zároveň napl-
něním stanov byla podpora 
juniorů. Prezident klubu získal 
certifikát proškoleného trenéra 
a díky možnostem, které sou-
kromě poskytl, se klubu poda-
řilo uspořádat několikadenní 
soustředění juniorů. Zúčastni-
li se jej i současní dvojnásobní 
mistři ČR z Albrechtic u Kar-
viné. Ohlas předčil všechna 
očekávání, takže se do příštího 
roku hlásí i další zájemci. A to 
i z řad rodičů a příbuzných, 
kteří zde mají o zábavu taktéž 
postaráno. 
HAPEK pokračuje i nadále  
v organizaci Juniorské pé-

tanque ligy, jednou ročně oce-
ňuje nejlepší juniorské hráče 
za výkony ve vybraných kraj-
ských turnajích.
Pro seniory a hendikepované 
uspořádal HAPEK 21. 7. ve 
spolupráci se seniorklubem 
v Litovli nezávazné setkání, 
kde byla seniorům prezento-
vána hra jak po technické, tak 
po taktické stránce. Sami si ji 
mohli vyzkoušet.

Náš klub dostal důvěru Olo-
mouckého kraje, a tak jsme 
pro něj uspořádali pétanque 
turnaj. 7. září jsme zorgani-
zovali i první ročník turnaje  
O pohár starosty obce Ústín. 

Jak jsme doufali a očekávali, 
naši nejlepší hráči si vedli tuto 
sezónu opět velmi dobře a vy-
lepšili svá umístění v žebříčku 
ČAPEK z loňska. Pavel Bureš 
st. je na 23. místě a Jana Bure-
šová na 36., což znamená, že  
přibližně z 560 aktivních hrá-
čů žebříčku je 7. nejlepší žena 
v republice. Za tímto úspě-
chem stojí nejen skutečnost, že 
se jim podařilo vyhrát někte-
ré z pořádaných turnajů, ale  
i úspěch nejcennější: 4. místo 
na MČR 2x2 MIX (stejně jako 
v loňském roce).
Musím tedy závěrem konstato-
vat, že loňský rok byl pro HA-
PEK velmi úspěšný a doufám, 
že ten letošní bude nejméně 
také takový. Proto se pokusíme 
opět získat pořadatelství ně-
kterého z významných turnajů 
MČR. Věříme, že nás město 
Litovel, Olomoucký kraj i další 
sponzoři opět podpoří a v Li-
tovli bude k vidění pétanque 
na nejvyšší úrovni v ČR.  

Pavel Bureš,
 prezident klubu HAPEK

inZerce

Nová soutěžní sezóna mažo-
retek Linetbells začala velmi 
slibně. Děvčata se letos roz-
rostla o další soutěžní skupinu, 
a to seniorek Linetbells Miss. 
23. 11. se soutěžní skupiny vy-
daly bojovat do Dubňan, kde 
probíhalo kvalifikační kolo 
International Majorettes Com-
petition. V nejmladší kategorii 
kadetek si vytančila Barunka 
Zlámalová 5. místo. V junior-
ské kategorii získala Natálie 
Elgnerová 2. místo. V katego-
rii duo kadet získala Barunka 
Zlámalová a Sofinka Fritche-
rová opět 5. místo a v seniorské 
kategorii duo Olča a Kristýnka 
Zapletalovy 4. místo. Kadet-
ky Linetbells Girls zde získa-

ly krásné bronzové medaile.  
V juniorské kategorii si Line-
tbells Ladies vytančily stří-
brnou medaili. Kvůli vysoké 
nemocnosti musela seniorská 
skupina přestoupit do mini-
formace s odlišnými pravidly,  
a tak choreografii upravovala 
dvě hodiny před vystoupením. 
Nakonec si doslova vybojova-
la 3. místo. Všichni postoupili 
do finále, které se bude konat  
v květnu 2014.
7. 12. vyrazily mažoretky na 
soutěž Tornádo do Ostravy, 
kde se jim opět dařilo. 
Do soutěžní sezóny jsme vy-
kročily pravou nohou a bude-
me doufat, že se nás štěstí bude 
držet i nadále.                Linetbells

I mažoretky byly úspěšné
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S přijetím nového zákona 
o obcích v roce 1990 dosta-
ly obce možnost mít vlastní 
znak a vlajku. Zatímco města 
již své tradiční znaky měla,  
u většiny vesnic byla jediným 
symbolem nejvýše historická 
pečeť. Od 90. let tak vzniklo 
mnoho obecních znaků a vla-
jek (ty odrážejí motivy zna-
ku) a nové stále přibývají.
Zajímalo nás proto, jak vlast-
ně takový znak vzniká, kdo 
jej tvoří, jak vypadá proces 
schvalování. Nejen na to nám 
odpověděl heraldik a ředitel 
Zemského archivu v Opavě 
PhDr. Karel Müller.

Jak to bylo s právem na vlast-
ní obecní znak v minulosti?
Už od vrcholného středověku, 
v českých zemích od 13. stole-
tí, patřilo právo mít vlastní pe-
čeť k výsadám každé městské 
komunity. V pečetním poli se 
vedle názvu lokality objevo-
val symbol (ideální zobrazení 
města v hradbách, erb země-
pána či feudálního majitele 
města, tzv. mluvící znamení 
odvozené od názvu města, 
atribut patrona kostela, sym-
bolické vyjádření zaměstná-
ní převážné většiny obyvatel 
apod.), z něhož se postupně 
vyvinul skutečný barevný (na 
pečeti barvy pochopitelně 
znát nebyly) znak. Města si své 
symboly volila sama, od po-
čátku 15. století jim byla také 
udělována písemným privile-
giem vystaveným většinou pa-
novníkem. 
Tak to platilo i pro vesnické 
komunity, u nichž k získání 
pečeti docházelo až později, 
od 16. století, v 18. století již 
svou pečeť s vlastním symbo-
lem měla takřka každá obec. 
Tento symbol však nelze pova-
žovat za znak, pokud ten nebyl 
udělen vsi samostatným privi-
legiem panovníkem nebo její 
vrchností spolu se stanovením 
barev. To se ale dělo jen zříd-
kakdy. 
Od 19. století se vžilo pravi-
dlo, že právo na vlastní znak  
a jeho udělení panovníkem 
mají všechna města a městyse. 

Která obec má právo vytvo-
řit si vlastní znak dnes, jaké 
podmínky musí splňovat? 
Podle zákona o obcích z roku 
1990 má každá samostatná 
obec právo užívat vlastní znak 
a vlajku. Platí to i pro měst-
ské části, které jsou součástmi 
statutárních měst dále se čle-
nících na obce s vlastní samo-
správou. Obce mají své znaky 
buď již z minula, nebo jsou 
jim udělovány rozhodnutím 
předsedy Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR. To platí 
i o případných změnách pů-
vodních znaků. Užívání zna-
ků nižšími jednotkami, tedy 
místními částmi obcí regulo-
váno není a nepředpokládá se 
(i když některé místní části své 
znaky užívají). 

Pokud se obec rozhodne, že 
chce mít svůj znak, jaký je 
postup od nápadu ke koneč-
nému svěcení znaku?
Obec požádá některého ze 
zkušených heraldiků, resp. he-
raldických výtvarníků, aby jí 
znak a vlajku navrhl. Nebo si 
jej navrhne sama a nechá jen 
výtvarně zpracovat. V někte-
rých obcích jsou na toto téma  
i vyhlašovány soutěže apod.
Konečný návrh musí projed-
nat a schválit zastupitelstvo 
obce. Starosta pak grafické ná-
vrhy znaku a vlajky s průvod-
ním dopisem odešle na adre-
su Podvýboru pro heraldiku*  
a vexilologii**, působícího při 
Poslanecké sněmovně PČR 
(dále PS). Podvýbor návrhy 
projedná a neshledá-li žádné 
prohřešky proti platným zá-
sadám heraldické a vexilolo-
gické tvorby, stanoví závazný 
slovní popis znaku i vlajky  
a doporučí symboly k udělení 
předsedovi PS. Ten vydá roz-
hodnutí, které pak v písemné 
podobě obdrží starosta obce 
při slavnostním shromáždění 
v PS. Případné další akty s tím 
spojené, např. svěcení, jsou již 
plně v režii obce. 
Vyobrazení znaku a vlaj-
ky spolu se slovními popisy  
a datem udělení je zveřejněno 
v oficiálním internetovém Re-

gistru komunálních symbolů 
ČR (www.rekos.psp.cz).  

Kdo může obecní znak vytvo-
řit?
Viz výše. Důležité je, aby do-
tyčný měl základní znalosti 
o heraldické a vexilologické 
tvorbě. Osoba, která symboly 
„ideově“ navrhuje, nemusí být 
totožná s tou, která vytvoří je-
jich grafickou podobu.

Na základě čeho znak vzniká, 
jaká kritéria musí splňovat? 
Zdroje mohou být různé, ale 
především by to měla být vaz-
ba na původní pečetní symbol 
obce, tedy autor návrhů by se 
měl seznámit s historickými 
prameny v tomto směru. Dále 
to může být symbolika světce, 
jemuž je zasvěcen místní kos-
tel, heraldické figury z erbů 
feudálních držitelů obce, sym-
bolické odkazy na zaměstnání 
obyvatelstva obce, významné 
památky, geografickou polohu 
apod.

Jaké symboly jsou nejčastěji 
spojeny s obecními znaky?  
A je něco, co ve znaku být ne-
může? 
Viz výše. Mohou být použity 
i různé tzv. novotvary. Vždy 
ale musí jít o symboly obecné, 
lehce rozpoznatelné a patřičně 
stylizované do plochy. 

Mají svůj význam i barvy ve 
znaku? Jaký? 
Barvy jsou významným kom-
ponentem každého znaku  
a vlajky, které bez nich nemo-
hou existovat. Jejich výběr je 
ale omezen, neboť heraldika 
zná de facto jen barvy červe-
nou, modrou, černou, zelenou 

a kovy zlatý (u vlajek žlutý)  
a stříbrný (u vlajek bílý). Ty lze 
různě kombinovat, přičemž 
platí zásada, že je-li pole znaku 
barevné, figura má být kovová 
a naopak. To jsou ale skuteč-
nosti, s nimiž musí být každý 
tvůrce znaku obeznámen.

K čemu byly obecní znaky vy-
užívány v minulosti? 
Znaky byly nejčastěji využívá-
ny právě na pečetích, jejichž 
prostřednictvím byly město či 
vesnice zastupovány v různých 
právních úkonech. Ve městech 
se ale objevují též například 
namalované v městských kni-
hách či plasticky provedené na 
městských budovách (radnice, 
školy aj.).  

K čemu jsou znaky užitečné 
obcím dnes?
Nadále jsou znaky a vlajky 
důležitým prostředkem repre-
zentace a vedle názvu jedny 
ze základních atributů obce. 
Užití na úředních papírech či 
razítkách také reflektuje vý-
kon samosprávné funkce obce 
(na rozdíl od užívání státního 
znaku při výkonu přenesené 
působnosti).  

Jak se člověk může stát heral-
dikem či vexilologem? 
Heraldika (a sporadicky i vexi-
lologie) je vyučována na vyso-
kých školách v rámci tzv. po-
mocných věd historických pro 
posluchače historických obo-
rů. Jinak je nutno se vzdělá-
vat samostudiem. K dispozici 
je poměrně značné množství 
literatury, dostupné dnes i na 
internetu. V České republice 
existuje několik zájmových 
sdružení, slučujících povět-
šinou zájemce o heraldiku  
a genealogii (rodopis). Vedle 
několika pražských je to např. 
v Brně Moravská genealogická 
a heraldická společnost.          hk 

Obecní znaky – rozmach tradiční symboliky v posledních 20 letech

zobrazení původní pečeti obce Vilémov

* heraldika se zabývá pravidly, 
podle nichž se tvoří a určují znaky 
(rodů, obcí, států, cechů aj.)
** vexilologie se zabývá historií  
a symbolikou vlajek, praporů  
a standart a jejich navrhováním
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BÍLÁ LHOTA BÍLSKO BOUZOV ČERVENKA

DUBČANY HAŇOVICE CHOLINA LOUČKA

LUKÁ MĚROTÍN

MLADEČ NÁKLO OLBRAMICE PŇOVICE

SENICE NA HANÉ SENIČKA STŘEŇ VILÉMOV
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Slavnostní rozsvícení vánočního stromu (1, 4, 5)
Slet čertů, mikulášů a andělů (3, 6, 7)
Česko zpívá koledy (2, 8)
foto: hk
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