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zleva: Zuzana Kreuzziegerová (převzala ocenění za Boženu Halvovou), Milan Beňa, Josef Hubáček, Miroslav Pinkava, Lubomír Šik

Osobnosti Litovle převzaly ocenění
Dne 29. října byla v Litovli 
podruhé slavnostně vyhlá-
šena ocenění pro Osobnosti 
Litovle. Cena je udílena ob-
čanům, kteří se svou mno-
haletou činností zasloužili  
o rozvoj města ať už v oblas-
ti kulturní, sportovní, spo-
lečenské či jiné. V letošním 
roce jsou jejími laureáty Bo-
žena Halvová, Lubomír Šik, 
Miroslav Pinkava, Josef Hu-
báček a Milan Beňa.

Božena Halvová

Mgr. Božena Halvová byla oce-
něna za celoživotní práci v ob-
lasti školství, výchovy a vzdě-
lávání dětí a mládeže, zejména 
v oblasti hudební výchovy, a za 
založení pěveckého souboru 
Mládí, kde dlouhá léta působi-
la jako sbormistryně.
Po absolvování litovelského 
gymnázia vystudovala Vyšší 
pedagogickou školu v Brně  
a s aprobací hudební výcho-

va – ruský jazyk nastoupila na 
ZŠ v Senici na Hané. Po třech 
letech přešla na ZŠ Opletalova  
v Litovli, které zůstala věrná až 
do odchodu do důchodu. Ale 
i poté byla škole a jejím žáč-
kům připravena vždy ochotně 
pomoci.
Do povědomí litovelské ve-
řejnosti a generací svých žáků 
se zapsala nejen jako vlídná  
a stále usměvavá paní učitelka, 
ale zejména jako sbormistryně 

pěveckého sboru Mládí. Vedla 
jej po dobu celé své pedago-
gické praxe a v této činnosti 
pokračovala i po odchodu do 
důchodu. DPS Mládí dokazo-
val svoje kvality na národních 
přehlídkách, odkud se pravi-
delně vracel s těmi nejvyššími 
oceněními. Občané Litovle si 
budou sbor a jeho sbormist-
ryni spojovat i s pravidelnými 
vánočními a májovými kon-
certy či s úspěšnými dětskými 

muzikály, jako byly např. Sně-
hurka, Liška Bystrouška, Ferda 
Mravenec, pohádka O třech 
prasátkách a další. A byla to 
opět tato paní učitelka, která 
přivedla v rámci mezinárodní 
spolupráce do Litovle muzi-
kanty a pěvecké sbory z Fran-
cie, Walesu či Norska.
Božena Halvová vtiskla lásku  
k hudbě a zpěvu několika ge-
neracím litovelských žáků. 

pokračování na str. 2

Kdo je kdo?  10 Vánoční pohlednice 14Lokomotiva Litovel 4
TÉMA MĚSÍCE



2 /  informace

Krásné Vánoce 
a radostný rok
2014
         přejí

představitelé města Litovle

Osobnosti Litovle převzaly ocenění – pokračování ze strany 1

milan Beňa
Milan Beňa obdržel ocenění  
za práci v oblasti sportu a tě-
lesné výchovy a za dlouhole-
tou činnost v oddíle házené.
Svou činnost v tomto oddílu 
začal již koncem 50. let. Pů-
sobil ve vedení klubu jako or-
ganizační pracovník a do roku 
2009 po určitý čas ještě jako 
pokladník oddílu.
Znám byl svou precizní prací 
ve výboru oddílu. Jeho velkým 
dílem je i vedení rozsáhlé kro-
niky, v níž je zmapována čin-
nost oddílu házené v průběhu 
několika desítek let. V součas-
nosti dokončuje její třetí díl. 
Milan Beňa stál také u zrodu 
turnaje házené mužů O pohár 
města Litovle, který se od za-
ložení v roce 1960 hrál letos již 
jako 54. ročník bez přerušení.
Také díky usilovné práci pana 
Beni je dnes litovelská házená 
na tak vysoké úrovni.

miroslav Pinkava
Miroslavu Pinkavovi bylo oce-
nění uděleno za dlouholetou 
práci v oblasti dokumentaris-
tiky a fotografie Litovelska.
Fotografování se věnuje více 
než padesát let a od svého při-
stěhování do Litovle v r. 1970 
je i členem místního fotoklu-
bu. Dříve v jeho tvorbě převa-
žovala reportáž, dnes fotí hlav-
ně při cestách do zahraničí 
krajinu a krajinný detail.
S jeho pracemi se můžeme 
setkat v galeriích v Praze, Pře-
rově či Valašském Meziříčí, 
díky jeho členství ve Sdružení 
výtvarníků Karlova mostu se 
dostaly i do světa. 
Jeho dílem jsou i dokumentár-
ní knihy Gramofony z Litovle 
o litovelské Tesle nebo Ješov 
v Proměnách 40 let. Rozsáhlý 
archiv obsahuje i množství fo-
tografií dokumentujících pro-
měny Litovle.

Josef Hubáček
Josef Hubáček získal cenu 
města za založení a vedení Se-
niorklubu a práci kronikáře.
Celý život působil jako učitel 
dějepisu, ruštiny a společen-
ských věd. V r. 1990 vstoupil 
do komunální politiky a v le-
tech 1992–2006 byl po čtyři 
volební období členem Rady 
města Litovel. Zasloužil se  
o navázání kontaktů s partner-
ským městem Littau ve Švý-
carsku i o vybudování litovel-
ské sauny.
V roce 2005 byl jmenován kro-
nikářem města a je předsedou 
Letopisecké komise Rady měs-
ta Litovel. 
Spolu s tehdejším starostou 
města MVDr. Grézlem inicio-
val v roce 2008 založení Seni-
orklubu Litovel, po celou dobu 
stojí v čele jeho samosprávy  
a velkou měrou se podílí na 
organizaci akcí pro seniory.

Lubomír Šik
Lubomír Šik byl oceněn za  
dlouholetou práci kronikáře 
města, osvětu místní historie 
a publikační činnost v oblasti 
historie města.
Práce historika je jen jednou  
z jeho četných aktivit, vzešla 
z ní však zásadní díla o mi-
nulosti Litovle jako Litovelské 
paměti, Litovel ve 20. století, 
třídílná historie ulic města do-
provázená historickými i sou-
časnými fotografiemi a řada 
dalších děl.
Téměř 40 let působil v podni-
ku Tesla, jehož kroniku sepsal. 
Po revoluci byl jedním z nejak-
tivnějších členů Občanského 
fóra, byl zvolen do rady města 
a zároveň přijal úlohu kroni-
káře.
Stál u obnovy Litovelských no-
vin po r. 1989, byl jejich prv-
ním šéfredaktorem a dodnes  
s nimi spolupracuje.     pš a red.

Všem přispěvatelům dává-
me na vědomí, že vzhledem  
k volnu o vánočních svátcích 
je uzávěrka pro lednové vy-
dání Litovelských novin již  

12. prosince. 
Ti, kdo dodají své příspěvky 
později,  mají velkou šanci, že 
své texty v příštím čísle novin 
neuvidí.                      red.

Litovel je Město pro byznys

Prosincová uzávěrka

Pošesté byla letos udělena cena 
týdeníku Ekonom Město pro 
byznys. Na základě 42 kritérií, 
rozdělených do dvou oblastí – 
podnikatelské prostředí a pří-
stup veřejné správy jsou ohod-
nocena města v jednotlivých 
krajích ČR. V letošním roce 
získala Litovel mezi 13 městy 
Olomouckého kraje prvenství. 
Vedle toho bylo městu uděleno 
i uznání za odbornou kompe-
tenci úředníků. 
Z výsledků všech hodnoce-
ných kritérií vyplývá například 
to, že v našem městě jsou nej-
nižší ceny vodného a stočného 
v kraji nebo nejadekvátnější 
počet lékařů. Díky průmyslo-
vé zóně v Nasobůrkách může 

Litovel nabídnout blízkost dál-
nice, vysoké nejsou ani ceny 
stavebních pozemků. Ve srov-
nání s ostatními městy má Li-
tovel nejnižší nezaměstnanost. 
Město je úspěšné při získávání 
dotací z EU, podává i kvalitní 
informace na svých webových 
stránkách.
Pozitivní je i hodnocení veřej-
né správy ze strany samotných 
podnikatelů.                      red.

cena v materiální, skleněné podobě
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Vyneseno z radnice
28. zasedání Zastupitelstva 
města, konané 24. října 2013
Zastupitelstvo města Litovel:
 Schvaluje záměr přijetí úvěru ve 
výši max. 50 milionů Kč se splat-
ností do 10 let na tyto plánované 
akce: Litovel – napojení místních 
částí rozvadovice, Unčovice, Březo-
vé, Víska a chudobín na kanalizaci,
revitalizace historického centra 
města Litovel – náměstí Přemysla 
otakara, rekonstrukce budovy po 
bývalé ZŠ pro zrakově postižené, 
muzeum Litovel – rozšíření výstav-
ních ploch a zřízení depozitáře, re-
konstrukce radniční věže v Litovli,  
Výstavba bezpečného a bezbarié-
rového přechodu a autobusového 
zálivu včetně přilehlých chodníků 
Litovel – Tři Dvory.

58. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 7. listopadu 2013
rada města schvaluje
 uzavření budoucí smlouvy  
o připojení odběrného zařízení  
k distribuční soustavě mezi městem 
Litovel a společností ČeZ Distribuce, 
a. s. Děčín. Smlouva je uzavírána 
za účelem přípravy podkladů pro 
stavební povolení stavby Parková 
plocha u Svatojánského mostu  
v Litovli.

29. zasedání Zastupitelstva měs-
ta, konané 14. listopadu 2013
Zastupitelstvo města Litovel
 souhlasí s prodejem budovy v Ha-
vlíčkově ulici č. 818 (sídlo městského 
úřadu) Krajskému ředitelství policie 
olomouckého kraje
 schvaluje uzavření smlouvy o dílo 
na realizaci stavby ii/447 Tři Dvory – 
průtah, na niž bude z rozpočtu na rok 
2014 vyčleněna částka 6 008 281 Kč 
a zároveň schvaluje podání žádosti 
o dotaci na výstavbu bezpečného  
a bezbariérového přechodu a auto-
busového zálivu včetně přilehlých 
chodníků v Litovel–Třech Dvorech na 
Státní fond dopravní infrastruktury 
 schvaluje přesun částky 200 000 Kč 
na akci odvodnění kostela sv. filipa a 
Jakuba v Litovli.                    výběr redakce 

Stíny Litovelska
 Dne 4. 11. zatelefonovala nyní 
poškozená osoba na číslo 840 100 
240 za účelem vyřízení půjčky. Za 
tento hovor jí byla následně naúč-
tována částka v řádu desítek tisíc 
korun.
 V době mezi 16. hodinou dne  
9. 11. a 7. hodinou dne 11. 11. 
překonal dosud neznámý pachatel 
oplocení kolem skladu stavebnin 
v Litovli a odcizil odtud materiál  
v hodnotě vyšší než 5 000 Kč.
 Dne 10. 11. mezi půl jednou  
a jednou hodinou ranní došlo  
 v Karaoke baru v Litovli po před-
chozí slovní rozepři k vzájemnému 
fyzickému napadení hostů.
 V době od 12. do 13. 11. odcizil 
dosud neznámý pachatel z neu-
zamčeného průjezdu domu v Litovli 
různé nářadí v hodnotě přesahující 
4 000 Kč.
 V době mezi 14 hod. dne  
15. 11. a 1.20 hod. dne 16. 11. od-
cizil dosud neznámý pachatel jízdní 
kolo uzamčené u restaurace modrá 
hvězda.          

Policie ČR

Spot o Litovli

Město Litovel dokončilo  
v září další etapu v budování 
kamerového systému, který 
provozuje městská policie.  
V současné době je monitoro-
vána celá hlavní průchozí tra-
sa přes historický střed města, 
tedy ulice Masarykova, ná-
městí Přemysla Otakara, ulice 
1. máje. Jde o místa, kde je nej-
větší koncentrace restaurací  
a barů a kde dochází k nejčas-
tějšímu narušování veřejného 
pořádku. 
Kamerový systém je dob-
rým pomocníkem v potírání 
drobné kriminality. V posled-
ním období nám pomohl při 
usvědčení dvou vandalů, kte-
ří zničili květinovou výzdobu 
na křižovatce ulic Palackého  
a 1. máje. Hlídka městské po-

licie zde v nočních hodinách 
zjistila, že na mostě u této kři-
žovatky jsou z truhlíku vytrha-
né květiny a truhlík, včetně dr-
žáku, leží rozbitý na chodníku. 
Proto zahájila pátrání po pří-
padných pachatelích. Všimla 
si dvou podezřelých mladíků  
v Havlíčkově ulici. Bylo zřej-
mé, že jde o pachatele zmíně-
ného přestupku. Mladíci byli 
ztotožněni, ale chyběl důkaz, 
na základě kterého by bylo 
zřejmé, že zničili výzdobu na 
mostě. Po zhlédnutí kame-
rového záznamu byl nalezen 
úsek, z nějž bylo patrné, že 
výzdobu ničí tito mladíci,  
a přestupek byl postoupen  
k řešení komisi pro projedná-
vání přestupků.

Lubomír Broza, MP Litovel

Kamerový systém hlídá vandaly

Městská televize
Premiéra st 11. 12. v 18.45 hod.
 st 25. 12. v 18.45 hod.
repríza denně v 6.45, 11.00,
 18.45 a 23.00 hodin
on-line: infokanal.litovel.eu

Kolektiv tvůrců Litovelského info-
kanálu Vám děkuje za přízeň i kon-
struktivní připomínky v roce 2013, 
přeje všem klidné a radostné prožití 
svátků vánočních a veselého silves-
tra. na viděnou v roce 2014 .

Připomínky, názory, nápady, náměty, ale  
i věcnou kritiku týkající se vysílání můžete 
volat nonstop na záznamník 581 003 467. 
Jednotlivé příspěvky místní videokroniky 
jsou volně ke stažení na webu města.

Na webových stránkách Li-
tovle si nyní můžete prohléd-
nout téměř sedmiminutový 
reklamní film, který předsta-
vuje naše město a okolí jako 
turisticky atraktivní místo. 
Spolu s dalším filmem, kte-
rý představí život v obcích 
mikroregionu, ho natočila 
společnost M-Ark Olomouc.  
K vidění budou oba i na nově 
připravovaných stránkách Mi-
kroregionu Litovelsko.         red.

Každý člověk, od císaře 
až po žebráka, se má starat 

především o své zdokonalení,
protože jen zdokonalení sebe 

dává blaho všem lidem.
Konfucius

Nová čistírna
Po půlroční absenci čistírny 
v Litovli se konečně podaři-
lo zajistit novou provozov-
nu těchto služeb. Nachází se 
na náměstí Př. Otakara 794  
(v budově je např. obchod 
SOS), vedle lékárny. Oděvy 
k vyčištění jsou přijímány 
od pondělí do pátku v 7–9, 
11.30–13 a 17–18 hodin.
Město děkuje panu Truxovi za 
vstřícnost při poskytnutí pro-
stor pro čistírnu.                           red.
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Z Litovle Litovlí tam i zpátky – 100 let lokomotivy naší trati
S městem Litovlí je spojen 
osud jedné historicky cenné  
a technicky zajímavé parní lo-
komotivy, která je deponová-
na na severu Čech v Turnově.  
V letošním roce oslavila 100. 
narozeniny. 
Parní stroje řady 310, přezdí-
vané kafemlejnek, byly nejty-
pičtějšími lokomotivami míst-
ních drah. Od roku 1878 až do 
roku 1913 bylo vyrobeno pro 
Rakouské státní dráhy a pro 
různé soukromé dráhy v celém 
Rakousku celkem 255 loko-
motiv této řady a kromě toho 
ještě neurčitý počet lokomotiv 
označených podle příslušných 
místních drah. Lokomotivy 
vyráběly továrny ve Vídeň-
ském Novém Městě, Krauss 
v Linci, St.E.G., Floridsdorf  
a První českomoravská továr-
na na stroje v Libni. 
Naše parní lokomotiva 
310.0134 Litovel s číslem 1 

byla vyrobena První česko-
moravskou strojírnou v Praze 
v roce 1913 a zakoupila ji spo-
lečnost Místní dráha Červen-
ka – Litovel – Cholina – Senice 
na Hané (Hrubá Senice) spo-
lečně s lokomotivou pozdější-
ho označení 310.0135 Cholina 
s číslem 2. V roce 1931 byla 
soukromá dráha zestátněna  
a lokomotivy přešly k Česko-
slovenským státním drahám. 
Lokomotiva Litovel prošla 
později výtopnami v Olomou-
ci, Brně a Jihlavě. 
V roce 1951 byla prodána 
cukrovaru v Bedihošti, kam 
se však dostala až v roce 1958, 
když předtím byla zapůjče-
na do cukrovaru v Kojetíně.  
V bedihošťském cukrovaru 
byla provozována do roku 
1970, kdy se stala exponá-
tem pro uvažovaný železniční 
skanzen v České Třebové. Po 
rozpuštění sbírek železniční-

ho skanzenu v roce 
1981 o lokomoti-
vu projevila zájem 
pobočka Českoslo-
venské vědecko-
-technické společ-
nosti ze železniční 
stanice Kořenov na 
nejstrmější české  
a jediné ozubnicové 

trati. Tam byla lokomotiva od 
roku 1982 vystavena. 
V roce 1993 byla převezena do 
depa v Turnově. Zde Klub přá-
tel železnic Českého ráje začal 
parní babičku oživovat. Probí-
haly na ní opravné práce až do 
jara 2001, kdy byla odeslána za 
účelem dokončení opravy do 
železničního muzea v Lužné 
u Rakovníka. Díky tomu par-
ní lokomotiva 310.0134 s vý-
konem 250 koní na jaře roku 
2002 znovu ožila a 18. června 
2002 vykonala technicko-bez-
pečnostní zkoušku. Od té doby 
je využívána pro nostalgické 
parní vlaky a čím je starší, tím 
více jezdí k radosti všech ma-
lých i velkých milovníků želez-
nice a páry. 
6. října letošního roku, při 
příležitosti oslav 110. výročí 

železniční trati Turnov – Ji-
čín, kterých se zúčastnili mís-
tostarostové Litovle Petr Šrů-
tek, David Baroň a tajemník 
litovelského městského úřadu 
Ing. Radovan Vašíček, probě-
hl křest této parní lokomoti-
vy 310.0134. Slavnostně, za 
pokřtění litovelským pivem, 
získala nablýskané tabulky se 
jménem Litovel, se kterým se 
před 100 lety narodila.
Přejeme parní babičce neko-
nečně šťastných kilometrů. 
Doufáme, že v příštím roce,  
kdy si připomeneme 100. výro-
čí železniční trati Litovel – Seni-
ce na Hané a Litovel předměstí 
– Mladeč, bude v Litovli Litove-
láky s pivem Litovel v ruce vozit 
parní lokomotiva Litovel.
Petr Šrůtek a Jindřich Berounský

foto:  Pavel Charousek

inZerceOpravené hradby v Jungmance
Na podzim se díky 
dotaci z Ministerstva 
kultury ČR podaři-
lo opravit další úsek 
hradeb v Jungmanno-
vě ulici, a to mezi bu-
dovou Správy CHKO 
a dětským domovem. 
V současnosti je tak 
restaurována třetina celkové délky hradeb. V závislosti na finan-
cích se bude v následujících letech pokračovat úseky za zahrada-
mi soukromých domů.                  red.

120. Vánoce pivovaru s Gustavem
Od 1. prosince poteče z restau-
račních píp vánoční speciál 
Gustav. Otevře tak čas přátel-
ských setkání během adven-
tu. Vůbec poprvé se v restau-
racích objeví také v lahvích  
v dárkovém balení s pěti pivy  

a originálním krýglem. 
V pivovaru ho vaří pouze při 
výjimečných příležitostech  
a také tentokrát jde o edici  
v omezeném množství 1 000 hl 
sudového Gustava a tři tisíce 
kusů dárkových balení.         hm
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Koutek dobrých zpráv

Poděkování za práci potěší
Městskou policii Litovel po-
žádala o pomoc majitelka 
bytu na jednom litovelském 
sídlišti, která ztratila klíče. 
Strážníci se ženou vyjeli na 
místo, kde zjistili, že vstupní 
dveře do bytu jsou opatřeny 
speciálním bezpečnostním 
zámkem. Otevřít je vlastními 
silami nebylo možné, protože 
by došlo k poškození dveří  
i samotného zámku. Hlídka 
městské policie proto po kon-

zultaci s majitelkou zajistila 
příjezd specializované firmy, 
která dveře otevřela odborně.
Následujícího dne se na slu-
žebnu MP dostavila tato paní 
a poděkovala zasahujícím 
strážníkům, kteří, jak uvedla, 
jí pomohli zvládnout složitou 
situaci svým profesionálním 
přístupem a klidným a lid-
ským chováním.
Nestává se často, aby člověk, 
jemuž strážníci pomohou, 
přišel také poděkovat.

Tajemné ozdoby Haňovic
V průběhu několika posled-
ních měsíců se na různých 
místech Haňovic objevily 
barevné plechové obrazce – 
sluníčko u požární zbrojnice, 
čtyřlístek na mostě nebo slu-
nečnice na dopravní značce 
za vesnicí. Autor těchto vý-

tvorů zůstává neznámý. Ges-
to, kterým někdo anonymně 
přináší radost kolemjdoucím, 
by mohlo být inspirací i pro 
další nápadité lidi.

Elišce se daří dobře
V srpnu došlo při otevření 
litovelského koupaliště k ne-
příjemné události, když se 
topila malá holčička. 

Dnes se Eliška dobře zotavuje, 
je plná elánu a chuti do života. 
Její maminka také touto cestou 
děkuje všem, kteří se podíleli 
na záchraně života její dcery.

Výzva
Je ve vašem okolí něco nebo 
někdo, co byste chtěli ocenit? 
Někoho pochválit? Za něco po-

děkovat? Dejte nám vědět. Vy-
tvářejme spolu Koutek dobrých 
zpráv každý měsíc. Dobrých 
zpráv totiž není nikdy dost! 

Co vlastně obnáší přímé far-
mářské zpracování mléka?
My ve farmářském výrob-
ku vidíme hlavně konkrétní 
zvířata, která vychováme, ve 
dvou letech se poprvé otelí a 
začneme je dojit. Usilujeme o 
to, aby naše krávy byly zdravé 
a spokojené. Potom od nich 
můžeme získat kvalitní a chut-
né mléko. To nikam nepřevá-
žíme ani nijak neupravujeme, 
bezprostředně po nadojení je 
pasterujeme a následně zpra-
cujeme v malé mlékárně pár 
metrů od dojírny. Ke zpraco-
vání používáme tradiční tech-
nologie, které vyžadují velké 
množství ruční práce, a proto 
jsou ve velkých mlékárnách 
prakticky nepoužitelné. Farma 
stojí na práci 15 lidí z okolních 
obcí, kteří se o krávy a o celý 
provoz starají. 

Co považujete ve vašem pří-
padě za největší přednost far-
mářského zpracování mléka?
Naše mléko nikam necestuje  
a zpracovává se hned po nado-
jení. Významné je i to, že do-
kážeme ovlivnit kvalitu mléka 
péčí o naše zvířata. To klasická 
mlékárna nemůže, mléko na-
kupuje od mnoha chovatelů, 
dobrých i horších, a výsledná 
surovina je vždy průměrná.

Proč se v poslední době mlu-
ví o trendu návratu k farmář-

ským výrobkům?
Stále více lidí se zamýšlí nad 
tím, co jí, kde žije a jestli bu-
dou mít možnost volby i naše 
děti. Ten hlavní směr se totiž 
ubírá cestou naprosté ano-
nymity, neznámého původu  
a velkých přepravních vzdále-
ností. Nepřáli bychom si, aby 
v každé vesnici bylo řeznictví, 
pekařství a mlékárna? Není to 
přece tak dávná historie a jsou 
vyspělé země, kde to tak je  
i dnes.
Ale teprve čas ukáže, kam se   
v tomto případě bude ubírat 
naše země. My bychom rádi 
při tomhle rozhodování napo-
mohli výrobou kvalitních, čer-
stvých a domácích potravin.

Co vás přivedlo na myšlenku 
vybudovat minimlékárnu?
Velkou roli zřejmě sehrá-
ly naše geny po prarodičích, 
protože všichni orali vlastní 
půdu, chovali krávy (i když  
o dost menší počet než my 
dnes) a nějakým způsobem 
mléko zpracovávali.
Neméně důležitou úlohu se-
hrál fakt, že to nejcennější, 
co na farmě vyrobíme, je od-
vezeno a my nemáme mož-
nost ovlivnit další zpracování 
našeho mléka. Takže jsme se 
rozhodli uzavřít tento kruh  
a kývnout velkému dobro-
družství, jakým je malá sou-
kromá mlékárna.                   red.

Není mléko jako mléko...
V posledních letech přibývá 
drobných výrobců potravin, 
kteří tvoří alternativu k velko-
kapacitním potravinářským 
podnikům. Domácí sýry či 
mléko nově nabízí i mini-

mlékárna Doubravský dvůr 
v Novém Dvoře u Červenky.  
O smyslu a možnostech pří-
mého zpracování surovin je-
jich výrobci jsem si proto po-
vídala s manželi Osičkovými.

výroba jogurtů
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Ze společnosti

Odešli
v době od 21. října do 20. listopadu
marie Špaňhelová z Litovle (77 let)
Ludmila Soukeníková z Litovle (82 let)
Květoslav Čamek z Litovle (75 let)
Petr Kryl z Litovle (51 let)
Bohumír Šuráň z nasobůrek (71 let)
Ludvík Synek z Litovle (86 let)
Josef novák z měrotína (80 let)
roman Špunda z Haňovic (34 let)
alois Slezák z Červenky (93 let)
Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Hlubinka a Hrandop.

Pozvánka

Poslední sezóna infocentra v CK BAVI
Blíží se konec kalendářního roku, 
čas svátků, pohody, ale také hod-
nocení právě uplynulých měsíců. 
Sezónu jsme zahájili tradič-
ní účastí na veletrhu ces-
tovního ruchu Regio a Go  
v Brně. I letos měla Litovel zastou-
pení na stánku Střední Moravy. 
Nutno podotknout, že v počtu na-
bízených materiálů silně konkuro-
vala okolním městům. Nejen díky 
veletrhům, několika odvysílaným 
reportážím v televizi, ale hlavně díky vý-
hodné poloze si naše město vybralo za cíl 
svých cest opět velké množství turistů.
Hlavním zájmem zůstala i letos síť cyklo-
tras. Turisté využívali Litovel nejen jako 
tranzitní místo na svých cestách, ale hojně 
si ji vybírali jako výchozí bod pro pozná-
vání okolí. Mimo oblíbených cyklotras, 
které jsou vhodné pro všechny generace, 
byl velký zájem o výstup na ochoz radnič-
ní věže. Vedle krásných výhledů turisté 
ocenili zastávku v pokojíku ponocného  
a výklad. Kaple sv. Jiří či Svatojánský most 
byly další vyhledávanou a navštěvovanou 
památkou. Lákadlem pro skupiny i jed-
notlivce je bezesporu také pivovar. 
Litovel se stala v letošním roce cílem pro 
spoustu skupin. Využívaly nabídky pro-
cházky Litovlí s průvodcem, doporučení 
ubytování či kompletního programu. 

Turistické infocentrum provozujeme již 
od roku 2000. Turisty jsme informovali 
o možnostech ubytování, gastroslužbách, 
památkách, možnostech výletů, cyklotras. 
Návštěvníci našli v kanceláři TIC množ-
ství materiálů o městě a Mikroregionu 

Litovelsko, mapy, pohlednice, propagační 
materiály, knihy, turistické známky a vi-
zitky. Zajišťovali jsme výstupy na ochoz 
radniční věže i průvodcovské služby. 
Vzhledem k nárůstu turistů v posledních 
letech se rozhodlo město Litovel přesu-
nout infocentrum do nových, větších 
prostor. V roce 2014 jej proto najdete v 
prostorách Záložny, kde dříve sídlila Ko-
merční banka. Jeho zřizovatelem zde bude 
město Litovel a provozovatelem Městský 
klub Litovel. 
V prostorách Cestovní kanceláře BAVI 
na náměstí Přemysla Otakara budeme 
prioritně nabízet služby cestovní kaceláře 
– zájezdy CK BAVI, dále pobytové a po-
znávací zájezdy do celého světa a prodej 
vstupenek Ticketportal, Ticketart a Tic-
ketstream.

Věříme, že za léta  působení infocentra 
prošla naší kanceláří spousta spokojených 
turistů. Totéž přejeme novému infocent-
ru. Pevné nervy a spokojené návštěvníky!

za kolektiv Turistického infocentra Litovel 
Kamila Matečková

Poděkování

Dne 7. 11. se odehrál večer paní Jarmily Cholinské 
jako poděkování všem, kteří ji podporují a pomáhají 
jí. Protože slova ocenění a díků jsou v životě důležitá, 
tlumočíme její vzkaz všem, jichž se poděkování týká.
Děkuji občanům svého města, že mne, navrátilce 
ke svým kořenům, přijali osleplou, ohluchlou a och-
romenou jako skutečná rodina, skutečný domov. 
a to počínaje vedením města a jeho organizací až 
po nejbližší pomocníky, bez nichž bych už dlouho 
nemohla vést normální život (Slávinka, ivanka, 
Jenda a Jakub). Kromě toho kdykoliv vyjdu na uli-
ci a potkávám neznámé lidi, vždy jsou blízko mě, 
když potřebuju drobnou pomoc. otevřou mi těžké 
dveře do obchodu, pomohou vystoupit do schodů, 
přečtou nápis na zboží. a právě tito lidé jsou pra-
menem mého optimismu, že naprostá většina lidí 
jsme lidé normální, kteří chtějí vést klidný, obyčejný 
život. Těm patří můj velký dík.   Jarmila Cholinská

 

kompletní servis autoskel 
čištění interiérů, renovace laků  

leštění světlometů 
 

Javoříčská 1313/6a, Litovel  
tel.: 585 154 631, 724 158 043 

inZerce

SOŠ Litovel pořádá ve středu 4. 12. od 9 do 17 
hodin v budově v ulici Komenského i na dalších 
pracovištích praktického vyučování v ulici Gemerské  
a Uničovské den otevřených dveří. Všechny zájemce 
o studium zve na prezentaci školy a jednotlivých 
studijních a učebních oborů.

inZerce
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Kdo byl Linhart Fajt? Vzpomínka na válečného hrdinu 
Linhart Fajt. V Litovli dnes téměř ne-
známé jméno, jedno ze sto devatenácti 
vyrytých na pamětních deskách obětí 1. 
a 2. světové války na radnici. Jaký člověk, 
jaký osud se za těmi jedenácti písmeny 
skrývá?

rodina
Pokud chceme poznat Linharta Fajta, mu-
síme nejdříve poznat jeho rodinu…
Narodil se 26. listopadu 1910 v Mistro-
vicích č. 109 u Jablonného nad Orlicí do 
kovářské rodiny. Dodnes se tomu domu 
neřekne jinak než U Kovářů. Jeho otec 
Linhart se narodil v Mistrovicích 21. 4. 
1883. Dne 4. května 1904 byl odveden na 
vojnu a 1. října byl přiřazen k 30. pěšímu 
pluku do Vysokého Mýta. O šest let poz-
ději se oženil s Julií Krejčovou, s níž měl 
dvě děti – Linharta a Julii. Protože byly 
české země součástí Rakouska-Uherska, 
musel Linhart Fajt st. v roce 1914 na zá-
kladě mobilizačního rozkazu narukovat 
k 30. střeleckému pluku. Dne 28. května 
1918 byl zařazen do Československého 
zahraničního vojska na Rusi jako stře-
lec ke 2. rotě 9. střeleckého pluku K. H. 
Borovského. Jeho osobní číslo bylo 45 
810. Dne 29. nebo 30. září téhož roku byl  
u Balašejky u Úťovec zraněn a převezen do 
nemocnice v Čeljabinsku, kde na následky 
zranění 16. října zemřel. Je pochován na 
hřbitově v Čeljabinsku. 
Po Linhartově smrti se jeho manželka Ju-
lie Fajtová s dětmi odstěhovala do Litovle, 
kde si postavila dům v Šemberově ulici  
č. 251. Rodina zde až do roku 1948 provo-
zovala kartáčnictví.

Linhart fajt, Litovelan
Syn Linhart se vyučil automechanikem  
u firmy Hyánek. Roku 1934 byl přijat jako 
městský strážník v Litovli. 
Byl veselý, kamarádský a velice rád spor-
toval. Kamarádil s Gustavem Frištenským, 
který ho zasvěcoval do tajů zápasení. Pro-
tože byl vyučen automechanikem, opra-
voval i jeho automobil.
Vlastnil také motocykl s loďkou znač-

ky New Imperial. Za okupace obstarával 
zbraně pro partyzánský odboj, které pře-
vážel tímto motocyklem v loďce. S ma-
minkou také ukrývali lidi, které později 
posílal přes hranice. Byli to např. Ladislav 
Bedřich, Karel Kvapil, Josef Kuhn, Ladi-
slav Hrabal a další. Po odhalení gestapem 
musel 18. ledna 1940 za hranice i Linhart 
Fajt se svým spolupracovníkem Josefem 
Pláničkou. Jejich příbuzní byli poté po-
zatýkáni. Linhartova matka i sestra byly 
za jeho hrdinské počínání vězněny v in-
ternačním táboře ve Svatobořicích až do  
15. dubna 1945, tedy až do konce 2. svě-
tové války. Julie Fajtová st. zemřela na ná-
sledky pobytu v táboře o tři roky později.

Letec raf
Linhart Fajt, který pravděpodobně prchal 
přes Slovensko a Maďarsko, přišel v břez-
nu 1940 do Francie, kde byl zařazen do 
náhradního vojenského tělesa. Po pádu 
Francie odjel do Anglie a byl zde přijat  
k letectvu. V hodnosti rotného byl zařa-
zen do operační hlídky jako palubní me-
chanik k 311. československé bombardo-
vací peruti RAF. Létal na čtyřmotorových 
letounech Liberator při hlídkových letech 
nad Biskajským zálivem a protiponorko-

vých akcích. 13. července mu bylo uděle-
no britské vyznamenání za věrnou a dob-
ře odvedenou službu.
Dne 17. listopadu 1943 ve 23.53 hodin 
vzlétl z Beaulieu čtyřmotorový letoun Li-
berator GR.Mk.V BZ872 (E) s devítičlen-
nou posádkou, vedený ppor. Metodějem 
Šebelou. Téměř po dvanácti hodinách 
klidného letu byl ve výšce cca 200 metrů 
nad hladinou moře, což byla obvyklá výš-
ka, ve které hlídkující Liberatory operova-
ly, pravděpodobně sestřelen německými 
piloty se stíhačkami Messerschmitt Bf 109 
G. Pilot Metoděj Šebela hlásil potíže pro 
poruchu motoru, pak už bylo letadlo ne-
zvěstné. Všech devět členů posádky bylo 
úředně prohlášeno za mrtvé. Až později 
vydalo moře důkaz tragického osudu letu 
z 18. listopadu 1943. 
Tělo rotného Linharta Fajta bylo vypla-
veno mořem na pobřeží Normandie. 
Ostatní členové posádky zůstali pravdě-
podobně uvězněni v troskách letounu na 
dně Biskajského zálivu. Jejich jména jsou 
připomenuta na památníku nezvěstných 
letců v Runnymede.
K identifikaci těla Linharta Fajta došlo až 
při jeho exhumaci na americkém hřbitově 
ve Francii v Bayeux, městě v Normandii, 
ležícím 24 km severozápadně od Caen. 
Jeho hrob nalezneme v VIII. oddělení,  
v řadě C, pod číslem 19.
Za jeho činy bylo Linhartu Fajtovi po-
smrtně uděleno vyznamenání Českoslo-
venského válečného kříže a byl povýšen 
do hodnosti podplukovníka.

Linhart Fajt st., Julie Fajtová a Linhart Fajt 
ml. jsou tři z mnoha jmen na památníku 
na budově radnice v Litovli. Bojovali za 
svou vlast v 1. a 2. světové válce a aktivně 
se podíleli na jejich ukončení. Proto je dů-
ležité si je připomenout, dozvědět se něco 
o osudech skutečných hrdinů.
Čest jejich památce… Nikdy nezapome-
neme.

František a Viktor Hetclovi, Josef Hetcl 
a Bc. Jana Kolomá

Linhart Fajt v četnické uniformě

Správná odpověď z minulého čísla: 
P. Haunschild byl postřihovač, tedy řemeslník, 
který dopracovával sukno utkané soukeníkem. 
Jednou z podstatných částí jeho činnosti bylo 
zastřihávání délky vlasu sukna speciálními nůž-
kami dlouhými přes metr (na erbu nahoře).
Vylosovaný výherce: robert najman

Paní rÓ se ptá: Kde to je? SOUTěž    SOUTěž    SOUTěž

Málokdy při toulkách naší krajinou narazíte na 
dřevěnou zvoničku, v jedné z obcí Litovelska se 
vám to však podařit může. Vydejte se na zimní 

procházku a přineste z ní odpověď pro paní Ró 
na otázku: Kde to je?

Odpovědi zasílejte na adresu redakce do 12. prosince. Uveďte 
i své telefonní číslo. Vylosovaný výherce získá od Městského 
klubu Litovel dvě vstupenky na libovolnou lednovou akci.
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Stalo se v Litovli

 Roku 1558 se poprvé připomíná městská 
papírna. Podle historika Jindřicha Šilhana to 
byla druhá městská papírna na moravě po olo-
mouci. Vznikla v době rozmachu města za bos-
kovické vlády. archivní doklady uvádějí i prvního 
papírníka (fabricatora papyru) Václava Halacka. 
Pocházel pravděpodobně z olomouce a v Lito-
vli působil do roku 1568. Tehdy koupil vlastní 
papírnu v Šumperku od Jana Bauerfeinda, jak 
je zaznamenáno v litovelské knize. na něj navá-
zali další nájemci městské papírny Jan Kempten, 
Wendel fridrich, Jan Sigart, Jan Bauerfeind, Še-
bestián mayerhöfer, Petr Bauerfeind a Wolfgang 
Gottschalk. Koncem století si měšťané stěžovali, 
že nečíz, zvednutý jezem u papírny, zaplavuje 
sklepy domů, takže papírna byla kolem r. 1600 
přemístěna k Vavákovu mlýnu u Vísky. Třicetiletá 
válka výrobu papíru přerušila. 
 Roku 1668 Jana Božena kněžna z Ditrichštej-
na, žena knížete Karla eusebia, zřídila v bývalém 
cechovním domě soukeníků (dnešní knihovna, 
na fotografii podoba před opravou) špitál pro 
chudé a nemocné. Špitální nadaci spravoval 
litovelský magistrát, skládala se ze špitální bu-
dovy a z roční renty 1050 zlatých. rentu vyplácel 
statek Úsov, později nové Zámky. město mělo 
povinnost vydržovat ve špitále dvacet chudých 
a nemocných a dále ženu, která by jim uklízela 
a vařila.
 26. 12. 1883 se ve Střelicích narodil Leopold 
Hampl. Těsně před počátkem války si jej rodná 
obec zvolila starostou a on se věnoval jejímu 
zvelebení po hospodářské i kulturní stránce. Po-
staral se o melioraci katastru, kanalizaci, úpravu 
návsi, pomník padlým. Schopného starostu si 
zvolil do svého čela celý okres. Stejně iniciativní 
práci odvedl v čele okresního starostenského 
sboru. měl velký podíl na zavádění družstevnic-
tví a modernizaci zemědělství. Je možno jmeno-
vat mlékárnu v Července, záložnu v Troubelicích, 
družstevní mlýn a pekárnu v Sukolomi aj. Jako 
výborný řečník vítal v Litovli prezidenta masa-
ryka i biskupa Dositeje. Zemřel na počátku kruté 
doby okupace republiky 27. 10. 1939 ve věku 55 
let. Pohřben byl v rodinné hrobce v renotech, 
vedle svého přítele Kuneše Sonntaga. 
 Roku 1988 zahájila Tesla stavbu nového ob-
jektu, sedmipodlažního montážního provo-
zu, s rozpočtovými náklady přes 63 milionů Kčs. 
Dnes zde má sídlo podnik SeV, který navázal na 
tradici výroby gramofonů.                           Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
Podzim plný babího léta nám všem vyho-
vuje, ale poněkud negativně se projevuje  
v účasti na našich akcích.
Letos již poslední z prezentací spolupra-
cujících organizací se týkala Charity Li-
tovel a Mateřského centra Rybička. Obě 
instituce na besedě reprezentovala ředi-
telka střediska Ing. Ludmila Zavadilová. 
Vysvětlila poslání projektu charitní pe-
čovatelské služby a jeho cíle: především 
zlepšit kvalitu života seniorů a osob se 
zdravotním postižením, umožnit uživate-
lům žít v domácím prostředí, předcházet 
nepříznivým důsledkům stáří, nemoci  
a předčasnému stárnutí sociální integ-
rací, aktivizací a vytvářením příležitostí  
s cílem zachování kvality života. V diskusi 
vysvětlila např. pojmy sdílené a odlehčo-
vací péče. Představila i aktivity Mateřské-
ho centra Rybička a jeho cíle. Přes třicet 
účastníků prezentace uvítalo nabídku na 
další pokračování spolupráce. 
Na setkání s europoslancem Ing. Janem 
Březinou v pátek 18. 10., organizovaném 
Městskou knihovnou a Mikroregionem 
Litovelsko, tvořili naši členové gro účast-
níků. Živá beseda šla „na tělo“  nejen panu 
europoslanci, ale i současné politické re-
prezentaci. 
Bohatší návštěvu (52) měla beseda  
s člověkem takřka renezančního rozletu 
– spisovatelem, básníkem, ilustrátorem, 
divadelníkem,  sběratelem, sportovcem, 
členem Hanácké ambasády, autorem čtyř 
knížek v hanáčtině, litovelským knihkup-
cem panem Petrem Linduškou. Pro účast-
níky připravil výstavku díla ilustrátorky  
a malířky Marie Fischerové-Kvěchové, při 
níž jsme se mohli ve vzpomínkách vrátit 
až ke svým prvním školním létům se sla-
bikářem Poupata, knížkou Našim dětem 
nebo krásně ilustrovanými Karafiátovými 
Broučky či několika vydáními Babičky. 
Zasmáli jsme se při ukázkách z poslední 
knížky v hanáčtině, představené jako pří-
ručka pro Pražáky přijíždějící na Hanou. 
Se zájmem jsme vyslechli i nabídku další 
akce, kdy by nám Petr představil knížky  
s ilustracemi Zdeňka Buriana.
Mezinárodní den seniorů už sice byl  
1. října, ale my jsme za jeho oslavu poja-
li  až antikrizovou úletovou show skupi-
ny Maniaci, plnou parodií, kouzel, napětí 
a humoru Řvali až spadli aneb Indiana 
Džouns na poslední bobří výpravě, kterou 
skupina předvedla ve středu 30. října. Ve 
spolupráci s městem Litovel se představe-
ní konalo pro všechny seniory nad 55 let 
z Litovle a místních částí zdarma. Pod ve-
dením pana Viktora Kohouta ukázala celá 

komediální skupina, že humor jí není cizí, 
a tak spolu s nimi přes 150 diváků nejen 
absolvovalo poslední bobří výpravu, ale 
zhlédlo svéráznou adaptaci pohádky O 
dvanácti měsíčkách a pak retroshow pís-
niček z 60.–90. let s lehce identifikovatel-
nými interprety. Věřme, že se stane tradicí 
pořad k MDS, že opět budeme mít šťast-
nou ruku při výběru a hlavně, že přitáh-
neme více seniorů, především z místních 
částí (kde jsme již nyní provedli silnou 
agitaci!).          
Zájezd do Moravského divadla Olomouc 
na férii Hvězdy tančí nezklamal. S veče-
rem spisovatelky, básnířky, ekologické 
aktivistky a vzácné ženy paní Jarmily 
Cholinské ve čtvrtek 7. listopadu přišly 
příjemné chvíle. Životní peripetie, láska 
k rodnému městu a jeho obyvatelům vy-
zařovaly z každého jejího slova i z ukázek 
z díla. Rádi připravíme společnou akci  
s paní Cholinskou na podzim roku 2014.

Na závěr roku jsme ještě připravili schůz-
ku seniorů v DPS ve středu 11. 12. od  
16 hodin, kde se někteří už pochlubí třeba 
vánočním cukrovím a stavem příprav na 
nejhezčí svátky roku. 
V pátek 20. prosince si můžete navodit tu 
předvánoční náladu, protože autobus na 
představení v olomouckém divadle od-
jíždí z náměstí již v 17 hodin, aby zbyla 
hodinka na brouzdání po vyzdobeném 
Horním náměstí a případnou konzumaci 
punče před muzikálem Noc na Karlštejně. 
Zájezd je obsazen, případní náhradníci 
budou včas upozorněni. Vážně se zamýš-
líme nad možnými stornopoplatky a ad-
ministrací přihlášek vždy jen v pátek od 
8 do 9 hodin v malé zasedací místnosti 
městského úřadu v přízemí radnice, kde 
budete řádně zaregistrováni až po zapla-
cení schválené částky. 
Přejeme všem krásné a radostné Vánoce, 
děkujeme za přízeň vedení města i všem 
spolupracujícím organizacím, Litovel-
ským novinám, vám, kteří se pravidelně 
účastníte našich akcí a zvláště těm, kteří 
nám s jejich realizací pomáhají. Do roku 
2014 přejeme pevné zdraví a pohodu!     hj

inZerce
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MLADEČ
o vesnici mladči se píše roku 1350 (in Mladcze).  
Už ve 14. století byl užíván dosud známý, ale 
nyní již archaický tvar mladcz (tedy mlač). ně-
mecká forma názvu obce je Lautsch.
Výraz mladeč je, tak jako mnohé jiné názvy, od-
vozen od osobního mužského jména – mladek 
(příp. mladec), ve kterém jsme stále schopni 
rozlišit výchozí význam mladý. Přivlastňovací 
přípona -jЬ způsobila, že z tvrdé hlásky -k na 
konci slova vzniklo -č, a zároveň napovídá, že 
mladeč je ves patřící mladkovi.
od stejného křestního jména je odvozen i název 
obce mladkov, ze základu mlad vycházejí kupř. 
mladějovice či mladějov. mladeč je však v naší 
zemi jen jedna.

MYSLECHOVICE
Již roku 1131 byl proveden zápis o mizlechovi-
cih, o čtyři století později se běžně hovoří o myš-
lechovicích, německy však o michlowitz.
Za původem názvu stojí mužské jméno myslech. 
Jde vlastně o zdrobnělinu složeného jména ob-
sahujícího výraz mysl (např. myslibor, Bolemy-
sl). Stejně jako sousední Haňovice obsahuje ná-
zev obce koncovku -ice, která napovídá, že zde 
žili potomci myslechovi.
Další myslechovice již v České republice nena-
jdeme, obce se stejným komponentem mysl 
však nejsou výjimečné – myslejovice, mysletice.

NASOBŮRKY
nad původem tohoto zvláštního jména lehce 
váhají i autoři místních jmen na moravě a ve 
Slezsku. Vědí jistě, že z r. 1373 je doložena forma 
naschiborek (jde pravděpodobně o 2. pád), z té-
hož století pochází i výraz nasoborki. německá 
verze není jednotná, doloženy jsou názvy na-
smeritz či aschmeritz atp.
němčině přisuzují jazykovědci vliv na českou 
podobu názvu. Ten je údajně zdrobnělinou 
místního jména našibořice (šlo o vesnici obýva-
nou rodovými následníky našibora). K hláskové 
změně mělo dojít právě skrze německou varian-
tu nasmeritz. Druhou možností, kterou autoři 
považují za méně pravděpodobnou, je zdrob-
nění výrazu nosobory. Ten by byl posměšným 
označením pro obyvatele bojující nosem.
nasobůrky jsou v Čr jediné.

NOVÁ VES
Tento název není třeba dlouze vysvětlovat. Šlo  
o vesnici, která byla nově založena v dávno osíd-
lené krajině. První zmínku o ní máme z r. 1718, 
to ještě pod německým názvem neüdorff.
nová Ves je nejčastější název obce v Čr, cel-
kem je jich přes osmdesát, z toho asi dvanáct 
na moravě. a to nepočítáme četné nové Vsi  
s přídomkem, jako např. moravská, charvátská, 
ostrožská, nad Popelkou, u Litomyšle atd.

Kniha na tento měsíc

Síla vášně / Amanda Quick

Jazykové
okénko

Vánoce, Velikonoce

Místa, kde žijeme

Knihovna Březové
 knihovnice: Soňa Schadová
 otvírací doba: pondělí, středa 16–18 hod.

Knihovna se nachází  téměř na samém 
konci obce, v kulturním domě. Je v ní  
k dispozici počítač s internetem zdarma. 
Za mírný poplatek je tu k využití i tiskár-
na s kopírkou. Provoz knihovny se odvíjí 
od ročních období. Nejvíce čtenářů cho-
dí na podzim a v zimě, aby se zabavili za 
dlouhých zimních večerů. Naopak na jaře 
a v létě jich moc nechodí.

Čtenářům bych chtěla nabídnout spiso-
vatelku Amandu Quick a její knihy. Jsou 
to romány s napínavým dějem a roman-
tikou. 
Jeden z nich se nazývá Síla vášně.
Potomci Nicholase Winterse a Sylvestera 
Jonese jsou poznamenáni pokusy vzešlý-
mi z fanatické rivality jejich předků. Vlád-
nou neobvyklými schopnostmi, avšak 
také trpí duševními poruchami. Jack 
Winters prožívá noční můry i výpadky 
paměti a věří, že je to jen počátek nastu-
pujícího rodinného prokletí. 
Legenda praví, že mu může pomoci jen 
Spalující lampa, ale že ji nemůže nalézt 
bez pomoci ženy, která umí číst v její záři. 
Je přesvědčen, že takovou ženu objevil  
v Chloe Harperové, jejíž soukromá vyšet-
řování jsou překvapivě úspěšná. A Chloe 
skutečně nachází její stopu, ale jak se  
k lampě přibližují, energie v ní skrytá hro-
zí zničit jejich psychiku.

Soňa Schadová

inZerce

Vánoční pozvánky
V pátek 6. prosince v 18 hodin pořádá 
Sbor dobrovolných hasičů Chořelice spo-
lu s místním osadním výborem 2. roč-
ník slavnostního rozsvěcení vánočního 
stromu. V Chořelicích na návsi je při této 
příležitosti zajištěno i občerstvení (punč, 
dětský punč, speciality z udírny aj.).

Ve čtvrtek 19. prosince v 17.30 hodin vy-
stoupí v Koncertním sále Městského klu-
bu Litovel Dětský pěvecký sbor Mládí  
a jeho přípravný sbor Benjamínek při ZŠ 
Vítězná. Na jejich vánočním koncertu vy-
stoupí jako host Dětský pěvecký sbor ZŠ 
Stupkova z Olomouce.

Hanáckému jazyku je v tomto čísle vě-
nován bohužel jen malinký prostor v po-
zvánce Hanácké môzêke.
Hanácká môzêka vás srdečně zve na svuj  
vánočni koncert v sobotô 14. prosênca 
v 17 hodin v Husovym sborô v Litovlê. 
Přêndite si poslechnót, jak to ô nás vê-
padalo ve vánočni čas. Hraje, zpivá, vê-
kládá a maly překvapeni chêstá Hanácká 
môzêka a jeji hosti z Hanácké ambasádê. 
Vstôpny je dobrovolny.
A poněvadž je Hanácká môzêka nově jôž 
samostatny těleso, má ê svy stránkê, na 
kery se mužete podivat: www.hanacka-
mozeka.cz.

Většina z vás bude jistě posílat ať už papírový 
nebo elektronický vánoční pozdrav. i ty nejza-
rytější zastánce pravidel platných v době jejich 
školní docházky proto musíme upozornit, že již 
dvacet let platí pravidlo psát ve slovech Vánoce 
a Velikonoce velké písmeno. Jde o významný 
svátek. Proto se velké písmeno píše i ve slo-
vech Štědrý den či Boží hod vánoční. nový rok, 
označuje-li pouze 1. leden, nese rovněž velké 
písmeno na začátku. naproti tomu silvestr jako  
31. prosinec odlišíme od vlastního jména psa-
ním malého písmene.
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Trocha předvánoční nostalgie a malinko záhad aneb Kdo je kdo

eva Hrachovcová (a) Jaroslav Skála (B) Hana Vogelová (c) Lubomír Šik (D) Helena Kaštilová (e) Petr Linduška (f)

na to, že bude svou dětskou podobu sdílet se 
čtenáři Litovelských novin, přistoupil starosta 
města Zdeněk Potužák i místostarosta Petr 
Šrůtek. mezi dětmi se celý život pohybuje ředi-
telka ZŠ Jungmannova eva Hrachovcová a řadu 
dětských čtenářů ve své knihovně přivítá její 
ředitelka Lenka fišrová. Snímek z dob dětství, 
za nichž se moc nefotilo, nakonec našel i bývalý 
dlouholetý starosta Litovle Vojtěch Grézl. ma-
lou holčičkou kdysi byla i vedoucí litovelského 
muzea Zdeňka frištenská.

Vybrat vhodný snímek jsme si mohli z alba 
majitele autoškoly Jaroslava Skály, v archi-
vu pro nás zapátrala i vedoucí charity Lud-
mila Zavadilová, historik Lubomír Šik nebo 
ředitelka městského klubu Hana Vogelová. 
Knihkupci Petru Linduškovi od dob dětství 
přibyly vousy, ale kousek dítěte v něm zů-
stal. a ze solidarity se ke všem osloveným 
přidala i redaktorka Litovelských novin He-
lena Kaštilová, čímž bylo dosaženo harmo-
nického poměru mezi muži a ženami.         hk

Někdy se procházím po ulici a představuji si 
lidi, které potkávám, v jejich dětské podo-

bě. ať dnes zastáváme jakoukoli společenskou 
pozici a vykonáváme jakoukoli práci, ať jsme 
pro jednoho nepříjemná osoba a pro jiného 
milý člověk, všichni jsme byli tímtéž – dětmi. 
Hravými, zaujatými poznáváním světa, mazli-
vými, obdivovanými ženami všech generací.
Své portréty z těch dob vám nabízí dvanáct 
známých litovelských občanů. Poznáte v ně-
kdejších dětech dnešní dospělé? Správné odpo-
vědi najdete na straně 19.

1 2
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4 5
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Lenka fišrová (G) Petr Šrůtek (H) Ludmila Zavadilová (i) Vojtěch Grézl (J) Zdeňka frištenská (K) Zdeněk Potužák (L)

Vychovávat 
dítě znamená 

vychovávat 
sebe.

(anglické 
přísloví)

V dětech jsou uloženy všech-
ny naše vlastní možnosti.

(L. N. Tolstoj)

Žádné dítě není tak 
roztomilé, aby matka nebyla 
šťastná, když konečně usne.

(R. W. Emerson)

My, rodiče, jsme jako 
básníci. Dojdeme uznání 

až po smrti.

(Poul la Cour)
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Městský klub Litovel
čt 5. 12., náměstí Př. otakara v Litovli, od 15 do 18.30 hod., volný vstup
VII. SLET ČERTŮ, MIKULÁŠŮ A ANDěLŮ  tradiční soutěž o nejlepší masku 
pro děti a dospělé, včetně zábavného programu na náměstí: zapisování hříchů 
u Lucifera, Ježíškova pošta i s mikulášem, umělecký kovář, Příhody kluka Bom-
Barďáka – interaktivní hudebně-divadelní představení, koncert kapely Black 
rose a jako každý rok vystoupení dětí z místních základních a mateřských škol 
a ohňová show; chybět nebude občerstvení ani punč; v 16 hod. vyhodnocení  
a předání hodnotných cen nejlepším maskám

ne 8. 12., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hodin, vstupné: v předprodeji 180 Kč, 
na místě 220 Kč
NEZMARNÉ VÁNOCE – VELKÝ VÁNOČNÍ KONCERT  účinkuje pěvecký sbor 
Senzakord pod vedením Hany Kaštanové, hudební skupina nezmaři a symfo-
nický orchestr ZUŠ z Uničova

9.–17. 12., Koncertní sál mK Litovel, Po–PÁ 8–17, So–ne 9–13 hodin
PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA  prodej vánočních ozdob a dekorací spojený s 
výstavou dětských prací, ve spolupráci s DDm

9. a 10. 12., Koncertní sál mK Litovel, 9–14 hodin
JEžÍŠKOVA DÍLNIČKA  výroba vánočních ozdob a dekorací v rámci vánoční 
výstavy; pořadatel: DDm Litovel

9.–17. 12., Výstavní síň mK Litovel, Po–PÁ 8–17, So–ne 9–13 hodin 
PRODEJNÍ VÝSTAVA STUDIA ATELIÉR  prodejní výstava litovelských výtvar-
níků

út 10. 12., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hodin, vstupné: 350/300/280/250/200 
Kč, na místě s příplatkem 50 Kč
Robert Thomas: MANDARINKOVÁ IZBA  komedie plná francouzského 
espritu a šarmu vypráví příběhy lidí ve vtipných jednoaktovkách; hrají: Zuzana 
Tlučková, maroš Kramár, Pavol Topoľský, Bibiana ondrejková

st 11. 12., náměstí Př. otakara v Litovli, od 16 hodin, volný vstup
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY A KONCERT KAPELY FLERET  v 16 hodin vystou-
pení kapely fleret s pásmem vánočních valašských i klasických koled a s nej-
většími hity; v 17.30 hodin vystoupení folklorního souboru Hanačka z Litovle;  
v 18 hodin zpívání koled s olomouckým deníkem, rádiem impuls a s PS Sen-
zakord (celorepublikový projekt, všichni společně si zazpíváme pět nejznáměj-
ších českých koled) 

čt 12. 12., Velký sál Záložny v Litovli, 10 hodin, vstupné: 40 Kč
TŘI POHÁDKY NA VÁNOCE  činoherní pohádka s vánočními koledami pro 
děti od 3 do 10 let, pro děti z mŠ a i. stupně ZŠ, včetně veřejnosti

čt 12. 12., nám. Př. otakara v Litovli, 16 hodin, volný vstup
MRAZÍK – divadlo pod širým nebem  divadelní představení pro celou 
rodinu na motivy stejnojmenné pohádky, ivan, nastěnka, marfuša, mrazík  
a ostatní známé postavy pobaví každého diváka

pá 13. 12., nám. Př. otakara v Litovli, od 13 do 17 hodin, volný vstup
VÁNOČNÍ HODY s kapelou BUJABÉZA  farmářské trhy s možností nákupu 
specialit od místních farmářů, v 16 hodin koncert kapely Bujabéza

ne 15. 12., kostel sv. marka v Litovli, od 15 hod., vstupné: v předprodeji 60 Kč, 
na místě 100 Kč
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ  mše J. J. ryby v podání seskupení PaLoKanTiraKa 
(pěvecký sbor Palora pod vedením marcely Barvířové, Kantika pod vedením 
ireny Blektové a všech, kteří se zapojili do projektu rybovka pro Litovel)

PŘIPRAVUJEME
17. 1. ZaHaJoVacÍ PLeS mK LiToVeL, Trio marTinŮ (koncert v rámci 
KPH), KUrZ ZDraVÉHo HUBnUTÍ (s výživovou poradkyní), STŘeDnÍ aSiÍ Po  
HeDVÁBnÉ STeZce (beseda s panem arnošem), 15. 1. JoSef LaUfer (povídání 
a největší hity)

Nechť je i Váš rok 2014 plný příjemných kulturních zážitků.

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

12 Čím zazáří vánoční náměstí
S nadcházejícím adventním 
časem přicházejí i již tradiční 
akce na náměstí. 
Ve čtvrtek 5. prosince odstar-
tuje již VII. Slet čertů, Mikulá-
šů a andělů. Pro děti i dospělé 
bude opět připravena soutěž 
o nejhezčí masku. Chybět ne-
bude Ježíškova pošta i s Mi-
kulášem a zapisování hříchů  
u Lucifera. Rej masek doprovo-
dí kapela Blac Rose a pro děti 
je připraveno interaktivní hu-
debně-divadelní představení 
Příhody kluka BomBarďáka, 
při kterém si zazpívají, zacvičí 
i zatančí. Do tajů kovařiny nás 
zasvětí umělecký kovář a tra-
dičně vystoupí děti ze základní 
školy Jungmannova, Vítězná  
a Dětského domova Litovel. 
Ve středu 11. prosince bude 
předvánoční program po-
kračovat koncertem hudeb-
ní skupiny Fleret. Hudebníci  
z Vizovic, kteří se zaměřují 
především na folkrockovou 
muziku, nás naladí na vánoční 
vlnu valašskými a upravený-
mi klasickými koledami, chy-
bět ale nebudou ani největší 
hity kapely. Tentýž den od  
18 hodin proběhne celore-
publiková akce Česko zpívá 
koledy.  Všichni zájemci si 

mohou přijít zazpívat pět zná-
mých českých koled, a to spolu  
s pěveckým sborem Sen-
zakord, Olomouckým dení-
kem a rádiem Impuls. 
Hned ve čtvrtek 12. prosin-
ce potom potěšíme příznivce 
televizní pohádky Mrazík.                
Se stejnojmenným předsta-
vením totiž přijede Docela 
velké divadlo Litvínov, které 
v říjnu sehrálo představení 
Ferda mravenec. I v této diva-
delní pohádce se můžete těšit 
na Nastěnku, Ivánka, Marfuš-
ku a především na dědečka 
Mrazíka. Pohádka s krásnými 
kostýmy a přímo zimní scé-
nou pod širým nebem začíná  
v 16 hodin. 
V pátek 13. prosince na ná-
městí proběhnou Farmářské 
trhy, kde si budete moct na-
koupit speciality od tuzem-
ských farmářů. V 16 hodin 
si můžete přijít poslechnout 
olomouckou skupinu Bujabé-
za. Folková šestičlenná kapela 
hraje převážně moravské pís-
ně, ale inspiraci hledá i na Bal-
káně nebo v romantické Paříži, 
a tudíž lze její celou tvorbu za-
řadit do širokého žánru world 
music, který určitě potěší kaž-
dého posluchače.

Kdo má chuť se zimou protan-
čit, tomu se nabízí řada příle-
žitostí. Na litovelské Záložně 
se odehrají tyto plesy:
17. 1. Zahajovací ples Měst-
ského klubu Litovel
24. 1. Společenský ples ZŠ 
Jungmannova Litovel
31. 1. Společenský ples Mikro-
regionu Litovelsko

14. 2. Společenský ples ZŠ Ví-
tězná Litovel
22. 2. XXVIII. Hanácké bál 
(Městský klub Litovel)
1. 3. Společenský ples GJO  
Litovel
8. 3. Dětský maškarní karne-
val (CK BAVI)
8. 3. Společenský ples CK 
BAVI

Plesová sezóna 2014

Bujabéza
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Muzika našeho kraje   KOLEDNÍCI

Poprvé vystoupili o Vánocích 
a od té doby nesou jméno Ko-
ledníci. Svůj sbor nám předsta-
ví pan Vlastimil Nedoma.

Kdo tedy jsou Koledníci?
Koledníci, pěvecký kroužek 
při Husově sboru v Litovli. Tak 
zní celý název tohoto malého, 
dvanáctičlenného souboru.  
A je nutné podotknout, že jsou  
to koledníci poněkud odrost-
lejší. Se vší skromností nava-
zují na pozoruhodnou tradici 
sborového zpěvu na tamním 
kůru. Tu tradici založila ve 20. 
letech minulého století řada 
pěvecky talentovaných osob-
ností. V jejich vedení se vystří-
dali Osvald Stryk, Josef Fal-
týnek, Miloš Vymětal a další. 
Této etapy si všímají ve svých 
historických pojednáních Josef 
Bezděčka a Lubomír Šik.

Jaké hudbě se Koledníci vě-
nují? Asi to nejsou jen koledy.
Na pravidelných čtvrtečních 
zkouškách připravujeme re-
pertoár, z něhož vybíráme 

vhodné skladby k obohacení 
bohoslužeb o významných 
svátcích, jako jsou Vánoce, 
Velikonoce, Památka Mistra 
Jana Husa, Památka zemřelých 
apod. Je samozřejmé, že výběr 
skladeb limituje malý počet 
členů, a my ho nechceme zvy-
šovat. Zaměřujeme se proto 
např. na písně ze starých čes-
kých kancionálů jako Jisteb-
nický či Šamotulský kancionál, 
Sborník Dobřenského apod. 
A dále připravujeme vícehlasé 
duchovní skladby od pozděj-
ších historických období až po 
současnost. Prezentujeme je 
převážně ve čtyřhlasé podobě 
s doprovodem elektronických 
varhan.

Vystupujete pouze při boho-
službách?
Představili jsme se poslucha-
čům už také v hudebně-lite-
rárním pořadu Zpívejme Pánu 
chválení. Kromě Koledníků  
v něm účinkují V. Voříšková 
(recitace), M. Tomášek (tenor), 
V. Nedoma (housle) a jako 

milý host I. Blektová (elek-
tronické varhany). Průvodní 
slovo patří J. Hlavinkové. Toto 
pásmo jsme provedli v Chudo-
bíně, ve Velké Bystřici, v Horce 
n. M., v jedinečném prostředí 
kaple sv. Jiří v Litovli a na řadě 
je vystoupení ve Velkém Týnci. 
Věříme, že i tam nás přijmou 
stejně příznivě a s vděkem jako 
doposud všude jinde.

Připravujete něco nového?
Abychom žánrově zpestřili a 
obohatili naši činnost, přistou-
pili jsme k přípravě obdobné-
ho komponovaného pořadu, 
jehož náplní budou hanácké 
lidové písně a poezie.              hk

žánr: duchovní písně
rok založení: 2010
členové:
Vlastimil nedoma
Jitka Soldánová
marie Schimkeová
Věra Janýšková
Jitka Křivánková
Jana Hlavinková
marie mikešová
marie Koterová
miloslav Tomášek
Pavel Procházka
Bohuslav Linduška
Vladimír Gottfried
miloš Soldán
nejbližší vystoupení:
24. 12. ve 22 hodin na půlnoční mši 
v Husově sboru v Litovli

Stopy paměti – dějinné události ve vzpomínkách našich krajanů 
Tichou aulou gymnázia ševe-
lí hlasy, nesrozumitelná slova 
odnikud. To staří lidé zachyce-
ní na velkoformátových foto-
grafiích vyprávějí do sluchátek 
své příběhy – o druhé světové 
válce, holocaustu, odboji, ko-
munistické perzekuci... Stopy 
paměti jsou záznamy osudů 
lidí z našeho kraje, tak jak je se 
svými kolegy zachytil fotograf 
Jiří Doležel pocházející z neda-
lekých Řimic. Za jeho portréty 

mu byla dvakrát udělena pres-
tižní cena Czech Press Photo. 
„Na základě osobních příběhů 
tady sledujeme světové i regio-
nální dějiny,“ vysvětluje.

Jak celý projekt vznikl?
V roce 2004 jsem pobýval  
v Holandsku, kde jsem byl svěd-
kem velké mediální kampaně 
při oslavě 60. výročí vylodění 
spojenců v Normandii. Teh-
dy jsem si uvědomil, že u nás  

o lidi, kteří 
se účastnili 
p ř e v r a t -
ných his-
tor ických 
u d á l o s t í , 
není moc 
zájem, že si 
zaslouží víc 
pozornosti. 
S Petrem 
O r s á g e m 
a dalšími 
spolupra-

covníky jsme proto začali tyto 
lidi vyhledávat a dokumento-
vat jejich vzpomínky.

Jak dlouho projekt vznikal?
V roce 2009 jsme udělali prv-
ních deset rozhovorů. V roce 
2011 jsme jich už měli kolem 
stovky, a tak vznikla výstava, 
kterou po Olomouci, Praze 
nebo Lošticích nyní předsta-
vujeme i v Litovli.

S jakými příběhy se na výsta-
vě můžeme setkat?
Je to jeden silný příběh vedle 
druhého. Je tam třeba pan So-
lovka, který pochází z Podkar-
patské Rusi. Po jejím obsazení 
utekl do Sovětského svazu, 
aby bojoval proti nacistům. 
Sověti ho však zatkli za ne-
dovolené překročení hranic  
a zavřeli do gulagu, kde strávil 
2,5 roku. Do republiky se už 
vrátil se Svobodovou armádou 
jako hrdina. Nebo pan Přidal, 

účastník sokolského odboje, 
poctivý sedlák, který byl do-
nucen vstoupit do družstva  
a po osmdesátce sepsal dějiny 
kolektivizace. 

Jak pokračují Stopy paměti  
v současnosti?
Dnes se blížíme dvěma stům 
zaznamenaným rozhovorům, 
které postupně zveřejňujeme 
na webových stránkách www.
stopypameti.cz, a taky začíná-
me pracovat na knize.

Hledáte ještě teď zajímavé 
pamětníky pro natáčení?
Ano. Znají-li čtenáři ve svém 
okolí někoho, kdo má zají-
mavé vzpomínky na válku či 
poválečné perzekuce, mohou 
se ozvat na číslo 732 807 602 
nebo na e-mail stopypameti@
seznam.cz.                      hk

Stopy paměti: po–pá v 8–15 
hod. až do 13. 12. v aule GJO
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Adventní ladění na výstavě svatých obrázků a vánočních pohlednic

inZerce

Od 7. listopadu do 27. pro-
since se lze předvánočně na-
ladit na výstavě Svaté obrázky  
a vánoční pohlednice v lito-
velském muzeu. Sběratel Jo-
sef Moša obrázky nejen vlast-
ní, ale také o nich ledasco ví.

Svaté obrázky
Svatý obrázek je nejčastěji de-
finován jako vyobrazení Ježíše 
Krista, Panny Marie či jiného 
světce anebo určité události  
z dějin spásy, které může slou-
žit také jako upomínka na 
křest, první svaté přijímání, 
zpověď, návštěvu poutního 
místa nebo jinou podobnou 
příležitost. Jeho součástí může 

být i slovní vyjádření, případ-
ně modlitba.
Lze předpokládat, že svaté 
obrazy sehrály významnou 
úlohu při pronikání křesťan-
ství do původně pohanského 
prostředí. Již Cyril a Metoděj 
je pravděpodobně využívali  
k výkladu evangelia. První 
svaté obrázky byly ručními 
malbami řeholníků.
Rozvoj devočních vyobrazení 
souvisí s rozvojem cestování  
a náboženských poutí ve vr-
cholném středověku. K vzác-
ným technikám výroby patřily 
šrotový a těstový tisk, používa-
ný na rozhraní 15. a 16. století. 
Reformace se sice stavěla proti 

uctívání obrazů 
a soch, ale i její 
stoupenci tisk-
li svaté obrázky  
s kritikou kato-
lické církve.
Za zlatou éru 
svatých obrázků 
se dá označit celé 
17. a 18. století, 

tehdy dosáhly nejvyšší umě-
lecké úrovně. Kromě Antverp 
byla v 17. století centrem výro-
by kvalitních obrázků marián-
ských a pašijových cyklů Fran-
cie a také město Augsburg.  
V 18. století se ke zmíněným 
centrům připojila Vídeň a Pra-
ha. Zde působili ti nejvýznam-
nější grafičtí mistři.
V 1. polovině 19. století se 
Praha stala nejvýznamnějším 
středoevropským centrem 
výroby devoční grafiky. Silná 
konkurence z německy mluví-
cích zemí a také z Francie při-
šla až během 70. let 19. století. 
Pražská produkce si udržela 
solidní postavení až do 1. svě-
tové války, kdy byla pro stále 
nižší zájem omezována.
Za 1. republiky byly svaté ob-
rázky symbolickou tradicí spo-
jenou s významnými církevní-
mi událostmi, dnes je jejich 
produkce radikálně omezena.

Vánoční pohlednice
První komerční pohlednice  
s tematikou Vánoc se objevila 
v polovině 19. století v Lon-
dýně. Obrázek rodiny popí-
jející v příjemné náladě víno 
odstartoval prodej a následné 
rozesílání tohoto tématu, po 
kterém následovaly již pro nás 
klasické zimní motivy. Pohle-
dy se po dalších třicet let ex-
portovaly z ostrovů do celého 
západního světa. V roce 1875 
se díky jednomu německému 
imigrantovi dostala výroba vá-
nočních pohlednic za velkou 
louži, kde zažila značný boom. 

První vánoční a novoroční 
pohlednice na území Čech  
a Moravy jsou známy z 90. let 
19. století a patří k nejkrásněj-
ším památkám na dobu na-
šich předků. Nejčastěji jsou na 
nich symboly štěstí – čtyřlís-
tek, prasátko, kominík, pení-
ze, zvonky nebo to, co vidíme 
vždy rádi – děti s hračkami a 
dárky, zimní radovánky dětí 
na saních, se sněhulákem, za-
sněženou krajinu, stromeček, 
andělíčky. Řada pohlednic 
ukazuje narození Ježíška, růz-
né biblické výjevy nebo jen tak 
veselé hudebníky, koledníky  
a krojované skupiny.
Mezi ně vtrhly umělecké kres-
bičky Josefa Lady a dalších 
výtvarníků a ilustrátorů. Tzv. 
ladovky z 20. a 30. let minu-
lého století jsou dodnes velice 
ceněny. Jak docházelo k rozší-
ření a modernizaci fotografic-
ké techniky, objevovala se zá-
tiší svícnů, ozdobený stromek, 
zasněžená krajina.
Zlatý věk pohlednic je již za 
námi. Nebo ne? Co pošlete svým 
známým letos vy?                pm a rn

na druhý svátek vánoční 26. prosince od 14 do 19 hodin pro vás 
budou v litovelském muzeu připravena tradiční

OžIVLÁ ŘEMESLA

návštěvníci zde naživo zhlédnou zručné řemeslníky při práci.  
V muzeu bude probíhat drátování i výroba keramiky, pletení čepic 

i drátěných košil, při díle účastníci uvidí obuvníka i řezbáře
a dokonce se zde bude škvařit i sádlo.

Sami návštěvníci si budou moci vyzkoušet techniky jako psaní 
starého písma, pečetění voskem, výrobu ozdob z korálků, 

malování na kameny či patchwork.
celá akce bude probíhat za svitu svíček a petrolejek a hrát vám

k ní bude Hanácká môzêka.



KULTUra / 15 

Několik vánočních pozdravů s motivy Litovle. Znáte další?
Výstava v muzeu s názvem Vánoce na starých pohlednicích a svatých obrázcích mě přiměla k ohlédnutí za litovelskou sváteční 
produkcí. Musím hned úvodem konstatovat, že takovýchto vánočních pozdravů se mi nepodařilo vypátrat mnoho. Žádám tedy 
i vás, čtenáře Litovelských novin, o pomoc při jejich objevování a dohledávání.   Robert Najman, muzeum Litovel

Z nedávné doby po-
chází také pohledni-
ce výtvarníka Pavla 
Alexandera Taťouna. 
Narodil se 6. září 1954  
v Rýmařově, ale od sed-
mi let žil s rodiči v Pra-
ze, kde chodil do školy. 
Od malička se věnoval 
malířství. V 70. letech 
navštěvoval ateliér pražského 
scénografa Matrona. 
Na Moravu se vrátil v roce 
1978 a začal působit na Mo-
helnicku a Lošticku. Své-
bytný umělec s abstraktně 
surrealistickým vnímáním 
začal vystavovat v roce 1979. 
Díky jeho účasti na výstavě  
v Londýně v roce 1982 se o 
něj začala zajímat státní bez-
pečnost. Jeho obrazy s nábo-
ženskými motivy byly až do 

roku 1990 zakázány. Jako ma-
líř, grafik a restaurátor působí 
dodnes. 
Tvoří živelně, do obrazů vklá-
dá hodně energie a náměty 
těží ze života. Větší průřezo-
vou výstavu měl v roce 1994 
v olomoucké galerii a čajovně 
U Bílého slona. Od roku 2000 
se zabývá výukou vězňů na 
Mírově a v roce 2003 zpraco-
val a vydal publikaci Výtvar-
níci Loštic v minulosti a dnes.

Z počátku 21. století pochází 
pohlednice s reprodukcí ob-
razu Radka Kučery. Narodil 
se 16. ledna 1931 v Litovli jako 
syn fotografa Františka Kuče-
ry. Na přání rodiny vystudoval 
medicínu, ale stále jej to táh-
lo k malířství, které studoval 
pod vedením profesorů Karla 
Homoly a Aloise Kučery. Po 
svatbě se s manželkou jako 
mladí specialisté na tropické 
choroby dostali do Alžírska 
právě v době srpnové okupace. 
Do Litovle se ještě krátce po-
dívali v roce 1969 na pohřeb 
maminky, pak vystřídali řadu 
působišť, až se usadili v nizo-
zemském Winschotenu. 
Vedle svého lékařského po-
volání se Radek Kučera stále 

věnoval i malířství, stal se čle-
nem tamního svazu výtvar-
ných umělců. Ilustroval exilo-
vé publikace, dětské, zejména 
skautské knížky, maloval kubi-
stická zátiší i obrazy s dětskou 
tematikou. Domů se vrátil  
v roce 1990 a v listopadu téhož 
roku mu muzeum uspořádalo 
první výstavu v Litovli. Získal 
řadu uznání, např. v roce 1995 
cenu Masarykovy akademie 
umění v Praze a v roce 1999 
Cenu Rudolfa II. Sedmdesá-
tiny oslavil v roce 2001 mj. 
výstavou v Městském klubu  
v Litovli. V této době a možná 
právě při této příležitosti byla 
vytištěna Polygrafií Lipník nad 
Bečvou pohlednice, na které 
není nikde jméno Litovel.

Nejstarší tematickou pohled-
nicí, kterou se mi podařilo 
dohledat, je Sylvestrovský 
pozdrav z Litovle, který vydal 
Josef A. Prokeš z Litovle na 
počátku 20. století. 
Josef A. Prokeš z Uherského 
Hradiště získal 15. prosin-
ce 1902 živnostenský list na 
knihkupectví, obchod s umě-
leckými předměty a hudeb-
ninami. Litovelská firma byla 
filiálkou hlavního závodu  
v Uherském Hradišti. 16. listo-
padu 1903 získal tento rodák  
z Třebechovic pod Orebem 
ještě živnostenský list na pa-

pírnictví, které 
provozoval od 
následujícího 
roku v domě 
č. 197 na ná-
městí Přemysla 
Otakara. Jeho 
odpovědným 
z á s t u p c e m  
a rovněž vyda-

vatelem několika litovelských 
pohlednic byl pan Jaroslav 
Hončík. Uvedené živnosti 
pan Josef A. Prokeš provo-
zoval jen krátce, složil je již  
12. září 1905. 
Na uvedené pohlednici (do-
bový název dopisnice s tzv. 
dlouhou adresou) je patrno, 
že jde o druhý snímek ze sé-
rie. Domnívám se, že číslem 1  
v sérii je dosud neznámý 
Vánoční pozdrav z Litovle.  
V pravém dolním rohu mů-
žeme číst, že je to reprodukce 
díla litovelského malíře Vol-
ného.

Druhou objevenou litovelskou 
vánoční pohlednici nelze přes-
ně datovat. Fotomontáž po-
chází z dílny firmy Grafo Čuda 
Holice (okr. Pardubice) z doby 
před rokem 1949. 
Karel Čuda (1880–1955) byl 
fotograf, podnikatel, majitel 
fotoateliéru a později továr-
ny na výrobu fotopohlednic. 
Dá se říci, že fotografoval, 
aby vydělal. Od roku 1923 se 
věnoval ve fotoateliéru por-
trétu, od roku 1925 do 1949 
fotografoval a vyráběl kraji-
nářské fotografie. Jeho firma 

byla známá po celé republice 
a měla jméno. Na svých foto-
grafiích v podstatě zmapoval 
města, obce a různá místa celé 
republiky.
Pořizoval i divadelní fotogra-
fie, snímky dělníků v dílnách 
i skupinové foto – rodinné, 
pracovní, zájmové. Jsou zná-
my i fotografie, kde je více než 
100 osob, a to při tehdejších 
možnostech znamenalo něko-
lik minut příprav. Jeho žánro-
vé fotografie, např. krojované 
ženy v lidovém prostředí, dnes 
mohou sloužit etnografům.
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Chovatelské okénko
 AGAMA VOUSATÁ

chovatel: zkušenější začátečník
náročnost: relativně nenáročná,  
cenově dostupná
původ: východní část střední austrálie
velikost: v dospělosti až 55 cm

strava: živočišná (zejména přiměřeně 
velký hmyz), rostlinná (zelenina, sme-
tanka lékařská, další divoce rostoucí 
rostliny); u mláďat převažuje hmyz,  
u dospělců rostlinná strava

Agama vousatá je dnes nej-
běžněji chovaný druh agamy. 
Lze chovat jak jednotlivé zví-
ře, tak skupinu s jedním sam-
cem a jednou nebo několika 
samicemi. Velikost terária je 
nutná s minimální podlaho-
vou plochou 140 x 60 cm při 
výšce nádrže 80–100 cm. Vel-
mi vhodným materiálem jsou 
opět OSB desky. Dno terária 
pokryjeme pískem do dět-
ských pískovišť nebo neostrým 
říčním pískem. Tento substrát 
nás vyjde daleko levněji než 
speciální a drahé „pouštní“ 
písky v barevných obalech. 
Zadní stěnu můžeme vybavit 
teráskami a policemi, prostor 
doplníme kameny a silnějšími 
šikmými větvemi. Neměla by 
chybět menší miska na vodu  
a přiměřeně velký úkryt.
Nezbytným předpokladem pro 
dobrý zdravotní stav agamy je 
dostatek tepla, světla a UV zá-
ření. Výborným zdrojem jsou 
HQL výbojky (Solar Raptor, 
Arcadia, Sylvania apod.), kte-
ré poskytují teplo, UV záření 
(je nutné alespoň 10 % UVB) 
i část světla. Pro dostatečné 
prosvícení prostoru doplníme 
ještě lineární zářivkou s bílým 
světlem. Dodržení teplotního 
gradientu je samozřejmostí. 
Velmi důležité je kvalitní vě-
trání nádrže. Terárium občas 

porosíme, zejména během 
svleku agam.
Mláďata agam krmíme přimě-
řeně velkým hmyzem, během 
růstu zvířat jeho velikost zvět-
šujeme. Zkrmujeme cvrčky, 
různé druhy švábů, sarančata, 
červy Zophobas, v přírodě na-
chytané kobylky a další hmyz. 
Dospělé samice po snůš-
ce spořádají i myší holátko.  
 Z rostlinné potravy jsou vý-
borné pampelišky, jimiž lze 
krmit prakticky od jara do 
podzimu. Jinak agamě před-
kládáme listy pekingského 
zelí, strouhanou mrkev, cuke-
tu, okurek, občas jablko nebo 
banán. Minerály a vitamíny 
doplňujeme osvědčenou směsí 
Plastinu a Roboranu H.
Agamy vousaté jsou vejcoro-
dé, samice snášejí vejce po zi-
mování a páření do substrátu 
na dně nádrže. Snůška má být 
vylíhnuta ve vlhkém vermiku-
litu při teplotě 27–30 °C.
U tohoto druhu agam existuje 
řada barevných mutací, zejmé-
na červené a žluté barvy. Zku-
šených chovatelů vousatých 
agam je v regionu několik, se 
svými odchovy pravidelně 
navštěvují terarijní trhy v Os-
travě a v Olomouci. Jedním  
z nejlepších je např. pan Jakub 
Osmančík z Ostravy.

Ing. Pavel Sova

Soutěž chovatelského okénka

Mateřské centrum Rybička
PŘIJDE SVATÝ MIKULÁŠ
středa 4. 12. v 17 a 18 hodin v MC
 Srdečně zveme děti s rodiči na mikulášskou nadílku. Přijde mezi nás mikuláš 
s doprovodem. Je nutné předplatit si v mc mikulášský balíček. akce proběhne 
ve dvou setkáních, kapacita jednoho setkání je 20 dětí.
PEDIG – VÁNOČNÍ ZVONěNÍ
čtvrtek 12. 12. od 14.30 do 18 hodin
 Zveme všechny, kdo rádi pletou z pedigu. Přijďte si vyrobit vánoční ozdoby, 
zvonečky v několika velikostech, hvězdičky... cena je od 80 Kč. Je nutné přihlá-
sit se předem. možnost přijít s dětmi.
NÁVŠTěVA JESLIČEK PRO RODINY S DěTMI 
středa 18. 12. od 10 do 12 hodin, kostel sv. Marka
 Přijďte si prohlédnout vánočně vyzdobený kostel s betlémem.
VÁNOČNÍ SVÍCNY
čtvrtek 19. 12. dopoledne
 Přijďte si vyrobit vánoční svícen z čerstvého jehličí s vlastní dekorací, kterou 
dostanete v mc. Přijďte i s dětmi. cena je 50 Kč.

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

Pro všechny milovníky zvířat  
z řad dětí a mládeže, kteří by si 
Vánoce rádi zpestřili nějakou 
drobností ze zverimexu (s vě-
domím rodičů možná i živou), 
je tady první kolo soutěže cho-
vatelského okénka.
Stačí správně odpovědět na 
tři otázky (pokud jste dobře 
četli chovatelská okénka v mi-
nulých číslech, nebude to pro 
vás problém) a doufat ve vylo-
sování. Tři vylosovaní výherci 
získají poukázku v hodnotě 
100, 75 nebo 50 Kč na zboží, 
které si vyberou ve zverimexu 
U Šneka v Palackého ulici.

Tohoto měsíce se ptáme:
1. Jak se rozmnožují gekončí-
ci?
2. Jak užovky usmrtí a potom 
zkonzumují kořist?
3. Co je to teplotní gradient?

Odpovědi můžete buď napsat 
na papír a vhodit do označené 
krabice ve zverimexu U Šneka, 
nebo poslat e-mailem na adre-
su litovelskenoviny@mestoli-
tovel.cz, a to do 12. prosince. 
Uveďte vždy své jméno a tele-
fonní číslo.
Další kolo soutěže bude vyhlá-
šeno v únorovém čísle LN.

Projeďte se vlakem s Mikulášem
V neděli 1. prosince zve DDM 
Litovel všechny děti na cestu 
vlakem s Mikulášem. 
Mikuláš, čert a anděl budou 
jezdit ze stanice Červenka 
do stanice Litovel předměstí  
a zase zpět. Během cesty a na 
nádraží v Července  mezi od-
jezdy mikulášského vlaku (tj. 
v 13.36–14.11, l4.45–15.11  
a 15.36–16.20 hod.) bude pro-
bíhat nadílka. Tu je třeba ob-
jednat předem v DDM (tel. na 
paní Weberovou 775 550 962). 
V ceně 30 Kč není zahrnuto 
jízdné ČD.

Jízdní řád mikulášského vlaku:

Červenka → Litovel předměstí
13.11 → 13.20
14.11 → 14.20
15.11 → 15.20

Litovel předměstí → Červenka
13.26 → 13.36
14.35 → 14.45
15.26 → 15.36
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2. prosince  Mikulášský vlak / Hedvika Weberová, DiS.
   mikuláš, čert a anděl budou jezdit ze stanice Červenka do stanice Litovel – předměstí dle jízdního řádu ČD. Během  
    cesty a na nádraží Červenka mezi odjezdy mikulášského vlaku bude probíhat nadílka, kterou je třeba objednat předem  
    v DDm. cena 30 Kč. V ceně není zahrnuto jízdné ČD.  
2. prosince  Výběrový casting do základního kola Dívka roku 2014 / Hedvika Weberová, DiS.
    Proběhne v DDm Litovel v Komenského ulici od 14 do 16 hodin. 
5. prosince  Mikulášská nadílka v rodinách / Hedvika Weberová, DiS.
    návštěva proběhne v časovém rozmezí od 16 do 20 hodin. cena za balíček a návštěvu dítěte je 70 Kč. Hlaste se co 
     nejdříve. 
5. prosince  Mikulášská nadílka pro MŠ a ŠD / Hedvika Weberová, DiS.
    Hlásit se můžete v DDm Litovel osobně i telefonicky. 
9.–17. prosince  Vánoční výstava dětských prací v Městském klubu Litovel / Jana Čekelová
    DDm pořádá výstavu opět ve spolupráci s mK Litovel. Termín odevzdání prací je 4. 12.   
9.–10. prosince  Ježíškova dílna / Jana Čekelová
    V prostorách Koncertního sálu si můžete vytvořit drobné vánoční dekorace, přáníčka a Pf nebo dárečky pro radost.
12. prosince  Tvořivé odpoledne – pedig / Jana Čekelová
    Výroba dárečku. Sejdeme se v 17 hodin v budově DDm na Staroměstském náměstí. cena tvoření je 100 Kč. 
13.–15. prosince  Víkendovka pro děti v Cakově / Šárka Grunová, DiS. 
   aneb víkend bez dětí (bez rodičů?) k nezaplacení. na děti čeká spousta zábavných her, výroba vánočních ozdob  
     a dárečků a jiného veselého tvoření. cena za pobyt je 400 Kč. Děti je nutno přihlásit nejpozději do 11. prosince. Veškeré  
     informace na tel.: 585 342 448, 774 020 407 nebo na e-mailu: sara.grunova@ddmlitovel.cz.
14. prosince  Předvánoční diskotéka pro náctileté / Monika Pospíšilová
    Prostě pro ty, kteří ještě nemohou na noční diskotéku. akce se uskuteční ve Velkém sále Záložny v Litovli od 14 do 17 
   hodin. Jako host vystoupí TS KaSTer Litovel. Bližší informace na tel.: 585 342 448, 720 995 102 nebo na e-mailu  
    pospisilova@ddmlitovel.cz.  
17. prosince  Máme rádi zvířata / Ing. Pavel Sova
     Vědomostní soutěž pro žáky ZŠ a nižší ročníky víceletého gymnázia. Prověří si v ní teoretické znalosti o zvířatech i práci  
    se zdroji informací. Začátek akce je ve 14.30 hodin v DDm v Komenského ulici. Startovné činí 20 Kč za účastníka.
21. prosince  Návštěva útulku pro psy LOZ a předvánoční Olomouce / Ing. Pavel Sova
    Sraz účastníků je v 7.40 hodin na autobusovém nádraží v Litovli, návrat v odpoledních hodinách. cena je 10 Kč za 
   účastníka. Do útulku lze vzít psí konzervy, piškoty, čisté staré hadry (trička, mikiny…) nebo nepotřebná vodítka,  
     obojky, náhubky či psí hračky.  
 
Dům dětí a mládeže, Komenského 719/6, Litovel, tel. 585 342 448, e-mail: ddm@ddmlitovel.cz, www.ddmlitovel.cz

Dům dětí a mládeže Litovel

PROSINEC

Pozvánky 
k sousedům

DO ŠTERNBERKA NA BESEDU
st 11. 12. v 18 hod., Expozice 
času, ul. ČSA 19

V rámci cyklu cestovatelského po-
vídání přijala pozvání do expozice 
času Zlatuše Knollová, která pro-
cestovala Srí Lanku. Posluchači se 
mohou těšit na zajímavosti a osobní 
zkušenosti cestovatelky z putová-
ní po ostrově přes čajové plantáže, 
údolí, hory, řeky a podél pobře-
ží. Povídání o čaji, lidech, zvycích  
i dopravě zpestří ochutnávka pravého 
cejlonského čaje. Součástí přednášky 
bude také promítání zajímavých videí 
a fotografií.

DO UNIČOVA NA KONCERT
ne 8. 12. v 18 hod., koncertní síň

renomovaný soubor Barocco sempre 
giovane představí v Uničově díla J. S. 
Bacha, a. corelliho nebo a. Vivaldiho. 
cembalových partů se ujme švýcarský 
hudebník Thomas ragossnig.

DO LOŠTIC DO BETLÉMA
1. 12.–6. 1. denně ve 14–18 
hod., Moravičanská 439

Jako každým rokem otvírá řezbář Ja-
roslav Beneš svůj dům s vyřezávaným 
betlémem veřejnosti. Letos do něj 
přibylo dalších pět postaviček. Pů-
vodem nám blízký je malíř františek 
flasar pocházející z Červenky, proslulý 
např. sgrafity na zdech domů v našem 
kraji nebo lunetami v obřadní síni li-
tovelské radnice. figurka jej zachycuje 
s obrazem (kopií originálu), divadelní 
maskou (věnoval se ochotnickému di-
vadlu) a štětcem se štětinami z jeho 
skutečného štětce.
Vedle flasara mohou návštěvníci vi-
dět několikanásobnou mistryni Čr 
v plavání z Loštic Hanu Palouškovou 
zpodobněnou jako rybu či loštického 
malíře a později školního inspektora 
Bohumila ošťádala. Dlouholetého 
dobrovolného hasiče z Loštic Stanisla-
va Saparu zachytil řezbář při skutečné 
události, kterak odchytává rozběsně-
ného berana. Slavný tykadlový řidič 
roman Smetana s tykadly na hlavě 
přináší Ježíškovi hrnec smetany.
fotografii nových figurek si můžete 
prohlédnout na straně 19.

Jak vypadala noc na litovelském Karlštejně?
Ve dnech 2.–3. 11. se konala 
noční dobrodružná akce Noc 
na litovelském Karlštejně. Jako 
host se nám předvedla skupina 
Roma Victor Legio XIII Ge-
mina Augusta, která se zabývá 
vojenstvím římského impéria 
a životem v Římě za Marca 
Aurelia (2.–3. stol. n. l.). Se-
dmdesát dětských účastníků 
vidělo ukázky výstroje a vý-
zbroje římských legií, bojové 
formace a způsoby boje. Sami 
na sobě si také mohli vyzkou-
šet římskou výstroj, potěžkat si 
meče a helmy.
Po představení děti vcházely 
do komnat, kde je čekala stra-
šidla, např. Vodník s krví, Upír, 
Afrobába, Divoká liška, Vězeň 
z Mírova, Pračlověk, Křemílek, 

Noční strašidelná víla, Zombie 
či Indiánská dýně. Plnily zde 
svá poslání, např. vyluštit stra-
šidelnou křížovku, hádanky, 
zahrát si s upírem pexeso, po 
čichu a chuti poznat, co to je, 
po slepu složit kouzelné pu-
zzle a jiné. Vcházely i do 13. 
komnaty, kterou otevíral sám 
Smrťák a kde na děti čekala 
Čarodějnice a její učnice s dvě-
ma postrachy. Děti zde musely 
překonat samy sebe a sáhnout 
do všelijakých nástrah, jako 
byl  pavouk v pilinách, živí 
červi, cvrčci, upíří prach, sliz 
a jiné. Děti byly moc statečné. 
Do 13. komnaty i přes velký 
strach vstoupily, úkoly vyko-
naly a hlavně se nenechaly za-
strašit od postrachů.

Po vykonání poslání děti pře-
nocovaly v rytířském sále  
a ráno na ně čekala sladká krá-
lovská snídaně. Za velkou od-
vahu a splnění úkolů dostaly 
krásné odměny a jedno stra-
šidlo ve výslužbě jim upeklo 
moc chutné domácí perníčky. 
Tímto děkuji všem strašidlům 
za účast, že opustila své nory, 
jeskyně, rakve a pomohla stra-
šidlu Moncifalovi připravit ne-
zapomenutelné noční zážitky 
pro děti. Děkuji i SHŠ Roma 
Victor za krásné představení, 
zábavu pro děti, za perfektní 
spolupráci a pomoc při akci. 
Všichni jste byli moc úžasní!
Už teď se těším na další akci  
a spolupráci s vámi. 
Moncifal (Monika Pospíšilová)
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Vydařený a bohatý podzim litovelských házenkářů

Všechny týmy házenkářů Tat-
ranu Litovel zahájily v září no-
vou soutěžní sezónu. Pro muže 
to byla již jubilejní 10. sezóna 
v řadě v 1. lize. To je poměr-
ně unikátní série pro náš klub 
i pro 1. ligu, déle tuto soutěž 
hraje už jen TJ Náchod. 
V našich barvách se v devíti 
uplynulých sezónách objevilo 
celkem asi 75 hráčů a 7 hlav-
ních trenérů, odehráli jsme 
196 zápasů, z toho bylo 83 vý-
her, 18 remíz a 95 proher. Nej-
lepším naším umístěním bylo 
dvakrát 3. místo v sezónách 
2006/07 a 2007/08.

muži
Po loňské nevydařené sezóně 
bylo potřeba vhodně posí-
lit kádr prvoligového týmu.  
Z Hranic se vrátil Jakub Do-
lák, z Olomouce zase Jakub 
Schmalz. Na hostování při-
šel i brankář Pavel Novotný. 
„Máme posily a opory zůstá-
vají. Ambice jsou vyšší než 
loni, kdy jsme se zachraňovali. 
Chceme se pohybovat v hor-
ních patrech tabulky,“ shrnul 
před sezónou situaci litovelský 
kouč Květoslav Kuba, k němuž 
přibyl jako asistent Miroslav 
Daněk, bývalý výborný hráč.
Jeho hodnocení se zatím plní 
až nad očekávání. V prvních 
sedmi utkáních tým ztratil je-

diný bod v silných Strakoni-
cích, poradil si i s Novým Vese-
lím, Chodovem a Náchodem. 
První bodová ztráta přišla až  
v utkání s hodně posílenou 
zálohou pražské Dukly. Přesto 
tým vede po osmi odehraných 
kolech první ligu s dvoubo-
dovým náskokem! Nejlepším 
střelcem je zatím David Bara-
báš se 45 brankami. 
Kromě prvoligových utká-
ní muži sehráli hned několik 
dalších zajímavých utkání.  
V přípravě a reprezentační pře-
stávce to byly například zápasy  
s extraligovými Hranicemi 
nebo Zubřím či exhibiční 
utkání s arabským celkem 
Abú Dhabí. Dále pak utká-
ní Českého poháru nejprve  
v Dřevohosticích na posled-
ním antukovém hřišti v re-
publice a v osmifinále doma  
s Hranicemi, obhájcem pohá-
rového titulu a lídrem extrali-
gy (prohra 24:26).  
Všechna utkání na domácí pa-
lubovce, jak ligová, tak ostatní, 
vždy mají bohatou diváckou 
návštěvu, což značí, že diváky 
v Litovli házená zajímá a baví. 
Za to vám moc děkujeme! 
Utkání s Hranicemi pak měla 
ještě další tahák pro diváky,  
a to vidět hrát proti Litovli 
naše odchovance Jardu Ze-
mánka, který se po 10 letech 

vrátil ze zahraničí, a také mla-
dého Matěje Konšela, oba jako 
letošní posily právě Hranic.

mládež 
Litovelská házená však není 
zdaleka zastoupena jen týmem 
mužů. Kromě nich tvoří oddíl 
pět mládežnických týmů od 
miniházené po dorostence. 
Celkem se naši trenéři starají 
o 75 dětí. 
V polovině léta se uskutečni-
lo velké týdenní soustředění 
mládeže v Lipové-lázních.  
V krásném prostředí s výhle-
dem na vrcholy Jeseníků se 
zdokonalovalo ve svých do-
vednostech 30 hráčů. V září 
jsme opět pořádali Dětské 
dopoledne s házenou, větší 
účast zájemců o házenou z řad 
dětí však letos zkazilo deštivé  
a sychravé počasí. 
Poté se už rozběhly mistrov-
ské soutěže. Mladší dorostenci 
jsou ve 2. lize po osmi kolech 
zatím na 8. místě se třemi vý-
hrami a jednou remízou. Nej-
lepšími střelci jsou shodně  
D. Číhal a P. Vařeka se 43 bran-
kami. 
Starší žáci již mají svoji soutěž 
dohránu. Umístili se na pěk-
ném 3. místě za osm vítězství 
z deseti utkání. Zajistili si tak 
postup do tzv. žákovské ligy, 
která probíhá přes zimní ob-
dobí. 

Mladší žáci dohráli svoji sou-
těž až po uzávěrce vydání, po 
devíti odehraných utkáních  
z dvanácti momentálně oku-
pují 7. místo tabulky. Tým je 
však hodně mladý, úspěšně se 
do něj zapojují hráči, kteří pa-
tří věkem ještě do miniházené.
Obě družstva miniházené 
absolvovala během podzimu 
sérii turnajů. Tato kategorie 
je určena pro naše nejmenší 
svěřence ve věku od 7 do 11 
let. Děti zde získávají a zdoko-
nalují své házenkářské doved-
nosti. Soutěže se ještě nehrají 
na výsledky, důležitější je, aby 
mládež získala základy, a hlav-
ně kladný vztah ke sportu. 

Závěrem
Celkově hodnotíme uplynu-
lý rok 2013 jako rok úspěšný. 
Uspořádali jsme řadu utkání 
a dalších akcí, vždy za velké-
ho zájmu litovelské veřejnosti. 
Děkujeme našim malým i vět-
ším partnerům za jejich pří-
zeň a trvající podporu sportu, 
jmenovitě především městu 
Litovel, firmě Papcel nebo Pi-
vovaru Litovel.  
Příští rok bude ve znamení 
80. výročí založení házené  
v Litovli. Při této příležitosti se 
už teď můžete těšit na několik 
zajímavých počinů. Nechte se 
překvapit!

R. Šimek, foto: P. Štěpánek

Sportovní pozvánky

HÁZENÁ
 7. 12. v 15 hod.
mladší dorost – DTJ Polanka n. o.   
 7. 12. v 17 hod.
muži – 1. HK Dvůr Králové n. L.  

 FLORBAL
 1. 12. v 8 hod.
starší žáci –  fbc Šternberk
 1. 12. v 10.30 hod.
starší žáci – fbc asper Šumperk

Házenkáři Tatranu Litovel 
přejí všem svým partnerům, příznivcům 

a členům příjemné Vánoce a hodně zdraví, 
štěstí a úspěchů

 v novém roce 2014.
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Kam o adventu? Třeba do Loštic

Pokud se v adventním čase 
vydáte do Loštic prohléd-
nout si vyřezávaný betlém 
Jaroslava Beneše (nahoře jsou 
zachyceny nové figurky z něj), 
který je letos zpřístupněn již 
po sedmnácté, nepřehlédněte 
autobusovou čekárnu naproti 
jeho domu. Ještě před něko-
lika měsíci špinavý prostor 
a útočiště kouřící mládeže je 
nyní výtvarným dílem, které 
svým duchem koresponduje  
s Benešovým betlémem.
Malíř Petr Herzig Dubický 
zde v loštické krajině zachytil 
výrazné postavy našeho kraje, 
mezi nimi i Gustava Frišten-
ského se sudy piva v rukou 
(vlevo). Společnost mu dělá 
třeba cestovatel Jan Eskymo 
Welzl, obr Drásal, liška Bys-
trouška nebo sám autor.         hk

Kdo je kdo – výsledky ze strany 10–11
1D, 2H, 3a, 4c, 5f, 6e, 7B, 8K, 9J, 10i, 11L, 12G
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Odhalení sochy Gustava Frištenského
proběhlo za účasti řady hostů i přihlížejících v pátek 8. lis-
topadu. K účastníkům promluvil mj. autor sochy Jiří finger, 
zápasníkův synovec Gustav frištenský, který přijel až ze Švý-
carska, iniciátorka celé akce Zdeňka frištenská a další. 
Po slavnostním aktu měli zájemci možnost prohlédnout si 
ve vstupní hale sokolovny výstavu o tomto zápasníkovi.
Spolu se sochou byla představena i pověst o kouzelné pod-
kově, kterou má frištenský u nohou. Kdo se jí dotkne, bude 
prý krásný a silný.

Samotného aktu odhalení se zhostili staros-
ta Litovle Zdeněk Potužák, emeritní ředitel 
pivovaru Miroslav Koutek, zástupce Olo-
mouckého kraje Radovan Rašťák a senátor 
Karel Korytář.                                                 foto: hk

Na fotografii vlevo nahoře poskytuje autor 
sochy Mgr. A. Jiří Finger rozhovor České 
televizi. Reportáž z odhalení sochy můžete 
nalézt na adrese www.ceskatelevize.cz. 
Stačí zde do vyhledávacího okna zadat vý-
raz Frištenský.

Symbolická výsadba stromů
Zasadit strom znamená vykonat čin vzájemnosti a lásky k bliž-
nímu... neboť onen, kdo jej sází, není ten, jenž usedne v jeho 
stínu. Prévostova slova jsou mottem projektu rodinné háje, který 
prosazuje ozeleňování lokalit za přispění místních obyvatel. K vý-
sadbě tří stromů v mŠ Kollárova a Gemerská proto přispěly i samy 
děti (foto 1,2). U stromů, na nichž „porostou“ dárky, a nesou proto 
jméno dárečkovníky, se děti při slavnostních příležitostech poučí 
o významu toho dárky nejen dostávat, ale i dávat.
mladá lípa přibyla na nově opraveném dvoře ZŠ Jungmannova 
(foto 3–5). Jejím úkolem je nejen korunovat zdařilé dílo, ale také 
umožnit žákům ekoškoly účast na něčem, co přesáhne jejich 
školní věk. Kolem lípy Josefa Jungmanna je kryt vytvořený z pís-
men, z nichž lze složit sousloví Jungmanka Litovel.               foto: hk
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