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Nahlédnutí k sousedům – výstava o Střeni

Střeň na obraze Františka Lóna z roku 1943

snímek téhož místa z roku 1928

Vesnička zapadlá v hanáckém kraji,
stěží ji rodilí Hanáci znají.
Olomouc, Štěpánov a dále k Praze,
takto ji najdete na mapě snáze.

Mají tam nádraží jak klícku ptačí,
hanácká pýcha se z něj hned zračí.
Okénka vesele do kraje svítí,
plná jsou muškátů, drobného kvítí.

Vesnička samotná za les se krčí,
není tu jedloví, bor ani smrčí.
Hanácké duby to, buky a břízky,
v dáli se rýsuje Kopeček nízký. /.../

Však ani ve Střeni uprostřed Hané
nemají slamníky růžemi stlané.
Po celé vesnici růže dnes voní,
radost je pohlédnout, když jdeme po ní.

Nejraději vzpomínám na krásné lesy,
kde v mládí společně hrávali jsme si.
Vzpomínka nejhezčí v duši mi plane
na rodnou vesničku uprostřed Hané.

Báseň neznámého autora, 
vzpomínka na rodnou obec, je 
jedním z kamínků skládačky, 
jíž se představuje obec Střeň na  
výstavě v litovelském muzeu.
Cestu za charakterem vesnice 
lze absolvovat listováním sta-
rými kronikami, svázanými 
ročníky Střeňského zpravodaje 
či Historií obce Střeně z roku 
1999, již lze v muzeu i zakou-
pit. Střeň se představuje také 
jako obec hasičů, sportovců 
(pochází odsud úspěšná cyk-

listka Jiřina Ščučková), mys-
livců i rybářů. Její obyvatelé 
ukazují své umění v malování 
či vyšívání obrazů, pletení ko-
šíků, pečení dortů... Ke zhléd-
nutí je i zvon z kaple z r. 1718.
Zkrátka, chcete-li poznat Střeň, 
výstava je vám otevřena až do 
27. dubna, vždy od pondělí do 
pátku od 9 do 16 hodin.
A na obec nezapomeneme ani  
v Litovelských novinách. Ten-
tokrát si můžete na straně 7 
přečíst něco o její historii.       hk

TÉMA MĚSÍCE
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Městská televize

Premiéra   st 5. 2. v 18.45 hod.
 st 19. 2. 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

Život na Litovelsku v roce 2013
K počátku roku patří i bilance 
nad změnami, které se udály  
v roce předchozím. Jak se pro-
měnil váš osobní život, posuď-
te sami. Jakých změn doznalo 
obyvatelstvo Litovle a jejích 
místních částí vám odhalíme 
v následujícím přehledu.

K 31. 12. 2013 žilo v Litovli  
a místních částech 9 846 ob-
čanů. Z tohoto počtu jich při-
padá 7 279 na Litovel s Cho-
řelicemi. Na druhém místě co 
do počtu obyvatel jsou Naso-
bůrky (444), dále pak Unčovi-
ce (397), Myslechovice (368), 
Chudobín (241), Nová Ves  
a Tři Dvory (obě 237), Rozva-
dovice (216), Březové (188), 
Savín (140) a nakonec Víska 
(99). 
V uvedených obcích žije 4 298 
žen a 706 dívek, mužů je 4 147 
a chlapců 695. Průměrný věk 
všech obyvatel je 41,5 roku.

Počet obyvatel se proměňuje 
například stěhováním. Loni se 
k nám přistěhovalo 211 obyva-
tel, odstěhovalo se jich 172.

125 občanů ubylo vlivem úmr-
tí. Narodilo se jich však 101. 
Děvčat bylo 45, chlapců 56.
K nejčastějším jménům no-
vorozenců patřila u dívek Ve-
ronika (4), Nela (4) a Tereza 
(3). Mezi chlapci byl nejoblí-
benější Adam (5), Matěj (5)  
a Štěpán (4). Někteří rodiče 
ale volili málo obvyklá jména, 
např. Adelein, Emily, Augus-
tin, Valentino Věroslav a dnes 
už i ženské jméno Blažena.
Do prvních tříd na Litovelsku 
(tj. v Litovli, Července, Haňo-
vicích, Cholině a Pňovicích) 
nastoupilo v tomto školním 
roce 139 dětí, z toho 91 v Li-
tovli. Devátou třídu ukončilo 
114 dětí, z toho 98 v Litovli.

V loňském roce bylo v Litovli 
uzavřeno 52 sňatků. Manžel-
ství ukončilo rozvodem 22 
párů.

Při srovnání s rokem 2012 
zjistíme, že se počet obyvatel 
zvýšil o 11, narodilo se víc dětí 
a ubylo rozvodů. Bilance tedy 
vyznívá celkem pozitivně.  red.

z vítání občánků 18. 5. 2013                    foto: A. Sienelová  

Úhrada místních poplatků

Využijte bezpečnostních stojanů
V průběhu podzimu byly v Li-
tovli rozmístěny nové bezpeč-
nostní stojany na jízdní kola.
Aby bylo odstavené kolo lépe 
chráněno před případným zci-
zením, je jeho kostra uchycena 
k tělesu stojanu masivní kovo-
vou závorou, která je uzamče-
na speciálním zámkem. Tento 
zámek se hodí do všech sto-
janů tohoto typu, které jsou 
rozmístěny i v dalších městech 
ČR. V Litovli jej lze zakou-
pit v informačním centru na 
náměstí Přemysla Otakara za  
75 Kč.

Nové stojany jsou umístěny 
na náměstí Přemysla Otakara  
před Záložnou a před cukrár-
nou Ječmínek, dále před poli-
klinikou a u výstupního zálivu 
na autobusovém nádraží. 
Cyklisté tyto speciální, červe-
ně natřené stojany prozatím 
využívají nejčastěji jen jako 
obyčejné stojany, což zname-
ná, že si svá kola zamykají ke 
kovové konstrukci lankovým 
zámkem. Takovéto uzamčení 
ale není bezpečné a nový sto-
jan tak nemůže plnit svůj bez-
pečnostní účel.                    red.

Do 30. června tohoto roku 
je třeba uhradit povinný po-
platek za svoz komunálního 
odpadu, který činí 500 Kč na 
osobu za rok.
Do téhož data jsou i majitelé 
psů povinni zaplatit poplatek 
ze psů. Základní sazba pro psy 
chované přímo v Litovli činí 
300 Kč (pes v RD) a 1000 Kč 
(pes v bytě), v místních čás-
tech je to 150 Kč za psa v RD 
a 500 Kč za psa v bytě. U kaž-
dého dalšího psa v domácnosti 
se sazba zvyšuje.
Místní poplatky lze uhradit 
buď v hotovosti, nebo plateb-

ní kartou na jedné z pokladen 
městského úřadu (buď na ná-
městí v přízemí zelené budovy 
č. 779, nebo v Havlíčkově ulici 
č. 818) v úředních hodinách 
(po, st 7–11.30 a 12–17 hod., 
út, čt 7–11.30 a 12–15 hod., pá 
7–13 hod.).
Bezhotovostně lze platbu pro-
vést na účet 19-3620811/0100. 
V tom případě je třeba na ad-
resu vitoulova@mestolitovel.
cz zaslat avizo platby, tj. jakou 
platbu, za které osoby a z kte-
rého účtu provádíte. Na webo-
vých stránkách města je k dis-
pozici i formulář.                    red.

Pozvánka do knihovny na křest a výstavu
Pro všechny příznivce a čte-
náře regionální literatury, ze-
jména pro příznivce litovel-
ského autora Petra Lindušky, 
připravujeme křest další z řady 
knížek psaných v hanáckém 
dialektu, tentokrát s názvem 
Hanácká konverzace pro Pra-
žáke, okolični a iny cezence 
anebo Vitéte na Hané! Knihu 

pokřtíme ve středu 12. února  
v 17.30 hodin v městské 
knihovně v Litovli. Autor se 
těší na setkání se čtenáři své 
nové knížky. 
Návštěvu knihovny můžete 
také naplánovat kvůli zhléd-
nutí výstavy oceněných prací 
středoškolských studentů z fo-
tografické soutěže Evropa všu-

de, kam se podívám, kterou 
představuje sdružení OK4EU. 
Potrvá do konce února. 
Otvírací doba knihovny: po, čt 
9–12 a 13–18, út 9–12 a 13–17, 
pá 12–17 hodin.
Veškeré informace o dění 
v knihovně najdete také na 
http://www.knih-litovel.cz.

L. Fišrová
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Vyneseno z radnice
30. zasedání zastupitelstva, 
konané dne 17. prosince 2013
Zastupitelstvo města Litovel
 schvaluje zastavení projektu  
a nepřijetí dotace na akci Protieroz-
ní opatření v Myslechovicích
 schvaluje zastavení projektu  
a nepřijetí dotace na akci Založení 
parku – Staré město, Litovel
 schvaluje zastavení projektu  
a nepřijetí dotace na akci Kontejne-
ry na tříděný odpad – 7 stanovišť  
v Litovli
 schvaluje podání žádosti o dotaci 
na projekt Kompostárna Litovel  
z Operačního programu Životní pro-
středí a zajištění spolufinancování 
projektu z vlastních zdrojů města
 schvaluje zpracování územní 
studie na dopravní řešení lokality 
Javoříčská, Komárov a přístup ke 
koupališti.

60. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 19. prosince 2013
rada města Litovel
 schvaluje uzavření smlouvy  
o dílo mezi městem Litovel a pa-
nem r. S. na akci restaurování 
kamenného pomníku padlého so-
větského letce na Komárově
 schvaluje uzavření smlouvy  
o dílo mezi městem Litovel a firmou 
Bonita Group Service na dodávku  
a montáž celokovového kolotoče  
s plastovými sedáky pro místní část 
Březové, a to v období březen–du-
ben 2014
 schvaluje záměr zpracovat Velké 
dějiny města Litovel a současně 
schvaluje objednání monografie  
u PhDr. V. K.

61. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 9. ledna 2014
rada města Litovel
 schvaluje uzavření smlouvy o ná-
jmu části pozemku na sídlišti Karla 
Sedláka v místě, kde býval novino-
vý stánek, s paní Z. M. za účelem 
umístění prodejního stánku s ovo-
cem, zeleninou a jiným obdobným 
sortimentem, a to s účinností od  
1. 2. 2014.                            výběr redakce

Stíny Litovelska

 V noci ze 3. na 4. 1. poškodil do-
sud neznámý pachatel skleněnou 
výlohu vstupních dveří na prodejně 
albert v Litovli.
 Dne 5. 1. v podvečerních hodi-
nách natankoval dosud neznámý 
pachatel motorovou naftu na ben-
zinové čerpací stanici Pento na ulici 
Uničovské v Litovli a bez zaplacení 
odjel.
 Dne 10. 1. kolem 14. hodiny 
odcizil v prodejně albert dosud ne-
známý pachatel z dámské kabelky 
peněženku s finanční hotovostí  
a různými osobními doklady.
 Dne 11. 1. byl v nočních hodinách 
policejní hlídkou kontrolován ne-
osvětlený cyklista, který na výzvu  
k zastavení začal ujíždět, neuposle-
chl ani druhé výzvy a ujel. Dle míst-
ní znalosti ovšem policisté vědí,  
o jakou osobu jde.
 V době mezi 10. hodinou dne 
11. 1. a 14.50 hodinami dne 13. 1. 
odcizil dosud neznámý pachatel 
přední i zadní registrační značku  
z osobního motorového vozidla za-
parkovaného v ulici Sevení v Litovli.

Policie ČR

Výsledky tříkrálové sbírky

Litovel 74 275 Mezice 5 914

Bílá Lhota, 
Pateřín

2 244 Mladeč 4 436

Bílsko 4 572 Myslechovice 5 135

Bouzov, Doly 15 455 Náklo 22 081

cakov 4 985 Náměšť 30 255

Červenka 30 526 Nasobůrky 9 092

Dubčany 5 664 Odrlice 3 479

Haňovice 6 792 Olbramice 4 106

Hrabí 3 891 Olešnice 2 630

Hradečná 3 695 Pňovice 4 175

Hvozdečko 2 812 Podolí 3 224

Hynkov 6 051 Příkazy 20 981

cholina 8 288 rozvadovice 4 524

chořelice 5 415 Savín 2 986

Ješov 4 400 Senice 32 824

Kluzov 4 145 Senička 11 749

Kovářov 2 594 Skrbeň 21 948

Kozov, Blažov, 
Kadeřín, Svojanov, 

Bezděkov

8 626 Slavětín 3 598

Loučany 19 388 Sobáčov 3 212

Loučka 3 418 Tři Dvory 6 074

Luká 9 284 Unčovice 8 928

Měrotín 8 098 Vilémov 11 362

Při letošní Tříkrálové sbírce 
koledovalo v 50 obcích našeho 
regionu 104 skupinek kolední-
ků. Celkem bylo vykoledová-
no 457 331 Kč.
Vykoledovaná částka je ode-
slána na centrální charitní 
konto 66008822/0800, var. 
symbol 7028, a odsud rozdě-
lena do regionů na schválené 
projekty jednotlivých míst-
ních charit a na humanitární 
pomoc u nás i v zahraničí.
 
V roce 2013 bylo v Tříkrálové 
sbírce na Litovelsku vykoledo-
váno 435 649 Kč. Část sbírky 
určenou pro vlastní projekty 
Charity ve středisku Litovel 
jsme využili následovně: 
100 000 Kč na podporu provo-

zu pečovatelské služby
56 900 Kč na rekonstrukci 
prostor Charity
50 000 Kč na podporu provo-
zu mateřského centra
30 000 Kč na přímou pomoc 
sociálně slabým rodinám
20 000 Kč na podporu provo-
zu ošetřovatelské služby

Touto cestou děkujeme také 
všem, kteří svým darem při-
spěli na pomoc lidem v nouzi 
u nás i v zahraničí a na rozvoj 
charitních projektů. Stejně tak 
děkujeme všem koledníkům  
a vedoucím skupinek, kteří 
nám s Tříkrálovou sbírkou po-
máhali. 

 Ing. Ludmila Zavadilová, 
Charita Litovel

Výsledky sbírky v jednotlivých obcích

Uzávěrky LN
Milí čtenáři, protože se řada  
z Vás stane někdy přispěvateli 
novin, ať už článkem, ozná-
mením nebo inzercí, je užiteč-
né vědět něco o uzávěrkách.
Termín uzávěrky, který bývá 
uveden na 3. straně dole, 
označuje nejzazší den, do kte-
rého je možné příspěvek po-
slat. Po tomto termínu zbývají 
redakci tři až čtyři dny na to, 
aby noviny celkově sestavila 
a poslala je do tiskárny. Neo-
stýchejte se proto příspěvky 
posílat dřív. Datum uzávěrky 
je poslední den, nikoli jediný 
možný.
V roce 2014 jsou termíny uzá-
věrek následující: 
18. 2., 19. 3., 17. 4., 19. 5.,  
18. 6., 20. 7., 19. 8., 18. 9.,  
20. 10., 18. 11., 11. 12.          red.
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V obci Bílsko je od ledna 2014 
otevřen moderně zrekon-
struovaný Domov pro klienty  
s chronickým duševním one-
mocněním. Jde o zařízení s ka-
pacitou více než 30 osob, které 
nabízí komplexní zdravotní, 
pečovatelskou a ošetřovatel-
skou péči v celoročním pro-
vozu uživatelům v seniorském 
věku. 
Zařízení vzniklo v obci, která 
má dlouholetou tradici pomo-
ci lidem vyžadujícím zvláštní 
péči. Navazuje na předcho-
zí ústav sociální péče, jehož 
klienti byli přestěhováni do 
Litovle. Domov je umístěn  
v budově, kde ústav dříve sídlil 
a která prošla nákladnou mo-
dernizací.
V souladu s plánem rozvoje 
sociálních služeb Olomoucké-
ho kraje vzniklo tedy zařízení 
potřebné, moderní a žádané 

klienty z celého regionu, ba  
i z jiných krajů. Odborný per-
sonál klade důraz na zachová-
ní soběstačnosti, individuality 
a životního rytmu všech uži-
vatelů. Těm je nabízeno celo-
denní stravování a ubytování 
v moderních dvoulůžkových 
pokojích s denními aktivizač-
ními a sociálně terapeutickými 
činnostmi. Obec Bílsko, kte-
rá je nazývána klimatickými 
lázněmi Hané, leží v krásné 
přírodní oblasti lesnaté vr-
choviny. Pro klienty je proto 
připraven vycházkový okruh  
a i nejbližší okolí Domova na-
bízí místa k poklidnému od-
počinku. 
Tato registrovaná sociální služ-
ba vznikla z iniciativy obecní-
ho zastupitelstva Bílska v čele 
se starostkou Marií Grézlovou 
a je koncipována jako obecně 
prospěšná společnost.  

V rámci obce i mikroregionu 
přinese nově vzniklá sociál-
ní služba vedle své primární 
funkce, tj. pomoci potřebným 
lidem, kteří se ocitli v tíživé 
zdravotní a sociální situaci,  
i vzpruhu lokální zaměstna-
nosti a rozvoj infrastruktury 
této oblasti. Je důkazem toho, 
že v dnešním světě nerozho-
dují o všem peníze, ale existují 

i další hodnoty, jako je důstoj-
ný, aktivní a hodnotný život  
a podpora lidí s chronickým 
duševním onemocněním. 

Mirko Spurník, ředitel

Možnost podat si žádost na 
umístění do domova dosud 
trvá.
O zařízení se dozvíte více na  
www.domov-bilsko.cz.

V Bílsku byl otevřen domov pro klienty s duševním onemocněním

Litovelsko se dočkalo. Konečně 
má vlastní reklamní film, kde 
se může pochlubit nevšední-
mi krásami kraje. Sedm minut 
filmu je skutečným důkazem 
toho, že Litovelsko je oprav-
du mimořádným regionem. 
Těžko by se hledala podobně 
atraktivní oblast v Olomouc-
kém kraji, možná i v celé ČR. 
Hrad, který si zahrál málem  
v každé pohádce, zámky, kráp-
níkové jeskyně, arboretum, 
krásná řeka se svými meandry, 
lužní lesy… Tyto krásy patří  
k sobě a divák je ve filmu vidí 
jako celek. Může se stát, že se i 
místní obyvatel, který zde žije 
od narození, zeptá sám sebe: 

Znám vlastně svůj kraj? Znám 
všechna ta krásná místa, která 
jsou ve filmu vidět? A zhléd-
nutí filmu možná přiláká do 
našeho regionu i návštěvníky 
z jiných krajů, třeba i z ciziny. 
Film je záměrně bez komen-
táře, aby nemohly vzniknout 
žádné bariéry.
Příběh začíná v samotném 
centru Litovelska, nad měs-
tem Litovlí. Záběry města  
z ptačí perspektivy jsou toče-
ny za pomoci moderní okto-
koptéry, malého vrtulníčku, 
který je dálkově ovládán ze 
země. Ve filmu kamera přeletí 
kolem věže litovelské radnice, 
krátce se objeví interiér věže  

a v rychlém sledu se objevu-
jí zajímavosti města. Záběry 
mimo město jsou pak trochu 
pomalejší, klidnější.  
Filmový spot, který byl nato-
čen v roce 2013, ukazuje jen ty 
největší zajímavosti z Litovle  
a okolí. Ve skutečnosti nabízí 
Litovelsko mnohem víc turi-
sticky atraktivních cílů. Do 
filmu se sice nevešly, ale stačí 
chodit s otevřenýma očima. 
A člověk žasne: tajemné smír-
čí kříže, studánky se svatými 
vodami, kostely a kapličky, 
technické památky, památníky 
padlým… A ta příroda!
Jeden film o Litovelsku už je 
dokončený, ale natáčení není  
u konce. V současné době se 
připravuje další film. V něm 
bude místo pro všech 22 obcí 
Mikroregionu Litovelsko. Dá 
se říct, že je časosběrný. Natá-
čení probíhá celý rok tak, aby 
mohlo být zachyceno co nej-
víc ze života obcí, jejich zvyky, 
staré i novodobé tradice. Slav-
nostní mše, adventní slavnos-
ti, Kluzovsky hode, květinový 
ples, poutě – starostové obcí 
sami vybírali, co by se ve filmu 
mělo objevit. Diváci si musí 

počkat do léta 2014, kdy bude  
i tento film dokončen.
Film však není prvním zma-
pováním obcí Litovelska. 
Všechny obce už dostaly místo 
v publikaci, kterou mikroregi-
on vydal v roce 2012 – Obráz-
ky z Litovelska. I v ní je vidět, 
jaké zajímavosti se v jednotli-
vých obcích skrývají. Knížečka 
je spíš obrázková, fotografie 
jsou ale doplněny příběhy, ať 
novodobými nebo z dávné 
minulosti. A příběhy z Lito-
velska je nutné stejně jako jiné 
památky a zajímavosti chrá-
nit a udržovat. Knížku vydal 
Mikroregion Litovelsko s po-
mocí dotace z MMR ČR. Tisk  
a grafické zpracování provedla 
firma Mapy Machovský Olo-
mouc.
Film o Litovli a Litovelsku je 
volně přístupný na webových 
stránkách města Litovel. Po-
dívejte se a sami posuďte, jestli 
opravdu znáte svůj kraj. Mož-
ná že znáte, ale kamera, která 
film točila, měla i křídla. A ten 
pohled zná málokdo. Pro Mi-
kroregion Litovelsko film na-
točila firma M-Ark Olomouc.

Eva Vaňková

Natáčejí se propagační filmy zachycující atraktivity Litovelska
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Koutek dobrých zpráv
Kvarta pomáhá Afričanům
Před časem nás jeden čtenář 
upozornil na zajímavou čin-
nost kvarty litovelského gym-
názia. 
Tato třída již třetím rokem 
u příležitosti dne otevřených 
dveří gymnázia prodává své 
výrobky, jako např. koláčky, 
perníky atd. Za peníze, které 
prodejem strží, pak nakoupí 
v rámci projektu  Skutečný 
dárek humanitární organi-
zace Člověk v tísni darovací 
certifikáty, které odpovídají 
konkrétnímu daru pro po-
třebné lidi v Africe či Asii.
Za poslední výtěžek 3 800 Kč 
pořídili studenti šest dárko-
vých certifikátů v různé hod-
notě. Přispěli např. na školní 
pomůcky pro sedm nema-
jetných dětí nebo hygienický 
záchod, jehož užívání omezí 
výskyt nemocí i riziko konta-
minace vody.
„Tímto studentům i škole dě-

kuji a přeji, aby pokračovali  
v této krásné tradici,“ vzkazu-
je čtenář a my se přidáváme.
Pokud by i Vás podobná for-
ma pomoci, která může činit 
už 150 Kč, zajímala, dozvíte 
se více na www.skutecnyda-
rek.cz.

Výzva
Chcete i Vy někoho ocenit, 
pochválit, za něco poděko-
vat? Dejte nám vědět. Dob-
rých zpráv není nikdy dost.

správná odpověď z minulého čísla:
mlynářský znak 
(k vidění je na Staroštíkově mlýně)
vylosovaný výherce:
Karel Čáslava

Litovel je měs-
to tradičně 
spojené s pivo-

varnictvím. Ne 
vždy však pivo zde 

produkované bylo dostatečně 
kvalitní. Proto se v 18. století 
rozhodli právováreční měšťa-
né koupit od vdovy Veroniky 
Kiesslichové dům na rohu 
Komenského a Šerhovní ulice 
(mj. dnešní tělocvična SOŠ) 
a na jeho místě postavit nový 
společný pivovar. 
Zadní část domu, kde je dnes 

tělocvična, prodali pivovarníci 
městu, které zde zřídilo „zadní 
kasárna“. Když ve 2. polovině 
19. století získali budovu zpět, 
zřídili zde sladovnu.
Na památku vybudování pivo-
varu je dodnes v ulici Šerhovní 
na budově umístěna pamětní 
deska s latinským nápisem, 
který v překladu znamená: 
Tento dům byl vystavěn nákla-
dem výčepníků a prací dělní-
kovou pro potomstvo. 
Nápis však obsahuje i druhé 
sdělení, neboť je zároveň chro-

nogramem, který dává vědět, 
ve kterém roce byl dům po-
staven.
Rozluštíte chronogram? ptá 
se paní Ró. Ve kterém roce to 
tedy bylo?
Své odpovědi posílejte do  
18. února na korespondenč-
ní či mailovou adresu re-
dakce. Uveďte i své telefonní 
číslo.
Vylosovaný výherce získá 
dvě vstupenky na vybra-
né březnové představení od 
Městského klubu Litovel.

Paní rÓ se ptá: ROZLUŠTÍTE CHRONOGRAM? SOUTěŽ    SOUTěŽ    SOUTěŽ

 úterý 18. února od 17 hodin
archeologické poznatky z dob nej-
staršího osídlení Litovle a okolí;  
přednáška archeoložky Mgr. Pavlíny 
Kalábkové, Ph.D., z Univerzity Pa-
lackého v Olomouci ve výstavních 
prostorech Muzea Litovel
 sobota 8. března odpoledne
Vlastivědné muzeum Olomouc; au-
tobusový zájezd s prohlídkou vybra-
ných stálých expozic s průvodcem 
 čtvrtek 27. března od 17.30 hod.
hudební večer s muzikologem  
a folkloristou prof. PhDr. Pavlem 
Klapilem, cSc., ve výstavních pro-
storech Muzea Litovel
 sobota 12. dubna 
zahájení turistické sezóny v Litovli
 sobota 19. dubna 11–16 hod.
Silácká Litovel ve sportovní hale ZŠ 
Vítězná 
 sobota 26., nebo neděle 27. 
dubna 6.30–11 hodin 
vítání ptačího zpěvu v Litovli, vy-
cházka vedená amatérským ornito-
logem Janem Vidlařem 
 sobota 17. května od 14 hodin
vycházka po vybrané části litovel-
ského hřbitova s komentářem účast-
níků, vede Marie Hrubá

 sobota 24. května   
autobusový zájezd na Konicko 
(místní průvodci):
Konice – zámek s expozicí řemesel  
a sekyr, prohlídka města
Brodek u Konice – místní řemeslníci 
a firma Naděje paní Podhorné
Přemyslovice, Hačky – technické pa-
mátky (1–2 větrné mlýny)
 sobota 28. června
autobusový zájezd jako doprovodný 
program k železniční výstavě v Mu-
zeu Litovel Mladějovská průmyslová 
dráha, projížďka historickým vla-
kem, Průmyslové muzeum Mladějov

Změna termínů a programu vyhra-
zena. 
aktuální informace a pozvánky 
na naše akce můžete dostávat i e-
-mailem. Stačí se nám jen ozvat, že  
o tuto službu máte zájem.

Kontakt:
Muzejní společnost Litovelska
Mgr. robert Najman (předseda MSL),
Mgr. Zdenka frištenská (místopřed-
sedkyně MSL )
Muzeum Litovel, Smyčkova 795
e-mail: muzeum@muzeumlitovel.cz

Plán akcí MSL na 1. pololetí roku 2014

Výstaviště Flora otvírá pavilon A

Haňovské košt, výzva pro pěstitele
Letos po sedmé pořádá občan-
ské sdružení Haňovští soutěž 
o nejlepší pálenku z Haňovic. 
A nejen z nich. Pokud se vám 
v roce 2013 podařilo vypálit 
obzvlášť chutný mok, můžete 
jej až do 27. března přihlásit na 
obecním úřadě v Haňovicích, 
ať jste odkudkoli. 
Stačí dodat vzorek o objemu 
0,3 l (nejvýše dva, a to z různé-

ho ovoce či vypálení) a uvést, 
z jakého ovoce pálenka je, kde 
bylo nasbíráno, kde vypáleno 
a jaký je obsah alkoholu.
Každý, kdo dodá alespoň je-
den vzorek, může být členem 
komise.
Soutěž proběhne 29. března 
v kulturním domě v Haňovi-
cích. Více se dozvíte na www.
hanovice.cz.                   red.

Novou sezónu Výstaviště Flo-
ra Olomouc otevře výstava 
služeb cestovního ruchu a vy-
užití volného času TOURISM 
EXPO. Devatenáctý ročník 
veletrhu zaměřeného na pro-
pagaci  cestovního ruchu a tu-
ristiky se bude konat ve dnech 
14.–16. února (denně od 10 do 

18 hod., poslední den do 17 
hod.) už v nově zrekonstruo-
vaném a dobudovaném hlav-
ním pavilonu A!
Návštěvníci se seznámí s na-
bídkou domácích i zahranič-
ních dovolených a pobytů 
či zajímavostmi a tradicemi  
z různých regionů ČR.            red.
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Ze společnosti

Odešli
v době od 17. prosince do 20. ledna
Květoslava Krumniklová z choliny (92 let)
Jan Mizera z chudobína (67 let)
Ludmila Špundová z Nasobůrek (75 let)
richard Řmot ze Savína (73 let)
alois Švec z Červenky (86 let) 
františek Navrátil z Červenky (81 let)
Věra Hlavinková z Litovle (70 let)
Ludmila Musilová z Litovle (87 let)
Marie Štěpánková z Litovle (92 let)
františka Slouková z Litovle (79 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Hrandop a Hlubinka.

Inzerce

MUDr. Lenka Válková, praktický lékař pro do-
spělé, otevřela svou praxi na poliklinice v Uničově 
v ul. Nemocniční 270/5. Klienti všech pojišťoven se 
mohou objednat k registraci na tel. 607 077 655. 
Webové stránky: www.ordinacevalkova.cz

Blahopřání

iNZerce

Nová publikace o Litovli od Lubomíra Šika

Pan Lubomír Šik, popularizátor litovel-
ské historie a zároveň čestný člen Muzej-
ní společnosti Litovelska, o. s., si nadělil  
k Vánocům krásný dárek. Zpracoval pro 
vydání publikaci s názvem Litovel ve 20. 
století, která má dohromady 1 760 stránek 
a 546 fotografií. Rozdělil ji na 3 svazky  
a 10 trojdílných kompletů nechal vytisk-
nout vlastním nákladem. 
Autor dílo charakterizuje následovně: 
„Práce je uvedena prologem, který popi-
suje situaci ve městě před počátkem sto-
letí. Jednotlivé díly jsou pak rozděleny na 
desítiletí, každé začíná úvodem a chro-
nologickým přehledem událostí. Násle-
dující text se věnuje podrobně tématům, 
jako je demografie, správa města, obchod  
a služby, průmysl, školství, zdravotnictví, 
kultura, sportovní a zájmové organizace. 

Je to vlastně shrnutí všeho, co autor zjistil 
z kronik, tisku, z dílčích publikací nebo 
jiných pramenů.“
Pan Šik uvažuje o tom, že by publikace 
mohla být krásným dárkovým předmě-
tem pro vyznamenané občany, oficiál-
ní návštěvy města, ale také pro zájemce  
z řad litovelské laické i odborné veřejnos-
ti. Dává své dílo k dispozici pro dotisk. 
Pracovníci muzea přijímají od 1. února do 
31. března závazné objednávky této práce, 
kterou si můžete prohlédnout v kancelá-
ři muzea. Po tomto datu bude zahájena 
komunikace s tiskárnou. Oproti podpisu 
bude v otevírací době muzea (pondělí až 
pátek od 9 do 16 hodin) vybírána záloha 
ve výši 500 Kč. Doplatek bude dle objed-
návky při převzetí hotového díla v květnu 
2014. Je možné pořídit i přebal (pouzdro) 
pro lepší uložení a vzhled ve Vaší knihov-
ně. Celková prodejní cena se předpokládá 
s pouzdrem 1 000 Kč, bez pouzdra 850 Kč. 
Těšíme se na Váš zájem.

Litovelští muzejníci

 

kompletní servis autoskel 
čištění interiérů, renovace laků  

leštění světlometů 
 

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

iNZerce

6. 2. 2014 oslaví pan Oldřich Zajíček významné 
životní jubileum, neuvěřitelných 80 let.
celý svůj život patří mezi lidi, kteří neposedí. Neu-
stále ho žene kupředu touha zkusit něco nového. 
Jeho velkým koníčkem je zahrádkářství, hlavně pěs-
tování netradičních rostlin. Od r. 1961 je v ZO Čes-
kého zahrádkářského svazu. Každoročně vystavuje 
svoje výpěstky v Litovli i v Olomouci na floře. 
aktivně též pracuje v Seniorklubu Litovel, kde se po-
dílí na pořádání cyklovýletů, zájezdů a besed. 
Miluje přírodu. Od mládí ho láká turistika. Dlou-
há léta jezdil na novoroční výstupy na Praděd.  
V posledních letech se těší na novoroční výšlapy  
s litovelskými turisty. 
rád cestuje. Procestoval téměř celou evropu.
Zajímá se o veškeré kulturní akce a přispívá svými 
sbírkami na výstavách. Je i chovatelem drobného 
ptactva.
Nepatří k lidem, co si stěžují, že něco nejde, ale ra-
ději přemýšlí, jak to udělat, a přiloží ruce k dílu. 
Svoji práci, zednictví, má rád, svoje zkušenosti pře-
dával i učňům. 
Jeho elán a různorodé aktivity mu mohou někteří 
mladší jen závidět.
Do dalších let přejeme panu Oldřichu Zajíčkovi  
hlavně pevné zdraví.

manželka a děti s rodinami

chovat k někomu hněv je jako pít jed 
a doufat, že se otráví ten druhý.
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V mnoha dokumentech, které se týkají Litovle, 
se pojednává o původu slova Litovel. V prvních 
listinách, které jsou psány česky, se objevuje slo-
vo Luthowl, následně pak jeho latinská varianta 
Luthounia a až o přibližně sto roků později (1373) 
německé Luttau.
Poslední řádné shrnutí vzniku názvu města učinil 
Josef Bezděčka ve svém díle Dějiny města Litovle 
od počátku až do února 1948[1]. Konstatuje, že jde   
o poměrně složitý problém, který řešilo mnoho 
jazykovědců (českých jazykovědců – poznámka 
autora). Dospěl k závěru, že pojmenování vychá-
zí z osobního slovanského jména Ljut nebo Lut. 
Vyvozuje z toho etymologický důkaz o původním 
slovanském osídlení.
Bylo by ale třeba vzít v úvahu i pohled německých 
jazykovědců. Například proto, že započetí výstavby 
města (s největší pravděpodobností r. 1256) spadá 
do doby velké (německé) kolonizace Moravy. Vý-
znamný podíl na ní měl olomoucký biskup Bruno 

ze Schauenburku, který pocházel se severního Ně-
mecka a jistou dobu působil v Magdeburgu. Tam se 
seznámil s fungováním tamního městského práva, 
které pak platilo i v Litovli. Též lokátor města Hein-
rich epich byl původem z Německa. Vliv českého 
krále Přemysla Otakara ii., kterému tou dobou bylo 
pouhých 23 roků, byl s největší pravděpodobností 
jen administrativní – potvrdil obyvatelům města 
privilegia. ani o mateřském jazyce tohoto krále nic 
nevíme. Byla to skutečně čeština, když jeho matka 
byla Němka Kunhuta Štaufská?  
Německy píšící litovelský historik Johann Kux[2] se 
ve svém díle Geschichte der Stadt Littau von den 
ältesten Zeiten bis zum Jahre 1848, které vyšlo 
původně v Brně r. 1900 a v reprintu v Německu  
r. 2011, jazykovému výkladu vzniku názvu města 
vyhnul. Můžeme se jen domnívat, proč. Považoval 
výklad o slovanském původu slova za postavený na 
reálných základech, či „jen“ neměl k dispozici dů-
kladný germanistický rozbor?

Otázka by ale mohla znít jinak. Převzalo nově loka-
lizované sídliště jméno od starší osady nacházející 
se na Starém městě?
Historikové předpokládají, že ano, ale jaké k tomu 
mají podklady? Dnes žádné. O mnoha starších okol-
ních obcích (chudobín r. 1200, Haňovice r. 1144, 
Myslechovice r. 1131) z historických pramenů víme, 
ale jak se jmenovalo předlokační sídlo na Starém 
městě, nevíme. Všechny listiny datované před rok 
1287, ve kterých je Litovel zmiňována, jsou dnes 
považovány za falza. ale historikové s nimi tiše 
počítají. 
ale..... nikdy ničemu nevěřte, dokud si to sami ne-
ověříte.

1. Bezděčka, J.: Dějiny města Litovle od počátku až do února 
1948,  rukopis 1993; knihovna Muzea Litovel
2. Kux, J.: Geschichte der Stadt Littau von den ältesten Zeiten 
bis zum Jahre 1848, Brno 1900, překlad K. Obšil; knihovna 
Muzea Litovel

NIKDY NIČEMU NEVěŘTE
historické nepřesnosti odhaluje Radovan UrválekNÁZEV MěSTA LITOVEL

Střípky ze života obyvatel Střeně nejen v čase doškových střech

Barevnou, mnohastránkovou publikaci  
o minulosti Střeně připravil pro účely 
výstavy bývalý starosta obce Milan Jaho-
da. Dozvíme se v ní třeba to, že...

... první zmínka o obci je nejistá
V listině krále Václava I. je Střeň pod 
označením Wstrene zmíněna již roku 
1249, když panovník určoval hranice 
majetku klášteru Hradisko. Je však mož-
né, že tato listina je falzem zhotoveným  
v samotném klášteře. Průkazný tedy zů-
stává až zápis v knize půhonné a nále-
zové olomoucké cúdy (tj. z jednání zem-
ského soudu) z roku 1390.

... obyvatelé se živili rybolovem
Ale nejen jím. Vedle řeky Moravy posky-
toval místním lidem obživu i les, zdroj 
dřeva pro vlastní potřebu i vrchnost. 
Dodávání dřeva a ryb majiteli panství 
(jímž byl ponejvíce klášter Hradisko,  
v držení jej však měla i světská vrchnost) 

byla nejběžnější robotní povin-
nost střeňských poddaných. 
Robotovat chodili také ke dvoru 
v Nákle, pod které Střeň patři-
la. V 80. letech 18. století byla 
pracovní povinnost nahrazena 
povinností vesnice odvádět 202 
zlatých a 36 krejcarů a 64 ra-
kouských sáhů dříví.

... děti chodily do školy v Nákle
Tedy někdy. Pokud zrovna ne-

byla obec odříznuta rozvodněnou 
Moravou. Škola byla zřízena při nákelské 
farnosti na počátku 17. století a obyvatelé 
Střeně platili učiteli za výuku svých dětí 
školné.
Také do kostela chodili obyvatelé do 
Nákla. Místnímu faráři sice neodváděli 
desátek, každá usedlost ale byla povinna 
odevzdat mu jedno kuře ročně (celkově 
tedy 16 kuřat) a každý usedlík byl povinen  
v době žní pracovat jeden den na farském 
poli. 

Mlít jezdili střeňští do mlýna ve Lhotě,  
a protože v obci nebyla ani hospoda, mu-
seli i za tímto zájmem putovat do Nákla.

... rozvoj přišel ve 20. století
Vlastně už v 19., dalo by se říci. Již roku 
1845 bylo vybudováno železniční spojení 
mezi Prahou a Olomoucí, které vedlo ko-
lem Střeně. Vlak zde však začal zastavovat 
až roku 1911, kdy bylo postaveno nádraží. 
Pevná silnice byla ve Střeni postavena až 

ve 20. letech.
V 1. polovině 20. století se v obci roz-
víjela i řemesla. Do hostince už nebylo 
třeba chodit do Nákla, ve Střeni byly 
dva. Mimo to několik obchodů, obuv-
níci, zámečník, holič, krejčí. 
Díky dostatečné zásobě písku v oblasti 
zde vznikly i dvě firmy na výrobu ce-
mentového zboží, jako byly betonové 
sloupky, tašky, skruže aj. Těžba písku 
skončila v 50. letech, když vznikla velká 
pískovna v Nákle.                       red.

na snímcích jsou domy s doškovými střechami ve 20. a 30. letech

POZNÁMKY
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Stalo se v Litovli

 22. 2. 1874 se na Záložně konala první valná 
hromada Sokola. Tělovýchovná jednota Sokol 
byla v Litovli založena jako protiváha německého 
tělocvičného spolku Turnverein. Přípravný výbor 
se sešel už 8. 9. 1873, prozatímním předsedou se 
stal dr. Karel Brom. Založení spolku pak schválilo 
brněnské místodržitelství. Starostou byl zvolen 
hostinský Josef Špička, místopředsedou Josef 
Šolc, jednatelem Jiljí Hloch, pokladníkem Mno-
hoslav Král (všichni z Litovle), správcem franti-
šek Běhal z Březového, náčelníkem Hynek Vavrda  
z Nasobůrek, dalšími členy výboru Kašpar Bednařík  
z Myslechovic, Jan Nepustil z Nasobůrek, franti-
šek Korhoň z Dubčan, Josef Sýkora z Nasobůrek a 
Josef Spurný z Odrlic. cíle Sokola nebyly zaměře-
ny jen na tělovýchovu, ale i na vzdělání a osvětu, 
chápán byl především jako spolek vlastenecký.
 3. 2. 1894 se na sokolských šibřinkách če-
povalo první pivo z litovelského rolnického 
pivovaru. Vyzdobené čtyřspřeží rozváželo pivo 
po okolních hospodách. Začal tvrdý konkurenč-
ní boj, nový pivovar se musel uplatnit na obsa-
zeném trhu. Kvalita litovelského piva však byla 
vynikající a napomáhala také národně zaměřená 
propagace.
 21. 2. 1914 zemřel v Olomouci ve věku 62 
let Jan Pecháček. Byl to první učitel veřejné 
české školy v Litovli, učil zde od jejího vzniku 
roku 1885. Působil i jako knihovník Měšťanské 
besedy, kde přejímal Havelkovu knihovnu. Když 
se proti němu soustředily útoky německé strany, 
byl v srpnu 1895 přeložen do Opatovic u Jevíčka. 
Česká strana jej vyprovodila při odchodu z Litovle 
11. 9. 1895 triumfálním průvodem jako mučed-
níka za českou věc. 4. 8. 1900 byl jmenován čest-
ným občanem Litovle. 
 V únoru 1964 nastoupil do závodu Tesla Li-
tovel jako nový ředitel Ing. Václav Černín. Na 
této pozici vystřídal františka Šroma. Průbojný 
mladý inženýr, absolvent vojenské techniky, při-
nesl do závodu nový styl. Velmi rázně odboural 
„strejcovské“ metody řízení, nesmlouvavě vyža-
doval přípravu a dochvilnost účastníků porad, 
přesnost podávaných informací. Důsledně dbal  
i na vystupování vedoucích pracovníků, po ob-
dobí dělnických modráků se zase k vyholeným 
tvářím začaly nosit bílé košile a vázanky. Zavedla 
se i vojenská terminologie, užší vedení se stalo 
„štábem“ a pod. V r.1968, v době Pražského jara, 
byl spolu s ředitelem Papcelu rafajem v čele pro-
gresivních sil v Litovli, angažoval se i ve zprovoz-

nění vysílače 
Ječmínek. 
Dne 1. 7. 1970 
byl odvo-
lán z funkce 
ředitele a 
podmínečně 
odsouzen.

Lubomír Šik

Kniha na tento měsíc

Když se ženy domluví / Irena Fuchsová

Tak jsme vykročili do šestého roku své 
existence a věříme, že i další „pětiletka“ 
bude neméně úspěšná. 
Ještě k poslední akci minulého roku – au-
tobusový zájezd do Moravského divadla 
Olomouc na muzikál Noc na Karlštejně 
byl mimořádně úspěšný a nebylo nikoho, 
komu by se nelíbil (včetně konzumace  
vánočního punče na olomouckém ná-
městí!). Prý máme jezdit častěji – tak zase 
něco vymyslíme!
V roce 2014 jsme již stihli první schůzku 
seniorů v DPS (8. 1.), kde jsme účastníky 
seznámili s rámcovým plánem činnosti 
na 1. pololetí a uvítali nápady i návrhy 
na naši další činnost. O zájezdu do Vlas-
tivědného muzea v Olomouci na výstavu  
o Egyptě povíme až příště. 
V měsíci únoru vás zveme na dvě akce. 
První bude beseda o Číně s paní Evou 
Vaňkovou, pracovnicí městského úřadu 
a manažerkou Mikroregionu Litovelsko, 
kterou již znáte ze společných akcí i pre-
zentace Mikroregionu v roce 2013. Akce 
se uskuteční ve středu 12. února od 16 ho-
din v jídelně DPS. Přijďte si poslechnout 
i podívat se na to, jak si dnes vede jedna 
z nových světových velmocí, dávná Říše 
středu.

Druhou akci jste si sami vyžádali – bude 
to již třetí setkání s videoklipy fotografa 
pana Mirka Pinkavy. Tentokrát se podí-
váme na Korsiku, do Itálie a navštívíme 
britskou metropoli Londýn. Sejdeme se 
opět ve středu  26. 2. v 16 hodin v Malém 
sále Záložny. Vyčistěte optiku a dobře se 
nalaďte, těšíme se na vás.
Jen ve stručnosti výhled na březen. Na 
12. březen chystáme besedu se členem 
Českého rybářského svazu Litovel. Na 
téměř státní svátek všech Josefů, středu  
19. března, si již vyleštěte lakýrky a při-
pravte taneční boty – opět se budeme 
loučit se zimou a vítat jaro tradičním ta-
nečním odpolednem v Koncertním sále 
Městského klubu. 
Snad už se do té doby nějaké to jaro přece 
jenom ukáže!?                         hj

Knihovna Unčovice
 knihovnice: Petra Špundová
 otvírací doba: pondělí, středa 16–18 hod.

Knihovna v Unčovicích se nachází v are-
álu budovy sokolovny, naproti mateřské 
školce. Pobočka je uvnitř nově zrekonstru-
ovaná a vymalovaná. Nabízí okolo 2 000 
knih různých žánrů.
Knihovnu navštěvují především ženy na 
mateřské dovolené se svými dětmi a ško-
láci. Z toho důvodu se s výběrem knih 
zaměřuji na jejich nejčastější požadavky 

(např. romány pro ženy, časopis Čtyřlístek, 
pohádky pro nejmenší, knihy zařazené  
v povinné školní četbě). Na žádost čtenářů 
je možnost pravidelně doplňovat litera-
turu dle jejich výběru, případně kdykoliv 
dodat konkrétní titul z knihovny v Litovli.
Ta také pravidelně obměňuje výtisky  
v rámci výměnného fondu, a to několikrát 
do roka.
V knihovně se nachází i počítač, kde je 
možnost zdarma navštívit internet a také 
si za poplatek nechat vytisknout černobílé 
dokumenty.

Ráda bych poukázala na autorku Irenu 
Fuchsovou, která publikovala řadu skvě-
lých knih zaměřených především na ženy. 
Jedna z nich se jmenuje Když se ženy do-
mluví. Obsahuje okolo třiceti krátkých, 
nenáročných, převážně lehce eroticky la-
děných povídek, které jsou plné humoru, 
vtipu, ironie a nečekaných zvratů.

pš

Zprávy ze Seniorklubu Litovel

iNZerce

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  
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SOBÁČOV
Již roku 1351 je obec doložena pod názvem 
Sobaczow, který se prakticky zachoval dodnes. 
Německy byla vesnice nazývána Sobatz.
V názvu lze rozeznat přivlastňovací koncovku 
-ov, která nás upozorňuje, že obec patřila dotyč-
né osobě. V tomto případě jí byl nějaký Sobáč. 
Jeho jméno je zdrobnělinou mužského křestní-
ho jména obsahujícího výraz sobě – např. Sobě-
slav, Soběhrd, Soběstoj aj.
Sobáčov je jediný v České republice. existuje ale 
také Sobákov, který se nachází poblíž Českého 
Dubu na Liberecku.

TŘI DVORY
roku 1618 jsou doloženy Třídvory (jak se jim 
lidově říká dosud), v 19. století se píše Tři dwo-
ry. Německou verzí a doslovným překladem je 
název Dreyhöffen.
Dvůr byla samostatně stojící hospodářská used-
lost. V našem případě se na jednom místě na-
cházely usedlosti tři.
Vesnice Tři Dvory se nachází také u Kolína. Toto 
jméno nese i několik samot, a to u Králík, chotě-
boře a Osové Bítýšky.
V Čr se vyskytují rovněž Čtyři Dvory, Sedm Dvo-
rů, řada Nových Dvorů, ale také třeba Hruškové 
či Svobodné Dvory a mnoho dalších.

UNČOVICE
Ve 14. století byl proveden záznam o obci Honc-
zowicz. Původní H na začátku bylo ve 20. století 
z oficiálního názvu odstraněno, v nářečí se však 
dochovala podoba Hônčovice. Německá podoba 
jména je Huntschowitz.
V pojmenování Unčovic se dochovalo mužské 
jméno Uneč nebo Unčě, které je zdrobnělinou 
některého ze složených jmen s komponentem 
uně či uněj (ten má význam lepší), jako např. 
Uněhost, Uněrad atd. Přípona -ovice napovídá, 
že šlo o obec, v níž sídlili rodoví potomci tohoto 
Unče.
Od stejného křestního jména je odvozen např.  
i nedaleký Uničov. Unčovice jsou však v repub-
lice jen jedny.

VÍSKA
roku 1479 se hovoří o Vesce, o sto let později se 
píše Wiska. Německý název Mühldörfel zname-
ná mlýnská víska, tedy vesnička, ve které stál 
mlýn. Mlynářství má ve Vísce předlouhou tradi-
ci. Je doloženo, že zde byl mlýn již v 1. polovině 
15. století.
Význam názvu této obce je zřejmý dodnes. Šlo  
a stále jde o malou vesničku.
Po celé Čr se nachází kolem dvaceti obcí téhož 
jména. Obvykle jde o malou vesničku, samotu 
nebo součást jiné, větší obce. Kromě nich exis-
tuje řada Vísek s přívlastky jako Malá, Velká aj.

Úspěšné dokončení vysokoškolského studia v Čr  
opravňuje absolventa k užívání akademického 
titulu. Těch vzhledem k typu a úrovni dosažené-
ho vzdělání existuje celá řada.
Bc. (baccalaureus) = bakalář: Tento titul získá 
student po 3–4 letech vysokoškolského studia a 
složení bakalářské zkoušky. absolventi umělec-
kých škol užívají titul BcA. (baccalaureus artis), 
tj. bakalář umění.
Mgr. (magister) = magistr: Na bakalářské na-
vazuje studium magisterské, které je po 2–3 
letech zakončeno státní závěrečnou zkouškou. 
absolventi uměleckých škol získávají titul MgA.
Ing. (ingénieur) = inženýr: Tento titul získá ab-
solvent magisterského studia na ekonomických, 
technických a zemědělských vysokých školách. 
Dříve se titul psal s malým písmenem ing., tato 
forma se již nepoužívá. absolvent architektury 
nosí titul Ing. arch.
Složením rigorózní zkoušky, která ovšem odpo-
vídá úrovni magisterského studia, získá absol-
vent další titul. Tato zkouška je povinným zakon-
čením lékařských oborů:
MUDr. (medicinae universae doctor) = dok-
tor všeobecného lékařství, MVDr. (medicinae 
veterinarinae doctor) = doktor veterinárního 
lékařství, MDDr. (medicinae dentium doctor) = 
doktor zubního lékařství (v letech 1966–2004 
byl zubařům udělován titul MUDr.)
Dalšími tituly, jejichž získání ale není pro vykoná-
vání profese povinné, jsou: PhDr. (philosophiae 
doctor) = doktor filozofie, absolvent humanit-
ních, společenských a pedagogických věd, JUDr. 
(juris utriusque doctor) = doktor práv, RNDr. (re-
rum naturalium doctor) = doktor přírodních věd, 
PharmDr. (pharmaciae doctor) = doktor farma-
cie, ThDr. (theologiae doctor) = doktor teologie 
jiné než katolické církve, ThLic. (theologiae licen-
tiatus) = licenciát katolické teologie
Po absolvování magisterského studia může zá-
jemce pokračovat doktorandským studiem, jež 
je zakončeno dizertační prací a státní doktorskou 
zkouškou. absolvent získá titul Ph.D. (philoso-
phiae doctor), a to ve všech oborech.
Svůj titul mají i absolventi vyšší odborné školy a 
konzervatoře, a sice DiS. (diplomovaný specialista).
Nejčastější zahraniční titul, který můžeme v Čr 
zaznamenat, je MBA (Master of Business Admini-
stration) pro absolventy managementu.

Jazykové
okénko

Akademické tituly

Místa, kde žijemeDodatky k okénku
V jazykovém okénku jsme si přiblížili sys-
tém a typy nejen vysokoškolských titulů. 
Měli bychom ale také vědět, jak je správně 
používat.
Většina titulů se píše před jménem. Tedy 
např. Mgr. Karel Javorský, RNDr. Ondřej 
Myška. 
Pokud jedinec získá dva vysokoškolské ti-
tuly (nemáme na mysli např. Bc. a na něj 
navazující Mgr., protože v takovém pří-
padě se používá pouze titul vyšší), uvádí 
je, jsou-li na stejné úrovni, podle doby, ve 
které je získal, např. Ing. Mgr. Cyril Kostka 
(nejdříve byl magistrem, potom inžený-
rem). Je-li jeden z titulů vyšší, uvádí se na 
prvním místě ten, např. JUDr. Mgr. Lea 
Růžičková. 
Je-li někdo držitelem dvou stejných vyso-
koškolských titulů a chce je používat oba, 
píše se nejčastěji např. Mgr. et Mgr. Jaro-
mír Cop, případně Mgr. & Mgr. Kateřina 
Pěnkavová.
Za jménem a oddělené čárkou se píší ti-
tuly Ph.D., DiS. či MBA. Jsou-li součás-
tí věty, píše se čárka i za titulem. Např.  
Mgr. Klára Chmelová, Ph.D., je zaměst-
nankyní katedry romanistiky. Eva Spanilá, 
DiS., je novou vedoucí střediska.
Titul Ph.D. se obvykle uvádí spolu s pů-
vodním titulem umístěným před jménem 
(např. Ing. Vladimír Konvalinka, Ph.D.). 
Vyslovujeme jej buď anglicky, tj. pí ejč dý, 
případně česky pé há dé. Nositele tohoto 
titulu oslovujeme doktor.
Za jménem a po čárce se uvádějí také 
vědecké hodnosti CSc. (kandidát věd)  
a DrSc. (doktor věd). Ty už se ale od roku 
1998 neudělují.
Vysokoškolský pedagog může ve své ka-
riéře projít několika stádii. Nejprve (po 
úspěšném dokončení doktorského stu-
dia) je odborným asistentem. Poté se 
může habilitovat na docenta. Nejvyšším 
titulem vysokoškolského pedagoga je pak 
profesor. Zatímco odborný asistent není 
nijak zvlášť označen, docent používá před 
jménem zkratku doc., profesor zase prof. 
Např. doc. PhDr. Martin Skála, Ph.D., 
nebo prof. MUDr. Ivana Kostelníková, 
Ph.D. Nestojí-li uvedená zkratka na začát-
ku věty, doporučuje se psát s malým pís-
menem.                         hk

iNZerce
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Vytáhli jsme z krabice na klobouky

 Ten, kdo nosí klobouk, nesmí zapomínat na 
pravidla etikety, a to zejména, jde-li o muže. 
(Pro ženu tato pravidla platí pouze v případě, 
že nosí mužský klobouk, jinak žena nesmeká.) 
Tak tedy potká-li muž známého, dotkne se prs-
ty okraje krempy. Známé ženy, dobré přátele  
a důležité osobnosti pozdraví muž mírným po-
zvednutm klobouku nad hlavu. 
Muž zcela snímá klobouk z hlavy, pokud vstoupí 
do místnosti či domu (vyjma veřejných prostor 
jako např. nádraží), i tam, kde dotyčný vzbudí 
svým příchodem pozornost (např. restaurace).  
Do kostela je třeba vstoupit s nezakrytou hla-
vou. Naproti tomu při vstupu do synagogy či 
mešity je třeba mít pokrývku na hlavě. Smek-
nout je třeba při pohřbu, státní hymně nebo 
před jinými státními symboly.
 Za staletí, po která se klobouky nosí, vznikla 
řada jejich typů. Mezi nejznámější patří:
Buřinka (zvaná také tvrďák) je tvrdý, oblý 
klobouk, který vznikl v polovině 19. století. Tře-
baže jde o pánský klobouk, stala se buřinka ty-
pickou součástí oděvu kečujských a aymarských 
žen v Bolívii. Buřinku nosila řada osobností sku-
tečných (např. charlie chaplin či Laurel a Hardy) 
i fiktivních. K nejslavnějším Čechům s buřinkou, 
a to dokonce kouzelnou, patří pan Tau.
Fez je hranatý, nahoře zploštělý klobouk typic-
ký pro islámské země. Mužský bývá ozdoben 
střapcem. Vyrábí je i česká firma Tonak.
Cylindr je vysoký, nahoře se rozšiřující pánský 
klobouk, který se začal šířit na konci 18. stole-
tí. Když si jej poprvé jeho výrobce nasadil na 
hlavu, vyvolal na ulici paniku. Brzy se však stal 
oblíbeným také proto, že opticky prodlužoval 
postavu. Mezi známé nositele patří a. Lincoln.
Fedora jako název klobouku mnohým nic ne-
říká, třebaže její vzhled odpovídá přesně tomu, 
co si většina lidí pod slovem klobouk představí. 
Tmavý, plstěný klobouk se širokou krempou  
a s podélnou rýhou nahoře vznikl na konci  
19. století a od 20. do 60. let 20. století byl ne-
zbytným doplňkem slušně oděného muže. 
 Expozici věnovanou výrobě klobouků mů-
žete najít v Novém Jičíně (zde se nachází  
i tradiční firma vyrábějící klobouky – Tonak). 
V Návštěvnickém centru Nový Jičín – město 
klobouků se můžete poučit o technologickém 
postupu výroby klobouků, v ateliéru se podívat 
na práci kloboučníků a sami si i tvarování klo-
bouku vyzkoušet a na závěr si ve zkoušírně vy-
zkoušet nejrůznější modely klobouků i doplňků 
a vyfotit se v nich. Součástí Návštěvnického 
centra je i prodejna klobouků Tonak.
 Zájemci o klobouky doporučujeme i zajíma-
vý seriál na internetu Klobouky: Jak se jmenují  
a kde se vzaly?

Co má společného zaječí chlup s dostihy
Klobouky mohou být vytvořeny z růz-
ných materiálů – ze slámy, látky nebo 
třeba kůže. My se ale zaměříme na výro-
bu klasických plstěných klobouků.

co je to plsť
Málokoho by napadlo, že buřinka Char-
lieho Chaplina nebo švihácký klobouk 
Alaina Delona jsou ve skutečnosti slisova-
né králičí a zaječí chlupy. I když tak jedno-
duché to samozřejmě není. 
Proschlé a napnuté králičí a zaječí kožky 
se nejprve namoří směsí, jež podporuje 
plstnatění chlupů. Po uschnutí je srst od-
dělena od kůže a strojově se pak vyčistí. 
Chlupy se dále kropí, foukají. Plást vznik-
lý z množství chlupů potřebných na jeden 
klobouk (což je 4–5 kožek) se pak nechá 
zapařit, aby došlo k částečnému zplstění, 
tedy zaklesnutí chlupů mezi sebe. Mate-
riál se následně mechanicky zpracovává 
tak dlouho, dokud nedojde k celkovému 
zplstění vlasu. Nesmíme zapomenout na 
barvení. 
Nakonec přichází tvarování, kterým  
z kousku materiálu vznikne štumpa – po-
lotovar, z nějž pak kloboučníci vyrábějí 
vlastní klobouk. 

Jaký klobouk račte?
„Pokud člověk přijde za kloboučníkem, 
aby mu vyrobil klobouk, je třeba znát dvě 
věci. Jedna z nich je rozměr jeho hlavy,“ 
vysvětluje Marie Mazánková, jež se výro-
bě klobouků věnuje již několik let. Existu-
jí čtyři dámské velikosti (52, 54, 56 a 58) 
a čtyři pánské (58, 60, 62 a 64). Velikost 
klobouku odpovídá obvodu hlavy v cen-
timetrech.
„Další podstatná věc je, pro jakou příleži-
tost zákazník klobouk potřebuje. Existuje 
totiž široká škála klobouků. Co do formy 
může být malý, nebo s krempou, pokud se 
týká materiálu, bývá plstěný nebo i kom-

binovaný. Např. krempa může být z plsti 
a hlava z jiného materiálu nebo může být 
klobouk šitý z jakékoliv metráže. Každý 
kloboučník by měl mít vzory modelů, 
které by mohl zájemci ukázat,“ vysvětluje 
kloboučnice. Co do příležitosti – může jít 
o svatbu, sportovní odpoledne, návštěvu 
divadla...

a tak tedy klobouk
V tuto chvíli začíná kloboučník pracovat 
s polotovarem, štumpou, který získal od 
výrobce (u nás nejspíš z Tonaku). Vybrat 
si může ze dvou tvarů – jedním z nich je 
šišák, který slouží za základ malým klo-
boučkům, jaké se nosily např. ve 20. le-
tech. Druhým je kapelín, ze kterého se 
žehlí klobouky s širokou krempou.

Na řadu pak přichází forma, na niž klo-
boučník polotovar nasadí a přes mokrý 
hadr jej napařuje žehličkou. A to tak dlou-
ho, než dosáhne žádaného tvaru. Výsledek 
pak zafixuje připínáčky a nechá schnout.
Je třeba upozornit, že pro klobouky růz-
ných tvarů existují různé formy. Stejně tak 
musí mít kloboučník k dispozici formy 
různých velikostí. Mohou být jednodílné, 
dvoudílné, ale třeba i pětidílné. Ty slouží 
k výrobě klobouků, které se nahoře rozši-
řují (jako je třeba cylindr). 
Jakmile je klobouk usušený, odstřihne se  
z něj vše, co přebývá. Poté kloboučník při-
stupuje ke konečné úpravě výrobku. Např. 
okraj krempy může pouze zastřihnout 
nebo ho také olemovat, ohnout nahoru 
nebo dolů. 
„Pánské klobouky se vždycky podšívkují, 
dámské výjimečně. Např. máme-li šifóno-
vý klobouk a nechceme, aby byl tak prů-
svitný,“ vysvětluje Marie Mazánková.
Úprava vnitřní strany klobouku končí vši-
tím potní pásky. Poslední fází je pak jeho 
zdobení. Tady se fantazii tvůrce meze ne-
kladou – korálky, pásky, zdobné mašle... 
Existují i klobouky zvané fascinátory, jež 
ve skutečnosti nezastávají funkci pokrýv-
ky hlavy, ale jen rafinované ozdoby. Malý 
klobouček tak nese obrovské květy, pera...  
A pak – hurá do Ascotu na dostihy! Ačko-
li proč by poezie klobouků nemohla zase  
zkrášlit i litovelské ulice?

Klobouky zachycené na této dvoustraně pochá-
zejí z dílny Marie Mazánkové.
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Žena, jež oprášila staré řemeslo kloboučníků

Paní Marie Mazánková je žena, která 
umí klobouky nosit. Která o nich umí 
zajímavě vyprávět. A která je dokáže  
i vyrobit. Co přivedlo vystudovanou 
právničku k téměř zapomenutému klo-
boučnickému řemeslu?

Jak jste se k výrobě klobouků dostala?
Přitahují mě dovednosti, které nejsou 
obvyklé. Zároveň je mi líto řemesel, kte-
rá lidé ovládali, ale postupem času se od 
nich odklonili a ona upadají v zapomnění. 
Věnuji se proto také např. výšivce rybí šu-
pinou nebo tkaní na stavu.
Kdysi jsem si přečetla inzerát, že se pořá-
dají rekvalifikační kurzy pro kloboučníky. 
Když jsem se o několik let později začala 
o toto řemeslo zajímat, zjistila jsem, že  
v České republice existuje jediná škola, 
kde se lze vyučit kloboučnickému řemes-
lu, a to Mesit škola, o. p. s., v Uherském 
Hradišti. Přihlásila jsem se a loni získala 
výuční list.

Co Vaše studium obnášelo?
Studovala jsem samozřejmě dálkově, dva 
roky. Z vybraných teoretických předmě-
tů jsem musela udělat rozdílové zkoušky. 
Odborné předměty jsem absolvovala jako 
všichni ostatní učni. 
Při studiu jsem se potkala s lidmi ob-
dobných zájmů. Např. se mnou dálkově 
studovala i absolventka MU Brno, která 
zpívala v dixielandové kapele a nosila do-
bové kostýmy, nebo paní, která vlastnila 
půjčovnu dobových kostýmů. 

V minulosti bylo nošení klobouku na-
prosto běžné, dnes už to tak není. Jak to 
vypadá s kloboučnictvím v ČR?
Až do 50. let 20. století bylo u nás klo-
boučnictví na velmi dobré úrovni. Koneč-
ně i v samotné Litovli bylo několik klo-
boučnictví, která byla schopna klobouky 

nejen upravit, ale i vyrobit.
V současnosti v České republice vyrábí 
klobouky firma Tonak v Novém Jičíně, 
která je exportuje do celého světa. Její 
součástí je i bývalý závod Fezko ve Strako-
nicích, který se zase zaměřuje na pletené 
pokrývky hlavy, fezy... 
V Brně má prodejnu klobouků paní Rad-
ka Chabičovská, která je jejich velkou 
propagátorkou. Založila kloboukový klub 
a pořádá různé akce a setkání, na něž se 
chodí jen v klobouku. Mimochodem  
v roce 2013 získala ocenění Živnostník 
roku Jihomoravského kraje. 
Jinak bych ale řekla, že výrobě klobouků 
se v ČR věnuje už jen pár soukromníků.

I vy byste se už mohla kloboučnictvím 
živit, máte na to výuční list.
Klobouk vyrobit umím, ale na klobouč-
nictví navazují další řemesla. K jeho vý-
robě jsou třeba dřevěné formy z lipového 
dřeva. Na každý typ klobouku potřebuje 
mít výrobce alespoň čtyři v různých ve-
likostech. Hotový klobouk se zase ukládá 
do krabice, kterou zhotovuje vazač. A tak 
by se dalo dále pokračovat.

Kdo vlastně dnes nosí klobouky?
Klobouky jsou součástí uniformy, nosí je 
např. myslivci. V poslední době si muži 
oblíbili šité golfky. Ve škole jsme hodně 
pozornosti věnovali i krojovým klobou-
kům.
Zatím ale klobouky nosí více dámy než 
páni, kteří na jejich nošení rezignovali. 

Vy jste někdy klobouk nosila?
Ano, v mládí, když jsem se věnovala prů-
vodcovství v Čedoku a potřebovala jsem 
být z dálky vidět. 

A v současnosti?
Není to pravidlo, ale pokud je vhodná pří-
ležitost, ráda si klobouk vezmu.               hk

Kloboučnická minulost Litovle

V době, kdy byl klobouk ještě nedílnou sou-
částí společenského oděvu, působila v Litovli 
řada kloboučníků a modistek (ty vyráběly  
a opravovaly klobouky, ale také další pokrývky 
hlavy i rukavice).
Byla mezi nimi např. Božena fendrychová, 
která měla kloboučnictví a kožešnictví v domě 
č. 850 v Palackého ulici (naproti prodejně  
J. Jaškové). Když r. 1939 zemřela, převzal živ-
nost její manžel Miroslav, po něm pak Květo-
slava fendrychová. Ta ji vedla až do komunis-
tické likvidace po roce 1948.
Do r. 1948 měla živnost kloboučnice Božena 
Brandejsová v dnes zbořených domcích na 
okraji knihkupectví v Husově ulici.
Ve 20. letech bylo v Langově domě z Masary-
kovy ulice, kde je dnes trafika, kloboučnictví 
modistky Boženy Hudecové.
V dnes zbořeném domku vedle železářství byl 
po první světové válce kloboučník Mather, pak 
kloboučnictví Marie Hlaváčkové (1920) a prá-
delna s čistírnou anděly Svobodové (1937).
Majitelem domu č. 722 na rohu ulice Kostelní  
a Komenského byl kloboučník ferdinand Ber-
ger. Litovelskou společnost vzrušila rodinná 
tragédie, když jej 11. 7. 1919 zavraždil vlastní 
bratr. Dům pak vlastnila manželka Marie.
K dalším výrobcům klobouků patřili Lina 
Schullová v Boskovicově ulici 781 (1900), Karel 
Macháček v Kostelní ulici 774 (1898) či  Vilma 
Vojáčková v Jungmannově ulici č. 650 (1928).
asi nejznámějším litovelským kloboučníkem 
byl alois chrudina, pocházející z Červenky, 
který si roku 1881 otevřel kloboučnictví v ulici 
1. máje č. 625 (foto). O tomto muži víme, že 
se stal členem již prvního českého obecního 
výboru roku 1899, podílel se jako předseda  
i na práci řemeslnické jednoty Neklan, působil 
v předsednictvu městské spořitelny aj. Zemřel 
17. května 1941 ve věku 84 let. 
alois chrudina měl čtyři potomky. Jeho syn 
alois po něm vedl kloboučnickou živnost již od 
roku 1919 až do likvidace živnosti roku 1950. 
(Mimochodem, dcera aloise chrudiny ml. Věra 
byla manželkou Kuneše Sonntaga. Muzeu 
věnovala část pozůstalosti po svých předcích. 
Můžeme tam najít např. portrét alosie chru-
diny st., kloboučnické formy aj.) V dobovém 
tisku je zachována inzerce dcery aloise st.  
amálie chrudinové na prodej a opravy dám-
ských klobouků.
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Městský klub Litovel
6.–28. 2., Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17, PÁ 8–13,  
SO 10–13 hodin
NA CESTÁCH  fotovýstava člena litovelského fotoklubu pana eduarda  
Ullmanna, vernisáž: středa 5. 2. v 17 hodin

út 11. 2., Malý sál Záložny v Litovli, 19 hodin, vstupné: v předprodeji 120 Kč, 
na místě 170 Kč
RANGERS – PLAVCI  koncert folkové kapely, jež má na svém repertoáru  
písně jako Pole s bavlnou, Trpasličí svatba, Vím, vím, rákosí a další hity 

pá 14. 2., Koncertní sál MK Litovel, 19 hodin, vstupné: 80 Kč
JULIE SVěCENÁ A VÁCLAV MÁCHA  housle a klavír; koncert v rámci KPH

čt 20. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 10 hodin, vstupné: 40 Kč 
KLUK Z PLAKÁTU  divadelní pohádka na motivy stejnojmenného večerníčku 
v podání divadla Tramtárie pro děti z MŠ a i. stupně ZŠ, včetně veřejnosti

čt 20. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hodin, vstupné: v předprodeji 1.–6. 
řada 200 Kč, od 7. řady 150 Kč, na místě 1.–6. řada 250 Kč, od 7. řady 200 Kč 
ZDENěK IZER A ŠÁRKA VAŇKOVÁ – Turné čtyř můstků  pořad, ve kte-
rém se diváci mohou opět setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem  
Z. izera, jehož partnerkou bude zpěvačka a finalistka první řady Superstar Šár-
ka Vaňková

so 22. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 20 hodin, vstupné: v předprodeji 120 Kč, 
na místě 170 Kč 
XXVIII. HANÁCKÉ BÁL  zvýhodněné vstupné pro krojované návštěvníky, 
hrají: taneční skupina fantastic Band (Velký sál), Hanácká môzêka (Malý sál), 
vystoupí: folklorní soubor Hanačka 

ne 2. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 16 hodin, vstupné: v předprodeji 50 Kč, na 
místě 100 Kč, děti do 3 let zdarma
KUBULA A KUBA KUBIKULA  nedělní divadelní pohádka pro malé i velké 
podle stejnojmenného večerníčku, příběh medvědáře Kuby Kubikuly, medvíd-
ka Kubuly a strašidla Barbuchy  

PŘIPRAVUJEME
JaKUB a JeHO PÁN (divadelní hra s J. Bartoškou a K. Heřmánkem), 29. 3.  
rYBiČKY 48 (koncert), PŘÊNDiTe Si SPLKNÓT, MUSica DOLce ViTa (koncert KPH)

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

2 Rangers zahrají staré hity
Koncert kapely Rangers – 
Plavci určitě potěší všechny 
příznivce folku a country. 
Kapela vznikla v roce 1964 
pod názvem Rangers, později 
však byla přinucena změnit si 
jméno a na scéně se objevila 
pod názvem Plavci. V té době 
už byla známá mezi širokým 
publikem a na kontě měla prv-
ní album. Skupina začala kon-
certovat i mimo svou rodnou 
vlast, hrála na Kubě, v Lisabo-
nu, Polsku, Maďarsku a mimo 
jiné i v Mexiku. V té době se 
v ní vystřídalo několik hu-
debníků. Rána ale přišla, když 
v roce 1989 zemřel kapelník 
Tonda Hájek. O rok později 
se kapela vrátila k původnímu 
názvu. Ani nadále nebyla nou-

ze o nabídky, skupina ale stále 
více koncertovala v zahraničí. 
Další rána přišla v roce 2005, 
když zahynul při koncertním 
zájezdu v Kolumbii druhý ze 
zakládajících členů Milan Du-
fek. 
Zbytek kapely dal dohromady 
nové složení Rangers s cílem 
autenticky připomenout nej-
slavnější éru, za které vznikaly 
hity jako Zvedněte kotvy, 500 
mil, Rákosí, Trpasličí svatba, 
Inženýrská a mnoho dalších. 
Kapela ve složení Iva Hajnová, 
Max Presser, Karel Macálka, 
Franta Goliš a Mirek Řiho-
šek zavítá do Litovle v úterý  
11. února. Písničky z období 
Plavců si můžete přijít poslech-
nout do Malého sálu Záložny.

Již v únoru vás zveme i na 
velkou nedělní pohádku, kte-
rá bude odehrána 2. března  
a ponese název Kubula a Kuba 
Kubikula. 
Šumperské divadlo přijede  
s příběhem pohádkových po-
stav ze stejnojmenného večer-
níčku. Kuba Kubikula je med-
vědář, který má velké trable se 
svým medvídkem Kubulou. 
Ten je neposlušný, líný a vel-
ký mlsoun. Na Kubulu platí 

jen strašidlo Barbucha, které 
se díky medvídkově strachu  
a fantazii zhmotní a oba kama-
rády doprovází. Ze zdánlivě 
zlého stvoření se ale nakonec 
stane přítel, který pomůže ka-
marádům z nesnází. 
O jaké nesnáze půjde, může-
te vidět v neděli 2. března od  
14 hodin ve Velkém sále Zá-
ložny. Nudit se rozhodně ne-
budou velcí ani malí návštěv-
níci.

Kubula i s Barbuchou potěší děti

V pořadu Turné čtyř můstků 
se budete moci opět setkat  
s jedinečným a nezaměnitel-
ným humorem baviče, herce  
a moderátora Zdeňka Izera. 
Po nepřijetí na střední gra-
fickou školu se Zdeněk Izer 
vyučil automechanikem. Pro-
slavil se především sérií audio 
nahrávek Policejní akademie  
a v poslední době jste jej mohli 
vidět v pořadech Jen blbni, Te-
lebazar nebo třeba Na palmě!
Jeho obvyklým spolumode-
rátorem byl původně Marek 

Dobrodinský, tentokráte mu 
ale bude partnerkou skvělá 
zpěvačka a herečka Šárka Vaň-
ková, která se zúčastnila sou-
těže Česko hledá SuperStar. 
Jako vždy přijdou na řadu 
oblíbené scénky, parodie nej-
různějších televizních pořadů 
a imitování celé řady popu-
lárních zpěváků a zpěvaček. 
To vše bude obohacené nej-
různějšími kostýmy a převle-
ky. Zábavnou show můžete 
navštívit ve čtvrtek 20. února  
v 19 hodin na Záložně. 

Pro milovníky humoru Z. Izera

Osmadvacátý Hanácký bál
Stejně jako v loňském roce 
zahraje i na XXVIII. Hanác-
kém bále kapela z Moravské-
ho Krumlova Fantastic Band.
Chybět nebude samozřejmě 
Hanácká mozêka a folklorní 

soubor Hanačka. Všichni, kdo 
si chtějí  zatancovat jak v tónu 
lidovém, tak i na modernější 
písničky mají možnost v so-
botu 22. února. Připravena je 
tombola i bohaté občerstvení.
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Muzika našeho kraje      RAMPACH BAND

žánr: pop-rock, folk, country aj.
rok založení: 2002
členové:
Jan Večeřa (zpěv, kytara)
Petr Sedláček (kytara, zpěv)
Petr Damovský (basová kytara)
Miloslav endel (klávesy, banjo)
Dalibor chytil (bicí)
Milan Bílek (zvuk)
web: www.rampachband.estranky.cz

V pátek 14. února si můžete 
poslechnout skladby známých 
skladatelů, jako je A. Dvořák, 
N. Paganini, B. Smetana, J. S. 
Bach, J. Haydn a E. Chausson. 
Proběhne zde koncert dvou 
interpretů – Julie Svěcené, kte-
rá zahraje na housle, a Václava 
Máchy, ten zahraje na klavír.

Julie je studentkou Pražské 
konzervatoře. Mistrovské kur-
zy absolvovala ve Švýcarsku, 
spolupracovala s profesory  
z Ruska, Anglie a USA. Má za 
sebou nespočet úspěchů  na 
domácí i zahraniční scéně. 
Pravidelně vystupuje s domá-
cími komorními orchestry, 
spolupracuje se Symfonickým 
orchestrem Českého rozhla-
su a se zlínskou, teplickou či 
plzeňskou filharmonií. Vystu-
povala v Německu, bayreuth-
ském Opernhausu, v jordán-

ském Ammánu a v amfiteátru 
skalního města Petra. 

Václav Mácha absolvoval Hu-
dební školu hl. m. Prahy a ná-
sledně se stal ve svých patnácti 
letech nejmladším poslucha-
čem HAMU v Praze. Po úspěš-
ném završení studií pokračo-
val na Hochschule für Musik 
und Theater v Hannoveru. 
Tady absolvoval v roce 2001, 
a poté pokračoval v postgra-
duálním studiu sólového kla-
víru. S úspěchem se pravidel-
ně zúčastňuje mezinárodních 
soutěží. Uskutečnil celou řadu 
celovečerních recitálů v nej-
známějších koncertních sá-
lech Prahy a v dalších městech 
republiky, ale i v evropských 
městech. Spolupracuje s řadou 
souborů a filharmonií a s vý-
znamnými dirigenty. Nahrává 
pro Český i Slovenský rozhlas. 

Jsou snímky z dovolené, které 
si člověk prohlédne a zařadí 
do svého alba. Anebo takové, 
které nejsou jen vzpomínkou, 
ale i uměleckým dílem. Ty 
druhé vytváří fotograf Edu-
ard Ullmann, který je před-
staví na únorové výstavě.

Kdo je Eduard Ullmann? 
Eduard Ullmann je optik, kte-
rý se ve svém volném čase za-
bývá fotografováním.

Jaká cesta čeká návštěvníka 
Vaší výstavy Na cestách?
Vzhledem k tomu, že nejvíce 

volného času mám o dovole-
né, tak se fotografování věnuji 
právě tehdy. Z toho také vyplý-
vá zaměření výstavy Na ces-
tách. Na této výstavě se sna-
žím ukázat, co a jak vidím já. 
Fotografie vznikly jak v České 
republice, tak v zahraničí.

Jak vidíte cíle svých cest ob-
jektivem fotoaparátu, čeho si 
všímáte?
Mým cílem je zaznamenat 
místa a okamžiky, které bych si 
chtěl prostřednictvím fotogra-
fie připomenout a také ukázat 
i ostatním.

Mladá houslistka a klavírista O výstavě Na cestách
s fotografem Eduardem Ullmannem

po dešti na Orlím hnízdě v Rakousku

Kde jinde se sejít s cholin-
skou kapelou Rampach band 
než v Cholinské hospodě, 
mimochodem její někdejší 
zkušebně. Přišli tři a shodně 
tvrdili: „Tím, že nehrajeme 
často, je pro nás muzika uvol-
nění. A radost pro lidi. Což 
dělá radost zase nám.“

Jak Rampach band vznikl? 
Původně jsme začali hrát v 
místním restauračním zaříze-
ní pro zábavu. Pak se to lidem 
začalo líbit, tak jsme rozšířili 
repertoár, aby víc táhl lidi, jed-
nou si půjčili starou aparaturu 
od Stracenyho ráje a nakonec 
začali pořizovat aparaturu 
vlastní. No a pak už to šlo tak 
nějak samo.
Od začátku hrajeme ve stejné 
sestavě, i když s námi dva roky 

zpíval i Standa Sklenář, za což 
jsme mu vděčni. 

Jaký je váš repertoár? 
Hrajeme dost skladeb od sku-
piny Unex, legendární kapely 
z Uničova. Mimo to spoustu 
dalších krásných písniček od 
různých interpretů. Věřím, že 
si v tom každý najde své.
Skoro pravidelně hrajeme na 
dubčanských hodech, hrává-
me na šibřinkách, kácení máje.

Za dobu vystupování máte 
jistě řadu zážitků. 
Samozřejmě, vždyť muzika je 
občas velké dobrodružství!
Tak například když jsme jed-
nou neměli auto, jeli jsme na 
ples hrát taxíky. Po zaplacení 
jízdného jsme ten večer v pod-
statě hráli zadarmo. 

Takže jaký je ekonomický vý-
sledek vašeho hraní? 
V takových případech jde 
hlavně o to, že nás to baví.

A odkud se vzal název vaší 
kapely? 
Jsme prostě umělecké sesku-
pení zpod kopce Rampachu.
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V prosinci mi přišel e-mail s pozvánkou 
na sešlost společnosti LIPRA, Klubu LI-
tovelských PRAžáků. Do Prahy jsem se 
sice nevydala, ale mou zvědavost spolek 
vzbudil. Požádala jsem proto o rozhovor 
jeho hlavního organizátora PhDr. Petra 
Galušku, CSc. A jak jinak by měl probí-
hat rozhovor s Pražákem vzpomínají-
cím na rodnou Hanou než v hanáčtině?

Jak se žêje Litovelákum v Praze?
Jednoslovny zbaveni se košatéch po-
drobnosti větê rozvité je – blaze! Pokuď 
mlôvim za sebe, môsim odrodilskê řict, 
že doma bêch zaměstnáni odpovidajici 
mymô studiô a mém představám, o pe-
něžitéch odměnách nemlôvě, těžko srov-
natelně našil. Mêslim, že nejak podobně 
ôvažovala ê většina Lipráku. 
Znám osobně ê pár lêdiček, co cóflê zpát-
ky dom. Nekeři sakrôjó na podminkê 
matkê měst – só toť smažkê, bezdomovci, 
smog, fofr, draho a spósta lêdi, ale zanic 
bê z Prahê nešlê. Ôž jenom ta možnosť, že 
mrknô na kulturni přehled a mužô jit tam 
nebo onde, a to sem viděl minôlé  tédeň, 
tak pudem navštivit tamtô celebritô… 
A kdêž se nám zasteskne po pivô Litovel,  
nabizi se zepár možnosti, kde klasickê 
ôvařené mok vêchlaščem. A že nezustane 
ô jednyho, je jasny. 

Ôž sedmym rokem fungôje v Praze LI-
PRA. Mužete nám řict neco o tym, jak 
a proč tento klub vznikl a jak to bêlo dál?
Maturitni ročnik tôšim že 1968 se schá-
zel ôž nejakó dobô. A před sedmi letama 
mě Pepa Tyll, organizátor techto sešlos-
ti, na jednô pozval. Bêlo to mily setkáni  
s lêďma, kery sem neviděl od maturitê. 
Napadla mě tak kaciřská mêšlenka – proč 
bê se nemuhlê sejit maturanti, keři po 
sobě pokôkôjó jenom na velké slávě přê 
véroči gymnázia?
A ôž se žhavilê telefonni drátê, ten znal 
teho, dalši ôpozornil na tamtê. Névic mně 
pomohla pani učitelka Dostálova, man-
želka Přemysla Dostála, bévalyho faráře 
Cirkve československé hôsêtské v Litovlê. 
Encyklopedickê chrlêla ména, kery splňo-

valê dva limitê – maturita na GJO v Lito-
vlê a trvaly bydliště v Praze. Sháněl sem 
spojeni, obvolával instituce, téral inter-
net, zvlášť vêhledavač google, poôžêl ne-
přeberny zkôšenosti přitele Vaška Čapka  
a postôpně zaplňoval diáře ménama a te-
lefonnima čislama lêdiček, kery od sebe 
děli nekolêk generaci (ja, je to pravda)  
a keři bê se nesešlê ani profesně – vêsoko-
školské profesor, kunsthistorik, vyzkumné 
pracovnik, řiditelka pojišťovnê… 
Pak sem zkóšel hospodê, kde se dobře 
vaři, maji pivo, kery je jedině konkurenč-
ni pivô Litovel (tzn. Prazdroj), stoji blizko 
dopravniho spojeni mistni hromadné, 
zamlôvil stolê, rozeslal pozvánkê a ze za-
čátkô se ê znova telefónkem ôjišťoval, ešlê 
přêndó. Mista sme môselê ê měnit. Třeba 
hneď ô metra Florenc v restauracê Ô Čes-
kyho lva vêbóchl granát (né našó vinó), 
tak ôž sme se bálê tam jenom špitnót…

Jaky só aktivitê vašeho klubô?
Uplně jednodôchy. Sejit se, poklábosêt o 
tym, co je novyho ve stavô našich chorob, 
zaměstnáni, rodinê, politikê, znova a zno-
va zasedat do školnich škamen a vêtaho-
vat z nepřebernyho chechtajiciho se pêtla 
vzpominek tê unikátni srandičkê, recese a 
nekonečny bitvê s profesorskym sborem.
Bohužel nekdê donde ê na trefê do chvil  
v žêvotě poslednich. Máme ê tématicky 
setkáni. Kromě ôměleckéch procházek 
sme věnovalê večir např. Martinovi Stró-
halovi. Mêslim, že sme si kdêsê ê zabékalê.

Kdo só členi klubô a kolêk vás je? 
Nestorem naši Liprê je autor 35 monogra-
fii o ôměni prof. PhDr. František Dvořák, 
DrSc. Jeho barvity vêprávěni je lepši než 
v televiznim seriálô Po Karlově mostě, 
Po královské cestě… Básnik a takê po-
sledni doktor Jaroslava Seiferta MUDr. 
Alois Volkman chrli pořáď  svoje vtipny 
verše a aforismê. Mgr. Václav Čapek je 
známé moderátor (Hovorê přes rampô  
s Horničkem…), scénárista, překladatel, 
znalec faleristikê, bévalé dramaturg Čes-
ké televize (Bêlo nás pět…) a tajemnik 
ministra kulturê Pavla Dostála. Bévalá 
řiditelka Francózskyho institutô v Pra-
ze ve Štěpánské ôlêcê Olga Poivre d´Ar-
vor je v sóčasnosti řiditelkó v Miláně, 
tak to teď má na schuzkê z Itálie troškô 
z rôkê. Mgr. Jitka Chizzola ôž 19, vlast-
ně 20 let vede pojišťovnô právni ochranê  
D.A.S. Členem je ê profesor Ing. Ivan Ne-
dbal, CSc. z Katedrê matriálu Fakultê ja-
derné a fyzikálně inženyrské ČVUT. Dál 
třeba řiditelka gymplô, vyzkumné pra-
covnik, zdravotni sestra, podnikatel, ob-

chodnik, chirurg, bankovni uřednik, dět-
ská doktorka, řiditelka poštê, scénárista, 
lótkoherec, armádni dustojnik, zastópeny 
máme Národni divadlo, žêvotni prostředi, 
penzionê, tisk, sběratele autogramu, foto-
grafê, Junáka, penzistê a dalši bezvadny 
obêčény lêdi. 

Ste pořáď ve spojeni s Litovló?
Pokuď mám mlôvit za sebe, rodiče a bo-
hužel ê bratr ômřelê, a tak do Litovle ôž 
nejezdim tak často. Maturitni ročnik se 
ale scházi dál, a kdêž mně termin neko-
lidôje s cestama na „zajimavjéši“ desti-
nace, sô v rodnym městě natotata. S pá-
nama starostama bévám ve spojeni, Ing. 
Zdeněk Potužák mě pravidelně zve na 
litovelsky slavnosti, s básniřkó a ekologic-
kó aktivistkó Jarmiló Cholênskó si často 
telefonôjem, s dr. Viťó Kollmannem sme  
v @ stykô, řiditelka GJO RNDr. Krauso-
vá mě informôje o uspěšich stôdentu, čtô 
dobře dělany Litovelsky novinê a žasnô 
nad změnama města, kde sem strávil 17 
nékrásňéšich stôdentskéch let. 

Kdê a kde se scházite? A muže za vama 
přejit ê nekdo nové?
Jak sem ôž naznačêl, snažim se najit v kři-
žovatce MHD nédostupňéši mista pro co 
névic Lipráku. Kôlaťák v Dévicích, Rohlik 
České televize. Naposled sme se před Vá-
nocema sešlê 18. prosênca v 18 hodin na 
zastávce tramvaje 18 v restauracê Palóček. 
To abê se nám to, alzheimristum, dobře 
pamatovalo. Vynikajici plzeň ê jidlo, ako-
rát Vašek Čapek reptal na chilsky vino. 
Na seznamô mám ê se sympatizantama 
89 men. To proto, že sme ôž profláknôti 
a hlásijó se nám lêdi ê z okoli Litovle (a je 
jim mezê nama dobře). Mlôvime hanáckê, 
každé trochô jinak, ale to řiká ê Petr Lin-
duška – co barák, to jiná řeč. Nebo to ři-
kal Franta Dospiva? Nebo Standa Hampl? 
Přênde rád ê Aleš Lamr, maliř, sochař, ilu-
strátor. A kdêbêch na nekeho zapomněl, 
a všeckê menovat nende, tak nehažte po 
mně šutrê!

Zdravim Moravěnkô zlató, bôďte blaženi.

LIPRA aneb Litovelák se ani v Praze neztratí a hanáčtinu nezapomene

Petr Galuška s Olgou Poivre d´Arvor

prof. Dvořák s typicky založenýma rukama
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1. února  Dívka roku ČR 2014 / Hedvika Weberová, DiS.
     25. ročník základního kola v Litovli ve Velkém sále Záložny Litovel. Začátek je ve 14 hodin.
      V doprovodném programu vystoupí finalista SuperStar Martin Šafařík. 
3. února  Výlet do zoo Olomouc / Ing. Pavel Sova
      Sraz účastníků je v 7.40 hodin na autobusovém nádraží v Litovli. Návrat v odpoledních hodinách. cena  
      za účastníka je 200 Kč.
3.–6. února  Jarní prázdniny v Klubu mladých / Š. Grunová, M. Škulavíková, J. Čekelová 
      Otevřeno bude od 10 do 16 hodin.
5. února  Tvořivé odpoledne – Keramika pro dospělé / Jana Čekelová
      Pojďme tvořit pro radost. Sejdeme se v budově DDM na Staroměstském náměstí v 15 hodin. 
      cena tvoření je 60 Kč nebo více, dle spotřeby materiálu.    
5.–7. února  Jarní prázdniny s DDM / Monika Pospíšilová
       Třídenní příměstský tábor s přespáváním v DDM Litovel. Podrobnosti najdete na stránkách DDM.         
6. února  Den otevřených dveří Minizoo DDM Litovel o jarních prázdninách / Ing. Pavel Sova
       Den proběhne v budově DDM na Komenského ulici od 9 hodin. Přijďte prožít příjemné dopoledne se  
        zvířátky!   
7. února  Afterparty v Klubu mladých / Šárka Grunová, DiS., Michaela Škulavíková
       Otevřeno bude od 16 do 20 hodin. 
11. února  Skřivánek / Jana Čekelová
      Pěvecká soutěž pro školy, která se uskuteční 11. února ve 13 hodin v budově DDM na Staroměstském  
       náměstí. Uzávěrka přihlášek je 6. února. 
19. února  Tvořivé odpoledne – Keramika pro dospělé / Jana Čekelová
   Pojďme tvořit pro radost. Sejdeme se v budově DDM na Staroměstském náměstí v 15 hodin.  
       cena tvoření je 60 Kč nebo více, dle spotřeby materiálu.    

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

ÚNOR

Mateřské centrum Rybička
MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DěTI
neděle 9. 2. od 14 hodin, Nasobůrky
 Zveme rodiče s dětmi a tříkrálové koledníky. Jsou připraveny soutěže, hry, tombola, občerstvení.
Vstupné dobrovolné.
NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ 10.–16. 2.
středa 12. 2. od 17 hodin, MC
 Diskusní skupina nejen pro manžele. Přijďte diskutovat, přijďte si povídat na téma Malé kroky 
k velkým vztahům. Hosté: manželé Večeřovi, lektoři cPr Olomouc. Hlídání dětí zajištěno. cena: 50 Kč, 
v ceně je hlídání dětí.  
DEN PRO MISIE
úterý 25. 2. od 8.30 do 12 hodin, MC
 Zveme maminky s dětmi na tvoření velikonočních pohlednic a přání. Výtěžek z jejich prodeje je 
určen na podporu misií.

V době jarních prázdnin, tj. od 3. do 7. 2., bude MC zavřeno. Probíhat budou pouze miniškolky 
a odpolední cvičení s Denisou.

V srpnu bude MC pořádat tyto tábory:

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

 Pohádkové dobrodružství s kouzelným prstenem 
příměstský tábor pro děti ve věku 5–9 let
termín: 11.–15. 8.
Program je naplánován denně od 7 do 18 hodin. 
cena činí 1 100 Kč.

 Příměstské minitábory pro děti ve věku 4–7 let
termíny: 4.–8. 8., 18.–22. 8. a 25.–29. 8. 
Program je naplánován denně od 7 do15 hodin.
cena činí 900 Kč.
Podrobnější informace poskytne Mc.

Pozvánky 
k sousedům

DO UNČOVIC NA MAŠKARNÍ PLESY
so 15. 2. ve 20 hod., kulturní dům
so 22. 2. ve 14 hod., sokolovna

V sobotu 15. února pořádá TJ Sokol Unčovice tradič-
ní maškarní ples pro dospělé, tentokrát na téma Ten 
dělá to a ten zas tohle – Řemesla. Hrát bude skupina 
axel z Olomouce, kulturní vložkou bude vystoupení 
sokolek z Unčovic a mažoretek z Litovle. V bohaté 
tombole na účastníky čeká 100 cen. Vstupné činí  
50 Kč, s maskou 30 Kč.
Mateřská škola Unčovice zase srdečně zve děti  
a rodiče na dětský maškarní ples v sobotu 22. února. 
Pro účastníky jsou připraveny soutěže o ceny i bohaté 
občerstvení. Vstupné je dobrovolné.

DO ŠTERNBERKA NA KARNEVAL 
so 22. 2. v 15–18 hod., Expozice času

V únoru tomu bude již 394 let, co se v hostinci 
zvaném Velký dům ve Šternberku (dnešní expozice 
času) ubytoval král fridrich falcký, který cestoval 
přes Šternberk do Vratislavi… a nyní se na místo 
činu vrací, aby pozval všechny děti na Královský 
karneval. 
Karnevalové tančení a hraní zpestří hned několik 
dílniček: děti (i hraví dospělí) si vyrobí vlastní mince 
s motivem výročí návštěvy fridricha falckého, vy-
zkouší si psaní neviditelným písmem na „pergamen“ 
a vytvoří korunu pro krále a pro princeznu. Připraven 
bude oblíbený facepainting (kreslení na obličej)  
a příběh o fridrichu falckém.
Na Královském karnevale samozřejmě nemůže 
chybět soutěž o nejkrásnější masku, porota vybere 
také nejlepšího tanečníka a nejoriginálnější kostým. 
Vstupné je 50 Kč pro účastníky dílen a 20 Kč pro do-
provod. Více informací se dozvíte na tel. 587 571 278.

DO UNIČOVA NA VÝSTAVY 

Hrady, města, lázně nebo poutní místa Moravy  
a Slezska, jak je zachytili ilustrátoři alba vydávaného 
v polovině 19. století olomouckým nakladatelem 
eduardem Hölzelem, jsou k vidění v Městské gale-
rii (po–pá 8.30–12.30 a 13–16.30, so 9–11.30, ne 
14–17) a galerii U Minoritů (so, ne 10–17). Bezmála 
tři desítky grafik tvoří reprezentativní výběr z publi-
kace, jejímž posláním bylo představení moravských 
i slezských památných míst a zvýšení prestiže dvou 
historických zemí v rámci habsburské monarchie. 
Prostřednictvím aktuální expozice v Šatlavě (pá 14–
17, so, ne 10–17) se zájemci seznámí s hospodářský-
mi privilegii města Uničova z konce středověku a Mu-
zeum baroka (út–so 9–12 a 14–17, ne 9.30–11.30  
a 14–17) představuje čtveřici nedávno restaurova-
ných soch. Jde o díla brněnského barokního mistra 
Ondřeje Schweigela.
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Chovatelské okénko
PAGEKON ŘASNATÝ

Pagekon řasnatý patří mezi 
dnes již běžně chované druhy 
gekonů. 
Má noční aktivitu, proto ne-
vyžaduje zdroj UV záření. Lze 
jej chovat v párech nebo sku-
pinách – 1 samec a 2 samičky. 
Velikost terária pro trio stačí 
40 x 40 x 60 cm orientované na 
výšku, jako materiál lze použít 
sklo, OSB desky nebo lamino. 
Dno tvoří vyšší vrstva vlhčí-
ho substrátu, nejlépe obvyklá 
směs rašeliny a písku. Terári-
um vybavíme různě silnými 
větvemi, kusy kůry, korkový-
mi rourami, doplníme živými  
a umělými rostlinami. Jako 
kladiště vajíček poslouží kra-
bička s vyšší vrstvou vlhké-
ho vermikulitu či lignocelu. 
Použijeme klasické terarijní 
zdroje tepla, které nemusí být 
příliš silné. Denní teplota se 
pohybuje v rozmezí 25–30 °C 
s nočním poklesem na 22–25 
°C. V zimním období je vhod-
ná nižší teplota, 22–25 °C přes 
den s nočním poklesem na 
20 °C. Vyšší vlhkost vzduchu 
udržujeme každodenním ro-
sením vodou. 
Pagekony řasnaté krmíme 
přiměřeně velkým hmyzem 
obalovaným v obvyklé smě-
si Roboran + Plastin nebo  
v Biominu H (ten je běžně do-
stupný v lékárnách). Další slož-
kou potravy je sladké ovoce, 
ovocné přesnídávky nebo do-
stupné instantní krmné směsi 

(z nich zejména Nekton Tonic 
R nebo americký Repashy Su-
per Foods). Výborné je krmi-
vo Banán Plus, skládající se  
z přezrálých banánů, rousko-
vého pylu a medu. Obvyklé 
krmné schéma je dvakrát týd-
ně kašičky nebo ovoce a jed-
nou týdně hmyz. 
Dotace organismu vápníkem 
je velmi důležitá zejména  
u kladoucích samiček. Pre-
ventivně jim dáváme kašičku 
z Biominu H a přesnídávky 
přímo na tlamičku 2–3x týd-
ně. Podávání tekutých vita-
mínových koncentrátů raději 
nedoporučujeme, snadno 
dojde k předávkování, a tím  
k nevratnému poškození zdra-
ví gekonů.
Samičky kladou snůšky po 
dvou vejcích několikrát ročně, 
zahrabávají je do připravené-
ho kladiště. Vejce inkubujeme 
ve vlhkém vermikulitu nebo 
perlitu buďto v inkubátoru 
nebo i jen v krabičce položené 
na teráriu. Při nižší teplotě je 
doba líhnutí delší, ale mláďata 
bývají větší a silnější.
U tohoto druhu existuje řada 
atraktivně zbarvených mu-
tací, které jsou celkem běž-
ně dostupné. Mláďata i do-
spělce pagekonů zakoupíme  
u mnoha jejich chovatelů nebo 
na tradičních chovatelských 
trzích v Olomouci, Ostravě, 
Praze a dalších místech v Čes-
ké republice.      Pavel Sova

chovatel: začátečník
náročnost: relativně nenáročný, 
cenově dostupný
velikost: 18 až 21 cm
původ: Nová Kaledonie – jih a jiho-

východ ostrova Grande Terre a ostrov 
ile des Pins
strava: hmyz (cvrčci, švábi, saran-
čata), sladké přesnídávky, ovoce, 
instantní krmivo

»»» »»» »»» SOUTěŽ ««« ««« «««
CHOVATELSKÉHO OKÉNKA

Všechny děti, které zajímají 
zvířata, rády se o nich dozví-
dají nové věci a pravidelně 
sledují naše chovatelské okén-
ko, mají možnost zúčastnit se 
druhého kola soutěže.

Tentokrát zní naše zadání tak-
to:
1. Uveď pět příkladů rostlinné 
potravy předkládané agamám 
vousatým.
2. Jaké nejjednodušší chova-
telské zařízení připravíme pro 
kudlanku?
3. Který krmný hmyz lze běž-

ně koupit ve zverimexu? Uveď 
alespoň tři příklady.

Z autorů správných došlých 
odpovědí budou vylosováni tři 
soutěžící, kteří získají poukaz 
na nákup ve zverimexu U Šneka  
v Palackého ulici v Litovli, a to 
v hodnotě 100, 75 a 50 Kč.

Své odpovědi vhazujte do 
označené losovací krabice ve 
zverimexu U Šneka, případně 
zašlete e-mailem na adresu 
redakce, a to nejpozději do  
18. února.                   red.

iNZerce

Sbíráme víčka na pomoc dětem  
Jednou z častých forem pomo-
ci, která nic nestojí, je sbírání 
víček z plastových lahví, jež se 
pak prodají do výkupny jako 
surovina.
Mateřské centrum Rybička 
tentokrát sbírá víčka pro sou-
rozence Adélku (1 rok) a Ma-
tyáška (3 roky). Jsou to děti, 
které trpí kongenitální dystro-
fií. Ve skutečnosti to znamená, 
že nemají dost svalů a dost síly 
na to, aby se samy posadily, 
lezly, postavily, stály, chodily. 
Bohužel mají problém také  

s příjmem potravy.
Penězi, které budou za víčka 
utrženy, chce MC přispět na 
speciální rehabilitační kočárek 
pro oba sourozence, který jim 
díky své velikosti a možnostem 
různých úprav vydrží dlou-
ho. Pokud jede s dětmi někdo 
sám, velmi mu to usnadní pře-
suny na různá místa. 
Víčka můžete nosit do MC 
Rybička, kde je sběrná nádoba 
umístěná na chodbě. Každé 
víčko se počítá. 
Děkujeme.                            red.
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Přijímací řízení na gymnázium

Školení nových rybářů
Vážení čtenáři – a zvláště zá-
jemci o rybaření, 
Český rybářský svaz, místní 
organizace Litovel (ČRS MO 
Litovel), by Vám tímto rád 
sdělil, že na měsíc únor plá-
nuje realizovat školení nových 
členů, nových rybářů.
Na tomto školení budou adep-
ti rybářského sportu seznáme-
ni se základy ekologie a biolo-
gie ryb, základy rybolovných 
technik a taktéž s nezbytným 
minimem související právní 
úpravy výkonu rybářského 
práva v ČR, tedy především 
se zákonem o rybářství a jeho 
prováděcí vyhláškou. Školení 
bude zakončeno zkouškou, 
jejíž úspěšné složení je nezbyt-
né pro možnost získat státní  
rybářský lístek a povolenku  
k rybolovu. 
Školení nových členů proběh-
ne v letošním roce ve dnech 
15. a 16. února (sobota a ne-
děle), vždy od 8 hodin v sídle 

ČRS MO Litovel (v ulici Pa-
lackého č. 29). Zkoušky jsou 
potom plánovány na sobotu 
22. února, taktéž od 8 hodin  
v sídle ČRS MO Litovel.
Přihlášku ke členství v ČRS 
MO Litovel je možno získat 
buď již nyní osobně v sídle 
MO Litovel (v úředních hodi-
nách), v prodejně rybářských 
potřeb na ulici Nasobůrské, 
anebo prostřednictvím webo-
vých stránek naší organizace, 
kde naleznete i rozpis našich 
úředních hodin (www.crslito-
vel.cz). Po vyplnění je přihláš-
ku nutno doručit do schránky 
v sídle organizace. Přihlášení 
zájemci budou ještě v před-
stihu vyrozuměni o konání 
termínu školení. Ti, kdož do 
zahájení nestihnou přihlášku 
podat, mohou tak učinit pří-
mo na místě před začátkem 
školení.

 O. Dočkal, P. Machala,
 ČRS MO Litovel

Kuželkářský oddíl TJ Tatran Litovel 
pořádá ve dnech jarních prázdnin, tj. 3.–5. března 

NÁBOR MLÁDEŽE PRO KUŽELKÁŘSKÝ SPORT

Soutěžit budou chlapci a dívky ve věkových kategoriích
 10–12 let a 13–15 let. 

Hraje se v kuželně na Modré hvězdě vždy dopoledne 
od 9 do 12 hodin a odpoledne od 14 do 16 hodin.

Vezměte si sportovní oblečení a obuv a přijďte vyzkoušet 
kuželkářský sport, který má v Litovli dobrou úroveň.

Bližší informace podá Jaroslav Čamek, Žerotínova 264, Litovel,
tel. 602 579 803.

Ředitelství MŠ Slavětín v souladu s platnými předpisy vyhlašuje
na 5. a 6. března v čase od 10 do 15 hodin

ZÁPIS DěTÍ DO MŠ SLAVěTÍN
od školního roku 2014–2015

Přijaty mohou být děti, které v době od září 2014 do června 2015 dovrší 
tří a více let, mladší pouze po dohodě s ředitelkou.

Doklady s sebou: rodný list dítěte + očkovací průkaz dítěte

Informace na  telefonním čísle: 585 345 229,
 e-mailu: ms.slavetin@seznam.cz, stránkách: www.naseskolka.unas.cz

Gymnázium Jana Opletala  
v Litovli, škola s více než sto-
letou tradicí, je fakultní ško-
lou Přírodovědecké fakulty 
UP Olomouc a také nositelem 
vysoce prestižního označení 
Škola zapojená do sítě škol 
UNESCO. 
Zaměření gymnázia je všeo-
becné s důrazem na přírodo-
vědnou a jazykovou oblast. 
Díky zapojení do několika 
evropských projektů získáva-
jí žáci nové kompetence také  
z oborů pro gymnaziální 
vzdělávání ne zcela tradičních,  
jako je například počítačem 
podporované technické kres-
lení (CAD), jehož základní 
znalosti jsou dobrým odrazo-
vým můstkem pro další studia 
technického zaměření. Škola 
podporuje rozvoj nejen příro-
dovědných předmětů, ale také 
humanitní obory jako je histo-
rie a cizí jazyky.

Důležité termíny přijímacího 
řízení:
 Do 15. 3. si žák vyzvedne zá-

pisový lístek na základní škole. 
(Pokud uchazeč není žákem 
ZŠ, vydá jej krajský úřad.)
 Do 15. 3. je třeba podat 
přihlášku ke studiu ředitelce 
gymnázia. (Podává ji zákonný 
zástupce přímo na školu, na 
kterou se jeho dítě hlásí.)
 Termíny konání prvního 
kola přijímacího řízení jsou 
22. a 23. 4. Vybraný termín 
je nutné vepsat do přihlášky. 
Stejný termín pro konání přijí-
mací zkoušky na jiné škole, do 
které uchazeč podal přihlášku, 
není důvodem stanovení ná-
hradního termínu.
 Pro další kola přijímacího 
řízení se přijímací zkouška 
koná v termínech stanovených 
ředitelkou školy, nejdříve však 
14 dní po vyhlášení přísluš-
ného kola přijímacího řízení. 
Přihlášku lze vyzvednout na 
gymnáziu, popř. vytisknout ze 
stránek www.gjo.cz.

Průběžné informace k přijí-
macímu řízení najdete rovněž  
na www.gjo.cz.                   GJO

Pony klub Olešnice zve děti do sedel svých poníků
Pony klub Olešnice vznikl 
roku 2001. Je to jeden z nej-
větších klubů na Moravě, který 
využívá k ježdění poníky. 

Nyní klub nabízí volná místa 
pro nové zájemce o ježdění na 
ponících. To je vhodné již pro 
děti od 7 let. 
Děti v klubu čeká výuka ošet-
řování poníků a koní, výuka 
jízdy na ponících (i pro úplné 
začátečníky), pro pokročilé 
možnost získání jezdecké li-
cence, možnost účasti na vý-
stavách a závodech, pro po-

kročilé možnost jízdy v terénu,  
výuka vozatajství, případná 
účast na závodech (děti i do-
spělí). 
Cena je při docházce jedenkrát 
týdně 400 Kč/měsíc, dva až 
čtyřikrát týdně 500 Kč/měsíc.
Dítě si zajezdí pokaždé, když 
přijde. Nejezdí se jen při ne-
přízni počasí a velkých deštích.

Pony klub nabízí také víkendo-
vé rekreační ježdění s výukou 
jezdeckých základů. Přijet mo-
hou již děti od pěti let. Rodiče 
mají možnost využít velkých 

koní či vyšších poníků. Cena je 
200 (300) Kč za hodinu / poník 
(kůň). Vždy je třeba telefonic-
ká domluva.

Pony klub nabízí také týdenní 
letní pobyty u poníků.         pko

Bližší informace na: 
www.ponyolesnice.estranky.cz.
Kontakt:
Lucie Odložilová: tel. 728 551 300, 
730 671 353, e-mail: odlozilovaluc-
ka@seznam.cz
adolf Odložil: tel. 607 819 555
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I když je podle kalendáře dáv-
no po Vánocích, rádi bychom 
na ně vzpomněli, neboť vá-
noční vystoupení jsou vždy 
zakončením několikaměsíční 
práce ve sboru. 
Letos nás poprvé čekala spo-
lupráce s Dětským sborem 
ze ZŠ Stupkova z Olomouce.  
K nacvičení společného 
programu nám stačila jed-
na zkouška. A tak jsme dne  
12. 12. měli první společný 
koncert – v olomouckém Hu-
sově sboru. Domů jsme se vra-
celi s nesmírnou radostí, jeli-
kož písničky se nám povedly 
zazpívat nad naše očekávání. 
Koncert v Litovli se konal  
o týden později, 19. 12. I ten 
byl moc krásný a stejně po-
vedený, navíc s námi zpívali 

i naši nejmenší – přípravný 
DPS Benjamínek. Koncerty se 
samozřejmě neobešly bez do-
provodu různých nástrojů, na 
které hráli dospělí i děti z obou 
škol (např. naši saxofonisté, 
trumpetista z Olomouce, kyta-
risté, klavíristé…). Doufáme, 
že ve spolupráci budeme zase 
někdy pokračovat. 
Kromě těchto dvou koncertů 
jsme navštívili s vánočními 
písněmi a koledami také OLÚ 
Paseka, abychom i místním 
pacientům a zaměstnancům 
přinesli trošku vánoční nálady. 
Všichni měli z naší návštěvy  
a z našeho zpívání velkou ra-
dost, především zakladatelka 
našeho sboru, paní Boženka 
Halvová. 

za PS Mládí Tereza Faltusová

Vánoční vzpomínka DPS MládíPozvánka na olomoucké Šangri-la
Prohlídku jedinečné expozice 
o zemích Nepál – Tibet – Bhú-
tán – Indie, představující ma-
gickou cestu za bájným údo-
lím věčného štěstí Šangri-la, 
skrytým hluboko v Himálaji, 
si mohou návštěvníci vychut-
nat v Olomouci v Sokolské uli-
ci č. 15, v bývalé budově BMW. 
Expozice je vhodná pro všech-
ny věkové skupiny, koncepce 
je nastavena poutavě i pro děti.
Autorem je Rudolf Švaříček  
a CK Livingstone. 
Výstava, která odhalí krásy 
zemí regionu Himálaje, je ote-
vřena od úterý do neděle vždy 
od 11 do 18 hodin, a to až do 
30. března. 
Více informací o výstavě se 
dozvíte na stránkách www.
sangri-la.cz.

Každé úterý v 19 hodin se na 
uvedené adrese konají před-
nášky o této oblasti.
4. 2. M. Vičar: Embéčkem ko-
lem světa
11. 2. D. Švejnoha, cestovatel: 
Bangladéš a Kalkata
18. 2. M. Pokorný, Livingsto-
ne: Arménie – země ve stínu 
Araratu
25. 2. K. a J. Wolfovi: Vietnam 
od severu k jihu  
4. 3. R. Kazík, vodák: Indie – 
Brahmaputra, prvosjezd
11. 3. D. Štěrbová: Čo Oju, 
ženský prvovýstup + Karako-
ram
18. 3. R. Švaříček, cestovatel: 
Bhútán
25. 3. I. Petr: Velké zajímavé 
Rusko a Burjatsko + R. Švaří-
ček – Indie a dalajlama         red.

Vážně i nevážně o historii hry pétanque, část první
Hry s koulemi patří zřejmě 
(spolu s hodem oštěpem)  
k nejstarším sportům na svě-
tě. Okřídlené rčení „už staří 
Řekové…“ by tady znamenalo 
naprosté podcenění situace. 

Nejstarší doby a hrací koule
Lidé (zvláště děti) si zřejmě 
uměli hrát odedávna. Jejich 
hry sloužily hlavně k nabytí 
loveckých dovedností. Nako-
nec i mláďata zvířat si hrají 
podobně.
V době kamenné bylo určitě 
důležité umět zasáhnout lo-
venou zvěř kamenem nebo 
oštěpem, proto pravděpodob-
ně i Kopčem s Veverčákem (ze 
Štorchových Lovců mamutů) 
někdy před 25 tisíci lety sou-
těžili nejen v hodu kamenem 
do dálky, ale snažili se i zamířit 
tak, aby jejich hod skončil blíz-
ko vytčeného cíle. 
První archeologický nález je 
zhruba z roku 5 000 př. n. l. 
z Egypta. V sarkofágu s mumií 
chlapce byl nalezen pár koulí  
a košonek, jak uvádí André 
Ferniez ve své knize La pé-
tanque. Šlo zřejmě o mladého 
šampióna nilských břehů, kte-
rému neměla ani na věčnosti 
chybět jeho oblíbená zábava.  
Obrázky hry s koulemi se ob-

jevují i v egyptských hrobkách 
z období kolem r. 2 000 př. n. l.
Koule v dávných dobách ne-
byly sice dokonalé, ale jistě 
poskytovaly majitelům mnoho 
radosti.

a co staří Řekové?
Staří Řekové upřednostňova-
li zpočátku spíše silové hody 
těžkými koulemi do dálky, 
postupně se však už i zde ob-
jevují hody na cíl a přechází 
se ke koulím železným o stej-
né hmotnosti pro všechny 
soutěžící. V okamžiku, kdy je 
třeba hodit co nejblíže cíle, je 
potřeba síly nahrazována do-
vedností.

Také u Římanů je doložena 
hra s koulemi na cíl, jak uka-
zuje scéna na sarkofágu v mu-
zeu Campona ve Florencii, kde 
dvě děti proměřují vzdálenosti 
koulí od cíle. Římané při svých 
výbojích zřejmě přenesli hru  
v koule i do dalších částí Ev-
ropy, zvláště do Galie, jak 
nazývali část západní Evropy 
zahrnující oblasti dnešní Fran-
cie, severní Itálie, Belgie, Švý-
carska, Nizozemska a Němec-
ka na levém břehu Rýna. Hra 
získala oblibu hlavně v jižních 
částech dnešní Francie.

Středověká hra v koule
Středověk je obvykle defino-
ván jako období mezi pádem 
Západořímské říše v roce 476 
a objevením Ameriky roku 
1492. Z počátku tohoto obdo-
bí (takzvaného raného středo-
věku, tj. do konce 11. století), 
které je charakterizováno šíře-

ním křesťanství, mnoho zpráv 
o hře v koule nemáme. Ve vr-
cholném středověku však byla 
v různých variantách rozšířena 
v mnoha částech Evropy. Čas-
to se stávala tak oblíbenou, 
že byla vrchností zakazová-
na. Držela se však v mnohých 
klášterech, kde si mniši, chrá-
něni zdmi, vybudovali první 
„bulodromy“.

Zvláště muže ve zbrani do-
kázala hra strhnout tak, že se 
jí věnovali více než výcviku.  
Když se hlášení o takovém pří-
stupu dostala k panovníkům, 
reagovali všichni podobně. 
Snažili se hru zakázat nebo 
nějak regulovat. První takový 
zákaz vydal Filip V. Francouz-
ský zvaný Dlouhý z dynastie 
Kapetovců v r. 1319.

pokračování příště

se svolením autora Miloše Ši-
dlichovského do LN přepsal  
L. A.
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rozloha města v roce 1923, pohled od Doubravy

Litovel – pohled z nebe

pohled na Staré město

cukrovar s vesnicemi v dálce

některé z litovelských mostů, pohled od koupaliště

Papcel i s železniční tratí

snímky: D. Štefánková, R. Vašíček a archiv R. Najmana

 



DEVADESÁT LET POTÉ – LETECKÉ SNÍMKY LITOVLE
snímek z roku 1923, pohled od gymnázia pohlednice vydaná KČT ze sbírky R. Najmana

snímek ze srpna 2013, pohled od autobusového nádraží foto D. Štefánková


