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U příležitosti výročí vzniku 
republiky bylo 29. října již 
potřetí uděleno ocenění osob-
nostem, které mnoho let ve 
svém volném čase pracují pro 
ostatní – ať už v oblasti kultu-
ry, sportu či jiné společensky 
prospěšné oblasti – a přispí-
vají tak k rozvoji občanského 
života na Litovelsku. V letoš-
ním roce město vyzdvihlo pří-
nos paní Vlasty Machalové  
a pánů Jiřího Hrozka, Františka  
Navrátila, Vlastimila Nedomy, 
Jaromíra Hlavinky a Vratislava 
Spurného.

Vlasta Machalová
Vlasta Machalová získala cenu 
města za celoživotní přínos  
v oblasti tělovýchovy.
Zejména ženy ji znají jako 
dlouholetou cvičitelku, mnohé  
z nich spolu s ní nacvičovaly vy-
stoupení na sokolské slety. A to 
litovelská jednota mívá největší 
zastoupení cvičenců v rámci 
celé Olomoucké – Smrčkovy 
župy! Právě se Sokolem je laure-
átka úzce spojena – zasloužila se  
o obnovení jeho činnosti a pra-
cuje v jeho výboru jako náčelni-
ce žen. 
Třebaže je celý život Vlasty Ma-
chalové spojen se sportem, pro-
fesně se mu věnovat nemohla. 
Narodila se 2. května 1944 jako 
vnučka litovelského stavitele 
Aloise Zdražila. Z ideologických 
důvodů nebyla po maturitě na 
litovelském gymnáziu přijata 
ke studiu na pedagogické fakul-
tě, kde se chtěla věnovat tělesné 
výchově profesně. Vystudovala 

tedy stavební školu a většinu 
profesního života pak strávila ve 
stavebních podnicích či na tech-
nických pozicích. Po odchodu 
do důchodu může být vzorem 
činorodosti nejen ženám. Není 
jen neúnavnou vedoucí cvičení 
pro ženy, ale také třeba student-
kou Univerzity třetího věku.

Jaromír Hlavinka
Jaromír Hlavinka byl oceněn za 
dlouholetou činnost v litovel-
ském Kinemaklubu a propagaci 
hanáckého folkloru.
Divadlo a folklor se jeho živo-
tem táhnou jako červená nit. 
Narodil se 4. ledna 1940 a podle 
svých slov bavil své okolí už ve 
školních letech, kdy vystupo-

val v mnohých scénkách při 
sokolských akademiích. Již po 
absolvování průmyslové školy, 
za doby působení na svém prv-
ním pracovním místě, vystupo-
val jako lidový vypravěč a člen 
amatérského divadla. V 60. le-
tech, kdy působil v litovelském 
divadelním kroužku, vystudoval 
dramaturgii a režii na Lidové 
konzervatoři v Olomouci. Po 
roce 1968, kdy byla hlavním 
představitelům spolku zakázána 
veřejná činnost, divadlo v Litovli 
ustalo. Po jeho obnovení v podo-
bě divadelního odboru Sokola  
v 90. letech se Jaromír Hlavinka 
ke své zálibě vrátil. Místní diváci 
ho mohou znát z řady rolí. 
Neméně známý je laureát i jako 

lidový vypravěč a propagátor 
hanáckého nářečí – ať už jako 
průvodce folklorního souboru 
Hanačka, s nímž spolupracuje 
od 80. let, nebo jako člen oblíbe-
né Hanácké ambasády. 
Od 70. let je také členem Kine-
maklubu, kterému od r. 1972 
předsedal. Svých zkušeností  
s amatérským filmem využil i při 
práci pro litovelský infokanál.

Jiří Hrozek
Rada města Litovel ocenila Jiří-
ho Hrozka za dlouholetou práci 
v litovelském Kinemaklubu. 
Pána za kamerou infokanálu 
znají mnozí z nejrůznějších akcí, 
aniž by tušili jeho jméno.

pokračování na str. 2
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Městská televize

Premiéra  st 10.12. v 18.45 hod.
 st 24. 12. v 18.45 hod.
Repríza denně v 6.45, 11.00,
 18.45 a 23.00 hodin
on-line: infokanal.litovel.eu

Kolektiv tvůrců Litovelského 
INFOkanálu Vám děkuje za 
přízeň i konstruktivní připo-
mínky v roce 2014, přeje všem 
klidné a radostné prožití 
svátků vánočních a veselého 
silvestra. Na viděnou v roce 
2015.

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

Město ocenilo další občany, pokračování ze str. 1

Jiří Hrozek se narodil 10. pro-
since 1932. Z Horní Moštěnice, 
kde vyrůstal, vedla jeho cesta 
do Litovle přes Papcel, kde na 
začátku 60. let získal místo kon-
struktéra.
Od své záliby ve fotografová-
ní přešel postupně k filmování. 
Poté, co vstoupil do Kinemaklu-
bu, začal natáčet i filmy oslovu-
jící širší veřejnost. Mezi ně patřil  
i 60minutový film z Angoly, kde 
Jiří Hrozek působil rok ve měs-
tě Alto Catumbela při velké re-
konstrukci zdejší papírny. Film 
prošel řadou veřejných projekcí, 
zvláště poté, co ve městě bylo  
v roce 1983 uneseno 66 česko-
slovenských občanů. 
Vedle příspěvků pro litovelský 
infokanál, s nímž spolupracuje 
od roku 1994, natočil Jiří Hro-
zek i několik samostatných do-
kumentů – např. o opravě Sva-
tojánského mostu, tornádu či 
restaurování kaple sv. Jiří.

františek navrátil
František Navrátil získal oceně-
ní za dlouholetou práci před-
sedy osadního výboru Březové  
a vedení obecní kroniky.
Ve vesničce, kde se 7. února 
1938 narodil a kde až na krát-
kou přestávku v mládí žije celý 
život, vykonával František Na-
vrátil funkci předsedy od roku 
1995 až do letošních voleb, kdy 
předal funkci mladšímu nástup-
ci. Svým osobním a osobitým 
přístupem patřil mezi nejvýraz-
nější předsedy OV. Dokázal ob-
čany aktivizovat, zaangažovat, 
vzbudit v nich pocit solidarity 
– což se projevilo zejména při 
povodni roku 1997, kdy bylo 
Březové bez elektřiny a odřízlé 
od okolního světa. Za dobu, kdy 
byl ve funkci, dokázal František 
Navrátil prosadit opravu kultur-
ního domu, hasičské zbrojnice 
i kapličky, zajistil vybudová-
ní nového fotbalového hřiště  
a vybavení dětského hřiště, pro-
tipovodňové hrázky u Moravy  
a mnoho dalšího.

Od roku 1997 také pečlivě vede 
obecní kroniku, zpracoval his-
torii Sboru dobrovolných hasičů  
i všech domů v obci. V nejnověj-
ším oddílu Březové v roce 2014 
podle čísel popisných jsou na fo-
tografiích zachyceni před svými 
domy současní majitelé.

Vlastimil nedoma
Panu Vlastimilu Nedomovi byla 
cena udělena za dlouholetou 
práci v oblasti kultury a sboro-
vého zpěvu.
Celý život pana Nedomy, kte-
rý se narodil 16. dubna 1927 
v Chudobíně, kde stále žije, je 
spojen s hudbou. Nejznámější 
je zřejmě jeho činnost ve smíše-
ném pěveckém sboru Kantika, 
který spoluzaložil a vedl v letech 
1968–2003. Od roku 1960 do 
roku 1990 byl Vlastimil Nedoma 
členem Litovelského kvarteta, 
kde působil jako violoncellista. 
Jeho láska ke klasické hudbě ho 
přivedla i k založení litovelské-
ho Kruhu přátel hudby, jemuž 
předsedal v letech 1975–2001. 
Řadu let vyučoval hře na hudeb-
ní nástroje v kurzech Městské-
ho klubu, především na housle, 
violoncello a zobcovou flétnu. 
V současnosti vede pěvecký 
kroužek Koledníci při Husově 
sboru v Litovli, který se věnuje 
duchovní hudbě. Poslechnout si  
ho bude možné opět ve vánoč-
ním čase.
Vedle hudby se Vlastimil Nedo-

ma věnuje i historii své rodné 
obce. Ve dvousvazkových Chu-
dobínských zápisech zpracoval 
nejzajímavější zápisy z místních 
kronik, dokumentů a dalších 
pramenů.

Vratislav Spurný
Vratislav Spurný byl oceněn 
za dlouholetou činnost staros-
ty sboru dobrovolných hasičů  
a předsedy Osadního výboru 
Myslechovice.
Myslechovický rodák a patriot 
se v této vesničce narodil 30. 
července 1932 do zemědělské 
rodiny a oboru svých předků 
zůstal věrný. Celý život pracoval 
v zemědělském družstvu v My-
slechovicích, resp. Haňovicích. 
Nejprve jezdil s koňmi, později 
s traktorem a dalšími stroji.
V rodných Myslechovicích se 
Vratislav Spurný vždy hodně 
angažoval ve společenském  
i kulturním životě.
Mnoho let působí ve sboru dob-
rovolných hasičů. Dlouhá léta  
v něm zastával funkci předse-
dy, později starosty, nyní je čle-
nem výboru na pozici čestného 
starosty. Spolu s dalšími hasiči 
a muži z obce se v minulosti 
podílel na výstavbě kulturního 
domu, prodejny smíšeného zbo-
ží, hasičské zbrojnice, na opravě 
kaple aj.
Mnoho let působil také v osad-
ním výboru, posléze i na pozici 
předsedy.     hk

Představitelé města 
Litovle 

přejí všem 
klidné prožití 

vánočních svátků 
a spokojený rok

2015.

Drobnosti z ulic

Litovel se stále proměňuje. 
Poslední z bytových domů v Re-
voluční ulici má novou fasádu.
Na náměstí nedaleko radnice 
byl zasazen kruh připomínající 
někdejší pranýř. Ten stával do 
roku 1817 o kousek dál, v místě, 
kde je dnes parkovací prostor 
pro automobily.                                   hk
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Vyneseno z radnice

78. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 30. října 2014
Rada města Litovel
 schvaluje zakoupení figuríny 
muže a dítěte do interiéru radniční 
věže
 nákup lehké mechanizace – za-
metacího stroje pro Technické služby 
Litovel
 projednala návrhy na rozšíření 
projektové přípravy akce Přechody 
pro pěší na ulici Dukelskéá a schva-
luje uzavření dodatku ke smlouvě  
o dílo týkajícího se vybudování mís-
ta pro přecházení v křižovatce s ulicí 
Javoříčskou mezi městem Litovel  
a Ing. Petrem Doleželem z Olomou-
ce. Současně neschvaluje uzavření 
dodatku k smlouvě o dílo týkajícího 
se vybudování přechodu pro chodce 
v místě mezi mostem přes Moravu  
a připojením supermarketu TEScO.

1., ustavující zasedání Zastupi-
telstva města Litovel, konané 
dne 3. listopadu 2014
Zastupitelstvo města Litovel
 volí starostu města Litovel: Ing. 
Zdeňka Potužáka, místostarostu 
města Litovel: Viktora Kohouta,  dal-
ších pět členů Rady města Litovel: 
Davida Baroně, Martina Geprta, Bc. 
Zdeňka Jančího, Ing. Martina Pavlí-
ka, MUDr. Alenu Šromovou
 zřizuje finanční výbor a kontrolní 
výbor s tím, že oba tyto výbory bu-
dou pracovat v počtu sedmi členů, 
a volí předsedou finančního výboru 
pana Martina Geprta a předsedou 
kontrolního výboru Ing. Gabriela 
Ošťádala
 ukládá Radě města Litovel zajistit 
volby předsedů osadních výborů do 
20. 1. 2015.

1. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 6. listopadu 2014
Rada města Litovel
 schvaluje zřízení a předsedy těch-
to komisí:
letopisecká komise: předseda PhDr. 
Josef Hubáček; bytová komise: před-
seda Viktor Kohout; komise sociálně 
právní ochrany dětí: předsedkyně 
MUDr. Alena Šromová; komise pre-
vence kriminality a BESIP: předsed-
kyně Ing. Ludmila Zavadilová; komi-
se fondu rozvoje bydlení: předseda 
Viktor Kohout; komise školství, kul-
tury a sbor pro občanské záležitosti: 
předseda Bc. Zdeněk Jančí
 odvolává s účinností od 7. 11. 
2014 člena Povodňové komise měs-
ta Litovel pana Petra Šrůtka a Bc. 
Libora navrátila a současně jmenuje 
s účinností od 7. 11. 2014 Povodňo-
vou komisi města Litovel ve složení 
dle důvodové zprávy
 stanoví, že závěsný odznak může 
užívat při významných příležitostech 
a občanských obřadech místostaros-
ta pan Viktor Kohout, členové rady 
města David Baroň a Bc. Zdeněk 
Jančí. Dále rada města stanoví, že 
tajemník MěÚ Ing. Radovan Vaší-
ček může užívat závěsný odznak při 
slibu státního občanství ČR a jiných 
významných příležitostech.
 ustanovuje za členy komisí pro 
výběr dodavatelů stavebních prací, 
služeb a dodávek pro volební období 
2014–2018 tyto členy Zastupitel-
stva města Litovel: Ing. Zdeňka Po-
tužáka, Viktora Kohouta, Bc. Zdeňka 
Jančího, Davida Baroně, Martina 
Geprta, Ing. Martina Pavlíka, MUDr. 
Alenu Šromovou, Petra Šrůtka, Mgr. 
Blahoslava Papajka, Ing. Ivo Višinku, 
Kamila Veselého.            výběr redakce

Stíny Litovelska

 V nočních hodinách dne 2. 11. 
sebral zlodějíček v baru Omega  
v Litovli volně odloženou dámskou 
kabelku s různými osobními doklady 
a penězi. 
 Mezi 15. a 16. hodinou dne  
2. 11. ztratil J. S. na blíže nezjištěném 
místě v Litovli mobilní telefon, ale 
poctivý nálezce se bohužel neobjevil, 
aby mu ho vrátil.
 Večer dne 5. 11. ukradl neznámý 
pachatel před barem Wagon v Litovli 

pánské horské jízdní kolo, které bylo 
řádně uzamčené.
 Během dne 12. 11. někdo ukradl 
uzamčené jízdní kolo přímo pod okny 
městské policie v Havlíčkově  ulici.
 Dne 12. 11. ve večerních hodinách 
byl na Uničovské ulici přichycen f. Č. 
při řízení motorového vozidla, při-
čemž při kontrole bylo zjištěno, že má 
zákaz řízení motorových vozidel až do 
4. 1. 2015.

Policie ČR

Hrací prvky pro mládež a dospělé
Ti, kdo obcházejí park Míru po 
chodníku, určitě zaznamenali, 
že sem přibyly dva nové, mod-
ro-žluté hrací prvky. Možná jim 
připomněly přístroje z posilo-
ven. 
Skutečně jde o venkovní fitness 
zařízení. Město je instalovalo  
k užívání mládeži od 14 let a do-
spělým lidem. Ti mohli dosud  
v parku Míru využívat jen la-
novku (s omezením váhy) a ob-
líbené beranidlo. 

Obě nová zařízení umožňují 
cvičit zároveň dvěma osobám.  
Na posilovací lavici si zájemci 
mohou procvičit záda, zlepšit 
koordinaci a ohebnost těla. Ste-
pr pomáhá posílit horní i dolní 
končetiny a procvičit boky.
Ještě letos budou v blízkosti prv-
ků umístěny i lavičky. Jestliže se 
zařízení pro dospělé osvědčí, má 
město v plánu doplnit sem příští 
rok čtyři další, tentokrát už pro 
jednotlivce.                                 red.

Poděkování litovelské Charity
Charita Litovel děkuje všem 
svým příznivcům, kteří nám po-
slali svoje hlasy v Soutěži nezis-
kovek, již v rámci své předvoleb-
ní kampaně vyhlásila naše nová 
senátorka MUDr. Alena Šromo-
vá. Díky Vám se nám podařilo 
v této soutěži obsadit 1. místo 
 a získat tak 50 tisíc korun na 
nákup zdravotních a kompen-

začních pomůcek pro naše kli-
enty. Na 2. místě se umístila 
Charita Šternberk (podpora 
centra denních služeb Rozkvět 
pro osoby s mentálním a kom-
binovaným postižením) a na  
3. místě Dětský svět Zábřeh (ví-
kendové pobyty s ozdravným 
zaměřením pro děti ze sociálně 
slabých rodin).    Charita Litovel
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Nejsem rozhodně stálým dopisovatelem 
do Litovelských novin, nicméně okolnosti 
a letošní rok plný „zemětřesení“ mi neda-
jí, abych nenapsal krátké vyjádření.

Rok 2014 je pro mnohé hektický, zlomový, 
plný zvratů. Samozřejmě i já procházím  
v posledních týdnech a dnech spoustou 
změn. Vzhledem k tomu, že Litovel je malé 
město, chápu, že je třeba vysvětlit pro mno-
hé situaci. 
V letošním roce funguje společnost BAVI 
dvacátým rokem. Firmu jsem založil v roce 
1994 a mám obrovské štěstí, když můžu říct, 
že „práce je mým koníčkem“. Začátky byly 
samozřejmě složité. V první řadě jsem za-
čínal s kulturními akcemi – Kec večery na 
Doubravce, Ples přátel dobré zábavy, count-
ry pikniky a letní dětské tábory, kde jsme za 
sezónu odbavili asi 150 dětí.
V tomto období začala také důležitá část 
činnosti, a to organizování zájezdů. V rámci 
kulturní činnosti jsme navíc pořádali turné 
Dády Patrasové na Moravě i v Čechách, or-
ganizovali Velké dětské dny s Maxim Tur-
bulenc či fotbalové přátelské utkání Nova 
fotbal teamu nebo Bolkovy jedenáctky, vždy 
s bohatým doprovodným programem. Tyto 
akce byly krůčkem k pořádání velké celo-
městské akce Litovelské slavnosti. V průbě-
hu deseti ročníků se nám podařilo do Lito-
vle přilákat kolem 50 tisíc návštěvníků, kteří 
mohli vidět nejen zajímavý program, ale zá-
roveň dostali pokaždé možnost prohlédnout 
si město, navštívit památky a poznat Litovel 
z jiného pohledu. Do Litovle také zavítali 
přední celebrity jako Lucka Bílá s kapelou 
Petra Maláska, Petr Muk, Petr Kolář, Mi-
chal David, Chinaski, Kryštof, Čechomor, 
Lucka Vondráčková, Ivan Mládek a spousta 
dalších. Šanci dostalo mnoho začínajících 
umělců, místních kapel, tanečních souborů. 
Akce byla pořádána vždy za podpory města 
a tradičních sponzorů.
Součástí kanceláře BAVI na náměstí bylo 14 
let turistické informační centrum. Poskyto-
vali jsme nejen informace turistům, ale také 
prodávali suvenýry města, probíhal před-
prodej vstupenek na akce Mikroregionu Li-
tovelsko i na akce v celé ČR. Zajišťovali jsme 
též pravidelné kulturní přehledy.
Turistické informační centrum se v dubnu 
2014 osamostatnilo a sídlí v budově Záložny 
v bývalých prostorách KB. 

V naší kanceláři na náměstí nabízíme zájez-
dy a rekreace po celém světě, zájezdy pořá-
dané naší CK, dětské letní tábory (1400 dětí 
ročně), i nadále probíhá prodej vstupenek 
na akce v celé ČR, a to společností Ticket-
portal, Ticket art, Ticketstream. 

Rád bych také napsal pár řádků k mému 
působení v místní městské politice. V tom-
to prostředí se s větší či menší intenzitou 
pohybuji již 16 let. Tehdy jsem byl osloven, 
abych místo nadávání v hospodě nad pivem 
raději pomohl. Během působení jak v zastu-
pitelstvu, tak v radě jsem posbíral spoustu 
zkušeností – někdy pozitivních, jindy nega-
tivních. 
Letos jsem díky jisté soukromé situaci 
vstoupil do voleb na velmi nízké, dvacá-
té pozici. Výsledky voleb mě ovšem velmi 
překvapily. Počet hlasů mě vynesl na přední 
příčky a koaliční jednání potom na pozici 
uvolněného místostarosty města. Vím, že 
mě čeká složitá cesta, na níž se budu muset 
postupně obeznámit se všemi body, které 
tato funkce obnáší. Z firmy jsem ale zvyk-
lý řešit problémy a záležitosti neodkladně  
a vždy s lidmi především komunikovat. Ten-
to postoj se budu snažit praktikovat i v pozi-
ci místostarosty. 
Konečně se dostávám k tomu, co zřejmě 
trápí spoustu občanů, a to jakým způso-
bem a zda vůbec bude fungovat společnost 
BAVI dál? Odpověď je jednoduchá – ANO, 
bude. Během dvaceti let jsem si kolem 
sebe vybudoval tým spolupracovníků, 
kteří znají a zvládají svoji práci. S kultur-
ní činností pro děti – vystoupeními šaška 
Viky – mi  již delší dobu vypomáhá syn 
Viktor Kohout junior. Ten také již několi-
kátým rokem řeší vedení letních dětských 
táborů. Tuto činnost však samozřejmě 
zcela neopouštím. Budu mít nad firmou 
dozor a provozovat činnosti s ní spojené 
ve volném čase, o víkendech a o dovolené. 

Všem občanům děkuji za podporu a hlasy, 
které jsem od vás obdržel. Velmi si jich vá-
žím a pokusím se nezklamat důvěru, kterou 
v moji osobu vkládáte. Pokud budu cítit, že 
bych pro město a občany nebyl přínosem, 
učiním potřebné kroky. Lepší je si pravdu 
přiznat, než být případným pasivním účast-
níkem ve vedení.

Viktor Kohout

Dvacet let agentury BAVI. Co bude dál?

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  

Pozvánky
NA KONCERT DPS MLÁDÍ
st 17. 12. v 17 hodin, Koncertní sál Městkého klubu 
v Litovli

Dětský pěvecký sbor Mládí a jeho přípravný sbor  
Benjamínek zvou na svůj vánoční koncert.

NA KONCERT HANÁCKÉ MÔZÊKÊ
ne 21. 12. v 17 hodin, Husův sbor v Litovli

Hanácká môzêka zve na vánoční koncert i křest no-
vého cD nad Betlémem vězda stoji. Hraje a vykládá 
Hanácká môzêka a její hosté z Hanácké ambasády.

NA KONCERT DO KOSTELA
ne 28. 12. v 16 hodin, kostel sv. Marka

Společný koncert Hanácké môzêkê a Smišenyho pě-
veckyho sborô z Přikaz.

InZERcE

Volby 
do osadních výborů
Město Litovel má jedenáct místních částí 
(MČ). V každé z nich funguje osadní vý-
bor (OV) v čele s předsedou. Pravidelně po 
proběhnutí voleb do zastupitelstva města  
a ustavení nové rady dochází i k volbě no-
vých osadních výborů.
V době uzávěrky LN nebyly známy přes-
né termíny volby ve všech MČ. Volba však 
musí být provedena nejpozději do 20. ledna 
2015. Oproti dřívějšku je tentokrát již po-
vinností vhodit lístek s vybranými kandidá-
ty do zapečetěné schránky, při jejímž otví-
rání bude asistovat zástupce města Litovle. 

Jaké je vlastně postavení a účel OV? 
Především – zastupitelstvo obce, pod kte-
rou místní části spadají, není povinno OV 
vůbec zřizovat. Může je kdykoli zrušit nebo 
změnit jejich personální skladbu.
OV by měl mít nejméně tři členy. Většina 
OV v MČ Litovle má pět členů.
Protože pravidla činnosti OV neupravuje 
žádný zvláštní zákon, vydalo město Litovel 
vlastní vnitřní organizační směrnici. Obec-
ně je úkolem OV pomáhat zastupitelstvu 
města při výkonu samostatné působnos-
ti v té které MČ. OV může vedení města 
předkládat návrhy týkající se rozvoje MČ  
i rozpočtu města, vyjadřovat se k jiným ná-
vrhům a podnětům souvisejícím s MČ. 
Každý OV obhospodařuje movitý i nemovi-
tý obecní majetek ve své MČ. O jeho svěření 
vždy na začátku volebního období uzavře 
město dohodu s předsedou OV.
Každý rok město vyčlení z rozpočtu na čin-
nost OV částku ve výši 200 Kč na jednoho 
obyvatele MČ. Na základě orientačního 
rozpočtu OV jsou z ní pak hrazeny zejm. 
drobné opravy a údržba majetku, vč. auto-
busových zastávek či hřbitova, nákup drob-
ných předmětů (př. lavice, svítidla...) atp.
OV se scházejí dle potřeby, nejméně však 
čtyřikrát za pololetí. Řízením, koordinací 
a kontrolou činnosti OV je pověřen Odbor 
místního hospodářství a stavebních investic 
Městského úřadu Litovel.                            red.
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Studánky 
a prameny Litovelska
Studánky a prameny lidé uctívali od pra-
dávna. Pramen čisté vody poskytoval úlevu 
lidem i zvířatům. Stávalo se, že pití vody 
nebo omývání se vodou přímo z pramene 
mělo uzdravující účinky. Zázračné uzdra-
vující studánky se pak staly poutními místy 
a lidé si k nim ze široka daleka chodili pro 
zázračnou vodu a vyprosit uzdravení.
Pro turisty jsou studánky příjemným pře-
kvapením a zajímavým turistickým cílem. 
Zaposlouchání se do uklidňujícího zvuku 
zurčení vody je i dnes uzdravující.
Těmito slovy je uveden nový propagační le-
ták Mikroregionu Litovelsko. Báseň Josefa 
Václava Sládka, začínající slovy Znám křiš-
ťálovou studánku, kde nejhlubší je les, leták 
doplňuje a naznačuje, že některou studánku 
nalézt není opravdu jednoduché. 

Bezedná studánka
Mohlo by se zdát, že tato studánka je snad-
no dostupná a nalezitelná. Přesto ji málo-
kdo zná. V polovině cesty z Chudobína do 
Slavětína leží místo zvané Pinda. V jedné ze 
dvou osamocených budov je stejnojmenná 
ubytovna a příležitostná restaurace. Naproti 
přes silnici je výletiště, kde se občas pořádají 
kulturní akce. Malá kaplička se svatým ob-
rázkem, která je na stejné straně silnice, byla 
nedávno opravena a září čistotou. 
Od restaurace Pinda je to k Bezedné stu-
dánce opravdu blízko, jen 80 m. Je ukrytá  
v houštině a od budovy restaurace k ní klesá 
polní cesta. Stará studánka, ke které se váže  
i pověst, už byla málem zapomenutá. Na-
štěstí pro ni, pro zvířata i pro lidi, byla před 
několika roky nadšenci vyčištěna a uprave-
na.
Celé místo pod Pindou bylo v minulos-
ti bahnité a jak napovídá název studánky, 
mokřiny byly hluboké. Smutný příběh o Be-
zedné studánce zaujal i spisovatele Martina 
Strouhala. O čem pověst je, to si návštěvník 
může přečíst, až studánku nalezne. Tabulka 
s příběhem je na místě.

Bezedná studánka a dalších 12 studánek  
a pramenů se objevily v propagační sklá-
dačce Studánky a prameny Mikroregionu 
Litovelsko. Bude se o nich psát i v některém  
z dalších čísel Litovelských novin.      

Eva Vaňková Pohřební služba Litovel – Hlubinka si 
Vám dovoluje oznámit, že od 1. 11. 2014 
došlo ke změně názvu na Pohřební služ-
ba Litovel – Litops. V naší působnosti ve 
městě Litovel a okolních obcích budeme 
nadále pokračovat beze změn. Kancelář 
na ulici Palackého 891/21, telefonní kon-
takty 585 341 663 a 775 775 935 (stálá 
služba) a pracovní doba od 7.30 do 15.30 
hodin zůstávají stejné.
I nadále se budeme snažit být Vám nápo-
mocni v těch nejtěžších chvílích a uděláme 
vše pro to, abychom Vám je v rámci mož-
ností co nejvíce usnadnili. Zlepšili jsme 
nabídku květinových darů, jejich kvalitu  
a nově nabízíme výrobu a tisk smutečních 
oznámení (parte) zcela zdarma. Nadále 

budeme pokra-
čovat v letité 
tradici a zejmé-
na v individu-
álním přístupu ke každému zákazníkovi, 
tak abychom co nejvíce vyhověli jeho přá-
ním a požadavkům.
Vzhledem k tomu, že na ulici Palackého, 
naproti naší kanceláři, byla otevřena kan-
celář jiné pohřební služby z Olomouce, si 
dovolujeme podotknout, že s touto firmou 
nemáme nic společného a nechceme s ní 
být spojováni. Působení této firmy v Lito-
vli vzhledem k velikosti města považuje-
me za nadbytečné.

kolektiv pracovníků 
 Pohřební služby Litovel – Litops

Pohřební služba Litovel – Litops
InZERcE

Zamyšlení nad jedním stromem a nejen jím 
I v pařížském hluku, vřavě
chyběl mi strom na Moravě...

(citát ze sbírky Jarmily Cholinské
Hovory k sobě)

Již dlouhou dobu obdivuji jednu skutečnost 
– je možno mít svůj strom, a to po celou 
dobu života, i v úctyhodném věku 90 let. 
Navíc strom, o který jde, nežije pod ochran-
nou rukou zahrady u rodinného domu, 
ale volně v přírodě. Připadá mi to úžasné, 
hrávat si jako dítě pod stromem a moci se 
k němu vrátit v kmetském věku. A hlavně 
mít k tomuto stromu vztah, vzpomínky tak 
silné, že se po něm může zastesknout i v da-
leké cizině. To je tedy věc. A ještě jedna za-
jímavost – vlastně nejde o jeden strom. Jsou 
to dva srostlé kmeny, které do dnešních dnů 
přežily, jsouce oporou jeden druhému.
Marně vzpomínám na svoje stromy. Ty 
ovocné jsem jako dítě zlézala a moje cíle 
byly jasné. I dnes se ráda zadívám na staré 
kmeny ořešáků, třešní, které se ještě někde 
najdou. Ty moje nepřežily a s nimi mnoho 
dalších.
Proč o tom všem píši? Vztah k přírodě,  
a tedy ke stromu, je tím, co může náš život 
obohatit. Ti, kteří tento vztah nezískají, jsou 
v životě ochuzeni. Je pravdou, že tato chudo-
ba sice „nebolí“, přesto je to chudoba.
Můžeme se ale přesunout i do praktičtější 
roviny života. Ovzduší v České republice se 
sice lepší, stále však vykazuje nedobré para-
metry, které ohrožují naše zdraví, a to včet-
ně Olomoucka. Měli bychom chránit každý 
vzrostlý strom. Jejich kácením mizí nejen 
„kus plic“ našeho životního prostředí. Zmizí 
domov pro stovky drobných živočichů, čas-
to i dominanta v krajině. 
Bohužel, pohled na vzrostlé stromy se  
v řadě případů scvrkl – padají z něj větve, ty 
nás ohrožují, dále listí, to se musí uklízet... 
Vzrostlá magnolie nás obšťastňuje nádhe-
rou květů na jaře, ovšem spadané okvětí se 
musí zametat z chodníku. A tak se kácí le-
tité, krásné stromy. Přesto, že za práci, kte-
rou údržbě stromů a okolí věnujeme, nás 
odměňují. Ať uhnou, chceme stavět, a navíc 
za dřevo jsou prachy. A ještě ke všemu vy-

sazování nových stromů je vlastně byznys. 
Častým odůvodněním je špatný zdravotní 
stav stromů. A tak roztáčíme kolotoč: kácí-
me, zhoršujeme životní prostředí i pro stro-
my, ty dále a více chřadnou, a tak je kácíme, 
jsou vlastně nemocné.
Ještě se vrátím ke stromu, o kterém píši  
v úvodu. Přesto, že mu 
větve ořezávali, naše 
dnešní děti ho nijak 
nešetřily, ze všeho se 
zotavil a roste. Dostal 
k tomu příležitost.
Skutečnosti o prospěš-
nosti zejména vzrost-
lých, a tedy letitých 
stromů pro životní 
prostředí tady uve-
dené mohou působit 
jako samozřejmé ba-
nality, přesto pochy-
buji: Jsou brány při 
rozhodování o kácení  
v úvahu? Pravomoc 
povolovat kácení stromů 
byla částečně přesunuta na obecní úřady 
v místech. Navrhuji vydat varovné tabulky 
s texem: Za větru a nepříznivého počasí se 
nezdržujte v okolí vzrostlých stromů.
Je mi líto krásného solitéru jívy mezi Mlad-
čí a Sobáčovem, zbytečně vykácených lip  
u kostela v Července (kromě jedné trouch-
nivé). Jsou to ztráty, které jsou nenahraditel-
né. Protože kdy tyto odstraněné stromy na-
hradí nově vysázené? Za třicet, padesát let?
Závěrem uvádím, že tato slova nechtějí ni-
koho kritizovat. Chtějí ovlivnit příští roz-
hodování, ta stará jsou nezvratná. Současně 
také doufám, že na má slova nebudou for-
mou článku reagovat naši placení ochránci 
a úředníci. Nechce se mi jejich racionální  
a paragrafy podpořené odůvodnění ani číst 
a vám, čtenářům, ho také nepřeji.
Závidím paní, která si může se svým stro-
mem popovídat a napsat o tom báseň.

Jana Motlová

To, jakou tvář dnes mají parky v Litovli, je 
na samostatnou úvahu.

Přirozeně vyvěrající pramen vytvářející studánku nebyl 
nikdy spoután skruží.
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Ze společnosti

Odešli
v době od 21. října  do 20. listopadu
Vladimír Ryšavý ze Tří Dvorů (71 let)
Petr Strupek z Haňovic (65 let)
Karel Kozák z nové Vsi (68 let)
Jindřiška Opletalová z Červenky (72 let)
Jarmila coufalová z Litovle (74 let)
Bohdan Boblach z Litovle (64 let)
Ludmila Šišmová z Litovle (67 let)
Jarmila Juřičková z choliny (93 let)
františek Kvapil z Litovle (82 let)
Jana Martinková z Červenky (69 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Litovel a Hrandop.

Poděkování

Vzpomínka

Děkuji Bc. Janě Krylové, zubní laborantce  
a člence národopisného souboru cholinka z choliny, 
za zapůjčení hanáckého kroje. Využila jsem jej při 
soutěži Eurobabička, kde jsem reprezentovala náš 
Olomoucký kraj a zejména Litovelsko a nakonec se 
umístila na třetím místě. Za ochotu, s níž mi po-
mohla, patří Janě velký dík.

Alena Várošová z Mohelnice

Dne 6. 12. si připomí-
náme nedožité sté na-
rozeniny naší maminky 
paní Boženy Markové. 
Vzpomínají dcery s ro-
dinami, švagrová, vnuci  
a vnučka s rodinami. Kdo 
jste ji měli rádi, vzpo-
meňte prosím s námi. 
Za celou rodinu Božena Vrbková Marková

Inzerce

Prodám družstevní byt 3+1 v Litovli na ulici Ge-
merské. na základě dohody. Bez realitní kanceláře.
Tel. 605 760 153

MEDIVIZE, s. r. o.
rehabilitace v Litovli 

oznamuje od prosince tohoto roku 
uvedení nových služeb:

finská sauna, infrasauna, vířivka.

Zlatá rybka, Jungmannova 7, Litovel
tel. 585 342 197, 733 660 385

www.medivize.cz

InZERcE

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
Podzimní počasí je nevyzpytatelné. Po ně-
kolika ukázkových dnech babího léta přišla 
středa 22. 10. a naše plánovaná akce – pro-
cházka litovelským podzimem s vedoucím 
odboru životního prostředí Ing. Pavlem 
Kurfürstem. Chtěli jsme to vzít „kolem půl 
města“, gymnázia a rybníků, pak přijít zpát-
ky až k muzeu. Jeden míní, počasí mění! 
Poprchávalo, byla docela zima, a tak se plán 
měnil za pochodu – hezky do tepla zase-
dací síně MěÚ na Havlíčkově ulici. Tam se 
rozvinula čilá debata o problémech ochra-
ny prostředí ve městě. Vedoucí odboru vy-
světlil, co je podstatou práce jeho kolektivu, 
upozornil na novinky v odpadovém hospo-
dářství (sběr jedlých olejů a tuků, tetrapaků, 
bioodpadu, elektrooodpadu, odpadové taxi 
aj.), objasnil výhody třídění odpadů pro ob-
čany města, povídalo se o dotacích i zeleni  
a skončilo se jak jinak než u bobrů a psích 
hovínek. Jako expert pomáhal vysvětlovat  
a doplňoval informace z osobních zkuše-
ností a zážitků i člen bývalé rady města po-
věřený péčí o životní prostředí MVDr. Voj-
těch Grézl. Nakonec se z toho vyklubala více 
než hodinová zajímavá beseda. 
Další setkání nad touto tematikou chceme  
v příštím roce nasměrovat do Domu příro-
dy na Šargouně.   
Již třetí setkání nad filmovou tvorbou Jiří-
ho Hrozka, čerstvé Osobnosti Litovle 2014, 
přilákalo do Malého sálu Záložny ve čtvr-
tek 6. listopadu téměř 40 zájemců. Asi je 
přitáhlo upozornění na promítání klipů ze 
zájezdů důchodců (později seniorů!), kde 
mohli vidět i to, jak se na nich podepsal zub 
času. Nebylo to nijak drásavé, i když první 
vzpomínky se vázaly k zájezdům na Sever-
ní Moravu (1988), do Valtic a Mikulova 
(1989), do východních Čech (2000), s naším 
Seniorklubem pak do Luhačovic (2010) a na 
Helfštýn (2012). Znovu jsme měli možnost 
pobavit se záznamem z vystoupení skupiny 
Novoveské šťabajzny (2013) a podívat se  
k moři do Černé Hory a chorvatské Crikve-

nice. Hodinka a půl uběhla jako voda a měli 
jsme pocit příjemně stráveného podzimní-
ho podvečera.

O dalších akcích v měsíci listopadu podáme 
podrobnou zprávu až v prvním čísle těchto 
novin, v roce 2015, ale připomeneme ještě, 
co nás čeká do konce kalendářního roku.
O tom, že si máte na čtvrtek 4. prosince 
zařídit volno, jsme psali. Takže sejdeme se  
v tento den do 15 hodin v Koncertním sále 
Městského klubu na setkání s vedením měs-
ta, vedoucími spolupracujících organizací  
i hosty z Choliny a Pňovic. Čeká nás kul-
turní pořad, občerstvení, hudba i tanec. 
Dobrou náladu, prosím, vezměte s sebou! 
Vstupné bude jen symbolické, obvyklých 30 
Kč na úhradu nákladů.
V úterý 16. prosince si vychutnáme krásné 
melodie operety Rudolfa Frimla Rose Ma-
rie v Moravském divadle Olomouc. Zájezd 
je již plně obsazen, včetně náhradníků. Po-
zor, odjíždíme dříve než obvykle, již v 17.30 
hodin z autobusového nádraží. Důvodem 
je možnost pobrouzdat po předvánočním 
Horním náměstí, nasát atmosféru a případ-
ně ochutnat (s mírou!) nabízené punče. 
O den později, ve středu 17. prosince, se od 
15 hodin podělíme o zážitky z divadla na 
schůzce seniorů v jídelně DPS a poslechne-
me si jistě zajímavé povídání o prostředcích 
čínské přírodní medicíny. Tím náš letošní 
program končí. Snad jsme každému z vás, 
alespoň někdy, padli do noty!?
Měsíc leden 2015 zahájíme opět setkáním 
seniorů v jídelně DPS ve středu 7. ledna od 
16 hodin s promítáním klipu o Beneluxu. 
Ve středu 21. ledna vás zveme na besedu  
o Mexiku v Malém sále Záložny, také od  
16 hodin. 

Závěrem přejeme všem klidné, spokojené  
a radostné svátky vánoční a do nového roku 
2015 hlavně hodně zdraví, pohody, dobré 
nálady a radosti ze všech milých blízkých. jh 

InZERcE
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Vývoj správy města Litovle ve staletích, část první
Před nedávnem došlo k volbám do zastu-
pitelstva Litovle a k částečné obměně před-
stavitelů města. Takových a větších změn 
proběhlo za uplynulá staletí mnoho desí-
tek. Využijme tedy tohoto období k ohléd-
nutí za těmi, kteří se podíleli na rozvoji  
a budování našeho města.

Jindřich Epich a ti druzí
Založení královského města Litovle je spo-
jeno se jménem lokátora Jindřicha Epicha 
a spadá pravděpodobně do období kolem 
roku 1260. Lokátor byl člověk pověřený 
úkolem založit novou ves či město, k če-
muž musel disponovat nejen organizačními 
schopnostmi, ale také značnými finančními 
prostředky. Odměnou mohl lokátor získat 
úřad rychtáře, což byl i Epichův případ.  
V listině z r. 1287 mu král Václav II. potvrdil 
dědičnost litovelské rychty. Protože však Jin-
dřich Epich zřejmě neměl potomka, zdědil 
rychtu jeho synovec Jindřich.
Rychtář byl nejvýznamnější osobou ve měs-
tě, kde zastupoval jeho pána (tím byl v Li-
tovli přímo markrabě moravský). Do jeho 
kompetence spadala moc soudní – byl vy-
šetřujícím soudcem, vedl soudní řízení, 
vykonával rozsudky. Městský soud, v němž 
vedle rychtáře zasedali dva členové městské 
rady, řešil především majetkové přestupky. 
Příkladem tehdejšího práva může být, že 
byl-li zloděj dopaden, byly ukradené věci 
vráceny původnímu majiteli, kdežto vlastní 
majetek zloděje, koně či šaty, připadly rych-
táři.

Litovelská rychta stála v západní části ná-
městí, kde se dnes nachází radnice. Všechny 
budovy na této straně náměstí patřily rych-
táři. 
Rychtář byl čelním, ne však jediným před-
stavitelem města. Správním orgánem s roz-
hodovací pravomocí byla městská rada. Ve 
14. století, kdy došlo k jejímu ustálení, měla 
12 členů, kteří svou funkci vykonávali vždy 
1–2 roky. Aby se mohl stát městským kon-
šelem, musel měšťan trvale sídlit v Litovli 
a vlastnit v něm nemovitost, takže odváděl 
městský census, daň. Radě předsedal purk-

mistr (magister civium). Ten nezřídka po 
vypršení svého mandátu působil po několik 
let coby běžný radní, a pak se opět dostal do 
čela. 
Rychtář i městská rada měli k dispozici 
placeného písaře. Šlo o poměrně výnosnou 
práci – písař pobíral plat od obce, poplatky 
navíc získával od soukromníků, kteří potře-
bovali něco sepsat. Písař, který se účastnil 
jednání rady i soudu, zapisoval do městské 
knihy usnesení, rozsudky, smlouvy, závěti 
atp.                            podle M. Koupilové

pokračování příště

V prosinci 2013 a v lednu 2014 vyšly v Li-
tovelských novinách dva příspěvky týkající 
se vánočních, silvestrovských a novoroč-
ních pohlednic z Litovle. Během letošního 
roku se mi do ruky dostala další pohlednice,  
o kterou bych se s Vámi rád podělil.
Jde o koláž, kterou vydal pan Jaroslav Hon-
čík počátkem 20. století. Uprostřed může-
me vidět zimní pohled na kostel sv. Marka 
a radnici z dnešní ulice Javoříčské. Bedlivý 
pozorovatel zde také objeví objekt původní-
ho měšťanského pivovaru.                       RoN

Objevíte-li i vy starší pohlednici zachycující 
vánoční motiv spojený s Litovlí, neváhejte se 
obrátit na litovelské muzeum.

Veselé Vánoce
– pozdrav z Litovle

Z LITOVELSKÉ KNIHOVNY

Půjčovní doba v městské knihovně bude v prosinci upravena takto:
19.12.: zavřeno   22. 12.: 9–12 a 13–18 hodin 
23. 12.: 9–12 a 13–16 hodin  29. 12.: 9–12 a 13–18 hodin 
30. 12.: 9–12 a 13–16 hodin

Podrobnější informace najdete na stránkách knihovny www.knih-litovel.cz.

Klidné a spokojené Vánoce a mnoho štěstí, zdraví a dobrého čtení v roce nadchá-
zejícím přejí litovelské knihovnice.

Král Přemysl Otakar II. předává zakládací listinu města Litovle na lunetě Františka Flasara z r. 1944.
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Stalo se v Litovli
 5. 12. 1934 se v Úsově narodil PhDr. Josef 
Bek, DrSc. V Litovli vystudoval gymnázium  
a potom hudební vědu na ffUM v Brně. Pracoval 
v Ústavu hudební vědy ČAV Praha, externě na 
katedře hudební vědy Karlovy univerzity, kde 
se habilitoval na docenta. Již během studií hrál 
v komorním souboru Holoubkových žáků, kde na 
klavír hrála jeho sestra Božena Halvová. V letech 
1958–1960 podnikl terénní výzkum kramářské 
písně na Litovelsku, Konicku a Zábřežsku. Vydal 
několik odborných knih. Zemřel 10. 9. 2005.
 21. 12. 1944 byli ve Vratislavi popraveni 
Jan Linhart a Josef Vymětal jakožto vedoucí 
odbojové akce. V prvních měsících roku 1944 
bylo na Litovelsku zatčeno přes 40 osob, mezi 
nimi Gustav frištenský, plk. Josef Kolář,  štkp. La-
dislav chrudina, MUDr. Šamšula, cyril nemeškal, 
Kornel Tesař. Jan Linhart (nar. 22. 4. 1895) půso-
bil od roku 1938 jako učitel na újezdní chlapecké 
měšťance v Litovli, jejíž správu převzal r. 1939. 
Zatčen byl pro přípravu národního výboru, pro 
napomáhání k útěku za hranice, šíření letáků  
a podpůrnou akci. Josef Vymětal (nar. 9. 4. 1888) 
byl učitelem na školách na Litovelsku (mj. v Lito-
vli, Bílé Lhotě, chudobíně), ale r. 1941 byl jako 
bývalý legionář penzionován. Člen okresního za-
stupitelstva a výboru, předseda Čsl. obce učitel-
ské působil také v ilegálních organizacích Obrana 
národa a V boj. Ukrýval zbraně, přepravoval za 
hranice, šířil ilegální letáky, byl činný v pod-
půrné akci a v přípravě národních výborů. Oba 
muži byli zatčeni 10. 2. 1944 a odsouzeni k smrti  
26. 9. téhož roku. Vyhláška o jejich popravě visela 
v Litovli pro výstrahu.
 7. 12. 1974 zemřel v Brně Jaroslav Chru-
dina, starší syn litovelského kloboučníka Aloise 
chrudiny st. narodil se 2. 4. 1888. na počátku  
1. světové války narukoval, hned r. 1916 byl zajat 
a vstoupil do legií, prodělal s nimi celou ana-
bázi přes Sibiř. Po válce zůstal na vojně, stal se  
podplukovníkem v Brně, po roce 1945 velitelem 
památníku Špilberk. Mimo službu se věnoval 
básnické tvorbě, vydal např. sbírky U táborových 
ohňů (1929) nebo Písničky života (1933).
 V prosinci 1984 byl slavnostně otevřen are-
ál rybářů u Předního mlýna. Stavba provozní 
budovy se skladovacími prostorami a kulturní 
místností byla zahájena roku 1982.
 10. 12. 2004 zemřel ve věku 89 let Jindřich 
Daniel. Byl to úředník a sokolský pracovník, ale 
i člen sokolské ilegální skupiny Jindra. Za války 
byl proto vězněn, po válce se stal členem Svazu 
osvobozených politických vězňů, v letech 1970 až 
2000 předsedou Svazu protifašistických bojovní-
ků. Od r. 1952 byl členem letopisecké komise. 
Jeho hlavním zájmem však byla tělovýchova. 
Zpočátku v Sokole, pak stál u vytváření sjedno-
cené tělovýchovy. Když byla r. 1957 ustanovena 
TJ Tatran, stal se jejím předsedou. Tím zůstal do 
r. 1985, kdy jej vystřídal Břetislav Albrecht. Sám 
zůstal místopředsedou do r. 1989.                       L. Šik

Hudba z černobílého světa Michala Zapletala

Tak leť výš

Spát pod rouchem z pavučin,
krást z oblohy světla hvězd.
nikdy nic nezmění tvoje nespoutané sny.
Život není vězení, křídla máš, tak leť výš, dál.

Snít o růžích bez pustin,
chtít před cílem krásu cest.
Až jednou zkamení tvoje oči a tvé dny.
Život je jen mámení, křídla máš, tak leť dál, výš.

V dětství se učil hrát na klávesy a trubku, 
v pubertě objevil rock a metal, letos na 
podzim vydal pop-rockové album. Autor 
s duší básníka i rockového muzikanta, 
zpěvák se zajímavým hlasem. To je Michal 
Zapletal.

Kudy vedlo Vaše hudební putování?
První skupina, ve které jsem hrál, byla li-
tovelská Incoma, kde působil můj bratr. 
Když odešel basák, nabídli mi, jestli bych  
s nimi nechtěl zkusit hrát já. Tak jsem to 
zkusil… Naše spolupráce trvala několik let, 
pak se kapela rozpadla. 
Poté přišlo několik let ve skupině ř-gř, kde 
jsem se tak nějak nenašel. Byla to kapela ovlá-
daná jedním člověkem, což mi nevyhovovalo.  
V Incomě to byla větší demokracie. Nicmé-
ně jsme natočili dvě demo nahrávky a odjez-
dili nějaké koncerty, takže zkušenost veliká.
Poslední kapelou byla Marry Ann, to už 
bylo trošku jiné kafe. Podle mě se sešli vel-
mi dobří muzikanti a kapela měla velký po-
tenciál. Hudebně mi byla asi nejblíž a texty 
jsem psal v podstatě já, takže jsem se v těch 
písničkách taky realizoval. Bylo to fajn a tře-
ba ještě bude…
Co se týče kytary a zpěvu, průběžně jsem 
hrával na soukromých akcích, podnikl jsem 
několik vzpomínkových akcí na Karla Kry-
la, vyučoval hudební výchovu na ZŠ a vedl 
něco jako školní sbor. Průběžně jsem si 
skládal i svoje písničky do šuplíku (některé 
z nich jsou i na CD).
V současné době jsem zůstal sám…

Co Vás přivedlo k cestě sólového muzikan-
ta?
K cestě sólového muzikanta mě dovedla 
právě cesta předchozí. Několik rozpadlých 
kapel, zklamání i z lidských stran a chuť 
zkusit to všechno trochu jinak. Po svém. 
To, že jsou moje texty a muzika alespoň tro-
chu stravitelné, jsem si dokázal především  
v Marry Ann, takže jsem se nemusel bát, že 
to bude úplný odpad. I když to vždy zále-
ží na posluchači. Nakoupil jsem vybavení  
a natočil si CD. Byla to obrovská škola, která 
samozřejmě ještě neskončila…

Na svém prvním CD Černobílej svět jste 
pracoval tři roky...
Dělal jsem ho tak dlouho, protože jsem se to 
na něm učil. Je to neuvěřitelná porce práce 
a ještě neuvěřitelnější porce spotřebované-
ho času. Také jsem některé písně postupně 
vyřazoval a vymýšlel lepší. Záměrem bylo si 
celý proces zkusit sám, aby to ve výsledku 
bylo poslouchatelné a někomu se to třeba  
i líbilo. Zatím mám celkem pozitivní ohlasy, 
takže snad ta práce nebyla úplně zbytečná. 
Kdyby se každému líbila alespoň jedna věc  
z CD, byl by to velký úspěch…

Celé CD jste vytvořil a nahrál sám. Při 
živých vystoupeních však pro totožnou 
interpretaci potřebujete i doprovodnou 
kapelu. Jak to řešíte?
Svoje písně jsem hrál zatím pouze jednou, 
na křtu sbírky Čekání na zázraky. V lednu 
plánuju křest CD, kde odehraju písně také 

asi sám. Některé písně by nevyzněly dobře, 
tudíž je sám hrát nebudu a doplním koncert 
o nějaké převzaté věci. Kapelu v současné 
době nemám, ale kdo ví…

Píšete také básně. Jsou tedy Vaše písně 
zhudebněnou poezií, nebo je tomu jinak?
Písně určitě zhudebněnou poezií nejsou. 
Vznikají jinak. Poezii píšu tak, aby se dala 
číst, člověk ji vnímá zrakem a v hlavě se 
mu přetváří pomocí fantazie. Písně vzni-
kají většinou dohromady s muzikou. Když 
mám hudební nápad, už tehdy mi běží hla-
vou nějaká zpěvová linka, potažmo i slova.  
V opačném případě, když píšu první text, 
který bych rád zhudebnil, už ho v hlavě sly-
ším ve zpěvu. Písňový text musí znít, vní-
máme ho sluchem. Navíc se musí hodit do 
nálady dané písně a zpěvákovi musí jít přes 
ústa tak, aby tomu posluchač věřil…

Jako básníkovi Vám nedělá potíž práce se 
slovem, metaforou. Dokázal byste slovy 
vyjádřit, čím je Vaše muzika?
Je to jen kapka, která stekla z mého vesmíru 
do toho vašeho.         hk

Michal Zapletal
Šestadvacetiletý muzikant vystudoval učitel-
ství. V současné době pracuje v laboratoři firmy, 
která se věnuje výrobě a distribuci diagnostic-
kých reagencií určených pro pracoviště moleku-
lární biologie a cytogenetiky.
Vydal dvě básnické sbírky – Květiny z Korintu 
(2010) a Čekání na zázraky (2011).
Křest svého prvního cD Černobílej svět plánuje 
na leden. Album je k dostání v knihkupectví 
pana Lindušky, v infocentru a v elektronické 
podobě pod hlavičkou Supraphonu.
Má své stránky www.michalzapletal.eu.
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Kniha na tento měsíc každá dobrá kniha Litovelské ulice

JIRÁSKOVA
Ulice nese název podle známého českého dra-
matika a spisovatele Aloise Jiráska (23. 5. 1851 
Hronov – 12. 3. 1930 Praha). Vystudoval histo-
rii na pražské univerzitě a následně vyučoval na 
gymnáziu v Litomyšli a později v Praze. V roce 
1917 podepsal Manifest českých spisovatelů  
– významné prohlášení podporující politické 
úsilí o státní samostatnost českého národa. 
Záhy po vzniku ČSR se stal poslancem revoluč-
ního národního shromáždění. V parlamentních 
volbách v roce 1920 získal v národním shro-
máždění senátorské křeslo. 
několikrát za život byl Alois Jirásek navržen na 
nobelovu cenu za literaturu. námětem jeho 
tvorby byly dějiny českého národa od mytic-
kých dob až po jeho současnost, s důrazem na 
některé významné epochy českých dějin – za ty 
považoval husitství, dobu pobělohorskou a ná-
rodní obrození. Jeho díla jsou sice založena na 
studiu historických pramenů, ale ve výsledku 
využil autor pouze fakta vedoucí vesměs k ide-
alizaci dějin za účelem povzbuzení vlastenectví 
v českém lidu. Mezi jeho nejznámější díla patří 
Staré pověsti české, tři trilogie z doby husitské 
(např. Proti všem), román z doby pobělohorské 
s názvem Temno, obrozenecký román f. L. Věk  
a novela filosofská historie. Kromě historických 
divadelních dramat je také autorem pohádkové 
hry Lucerna. 

Ulice Jiráskova je slepá ulice odbočující z ulice 
Studentů a vedoucí souběžně s ulicí Sochovou  
a Šemberovou k domům ve vilové čtvrti, vysta-
věné ve 30. letech 20. století. S ulicí Bezručo-
vou ji spojuje pouze chodník pro pěší. Ulice leží  
v místech v minulosti nazývaných jako trať  
U Boudy.
název dostala v době, kdy bylo potřeba ulice 
této lokality rozlišit. Alois Jirásek byl vybrán 
jako jeden z čestných občanů města Litovle, 
kterým byl jmenován 18. 6. 1918, a právě  
v březnu roku 1930 zemřel. Za války nesla ulice 
neutrální název Vilová ulice.

Proměny názvu: Jiráskova (1930)  Villen-
gasse (1940)  Jiráskova (1945)

Ivana Kubíčková

Jiráskova ulice asi v r. 1930, foto atelier Vopat

Více než rok jsme vám v rubrice Kniha na 
tento měsíc představovali knihovny v ob-
cích na Litovelsku. Využijte svých vědomos-
tí. Nastávají pověstné dlouhé zimní večery. 
Příležitost posadit se pod lampu do křesla 
nebo do vany plné teplé vody a... Však víte. 
A vězte – nesedíte tam sami. Podle Centra 
informací a statistik kultury bylo v 5 381 
knihovnách České republiky v roce 2013  
registrováno 1 430 170 čtenářů. 
S knihami jsou spojeny i nejrůznější projek-
ty. Představujeme vám některé z nich, které 
mohou inspirovat i obohatit váš (nejen) čte-
nářský život.

BiblioHelp
Rádi byste si přečetli dobrou knihu, ale ne-
víte jakou. Zrovna vám nikdo žádnou ne-
doporučil a zvolit námátkou podle titulu 
či žánru je riskantní. Zkuste se podívat na 
stránky BiblioHelp (www.bibliohelp.cz).  
V obsáhlé databázi knih si tu svou může-
te najít podle tématu, věku, popisu, který 
každý titul obsahuje, nebo recenze jiného 
čtenáře. Tato databáze má však něco navíc. 
Byla vytvořena s ohledem na to, aby knihy 
v ní uvedené nabídly pomoc, radu či útěchu 
člověku, který je v nelehké životní situaci, 
tápe, neví, jak se správně zachovat, jak po-
moci svým blízkým, hledá nadhled nebo 
porozumění. V databázi si vyberou čtenáři 
všech věkových kategorií, zájemci o nauč-
nou i beletristickou literaturu, jakož i poezii.

Čtení pomáhá
Že kniha nemusí být jen prostředkem rela-
xace nebo sebevzdělání dokazuje i projekt 
Čtení pomáhá. Jeho tvůrci vymysleli origi-
nální způsob, jak přitáhnout děti a mládež 
k literatuře a zároveň konání dobrých činů. 
Čtenář – žák ZŠ nebo SŠ – se zaregistruje, 
zvolí si jeden z doporučených titulů pro 
svou věkovovu kategorii a po jeho přečte-
ní vyplní na stránkách www.ctenipomaha.
cz test. Správné odpovědi mu zajistí kredit 
50 Kč, který věnuje na jeden z aktuálních 
dobročinných projektů popsaných na tom-
to webu. Stránky Čtení pomáhá mohou být 
svými seznamy knih zajímavé i pro rodiče, 
kteří zvažují, jakou knížku vybrat dětem.

celé Česko čte dětem
Není však důležité jen to, aby četly děti, ale 
také aby se četlo dětem. Celé Česko čte dě-
tem je další ze zajímavých nápadů, které se 
v naší zemi prosazují už několik let. Jeho 
propagátoři tvrdí: Čtenářem se nikdo nero-
dí, čtenáři musíme ukázat cestu. A proto na-
bádají: Čtěme dětem 20 minut denně. Kaž-  
dý den! V rámci kampaní, akcí i programů 
pro MŠ a ZŠ dokazují, že předčítání posiluje 
vazbu mezi rodiči a dětmi, rozvíjí myšlení, 
fantazii i paměť malých posluchačů. 
Projekt nabízí uplatnění i těm, kteří by rádi 
četli, ale nemají komu, nebo zkrátka chtějí 
vykonat něco dobrého pro druhé. Zájemce 
se může stát dobrovolníkem pro čtení dětem 
v nemocnici. Více se dozvíte na www.cele-
ceskoctedetem.cz.

Knihotoč
Možná jste někdy narazili na volnou a niko-
mu nepatřící knihu v kavárně, autobusu, če-
kárně u lékaře nebo třeba přímo na ulici. Je 
docela možné, že šlo o knížku z tzv. kniho-
toče. Jeho principem je kolování titulů mezi 
lidmi. Přečtěte a pošlete dál. 
Jedním ze živých projetků, které fungují po-
dle tohoto principu, je Knihoběžník (www.
knihobeznik.cz). Vznikl r. 2010 na Sloven-
sku, r. 2012 se rozšířil i do ČR a dnes už se 
v něm točí na 4 500 knih rozmístěných na 
nejrůznějších místech obou republik. Na 
webových stránkách si zájemce najde, kde 
se který titul nachází, vyzvedne si jej, zare-
gistruje se a po přečtení ho umístí – třeba 
někam úplně jinam. Čtenáři spolu mapují 
cesty knih, sdílejí zážitky z nich.
Knihotočáři se ovšem můžete stát i sami  
a neorganizovaně. Máte doma titul, který už 
číst nebudete, a nevíte, co s ním? Pusťte ho 
do světa. Fantazii se meze nekladou.
 
Čtenářský deník
Možná už máte unavené oči, a přesto po lite-
ratuře toužíte. Co zkusit třeba audioknihy? 
Dostupné jsou v některých knihovnách, za 
úplatu se dají stáhnout na internetu. A Čes-
ký rozhlas na svých stránkách nabízí knihy 
klasických autorů ve formátu mp3 ke staže-
ní zdarma. Zkuste si vybrat na www.rozhlas.
cz/ctenarskydenik a připravit oběd s pohád-
kami Boženy Němcové nebo prožít cestu 
vlakem ve společnosti Karla Čapka.

Listování
Nechce se vám listovat knihami papírovými 
ani zvukovými? Nevadí. Jiní listují za vás. 
Projekt LiStOVáNí cestuje po celé ČR se  
scénickým čtením, ve kterém přitažlivým, 
živým způsobem představuje současné ti-
tuly na trhu. V Litovli bohužel zatím před-
stavení pro veřejnost uspořádáno nebylo,  
v Olomouci však probíhá celkem často.

A co by to bylo za rubriku Kniha na ten-
to měsíc, kdyby žádná kniha doporučena 
nebyla? Dnes však uděláme výjimku a ne-
prozradíme vám titul moudré knížky, z níž 
pochází následující ukázka. Věříme, že pro 
většinu z vás to vlastně hádanka není. Že  
dávno víte, že le plus important est invisible.

„Dobrý den,“ řekl malý princ.
„Dobrý den,“ odpověděl obchodník.
Obchodoval s novými, vylepšenými tabletka-
mi k utišení žízně. Když takovou pilulku jed-
nou týdně spolknete, už vůbec nepotřebujete 
pít.
„Proč tohle prodáváš?“ zeptal se malý princ.
„Ohromně to šetří čas,“ odpověděl obchodník. 
„Odborníci spočítali, že to ušetří třiapadesát 
minut týdně.“
„A co lidé s těmi třiapadesáti minutami dě-
lají?“
„Co kdo chce...“
To kdybych já měl třiapadesát minut nazbyt, 
řekl si malý princ, šel bych pomaličku ke stu-
dánce...            hk
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Generační rozhovory: Radost, smutek, domov, Litovel, četba
Jak se mění s věkem pohled na život, jak vnímáme sebe a druhé?

Advent je také časem vybízejícím k zamýšlení. Možná i probírání starých fotografií. 
Kým jste byli jako děti, co jste si mysleli, cítili? Kým budete jako staří lidé? Jak se 

vaše myšlenky a pocity v průběhu života promění?
Zeptali jsme se. Malých dětí i lidí, kteří už velkou část života prožili. A také generací mezi 
nimi.
Pět stejných otázek jsme položili dětem v posledním ročníku mateřské školy (označení I), 
žákům posledního ročníku základní školy (II), studentům posledního ročníku střední školy 
(III), generaci třicátníků (IV), padesátníků (V) a sedmdesátníků (VI).
než si přečtete jejich odpovědi, můžete si zkusit dotazy zodpovědět sami.
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Štěpán (I): Když dostanu nějaký dárek nebo koki-
na.
Matěj (I): Když pro mě přijde maminka do školky.
Lukáš (I): Z tabletu. A když mi tata dovolí na jeho 
telefon.
Anička (I): Z panenky ledové královny. Já mám dvě.
Kuba (I): Ze strašidel, mám rád pohádky o straši-
dlech. A ještě mi dělají radost draci, kteří se pouští 
na podzim. 
Matýsek (I): Z rámusu. Mě to prostě baví.

Monika (II): Měla jsem ráda houpačky a prolézač-
ky. A strašně jsem se těšila do školy.
Klára (II): Můžu jít s kamarádkami ven a hrát si  
s barbínami.

Irena (III): Radost mi dělá moje úžasná máma  
s prarodiči a naši dva němečtí ovčáci. Kdybych 
věděla, že za rok už budu žít bez svého skvělého 
dědečka, nehla bych se od něj na krok.
Marek (III): Mám radost z bonbonů, které dostanu 
od rodičů. Mám radost, když se mi narodí souroze-
nec. Mám radost z každé maličkosti.

Katka (IV): Radost mi dělá pozornost, kterou do-
stávám, možnost trávit volný čas s kamarádkami 
a kamarády a dělat to, co mě baví. Dárky, výlety  
s rodinou...
Libor (IV): Pohádky v televizi, když je venku tma  
a doma teplo – to mi dělalo radost.

Vladimír (V): Radost by dnešním dětem udělala 
asi nová verze počítačové hry, v době mého mládí 
jsme dávali přednost tomu být co nejvíc venku.
Vlaďka (V): Když jedeme všichni na výlet.

Libuše (VI): Tento můj věk se odehrál těsně po vál-
ce. nejvíc jsme se těšili na Vánoce – dárky. Třeba 
kolo, dřevěné lyže – ale jen jedny a museli jsme 
si je půjčovat.
Mirek (VI): náš pes má štěňata.

Franta (I): Když mě někdo bouchá.
Matěj (I): Když mi bráška něco zboří.
Lukáš (I): Když mi někdo udělá bolest, tak pláču.
Ríša (I): Když mi mama nedovolí počítač.
Karolínka (I): Tancování, jak chodím.

Klára (II): Trápí mě, že se musím rozdělit se sestrou 
o bonbóny.
Petra (II): Trápí mě, že kvůli škole nestíhám pořad 
Šikulové.
Jana (II): nic mě netrápí, protože je mi šest.

Milan (III): Trápí mě, když přijdu pozdě do školky 
a všechny dobré hračky jsou rozebrané. Taky když 
pod stromečkem nenajdu svůj vysněný dárek.
Irena (III): Trápí mě, že všichni mí kamarádi chodí 
do školy a já jediná zůstala ve školce. 
Jakub (III): Trápí mě spaní ve školce. Že mi děti be-
rou hračky. nechci být malý, ale dospělý.

Martina (IV): Trápí mě – odřené koleno, že mi 
mladší sourozenec rozbil můj výtvor, který jsem 
pracně dávala dohromady, že moji rodiče na sebe 
křičí, že moji rodiče při rozhovoru s tetou oceňují 
více mou sestřenici než mě, že jsem dostala pohla-
vek za zlobení...
Michal (IV): Trápí mě, že není sníh (a těším se na 
Ježíška).
Ivana (IV): Existuje, nebo neexistuje Ježíšek? Jestli 
neexistuje, dostanu pod stromeček školní batoh. 
Jestli existuje, tak dostanu... však on ví, co bych 
chtěla.

Zdenka (V): Trápí mě rozbité koleno, starší kolo (po 
starším sourozenci) a... už si nevzpomínám.
Ivan (V): Trápí mě, že nemám doma živé zvířátko.

Milada (VI): Trápí mě, že nemám žádnou babičku 
ani dědečka.
Mirek (VI): nemám stavebnici Lego.
Lubomír (VI): Hlídání bratra, domácí práce.

Představte si, že je vám 6 let. Co vás trápí nebo vám dělá radost?
(Pro děti z MŠ pouze: co vás trápí nebo vám dělá radost?)

Co je to doma?
Pro děti z MŠ: co bys namaloval/a na obrázek, 
kam bys kreslil svůj domov?

Anička (I): Já bych namalovala domeček, ma-
minku, tatínka, bráchu a nema a sebe. nemo 
je naše rybka.
Kuba (I): Stoleček, židličku. na stole by byla 
hezká květina ve váze.
Matěj (I): Mou postel. A ještě bych udělal ko-
berec. 
Lukáš (I): Králíčka a slepice.
Ríša (I): Hodně vojáků bych tam namaloval.

Petra (II): Doma je místo, kde můžu být ošklivá 
a nikdo mě nevidí. Je to místo, kde mám wi-fi.
Monika (II): Místo, kde na mě čeká milující 
rodina. Je tam teplo a jídlo a nic mi nechybí.
Milena (II): Doma je místo, kde se cítím bez-
pečně, kde mám prostor pro to se učit atd. 
Místo, kde jsou lidi, kteří jsou mi nejblíž.

Petr (III): Tam, kde je rodina, kde se cítím bez-
pečně a kde mám postel a všechny své věci.
Kristýna (III): Doma je něco, kde se cítíš báječ-
ně. Je to místo, ve kterém máš (někdy nemáš) 
svoji rodinu, své věci, mnoho vzpomínek. Je to 
místo, které si zútulníš podle sebe. Domov pro 
mne znamená pocit, že se mám kam vracet.
Irena (III): Pro mne je doma tam, kde se sejde-
me s babičkou. Místo pro mě nehraje roli, do-
mov je o pocitech a atmosféře, ne o rodinném 
domě, kde někdo z nás vyrůstal.

Petr (IV): Doma je zázemí. Místo, kde jsem 
svým pánem a kde si můžu odpočinout. Mís-
to, kam se můžu vracet, které je mi nějakým 
způsobem blízké, ať už známou krajinou, nebo 
lidmi.
Michal (IV): Místo, kde se po pracovním dni 
sejde moje rodina. nezáleží na tom, kde se to 
místo nachází.
Veronika (IV): Doma je pro mě tam, kde byd-
lím, kam se ráda vracím, mám tam své zázemí 
a bydlí tam člověk, kterého miluju. Doma je 
pro mě ale taky u babičky a u mamy.

Ivan (V): To je tam, kde jsem se všemi, které 
mám rád.
Zdenka (V): Doma je místo, kde se cítím dobře, 
mám pevné zázemí, jsou zde moji blízcí, o kte-
ré se mohu opřít.

Milada (VI): Čtení, luštění a sledování zají-
mavých pořadů v televizi spolu s manželem. 
Doma je práce na zahradě a návštěvy dětí  
a vnoučat.
Libuše (VI): Rodina, byt, zázemí.
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Představte si, že je vám 70 let. Co vás trápí nebo vám dělá radost?
Pro děti z MŠ: Představ si, že jsi starý jako tvůj dědeček nebo babička. co tě (je) trápí nebo ti (jim) dělá radost?
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Lubomír (VI): Radost dělají potomci a vnuci. 
Mirek (VI): Že mně zbylo dost přátel.
Milada (VI): Úspěch vnoučat a schůzky s přáteli.  
Dovolená v zahraničí s manželem a kamarádkami.
Libuše (VI): Radost z každé opravené části Litovle.

Ivan (V): Radost mám z vnoučat.
Vladimír (V): V sedmdesáti letech člověka většinou 
už trápí zdraví, proto má radost z každého dne strá-
veného v klidu domova s rodinou a blízkými.
Zdenka (V): Příjemní lidé kolem mě, krásné počasí, 
zážitky. chci tvořit krásné věci – malovat obrazy...

Robert (IV): Dělá mi radost vše, čím mohu pomoci.
Petra (IV): Dělá mi radost, když za mnou přijdou 
vnoučata, mé děti a společnost lidí.
Martina (IV): Radost mi dělá: když mě navštíví 
vnučka s rodinou, někdo mi pomůže s vyřízením 
úředních záležitostí, s chodem domácnosti, Tři 
králové zaklepou na dveře, můžu si s někým po-
povídat, můžu zavzpomínat na staré časy, vnučka 
mě pohladí, usměje se na mě, moje víra v život po 
současném životě...

Marek (III): Mám radost ze svých vnoučat a možná 
z toho, co jsem v životě dokázal (jestli jsem teda 
vůbec něco dokázal).
Honza (III): V sedmdesáti bych přemýšlel o tom, jak 
jsem prožil svůj život. co jsem dokázal a co ne. Urči-
tě bych se nechtěl cítit staře a snažil bych se dohnat 
vše, co jsem nestihl.
Tomáš (III): Radost mi dělají akce a oslavy s rodinou 
a velké slevy v supermarketech.

Veronika (II): Dělá mi radost, že už nemusím chodit 
do práce a jsem v důchodu.
Sandra (II): Radost mi dělají vnoučata.
Jana (II): Radost mám, doufám, z toho, že jsem  
v životě udělala vše, co jsem chtěla.

Lukáš, Matýsek, Kuba, Matěj (I): Babičce s dědou 
udělá největší radost, když jsem u nich.
Anička (I): Babičce udělá radost, když jí dám nějaký 
dárek. Třeba mašličku, aby si svázala vlasy. nebo 
když jí něco namaluju.

Milada (VI): Politická situace a sociálně slabí lidé. 
Týrání dětí, zvířat.
Libuše (VI): Lhostejnost lidí. nepořádek po pátku  
a sobotě na ulici 1. máje.
Lubomír (VI): Situaci po roce 89 jsem si představo-
val jinak. ne hašteření v politice, velkou nezaměst-
nanost, bezdomovce, drogy...
Mirek (VI): Že už nemám manželku.

Vlaďka (V): Asi mě trápí nemoci a občasná samota.
Zdenka (V): Trápí mě, že moje zdraví už není 100%.

Martina (IV): Trápí mě: že se nedá zastavit čas; stár-
nu, nevím, jak dlouho tu ještě budu; již nedovedu 
být akční jako zamlada, protože můj zdravotní stav 
mi to nedovoluje; nemoci se hlásí čím dál častěji, 
tělo přestává poslouchat; mám pocit osamělosti 
– rodiče mi zemřeli již dávno, děti odešly z domu, 
manžel také zemřel a moji kamarádi vymírají; pe-
něz nemám nazbyt, těžko s nimi vyjdu na měsíc; 
politická situace není příznivá, svět kolem je nějak 
zrychlený, nerozumím dnešním technickým vymo-
ženostem ani dnešní době...

Irena (III): Především mě trápí, že ještě nejsem  
v důchodu. Trápí mě konkurenční boj, protože na-
stoupily děti Husákových dětí a pracovních míst je 
ještě méně, než když jsem bývala mladá.
Jakub (III): Trápí mě, že už mi nezbývá moc času. 
Umírají všichni, se kterými jsem vyrůstal či žil. Také 
mě trápí, že již nemohu sportovat.

Denisa (II): Trápí mě vstávání z postele, vany a křes-
la. Bolest kloubů, a hlavně kyčlí.
Milena (II): Trápilo by mě nejspíš to, že už nemůžu 
dělat to, co zamlada (sportovat).
Jana (II): Asi mě trápí to, kdy umřu.

Franta (I): Že je bolí noha.
Štěpán (I): nebo ruka.
Karolínka (I): Že musí furt uklízet.
Matýsek (I): Když děda na babičku řve. 
Lukáš (I): Že zlobíme.
Kuba (I): Když jejich rybičky umřou. Protože je asi 
zapomenou nakrmit.

 Co je nejlepší na Litovli?
Většina dětí (I): Hřiště.
Štěpán (I): nejlepší je to tam, kde bydlím.
Matýsek (I): Gustav. Socha aji plakáty. Líbí se mi, 
že je silnej.

Monika (II): Park Míru, splav, nové koupaliště, sta-
ré památky.
Sára (II): Obchody.
Aneta (II): nic. Obyčejný město jako každý druhý.

Barbora (III): Škola, na kterou nemusím dojíždět, 
sportovní vyžití, les (příroda), obchod hned za 
domem.
Vojtěch (III): Příjemné prostředí, které je tvořeno 
upravenými parky a dvěma rybníky. Z pohledu 
rybáře se mi líbí, že je zde mnoho míst, kde se dá 
rybařit.
Martin (III): V Litovli je nejlepší dostupnost služeb. 
Hezké prostředí města a okolní zeleně. A všude je 
nějaká hospůdka, takže se člověk může střískat 
pokaždé někde jinde.
Jakub (III): Alibaba a hala ZŠ Vítězná. Také mám 
rád zdejší parky a lesy, kam chodím po večerech 
běhat.

Michal (IV): To, že stojí na řece a ještě jsou tady dva 
rybníky. Kam se podívám, vidím most a vodu.
Petra (IV): Je to klidné a čisté město plné zeleně.
Ivana (IV): na Litovli je nejlepší, že tak malé město 
skrývá tolik historie, že je stále co objevovat.
Robert (IV): není úplně anonymní, lidé se tu znají, 
jsou tu základní služby, dobré vyžití.
Petr (IV): Klid.

Vlaďka (V): Rozhled z radniční věže.
Ivan (V): Dobré litovelské pivo.
Zdenka (V): Poskytuje větší anonymitu jak vesni-
ce, lidé jsou zde přátelštější a mají k sobě blíž jak 
ve velkém městě. Je zde vše, co k žití potřebuji.

Milada (VI): Blízkost části rodiny, schůzky s přáteli, 
kulturní možnosti a spolupráce seniorů při využí-
vání všech forem trávení volného času.
Libuše (VI): Je to malé město, které má vše po-
třebné pohromadě – zdravotní středisko, lékárny, 
obchody, kulturu. 
Mirek (VI): Pivo.

Jaké knížky rád/a čtete? Pro děti z MŠ: Jaké knížky máte rádi?

Kuba (I): O hloupým Honzovi. Ten je nejlepší. Líbí se 
mi, že šel do světa.
Anička (I): O vílách. A mám i o princeznách.
Matýsek (I): Já už mám Babičku z vajíčka. My jsme 
byli na Listování.

Jana, Monika, Sandra, Petra (II): fantasy, sci-fi.
Milena, Monika (II): Dobrodružné a romantické.
Sára (II): O koních.
Denisa (II): Přečtu si ráda knížku, kterou jsem viděla 
zfilmovanou.
Sabina (II): nečtu ráda.

Jakub, Honza, Marek, Barbora, Martin (III): fantasy, 
případně i sci-fi.
Vojtěch (III): Rád čtu dobrodružné knížky, ale kvůli 
povinné četbě teď musím číst něco jiného.
Kristýna (III): nejraději mám knihy s nadpřirozenou 
tematikou. Je to něco, co mne táhne k sobě.

Katka (IV): Knížky o mezilidských vztazích, o životě, 
o realitě.
Libor (IV): cestopisy.
Martina (IV): S duchovní tematikou.
Michal (IV): Knížky s technickým zaměřením v elek-

tronické i tištěné podobě.

Vladimír (V): nejvíce čtu naučné knihy a romány  
z období 2. světové války.
Vlaďka (V): Historické romány a severské krimi.
Zdenka (V): cestopisy, historické a národopisné.

Mirek (VI): Knihy už skoro nečtu. Baví mě časopisy  
– odborné i zábavné.
Lubomír (VI): Čtu málo, hlavně časopisy, detektivky, 
zajímavosti z techniky, sportu, hobby.
Libuše (VI): Romány s dobrým koncem.
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Městský klub Litovel 12
pá 5. 12., náměstí Př. Otakara v Litovli, od 15 asi do 18.30 hodin, volný vstup
VIII. SLET ČERTŮ, MIKULÁŠŮ A ANDĚLŮ  tradiční soutěž o nejlepší masky 
pro děti a dospělé, včetně zábavného programu na náměstí: OHŇOVÁ SHOW, 
zapisování hříchů u LUcIfERA, JEŽÍŠKOVA POŠTA i s Mikulášem; jako každý rok 
vystoupí děti z místních základních a mateřských škol; chybět nebude občer-
stvení a punč; v 16 hodin vyhodnocení a předání hodnotných cen nejlepším 
maskám; pro děti je připraven pořad s Pavlem novákem OD ČERTA K JEŽÍŠKO-
VI, dospělí si mohou později poslechnout největší hity Pavla nováka st.

8.–17. 12., Výstavní síň MK Litovel, PO–PÁ 8–17, SO–nE 9–13 hodin, vstup-
né dobrovolné
Prodejní VÁNOČNÍ VÝSTAVA  prodej vánočních ozdob a dekorací spojený  
s výstavou dětských prací ve spolupráci s DDM Litovel

8.–17. 12., prostory TIc Litovel (budova Záložny), PO–PÁ 8–17, SO–nE 
9–13hodin, vstupné dobrovolné 
Prodejní VÝSTAVA STUDIA ATELIÉR  prodejní výstava litovelských výtvar-
níků

po 8. 12., Malý sál Záložny v Litovli, od 18 hodin, vstupné: 50 Kč
OD INKŮ K OSTROVŮM MUŠKÁTOVÝCH OŘÍŠKŮ  přednáška cestovatele 
Vladislava Habermana; vyprávění o cestování na vlastní pěst z And do ráje  
v Karibiku

út 9. 12., Koncertní sál MK Litovel, od 16.30 hodin
ADVENTNÍ KONCERT  pořadatel: ZUŠ Litovel

pá 12. 12., Výstavní síň MK Litovel, 8–17 hodin, volný vstup
JEŽÍŠKOVA DÍLNIČKA  výroba vánočních ozdob a dekorací v rámci vánoční 
výstavy; pořadatel: DDM Litovel

pá 12. 12., nám. Př. Otakara v Litovli, od 14 asi do 18 hodin, volný vstup
FARMÁŘSKÉ TRHY S A.M.ÚLET A VYPOUŠTĚNÍ BALONKŮ  farmářské trhy 
s možností nákupu specialit od místních farmářů; od 14.30 hodin psaní přání 
na balonky, v 15.15 hodin vypouštění balonků s přáním Ježíškovi (ve spolu-
práci se ZŠ Jungmannova Litovel); vystoupí moravičanská folk-rocková kapela 
A.M.ÚLET a ADDAMS fAMILY

ne 14. 12., kostel sv. Marka v Litovli, od 15.30 hodin, vstupné: v předprodeji 
80 Kč, na místě 130 Kč
BAROKNÍ VÁNOCE  vánoční koncert Pěveckého sboru SEnZAKORD; účinkují: 
Pěvecký sbor Senzakord Litovel, komorní smyčcový orchestr collegium Musi-
cum Mohelnice; sólo: Monika Kaštanová – soprán, Petra charlotte Savaskan 
– alt; řídí: Milan Plodek a Hana Kaštanová

st 17. 12., Koncertní sál MK Litovel, od 17 hodin, vstupné: dobrovolné
VÁNOČNÍ KONCERT DPS MLÁDÍ A DPS BENJAMÍNEK  vystoupí Dětský 
pěvecký sbor MLÁDÍ a jeho přípravný sbor BEnJAMÍnEK při ZŠ Litovel, Vítězná, 
pod vedením Ivety navrátilové

so 20. 12., kostel sv. Marka v Litovli, od 15 hodin, vstupné: 60 Kč, děti, senioři 
a studenti 30 Kč
VÁNOČNÍ KONCERT KANTIKY  vystoupí pěvecký sbor KAnTIKA pod vede-
ním Ireny Blektové

PŘIPRAVUJEME
16. 1. ZAHAJOVAcÍ PLES MK LITOVEL
KRÁLOVnY (divadelní komedie v podání Moravského divadla Olomouc)
O PEJSKOVI A KOČIČcE (velká nedělní pohádka pro celou rodinu)
JIŘÍ BÁRTA A TEREZIE fIALOVÁ (koncert v rámci KPH)

 
Předprodej: Turistické informační centrum při MK, nám. Př. Otakara 762, Litovel, 
tel.: 585 150 499  nebo 775 339 098, e-mail: nepustilova@mklitovel.cz

Litovel plná Vánoc
Slet čertů, Mikulášů a andělů
I letos se 5. prosince od 15 ho-
din na náměstí Přemysla Ota-
kara sejdou čerti, Mikuláši  
a andělé všech věkových skupin, 
aby soutěžili o nejhezčí masku, 
která bude vyhlášena v 16 ho-
din. Slet tak jako vždy doplní  
i doprovodný program, o který 
se tentokrát postará Pavel No-
vák ml. s kapelou. 
Pro malé návštěvníky bude 
připraven pořad Od čerta k Je-
žíškovi, v němž se dozví něco 
o adventním čase, o tom, kdo 
byl sv. Mikuláš, kdo nosí dárky 
v jiných zemích světa či jaké 
zvyky dodržovaly naše babičky 
na Štědrý den. Děti také usly-
ší čertovské písničky, písničky  
s vánoční tematikou a zkrátka 
nepřijdou samozřejmě ani ko-
ledy. 
Pro rodiče bude následovat vy-
stoupení, na kterém zazní nej-
větší hity Pavla Nováka (Nád-
herná láska, Pihovatá dívka, 
Podivný spáč…). 
A tak jako každý rok ani na le-
tošním sletu čertů nebude sa-
mozřejmě chybět vystoupení 
dětí z mateřských a základních 
škol z Litovle, ohňová show  
a Ježíškova pošta i s Mikulášem 
a čertem. 

farmářské trhy s A.M.Úlet 
a vypouštění balonků štěstí
V pátek 12. prosince se budou 
na náměstí Přemysla Otaka-
ra konat od 14 hodin tradiční 
předvánoční farmářské trhy,  
v rámci nichž proběhne, ve 
spolupráci s Rodičovským 
sdružením a ZŠ Jungmannova, 
vypouštění balonků s přáním 
Ježíškovi. Litovel se tak zapojí 
do celorepublikové akce, při níž 
se pokusíme o rekord. Vypou-
štění balonků probíhá od roku 
2007, naše město se do něj po-
prvé zapojilo v roce 2012. Ce-
lou akci prostřednictvím rádia 
Impuls moderuje Václav Vydra, 
který dá také pokyn k vypuštění 
balonků. To proběhne v 15.15 
hodin. Předtím si mohou děti 
na kartičky, které jsou přivázané 
k provázku balonku, napsat svo-
je přání, které pošlou Ježíškovi. 
Ani na této akci nesmí samo-
zřejmě chybět doprovodný 
program, o který se tentokrát 
postará folk-rocková kapela  
s prvky blues, jazzu a folklóru 
A.M.Úlet z Moravičan. Kape-
lu založili manželé Adamcovi  
v roce 1994. Vznikla z původní 
scholy, která vystupovala během 
různých církevních akcí ve slo-

žení dvě kytary, housle a flétna. 
Ve skupině se vystřídalo několik 
hudebníků, zdravé jádro ale na-
dále přetrvává. A.M.Úlet se bě-
hem své existence účastnil fes-
tivalů nejen v České republice, 
ale i v zahraničí – v Polsku, na 
Slovensku, ve Francii, v Turecku 
a Chorvatsku. Skupina se také 
objevila v televizních pořadech 
ČT, v TV Noe a ve slovenské 
televizi LUX. Na svém kontě 
má sedm CD a několik DVD.  
V současné době vystupuje ka-
pela ve složení Honza Adamec, 
Blanka Adamcová a Honza 
Dobiáš. U nás vystoupí kapela 
v rozšířeném složení. Uslyšíte 
vánoční a adventní písně. Pro-
gram doplní vystoupení rodin-
né kapely Adamcových Addams 
Family, kde kromě rodičů uvidí-
te a hlavně uslyšíte i jejich dvě 
dcerky Markétku a Magdalén-
ku. 
Pro děti bude naposledy připra-
vena Ježíškova pošta, rodiče si 
mohou zatím užít vánoční pís-
ničky a koledy a občerstvit se 
něčím dobrým.                       

Prodejní vánoční výstavy
V předvánočním čase nesmí 
chybět na Městském klubu vá-
noční výstavy, které budou pro-
bíhat od 8. do 17. prosince. 
Prodejní výstava, na které si 
můžete zakoupit drobné dá-
rečky pro svoje blízké, vánoční 
dekorace a ozdoby a kde můžete 
vidět práce dětí z mateřských  
a základních škol z Litovle bude 
probíhat ve Výstavní síni MK. 
Na její přípravě se bude opět 
podílet i Dům dětí a mládeže, 
který si připravil pro děti i Je-
žíškovu dílničku, a to v pátek 
12. prosince v době výstavy. 
Děti si mohou vlastnoručně 
vyrobit svícínek, věneček nebo 
některou další vánoční ozdůbku 
a odnést si ji domů. 
Druhá výstava, která tradičně 
už několikátým rokem před Vá-
noci probíhá, je výstava Studia 
Ateliér. Ta bude letos nově pře-
sunuta do prostor Turistického 
informačního centra. Tradič-
ně zde budou vystaveny obra-
zy, keramika, hedvábné šátky  
a bronzové šperky. Všechny tyto 
věci budou dílem litovelských 
výtvarníků a budou taktéž k za-
koupení.                    MK

Kdo chce jiným svítit, 
musí sám zářit.
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Koncerty
Barokní Vánoce 

 v kostele sv. Marka
Vánoční koncert pěveckého 
sboru Senzakord, který se usku-
teční v neděli 14. prosince od 
15.30 hodin, posluchačům ten-
tokrát nabídne převážně barok-
ní hudbu. Vybraný repertoár  
zazní v litovelském kostele sv. 
Marka, který je právě pro tento 
druh hudby nejvhodnější, a to 
zejména díky akustice a barok-
nímu vzhledu prostoru. Proto-
že sbor navázal novou hudební 
spolupráci, zazní skladby Ada-
ma Michny, Františka Xavera 
Brixiho, Antonia Vivaldiho, 
Arcangela Corelliho a dalších 
nejen z úst PS Senzakord a só-
listek Petry Charlotte Savaskan 
a Moniky Kaštanové. Jako host 
se představí smyčcový komorní 
orchestr Collegium Musicum  
z Mohelnice. U taktovky se vy-
střídají Hana Kaštanová a Milan 
Plodek.

Vánoční koncert Kantiky
Druhou kulturní akcí, která se 
bude konat v kostele sv. Marka 
v Litovli, bude koncert pěvec-
kého sboru Kantika. Pod vede-
ním Ireny Blektové se pokusí  
v sobotu 20. prosince od 15 ho-
din navodit vánoční atmosféru 
všem, kteří doposud na posled-
ní chvíli sháněli dárky, pekli 
vánoční cukroví a zažívali pra-
vý předvánoční shon. Kantika  
v letech 2003 až 2006 předsta-
vila na svých vánočních kon-
certech posluchačům I. a II. 
Českou mši vánoční Eduarda 
Marhuly. I letos bude stěžejním 
bodem programu nově nastu-
dovaná další Marhulova mše, 
a to v pořadí již III. Uslyšíte ale 
i jiné vánoční písně a koledy. 
Přijďte tedy do krásných pro-
stor a začněte si užívat Vánoce. 
Budeme se těšit.                     MK

Cesty nejen po stopách Inků a muškátových oříšků
Kdo tvrdí, že ho nelákají daleké 
a exotické země, buď lže, nebo 
není zcela při smyslech. Bohu-
žel jen malému procentu lidstva 
je umožněno si odvěkou touhu 
snad každého jedince vyplnit.  
A kdo tuto možnost má, jistě 
jí využije. Svědčí o tom stovky 
knih, filmů a článků. 
Všichni cestovatelé cestují za 
poznáním. Někteří z nich by 
byli nejspokojenější, kdyby to 
byli právě oni, kdo jako první 
vstoupí na určité místo naší ze-
měkoule. Tedy objevitelé. Bohu-
žel, ve 21. století tato místa prak-
ticky vymizela, a tak dnešním 
cestovatelům nezbývá nic jiné-
ho, než se smířit se skutečností, 
že prostě už první být nemohou. 
Tak jsem pojal své cesty i já. 
Vždy omezen finančními pro-
středky a také částečně jazy-
kovou vybaveností jsem se od 
svého jinošského mládí vydával 
na cesty tak daleko, kam mi to 
společnost jen dovolila. Nejdří-
ve, koncem 60. let, na bicyklu 
po zemích socialistického tá-
bora, později pak, po dosažení 
svobody vymaněním se z vlivu 
komunistického režimu, jsem 
se každý rok vydával s rodinou 
po Evropě. Poté, co děti odmítly 
trávit čas společně s rodiči, brzy 
přistoupily země severní Afriky 
a Blízkého východu. A nakonec, 

společně s manželkou, jsem se 
začal zajímat o země nejvzdá-
lenější. A tak přišla na řadu Srí 
Lanka, následovaly ostrovy Ka-
ribiku a pak několikrát za sebou 
opět Karibik a Jižní Amerika. 
Toto moje snažení vždy spojo-
vala jedna skutečnost. Všechny 
cesty byly podniknuté na vlastní 
pěst. Na jedné z nich se můžete 
prostřednictvím filmu podílet  
i Vy. Rád Vám odpovím na Vaše 
eventuální dotazy, poradím, po-
kud to bude Vaše přání. Potěší 
mne, když každý z publika bude 
pak večer odcházet s pocitem, 
že poznal něco, o čem neměl do 
tohoto večera ani potuchy. Ve-
čer 8. prosince můžete věnovat 
cestě, kterou podrobně rozvá-
dím a popisuji v knihách Z Mo-
ravy k mysu Horn… a ještě dále  
a v dalším díle Od Inků k ost-
rovům muškátových oříšků. Ty 
si lze i přímo během přednášky 
pořídit za sníženou cenu – even-
tuálně i s věnováním autora.         
V dovětku či resumé obou knih 
sděluji:     
Nehledejte v této knize dobro-
družné příběhy mne, coby obje-
vitele, objevíte v ní však dobro-
družné příběhy těch, po jejichž 
stopách jsem se vypravil. Dočte-
te se o místech, která se nena-
cházejí v neprozkoumaném srd-
ci Amazonie, And či Patagonie, 

nýbrž tam, kde dnes žijí statisíce 
i miliony lidí a kam denně při-
jíždějí tisíce turistů. 
A právě tam, v místech, kde 
přede mnou již stanulo mnoho 
předchůdců, tam jsem stále na-
cházel nová dobrodružství, jež 
jsou psána historií i současností. 
Dozvíte se neznámé o Panam-
ském průplavu, kolumbijském 
Kartágu, panamském klobouku 
z Ekvádoru, královském městě 
Limě, zeleném údolí v nejsuš-
ší oblasti Země, o válce o ledek  
a bojovnících z kmene Mapu-
čů, o labyrintu tisíců fjordů  
a ostrovů Patagonie, o vražed-
ném mysu Horn, o pozemském 
ráji na Malvínách, o La Platě  
i o největších vodopádech světa, 
jakož i o neznámé zemi Paraguay  
a o divokém Chaku v období 
dešťů. Dočtete se o cestě napříč 
Bolívií a Peru, o kolumbijské 
Bogotě, o ostrůvcích ABC patří-
cích pod Nizozemské království, 
o rajských ostrovech v návětr-
né části Karibiku a o ostrovech 
dávných pirátů. 
Příběh začíná v Litovli a končí 
po dvou měsících a 34 tisících 
kilometrech opět tamtéž. A Vy 
můžete být při tom prostřednic-
tvím společného večera na tato 
témata v pondělí 8. prosince  
v Malém sále Záložny v Litovli.

Vladislav Haberman

Zajděte si na dvě výstavy na gymnázium
Do 19. prosince budou každý 
všední den od 8 do 15 hodin 
přístupné dvě výstavy na Gym-
náziu Jana Opletala.

Spolky na Litovelsku
Snímky studentů rozmístěné 
podél schodiště vznikly jako vý-
sledek spolupráce Místní akční 
skupiny Moravská cesta s gym-
náziem. Úkolem studentů bylo 
zmapovat spolky v místě svého 
bydliště, jejich činnost, počet 
členů i hospodaření. Zájmem 
MAS bylo dozvědět se, jakým 
způsobem by využily případné 
finanční prostředky, které by 
díky ní mohly získat. Zároveň 
s informacemi pořídili studenti 
i fotografie z prostředí spolků, 
mezi nimiž diváci až do konce 
listopadu vybírali ty nejlepší. 
Snímky, na nichž jsou zachyce-
ni nejen sportovci či dobrovol-
ní hasiči, ale třeba i muzikanti 
nebo divadelní ochotníci, si mů-
žete prohlédnout i na stránkách 
MAS www.moravska-cesta.cz.

Ješiva
Židovská škola dnes
Ješiva je židov-
ská škola vyššího 
vzdělání. Žáci zde 
studují především 
Talmud a židovské 
náboženské právo.
Právě v takové ško-
le v ukrajinském 
Kyjevě pořídil své 
snímky fotograf 
Jindřich Buxbaum.   
Jeho umělecký  
i osobní život je  
s židovstvím blíz-
ce spojen. Otec 
Jindřicha Buxbau-
ma přežil věznění  
v Terezíně i Osvětimi-Březince. 
S minulostí rodu tak souvisí au-
torova inklinace k Izraeli, Jeru-
zalému, do nějž se pořád vrací  
a kde vzniká většina jeho sním-
ků. Výstava, jíž debutoval v roce 
2010, nesla název Šalom Izrael. 
Díky pravidelnému putování po 
Izraeli ji autor stále rozšiřuje.

Vedle dopělých mužů jsou na 
nové výstavě zachyceny i děti. 
Jsou to žáci chederu, základní 
židovské školy, kde se učí zá-
kladům hebrejštiny a judaismu.  
V ukrajinské ješivě, kde Jindřich 
Buxbaum rád tráví volný čas při 
pobytu v Kyjevě, jsou i tyto tří-
dy.                                                     hk 
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Jírovci uctili zpěvem sv. Anežku i výročí Sametové revoluce
Spolu se spřátelenými sbory ze Zbraslavi  
a Zbýšova vystoupilo 15. a 16. listopadu li-
tovelské pěvecké sdružení Jírovci v katedrá-
le sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském 
hradě v rámci oslav 25. výročí svatořečení 
Anežky České.
Příležitostné sdružení Jírovci je komorní 
sbor složený z absolventů a přátel Gym-
názia Jana Opletala v Litovli. Vzniklo  
z řad zakládajících členů pěveckého sbo-
ru Palora, se kterým nadále spolupracuje. 
Současně však připravuje a realizuje své 
vlastní projekty, a proto došlo k vytvoření 
samostatného tělesa. To si do názvu vza-
lo jméno téměř zapomenutého českého 
hudebního skladatele Vojtěcha Jírovce 
(1763–1850), jehož Missu brevis in G Jí-
rovci uvedli v obnovené premiéře. S pro-
gramem Jírovci zpívají Jírovce sdružení 
v posledním roce koncertovalo nejen  
v Litovli (kaple sv. Jiří v rámci Litovel-
ských slavností 2013), ale také v okolí  
– Náměšť na Hané, Horka nad Moravou, 
Olomouc, Bohuslavice a další.
Příprava repertoáru k našemu praž-
skému vystoupení čítajícímu dvě desít-
ky skladeb probíhala nejprve odděleně –  
v případě Jírovců na intenzivním výjezdním 
soustředění v Cakově. Společná příprava 
všech zpěváků i instrumentalistů potom vy-
vrcholila v sále obecního úřadu v Zakřanech  
u Brna, kde jsme dvě sobotní odpoledne vě-
novali závěrečné přípravě repertoáru. V pátek  

14. listopadu jsme pak plni očekávání vyra-
zili do Prahy.
Komponovaný program slova a písní věno-
vaný sv. Anežce a navazující na pontifikální 
mši svatou v sobotu 15. listopadu přenášela 
z katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha živě 
Česká televize, proto jsme v pátek a v sobotu 
ráno absolvovali řadu náročných zvukových 
a kamerových zkoušek. Pak konečně nade-

šel okamžik, na který jsme se dlouho těšili 
– naše vystoupení ve zcela zaplněné kated-
rále. Zvuky hudby se střídaly s průvodním 
slovem, na závěr zazněl chorál Svatý Václa-
ve. Všichni povstali a zpívali spolu s námi. 
Příchod prezidenta České republiky Miloše 
Zemana tento silný okamžik završil.

Mši svatou ke cti sv. Anežky České na pa-
mátku 25. výročí návratu svobody do naší 
země sloužil na pozvání kardinála Domini-
ka Duky zvláštní vyslanec papeže Františka 
kardinál Pietro Parolin, státní sekretář Apo-
štolského stolce. Mše svatá byla ukončena 
velkolepým průvodem, který přenesl dění 
ze svatovítské katedrály na Hradčanské ná-
městí. Tam pokračovalo naše asi hodinové 

hudební vystoupení pro všechny, kdo 
si přišli připomenout výročí Sametové 
revoluce. V průběhu našeho programu 
promluvili Václav Malý, Jan Ruml a Pi-
etro Parolin, který zaplněnému náměstí 
požehnal.
Poslední vystoupení sborů se uskuteč-
nilo při odpolední mši v neděli 16. lis-
topadu v kostele Všech svatých v areálu 
Pražského hradu.
Jírovci touto cestou děkují celému orga-
nizačnímu týmu za poskytnutou příleži-
tost a za zprostředkování celé akce, dále 
městu Litovel za finanční podporu. Jsme 
rádi, že jsme mohli město reprezentovat 
na události takového celospolečenské-
ho významu a zpívat v tak významných 

prostorách.
V současné době sbor připravuje premiéru 
Mexické mše Jana Valuška, na kterou se mů-
žete těšit v příštím kalendářním roce. 
Více informací o našem souboru nalezne-
te na internetových stránkách www.jirovci.
webnode.cz.                                     Jírovci

Merkur podruhé: Několik slov o historii a Jaroslavu Vanclovi

Příští rok tomu bude právě 90 let, co spat-
řila světlo světa dodnes známá a populární 
stavebnice Merkur.

Předchůdci a současníci
Roku 1888 si německý inženýr Gustav Lili-
enthal nechal patentovat stavebnici založe-
nou na systému součástek opatřených dírka-
mi (tehdy ještě ze dřeva a kartonu), z nichž 
bylo možno sestavit různé konstrukce. Ta 
se stala inspirací pro mnohé následovníky.  
Mezi přibližně 250 firmami, které v minu-
losti vyráběly dírkované stavebnice pro děti, 
se proslavily zejména anglické Meccano  
a německý Märklin, který z Meccana vychá-
zel.
Inspirovali se i čeští výrobci. V první polo-
vině 20. století si mohly české děti pohrát se 
stavebnicí Trix, která se vyráběla ve Vola-
rech, Vašek (nesl jméno jeho výrobců bratří 
Vašků) nebo Edison z Roudnice nad Labem.

Merkur
A pak tu byl ještě Merkur. Podobný, a přece 
odlišný. Jeho vynálezce Jaroslav Vancl stvo-
řil jednoduché dílky, které jako první začal 
barvit, Palcový kód nahradil dekadickým – 
dírky jsou od sebe jeden centimetr a dílky 
jsou tedy menší.
Svůj vynález si J. Vancl nechal patentovat  
v r. 1922. Od r. 1925 se postupně rozjela vý-
roba Merkuru, která nahradila původnější 
Vanclův Inventor, v němž byly dílky spojo-
vány háčky. Stavebnice se vyráběla v sedmi 
velikostech. Největší Merkur stál 450 Kč, což 
byl za první republiky měsíční plat kvalifi-
kovaného řemeslníka. Proto pro ty, kteří si 
takovou investici nemohli dovolit, vyráběla 
firma i stavebnici Popular za 6,50 Kč, z je-
jíchž 49 součástek bylo možno vyrobit 60 
různých modelů.

Jaroslav Vancl a následovníci
Jaroslav Vancl (1890–1980) pocházel z Be-
nátek nad Jizerou. Letos tam byla otevřena 
stálá expozice věnovaná tomuto významné-
mu rodákovi. Po vyučení v otcově strojírně 
se vydal do světa na zkušenou. Nakonec 
zakotvil v Polici nad Metují, kde po jiných 
zaměstnáních založil r. 1920 firmu Inventor. 
Vyráběl lisované kovové zboží pro domác-
nost nebo kamna. Ale taky vláčky. A samo-
zřejmě dírkované stavebnice.
Firma se rozvíjela. Za protektorátu byla 
sice nucena podílet se na válečné výrobě, 
hračky se však v omezené míře vyráběly. A 

pak přišel rok 1948. Znárodnění. A nejen 
to. Nově zřízený Kovopodnik Broumov, je-
hož součástí se továrna stala, dal J. Vanclovi  
k úhradě všechen objednaný materiál, který 
už neměl čím zaplatit. Splácel jej proto prací 
v kdysi své továrně – až do svých 80 let.
Stavebnice Merkur si udržela oblibu po ce-
lou dobu socialismu. To až roku 1993 byl na 
firmu vyhlášen konkurz – první v dějinách 
ČR. Tehdy se muž jménem Jaromír Kříž, 
který chtěl obnovit strojírenské podnikání 
v továrně po dědečkovi, rozhodl odkou-
pit stroje. Správce konkurzní podstaty mu 
tenkrát poradil, že výhodnější bude koupit 
celou firmu. Stalo se. Dnes je Merkur Toys 
moderní firmou, v jejíchž dílnách vznikají 
nejen klasické dírkované součástky, ale i ro-
botické a mechatronické stavebnice dnešní 
generace.                                                                     hk

Fotografie dcery J. Vancla Ludmily při hře s Merkurem.

Dívka z fotografie se na víku stavebnice stala chlapcem, 
ovšem vydržela na něm až do roku 1955. V
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Dům dětí a mládeže Litovel
1. prosince  Výběrový casting do základního kola Dívky roku 2015 / Hedvika Weberová, DiS. 
     Koná se v DDM Litovel v Komenského ulici od 14 do 16 hodin.
4. prosince  Tvořivé odpoledne – Pedig / Jana Čekelová
     Poslední šance tvořit dárky, které se budou co nevidět hodit. Sejdeme se v budově DDM v Komenského 
    ulici v 17.30 hodin. cena tvoření je od 100 Kč (podle spotřebovaného materiálu).
5. prosince  Mikulášská nadílka v MŠ a ŠD / Hedvika Weberová, DiS. 
     návštěva proběhne dle dohody s MŠ a ŠD.    
5. prosince  Mikulášská nadílka v rodinách / Hedvika Weberová, DiS. 
     návštěva proběhne v časovém rozmezí od 16 do 20 hodin. cena za návštěvu je 70 Kč.   
6. prosince  Pečení  mikulášských perníčků / Hedvika Weberová, DiS. 
     Začátek je v 8.30 hodin v DDM v Komenského ulici. cena: 60 Kč. Přihlášky přijímáme do 3. 12. 
6. prosince  Výlet do Zoo Praha / Ing. Pavel Sova
    Sraz účastníků je ve 4.20 hodin na nádraží ČD Litovel město, návrat do 20 hodin. cena za osobu je 600 
     Kč, zahrnuje dopravu a vstupné.  
12. prosince  Ježíškova dílna / Jana Čekelová 
     Přijďte si vyrobit drobné vánoční dekorace a přáníčka při prodejní výstavě v MK Litovel v otvírací době 
     výstavy, tedy od 8 do 17 hodin. 
12. prosince  Vánoční besídka TS KASTER / Monika Pospíšilová
   Jako každý rok se sejdeme u vánočního stromečku, a to v GJO v 17 hodin. Jsou zváni rodiče,  
   babičky, dědečkové, tetičky, strýčkové, prostě všichni, kdo si chtějí s námi zazpívat u vánočního  
     stromečku, zasmát se, vidět radost z dárečků a zhlédnout ukázky nových choreografií. Těší se na vás  
      Monča, Peťa, nikča. Bližší informace na tel. 720 995 102 nebo pospisilova@ddmlitovel.cz. 
13. prosince  Workshop STREET DANCE / Mgr. Miroslava Grulichová
     Přijďte si zatančit s Klárou, mistryní ČR ve street dance show a tanečnicí free style crew. Sejdeme se  
      v sálku DDM na Staroměstském náměstí v sobotu od 9 do 10.30 hodin – děti do 12 let a od 10.30 do  
     12 hodin – mládež nad 12 let. Účastnický poplatek je 50 Kč za osobu. Informace a přihlášky v DDM 
       Litovel, tel. 775 550 961, e-mail: grulichova@ddmlitovel.cz.     
16. prosince  Máme rádi zvířata / Ing. Pavel Sova 
     Vědomostní soutěž pro žáky ZŠ a studenty SŠ. Začátek akce je ve 14.30 hodin v budově DDM na  
        Komenského ulici. Startovné je 20 Kč za dítě.   
23. prosince  Předvánoční Olomouc / Ing. Pavel Sova
      Sraz účastníků je v 7.40 hodin na autobusovém nádraží v Litovli, návrat v odpoledních hodinách.  
      Kromě vánočních trhů navštívíme též útulek LOZ, kam můžete přinést pejskům piškoty, konzervy,  
     čistá stará trička nebo mikiny, případně použitelné staré obojky, vodítka, psí hračky atd. Přivezte 
       dárečky pejskům a projděte se s námi předvánočním městem! 

DDM, Komenského 719/6, Litovel; tel. 585 342 448, e-mail: ddm@ddmlitovel.cz

Pozvánky
DO LOŠTIC ZA BETLÉMEM
1. 12. 2014–6. 1. 2015 denně od 14 do 18 hodin,  
u Jaroslava Beneše, Moravičanská 439, Loštice

Jako každým rokem i letos otvírá řezbář Jaroslav 
Beneš svůj vyřezávaný betlém. I v tomto roce bude 
obohacen o nové figurky zpodobňující občany Loštic 
nebo celebrity Moravy. Bude to loštický občan 
Zdeněk Večeř – král Tavrůžek I., akademický malíř 
Stanislav Lolek, díky kterému se zrodila známá liška 
Bystrouška, a přerovský rodák, zpěvák, hudebník  
a skladatel Pavel novák.
Výstava bude doplněna exponáty místních výtvar-
níků – uměleckými fotografiemi, keramikou, olejo-
malbami, perokresbami i dřevořezbami. 
návštěvníci se mohou nechat vyportrétovat malí-
řem přímo v prostorách výstavy. 
Ke zhlédnutí bude i pokus o český rekord – zvěro-
kruh, jehož jednotlivá znamení se vejdou do krabič-
ky od zápalek.

NA GYMNÁZIUM ZA PALOROU
st 17. 12. v 19 hodin, aula Gymnázia Jana Opletala

Čas radosti a veselosti s Palorou aneb Zpíváme a hra-
jeme Čechomor všední i sváteční je název koncertu, 
který si na adventní čas připravil sbor litovelského 
gymnázia řízený Marcelou Barvířovou. Kromě PS 
Palora na něm vystoupí PS Jírovci, Stanislav Srnec 
(bicí), Alena Tichá (housle), Ivo Barvíř a Jan Turek 
(kytary), Tomáš Tichý (kontrabas) a Petra Mazáková 
(flétna).

DO MUZEA ZA OŽIVLÝMI ŘEMESLY
pá 26. 12. od 14 do 19 hodin, muzeum

na druhý svátek vánoční připravuje Muzeum Lito-
vel ve spolupráci s Muzejní společností Litovelska 
a Kirri, o. s., jubilejní desátý ročník tradiční akce 
Oživlá řemesla. V přízemí můžete navštívit tvůrčí 
dílnu, která tentokrát bude věnovaná zpracování 
včelích produktů, především vosku. Ve výstavních 
sálech muzea Vás očekávají zruční řemeslníci.  
K poslechu zde bude hrát Hanácká môzêka Litovel 
nejen hanácké koledy, ale i další lidové písně. nebu-
de chybět občerstvení. Už teď se na Vás těší kolektiv 
pořadatelů.

Anglický jazyk se v současnosti pomalu stá-
vá povinnou výbavou každého člověka. Bez 
znalosti angličtiny se v globálním světě stává 
bezmocným. 
Dnešní děti mají oproti svým rodičům vý-
hodu, že se začínají učit anglicky už od 
útlého věku. Na prvním stupni si s anglič-
tinou zatím jen hrají. Na druhém stupni se 
ale tento předmět stává jedním z nejtěžších. 
Musí zvládnout složitou gramatiku, nároč-
né poslechy a naučit se velké množství slo-
víček. Jednou z nejnáročnějších disciplín je 
ale schopnost vyjádřit se. S mluvením bojuje 
úplně každý. I pro mě, celkem zkušenou uči-
telku jazyků, je nejtěžší moje žáky rozmlu-
vit. Možná je to tím, že mluvím česky a žáci 
tak mají pocit, že se nemusí v hodinách ang-
lického jazyka tolik snažit. Rozhodla jsem se 

tedy, že je vhodím do vody bez ohledu na to, 
jak dobře umí plavat.
Ve čtvrtek 13. listopadu jsem v rámci kon-
verzace anglického jazyka vyrazila s žáky  
8. a 9. tříd do Olomouce na jazykovou školu 
Uplift, která nám ochotně zapůjčila prosto-
ry k tomuto „experimentu“. Tady jsme měli 
domluvenou hodinu s rodilou mluvčí. Žáci 
se napůl těšili, ale zároveň měli obavy, jak 
to zvládnou. Trisha, naše americká lektorka, 
ale všechny jejich obavy brzy zahnala a zís-
kala si všechny svým optimismem a perfekt-
ně připravenou hodinou. Všichni žáci šli do 
všech aktivit naplno a s velkým nadšením. 
Když hodina skončila, děti oblehly Trishu 
a ještě dlouhou chvíli ji zpovídaly. Konečně 
mohly využít hodiny dřiny, kdy do sebe sou-
kaly anglická slovíčka a gramatiku a otesto-

vat si, jak jsou na tom se svojí angličtinou 
v praxi. 
To, že měl náš výlet za rodilou mluvčí 
úspěch, nejlépe vystihuje dotaz, kdy zase vy-
razíme, a přání, že by takovou hodinu chtěly 
děti absolvovat častěji.

Alena Faltová

Hodina konverzace žáků ZŠ Vítězná s rodilou mluvčí
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Mateřské centrum Rybička
PŘIJDE SVATÝ MIKULÁŠ
čtvrtek 4. 12. od 17 a 18 hodin v MC
 Srdečně zveme děti s rodiči na mikulášskou nadílku. Přijde mezi nás Mikuláš 
s doprovodem. nutno předplatit v Mc mikulášský balíček. Akce proběhne ve 
dvou setkáních, kapacita jednoho setkání je 20 dětí.
VÁNOČNÍ ZVONĚNÍ
středa 10. 12. od 15 do 17.45 hodin
 Přijďte si vyrobit drátované vánoční zvonečky v několika velikostech. cena 
od 100 Kč. Je nutné přihlásit se předem. Možnost přijít s dětmi.
JESLIČKY – ŽIVÝ BETLÉM  
středa 17. 12. od 9 do 12 hodin u kostela sv. Marka
 Zveme rodiče s dětmi, školky, školy. navštivte s námi živý betlém, pojďte 
si prohlédnout předvánoční kostel sv. Marka a vytvořte si drobnou vánoční 
ozdobu.
VÁNOČNÍ SVÍCNY
čtvrtek 18. 12. dopoledne
 Přijďte si vyrobit vánoční svícen z čerstvého jehličí, s vlastní dekorací, kterou 
dostanete v Mc. Přijďte s dětmi. cena: 60 Kč.

Od 22. prosince do 4. ledna je mateřské centrum zavřeno.

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

Na skok v Turecku s Comeniem
Ve dnech 9.–14. listopadu vy-
cestovala skupina čtyř žáků  
a tří učitelů ZŠ Litovel, Jungma-
nnova v rámci mezinárodního 
projektu Comenius na setkání 
s partnerskými školami z Velké 
Británie, Německa a Turecka do 
tureckého města Antalya. 
Zde na nás čekali velmi přátelští 
hostitelé a teplé, slunečné po-
časí. Většina setkání s ostatní-
mi účastníky proběhla na půdě 
školy Hanım Ömer Çağıran 
İlköğretim Okulunun Ziyareti, 
kde jsme měli možnost sezná-
mit se s tamní výukou. Překva-
pila nás naplněnost tříd. Běžně 
se ve třídách učí kolem 50 žáků 
a žáci chodí oblečení ve školních 
uniformách do školy na dvě 
směny – ráno a odpoledne. 

První den jsme se zúčastnili 
oslav výročí úmrtí Mustafa Ke-
mala zvaného Atatürk – Otec 
Turků. Pak jsme vystavili ma-
teriály, které tureckým dětem 
přiblížily naše město a jeho 
nejbližší okolí. Žáci měli mož-
nost ochutnat české cukrovinky  
a pohrát si s typickými hračka-
mi našich dětí. Každá ze škol si 
připravila na uvítanou krátké 
vystoupení. Oběd pro nás při-
chystaly turecké maminky a my 
jsme ochutnali mnoho pokrmů 
typických pro tuto krajinu. Od-
poledne jsme navštívili solární 
dům, akvárium a snowpark, kde 

jsme se vyřádili na umělém sně-
hu. 
Další den jsme představovali 
přivezené modely, které praco-
valy na principu obnovitelné 
energie. Ve výtvarných dílnách 
jsme si vyrobili náramky s typic-
kými „božími oky“ a pomalovali 
jsme tašky. Zatímco se děti pro-
cházely po pobřeží, ředitelé škol 
byli na setkání s guvernérem. 
Společně jsme se potom sezná-
mili s historií Turecka v Antalya 
Museum. 
Ve středu jsme konečně (někte-
ří z nás poprvé) smočili nohy  
v moři během celodenního vý-
letu za poznáním historických  
a přírodních památek. Prohlédli 
jsme si staré vykopávky v Side  
a v nejzachovalejším amfiteá-
tru v Malé Asii v Aspendu jsme 
si vyzkoušeli jeho dokonalou 
akustiku při zpěvu kánonu 
Bejvávalo, bejvávalo. Den jsme 
zakončili návštěvou vodopádů 
Düden. 
Poslední den jsme měli ve škole 
lekci hudební výchovy, zahrá-
li jsme si na nástroje vyrobené  
z různých přírodních a odpa-
dových materiálů. Pobyt ve 
škole jsme ukončili sportovní 
olympiádou. Každý z nás si od-
vezl medaili a pohár pro školu. 
Odpoledne jsme se rozloučili  
i s městem. Navštívili jsme Kale-
içi – staré město s jeho mešitou, 
v přístavu jsme se nalodili na 
loď a projeli se po moři. 
Co nám účast v projektu při-
nesla? Nová přátelství s žáky 
a učiteli jiných zemí, poznání 
historie i současnosti Turecka, 
využití znalostí z hodin cizího 
jazyka, protože řečí projek-
tu je angličtina, samostatnost  
a schopnost reprezentovat naši 
školu v zahraničí. Už teď se těší-
me na závěrečné setkání s naši-
mi novými kamarády, tentokrát 
ve Velké Británii.

organizační tým projektu 
Comenius

Návštěva Městské policie Litovel
V měsíci listopadu naše třída  
4. A ze Základní školy Vítězná  
v Litovli navštívila sídlo městské 
policie. 
Pan policista nás seznámil se 
svojí prací. Ukázal nám výbavu 
policie, kamerový systém i poli-
cejní auto. Naučili jsme se mno-
ho zajímavých věcí. 
Krásnou prohlídku stanice za-
končilo zablikání policejního 
auta. A taky předsevzetí, že se 
někteří z nás stanou policisty 

Městské policie Litovel jako pan 
Coufal a pan Greguš.

napsal Ondřej Soldán

Běh Po stopách Jana Opletala
V pátek 14. 11. se uskutečnil 
XXVI. ročník běhu Po stopách 
Jana Opletala a Memoriál Jiřího 
Vaci, který každoročně pořádá 
kabinet tělesné výchovy Gym-
názia Jana Opletala v Litovli. 
Závodu se zúčastnilo 93 závod-
níků ve 12 družstvech. Z tohoto 
počtu v žákovské kategorii star-
tovalo 7 a v dorostenecké 5 smí-
šených družstev ze škol v Lito-
vli, Uničově, Nákle, Olomouci, 
Zábřehu a v Šumperku.
Litovelské gymnázium v žá-
kovské kategorii reprezentovali 
žáci nižšího stupně osmiletého 
gymnázia B. Nýdecká v roli ka-
pitánky družstva, V. Cetkovský, 
N. Čampišová, J. Nýdecký, P. 
Lakomý, A. Osička, M. Foreto-
vá, M. Havlíček a T. Sedlářová.  
V dorostenecké kategorii zá-
vodili studenti vyššího stupně 
gymnázia Z. Polášková, M. Pa-
pula, kapitán M. Šťastný, D. Kux, 
I. Saparová a B. Podsklanová. 

Závod se lépe vydařil našim at-
letům v kategorii dorostu, kteří 
skončili v této konkurenci na 
krásném 3. místě za Gymná-
ziem Šumperk a Gymnáziem 
Zábřeh. V žactvu dominovali 
závodníci ze ZŠ Vítězná, Litovel 
před ZŠ Heyrovského, Olomouc 
a ZŠ Uničov, Pionýrů. 
Družstvo ZŠ Vítězná zvítězilo 
poprvé po 12 letech. Běželo ve 
složení Valérie Chlíbková (8. 
A), Tomáš Nantl (7. B), Marie  
Molnárová (9. B), Martin  Hájek  
(9. C), Filip Sapara (9. C), Mi-
chal Kubáček (9. B), Viola 
Stoppaniová (8. A), Jiří Šana  
(8. A) a Nikola Fabiánová (8. A).
Poděkování patří panu Ing.  
D. Číhalovi za sponzorské za-
jištění dopravy závodníků auto-
busy na jednotlivé úseky štafety 
a KÚ Olomouckého kraje za fi-
nanční pokrytí organizace závo-
du a cen pro všechna družstva.

S. Rozsypalová a A. Rakowská

družstvo ZŠ Vítězná
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Sportovní pozvánka

HÁZENÁ
 13. 12. v 17 hodin
extraliga mužů – Hc Zubří 

Úspěchy litovelské kanoistiky v roce 2014 v republice i Evropě
TJ Vodní sporty Litovel vy-
chovává již řadu let závodníky, 
kteří patří mezi špičku doma 
i v zahraničí. Litovelská líheň 
úspěšných kanoistů a kajakářů 
měla letos mimořádně povede-
nou sezonu. 

TJ Vodní sporty
TJVS Litovel zahrnuje do své 
široké činnosti dětskou vodác-
kou školku, tradičně úspěšný 
oddíl slalomu a sjezdu na divoké 
vodě a oddíl rychlostní kanoisti-
ky, který svými výsledky začíná 
bodovat i v olympijských disci-
plínách na klidné vodě. V nepo-
slední řadě TJVS pořádá i popu-
lární Bobr Cup, jenž každoročně 
přiláká do Litovle stovky závod-
níků a tisíce diváků. Dokument  
z tohoto sportovního podniku 
můžeme pravidelně vídat na 
sportovním televizním kanálu 
ČT sport.
Oddíl sjezdu TJVS je zaměřen 
na klasický sjezd na divoké vodě. 
Závod trvá asi 15 minut. Sprint 
zabere přibližně 90 sekund  
a maraton zhruba 2 hodiny. 

Mistrovství Evropy v Bosně
Reprezentační výběr sjezdařů 
zahájil sezonu únorovým sou-
středěním ve španělském stře-
disku Empuriabrava. Zúčastnili 
se ho reprezentanti ČR Michal 
Šmoldas, Karel Šotola, Martin 

Papula a Eliška Čapáková, kte-
ří se během tří týdnů věnova-
li hlavně najíždění objemů na 
vodě v teplém středomořském 
prostředí. Zde dali základ pěk-
ným výsledkům pro nadcházejí-
cí sezonu, jejímž vrcholem mělo 
být mistrovství Evropy juniorů  
v Bosně.
Síto kvalifikace pro reprezenta-
ci ČR bylo neúprosné. V každé 
kategorii mohli postoupit pouze 
čtyři nejlepší. Rozhodovalo se  
v šesti kvalifikačních závodech  
a součet bodů určil konečnou 
podobu reprezentačního druž-
stva ČR, do které se vešli i lito-
velští kanoisté Michal Šmoldas a 
Karel Šotola. 
ME juniorů se konalo v polovi-
ně července v Banja Luce. Naši 
reprezentanti se zde určitě ne-

ztratili. Karel 
Šotola obsadil 
ve sjezdu kla-
sik i ve sprintu 
17. místo. Mi-
chal Šmoldas se 
umístil ve sjezdu 
klasik na krás-
ném 5. místě. Ve 
sprintu ovšem 
předvedl jízdu 
snů a nechal za 
sebou všechny 
soupeře! 
Michal Šmoldas 
je mistr Evro-
py!!! znělo ka-
ňonem bosen-
ské řeky Vrbas. 
Úspěšné vystou-
pení podtrhli 
ještě Šmoldas  
a Šotola 3. mís-
tem v závodě 
hlídek. 
Slavnostní at-

mosféru mistrovství umocnil 
závěrečný ceremoniál, při kte-
rém vzácný host UCI, monacký 
kníže Albert, dekoroval vítěze.
To, že výsledky na ME nebyly 
náhodné, potvrdili i další členo-
vé TJVS na mistrovství ČR.

Mistrovství ČR žactva
Dobrým příslibem pro budou-
cí úspěšné výsledky TJVS je 
kategorie žaček. Svým agilním 
přístupem zde sympaticky pů-
sobí sestry Viktorie a Barbora 
Dimovovy doplněné o Micha-
elu Vaňkovou. Děvčata, ač jsou 
teprve ročník narození 2000,  
v sobě skrývají srdce bojovnic. 
Na mistrovství ČR žactva tak 
patřily jejich zásluhou stupně 
vítězů výhradně litovelským 
kajakářkám, které ve sprintu 
družstev porazily ostatní týmy 
rozdílem třídy. 
Barbora Dimovová navíc v žá-
kovské kategorii neprohrála tuto 
sezonu jediný závod a s přehle-

dem tak vyhrála Český pohár 
žactva.

Rychlostní kanoistika
Oddíl rychlostní kanoistiky 
TJVS Litovel (dále jen RK TJVS) 
je zaměřen na olympijské disci-
plíny na klidné vodě, např. K1  
a K2 (kajak, deblkajak muži, 
ženy) na tratích o délce 200, 
500 a 1000 m a doplňkově 5 km  
a maratonech. Oddíl RK po-
stupně navazuje na silnou gene-
raci kanoistů ze 70. let minulého 
století. 
Pro ideální trénink rychlostní 
kanoistiky je potřeba hluboká, 
stojatá vodní plocha s minimální 
délkou 2,5 km. I když tréninko-
vé podmínky v Litovli nad spla-
vem tohoto parametru zdaleka 
nedosahují, museli se závodníci 
RK TJVS s tímto handicapem 
vyrovnat zvýšenou tréninkovou 

zátěží. O tom, že jejich úsilí pad-
lo na úrodnou půdu, svědčí řada 
úspěchů na republikové i mezi-
národní úrovni. 
Základ oddílu RK tvoří členo-
vé Sportovního střediska mlá-
deže ČR Ludvík Smrček ml.  
a univerzálky Viktorie a Barbo-
ra Dimovovy, doplněné o další 
perspektivní závodníky z řad 
benjamínků.
Hlavním měřítkem úspěchu 
jsou pro RK závody Českého 
poháru a mistrovství ČR. Ti nej-
lepší v mládežnických kategori-
ích se nominovali na vrcholný 
závod sezony – Olympijské na-
děje Piešťany, kde své síly pomě-
řili se závodníky z celého světa. 
Mezi olympijskými nadějemi 
letos zazářil i litovelský kajakář 
Ludvík Smrček, který se probil 
sítem rozjížděk až do velkého 
finále. Zde mu jeho životní vý-
kon na 200 metrů vynesl krásné 
9. místo v nabité světové konku-
renci kajakářů U17.

co čeká závodníky v příštím roce
Následující rok 2015 bude  
z hlediska mezinárodních závo-
dů doslova nabitý. Sjezdaři mají 
vrchol sezony v srpnu na MS 
juniorů v USA. Rychlostní ka-
noisty čeká v červnu MS juniorů  
v Montemoru, v září ME junio-
rů v rumunské Pitešti a Olym-
pijské naděje v polské Bydhošti. 
Budeme se těšit, že některého ze 
členů TJ Vodní sporty Litovel 
opět uvidíme řádit v reprezen-
tačním dresu ČR. Našlápnuto 
mají dobře…

Geronimo, foto Aleš Berka

Michal Šmoldas na peřeji Železňák pod Lipnem.

Ludvík Smrček (vpravo) na Mistrovství ČR v Račicích.

Barbora Dimovová na Českém poháru v Postřelmově.
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Inzerce – nabídka práce

Společnost Logaritma, a. s., Mohelnice hledá  
pracovníky na tyto pozice:

 procesní inženýr
Náplň práce: řízení technologických a strojních ná-
běhů nových projektů; zdokonalování stávajících 
technologických projektů a procesů, neustálé zlep-
šování, optimalizace linek; efektivita a optimalizace 
procesů, normování, analýzy; vytváření a udržování 
procesní dokumentace, pracovní návody; spolupráce 
s útvary údržby, výroby a kvality.
Požadavky: min. SŠ technického směru; zkušenos-
ti v automobilovém průmyslu výhodou; pokročilá 
znalost nJ nebo AJ podmínkou; logické myšlení; 
velmi dobré Pc schopnosti (znalost práce v HOc, 
EDI výhodou, Excel, Word, PoverPoint); schopnost 
číst výkresovou dokumentaci; komunikační a orga-
nizační schopnosti, aktivní vystupování, schopnost 
samostatně se rozhodovat a řešit problémy; časová 
flexibilita, ochota cestovat a vzdělávat se; řidičský 
průkaz skupiny B.

 technolog 
Náplň práce: návrh technického řešení montážních 
strojů a zařízení; rozpočty, prezentace a garance 
technického řešení strojů a zařízení; příprava tech-
nické dokumentace; vedení realizace svěřených 
projektů.
Požadavky: SŠ/VŠ technického směru, technické my-
šlení, samostatnost, kreativita, praxe v oboru prů-
myslové automatizace výhodou, znalost AJ výhodou 
Nabízíme: práce v dynamické a perspektivní firmě. 

 mechatronik
Náplň práce: provádění technické údržby a oprav  

a úprav řídicích systémů; realizace změn, úprav  
a inovací systémů při provozu a náběhu nových pro-
jektů; diagnostika a předcházení poruchám; komu-
nikace se zákazníky a dodavateli technologií.
Požadavky: středoškolské vzdělání ideálně v oboru 
mechanik – elektronik, elektrotechnik, mecha- 
tronik; praktické zkušenosti s údržbou, opravami 
a seřizováním PLc systémů; vyhláška 50/1978 Sb. 
výhodou.

 programátor PLC/robotů 
Náplň práce: úpravy programů a programování PLc 
– Mitsubishi; úpravy programů a programování  
robotů – ABB; nastavování parametrů. 
Požadavky: SŠ/VŠ technického směru; technické 
myšlení, samostatnost; znalost programování; praxe  
v oboru průmyslové automatizace výhodou; znalost 
AJ výhodou.
Nabízíme: vhodné i pro absolventy; práce v dynamic-
ké a perspektivní firmě.

 mechanik 
Náplň práce: mechanické úpravy existujících mon-
tážních přípravků; výroba a montáž nových strojů  
a přípravků; opravy strojů.
Požadavky: vyučení nebo SOŠ strojírenského zamě-
ření; znalost práce na obráběcích strojích; zručnost, 
spolehlivost, pečlivost, kreativní myšlení; výhodou  
je znalost práce na cnc a řídicích systémů. 

 elektromechanik 
Náplň práce: montáž, osazování a zapojování elek-
trických rozvaděčů; montáž a zapojení elektropneu-
matických komponentů na montážních přípravcích; 
asistence při oživování.

Požadavky: vzdělání v oboru elektro; vyhláška  
č. 50/1978 Sb.; znalost práce s technickou dokumen-
tací; samostatnost, zodpovědnost, pečlivost. 
Nabízíme: vhodné pro absolventy, možnost pracov-
ního postupu.

 elektrikář
Náplň práce: elektrické opravy a úpravy na elektro- 
pneumatických rozvodech; instalace elektropneu-
matických komponentů. 
Požadavky: vzdělání v oboru elektro; vyhláška  
č. 50/1978 Sb.

V případě zájmu o některou z těchto pozic volejte na 
číslo 733 534 848.

 referent kvality
Náplň práce: dohled nad realizací zakázky po kva-
litativní stránce a dekorativních vadách v průběhu 
pracovní doby; řešení kvalitativních/dekorativních 
problémů sériové výroby ve spolupráci s VK; dodržo-
vání systému fIfO; dodržování požadavků zákazníka 
a udržování jeho dokumentace; správné nakládání  
s neshodnými díly a jejich evidencí, kterou předklá-
dá každý pátek DV, pokud nebude dle potřeby sta-
noveno jinak; kontrola Kontrolních listů dle varianty 
sériové výroby.
Požadavky: znalost práce v programech Word, Excel, 
Outlook Expres, internet; řidičský průkaz skupiny A, 
B; středoškolské/vysokoškolské vzdělání strojního 
směru, minimálně 3 roky praxe; základní znalost an-
glického/německého jazyka; znalost mezinárodních 
standardů ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

V případě zájmu volejte na číslo 775 584 422.

InZERcE

Inzerce

Zdravotnické potřeby, Staškova 242, Uničov
otvírací doba: po–pá 8–16 hodin, tel.: 585 054 406
Možno vyzvednout zdravotnickou pomůcku na pou-
kaz či vyzkoušet, vybrat a nakoupit široký sortiment 
zdravotnických prostředků a materiálu.

 

kompletní servis autoskel 
čištění interiérů, renovace laků  

leštění světlometů 
 

Javoříčská 1313/6a, Litovel  
tel.: 585 154 631, 724 158 043 
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Ze jmelí bílého (Viscum album) se léči-
vě užívají pouze listy ve formě prášku 
(do 1 gramu jemně mletého listu), ve 
formě 4hodinového macerátu nebo 
lihové tinktury (do 30 kapek). Bílé 
kuličky (bobule) se nepoužívají, jsou 
jedovaté. 
Za nejkvalitnější se považuje jmelí 
sbírané z jabloní, hlohů, lip, dubů  
a borovic v měsících prosinci a březnu. 
nedoporučuje se sbírat jmelí z topolů, 
které má údajně nejvyšší toxicitu.
Léčivě působí zejména proti vysokému 
tlaku – účinek by měl být znám již po 
týdnu užívání. Dále tlumí některé bo-
lesti hlavy, snižuje zvýšenou činnost 
štítné žlázy. funguje jako kardioseda-
tivum při tachykardii – nadměrném 
bušení srdce. Posiluje činnost slinivky 
a reguluje vylučování žluče ze žluční-
ku. Další účinky jsou protirakovinové, 
ze jmelí se vyrábí lék na rakovinu Isca-
dor. Při zevním použití ve formě kou-
pelí pomáhá při revmatismu, křečo-
vých žilách a ve formě výplachů nosu  

s přidáním kuchyňské soli při proje-
vech senné rýmy.

V dávné minulosti bylo jmelí po-
svátnou sluneční rostlinou Germánů  
a Keltů. Keltští kněží druidové jej sbí-
rali za zimního slunovratu zlatými srpy 
z posvátných dubů, přičemž se jmelí 
nesmělo dotknout země a zachytávalo 
se do bílého plátna. Dub byl hlavním 
stromem druidů, tvořil vstup do příš-
tího ročního období a do zásvětí. Jmelí 
se muselo odříznout jedním rázem 
zlatého srpu, přičemž druid musel být 
v šamanském postoji na jedné noze,  
s jednou paží vztyčenou a jedním 
okem zavřeným, na znamení, že není 
zcela přítomen v tomto světě a jedním 
okem se dívá do světa vnitřního. Srp 
představoval sluneční energii a měsíč-
ní substanci. Takto sklizené jmelí mělo 
chránit před nemocemi, bleskem  
a neštěstím.
I v současné době je jmelí slavnostní 
vánoční rostlinou, která přináší štěstí 

do obydlí a lásku mezi mužem a že-
nou. Mělo by být zavěšeno pod lus-
trem, kde by se při líbání měla každý 
den utrhnout jedna bílá kulička. 
Při sběru jmelí na dubech musíme 
dbát určité opatrnosti, abychom ho 
nezaměnili s jedovatým ochmetem 

evropským, který je přes zimu na roz-
díl od stálezeleného jmelí opadavý.

Přeji všem čtenářům Litovelských no-
vin příjemné svátky vánoční a šťastný, 
úspěšný nový rok 2015.

bylinář Vláďa Vytásek

Litovelský bylinkář: JMELÍ BÍLÉ
Stálezelený poloparazitický keřík rostoucí na poraněných a jinak oslabených stromech z čeledi ochmetovitých (Loranthaceae).
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA LITOVLE 
pro volební období 2014–2018
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