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Vážení a milí čtenáři,

   prosinec je takovým zvláštním měsícem. Má 
sice 31 dní, jako např. leden či červenec, ale ty dny 
utíkají jakýmsi zvláštním tempem. Takovým rych-
lejším... A ty dny do 24. prosince utíkají obzvláště 
zběsilým tempem, protože musíme stihnout tolik 
věcí – pečení, úklid, výzdobu, nějaký ten zvyk, na-
psat dopis Ježíškovi atd. Ale všechen ten předvá-
noční shon je pak na Štědrý den nahrazen oním 
zaslouženým klidem, úsměvem a pohodou. A tak 
to má asi být...
   Tak Vám z celého srdce přeji jak trošku stresující předvánoční čas, 
tak poté pohodové vánoční svátky!       Eva Kratochvílová, redaktorka 

V Litovli 1. prosince 2019. Uzávěrka příštího vydání je 16. prosince.
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Ve středu 3. listopadu se od  
16 hodin konalo v Koncertním 
sále Městského klubu další se-
tkání s Vámi, občany. 
Na programu bylo několik dů-
ležitých bodů: představení su-
šárny kalů u ČOV na Pavlínce 
– hosté: Ing. Helena Stoupová, 
jednatelka VHS Čerlinka Lito-
vel, Ing. Oto Zwettler, obchodní 
náměstek ARKO technology, 
a.s., způsob dalšího hospodaře-
ní městských lesů CHKO, pre-
zentace Adaptační strategie 
města Litovel, plánované akce 
pro rok 2022, diskuse.
Jako první byla prezentována 
sušárna kalů, která má vznik-
nout v lokalitě Pavlínka. Vedení 
města spolu se zástupci společ-
nosti VHS Čerlinka, s.r.o. byli 
navštívit podobnou sušárnu 
kalů v Ortenburgu v Německu. 
Důvodem, proč sušárnu kalů 
nyní město řeší, je ten, že od  
r. 2023 nebude moci být kal 
ukládán na pole (průměrně za 
rok je to 3 000 tun kalů). Cena 
pořizovací techniky je kolem  
70 mil. Kč – VHS Čerlinka ne-
chala zpracovat studii, která 
cesta řešení kalů bude nejeko-
nomičtější a vyšla právě tato 
sušárna kalů. Provoz je velmi 
jednoduchý, spotřeba energií 
nízká. Návratnost je předpoklá-
dána na 9–10 let. Nyní město 
shání dotace, jinak by si muselo 
vzít na pořízení sušárny úvěr.
Dále byla prezentována studie 
nového autobusového nádraží, 
které má vzniknout v letních 
měsících roku 2022. 
Dalším bodem byl pro-
nájem městských lesů 
CHKO, který před-
stavil pan Mgr. Václav 
Polášek. Město Litovel 
vlastní lesy na Ram-
pachu a dále lužní les 
za Doubravkou a za 
fotbalovým hřištěm. 
V těchto lesích ale ne-
může těžit. Město Li-
tovel pobírá od r. 2006 

nízkou náhradu újmy. Správa 
CHKO nyní nabídla městu Li-
tovel přehodnotit výši náhrady 
újmy s podmínkou, že se město 
zaváže, že na většině území ne-
bude provádět žádné těžby vy-
jma bezpečnostních. Náhrada 
újmy pak bude 2,5 mil. ročně při 
závazku města na 50 let. 
Občané byli seznámeni s plá-
novaným vybudováním komu-
nikace ke koupališti z ul. Javo-
říčské, dále se vznikem nového 
skateparku, hovořilo se i o vý-
stavbě obchodu LIDL. 
Dále vystoupil pan Mgr. Tomáš 
Vytásek, ředitel odd. regionální-
ho rozvoje, který přiblížil Adap-
tační strategii města Litovel 
na změnu klimatu. Globálním 
cílem projektu Adaptační stra-
tegie města Litovel je zmírnit 
dopady změny klimatu přizpů-
sobením se těmto změnám při 
současném zachování standar-
dů životních podmínek a udr-
žitelného rozvoje hospodářství. 
Závěrem se hovořilo o dalších 
etapách rekonstrukce průta-
hu městem, které nás čekají  
v příštím roce (diskuse proběhla  
k plánovaným uzavírkám),  
a dále o proběhlých investičních 
akcích. 
Z podnětu přítomných občanů 
byla vysvětlena situace kolem 
oploceného domu v Litovli na 
ul. 1. máje. Vedení města Litovel 
hledá cestu, jak situaci vyřešit, 
bohužel legislativa v tomto měs-
tu příliš nenahrává.

red.

Setkání s občany otevřelo důležitá 
témata

V pondělí 1. listopadu převzal  
v Praze tajemník Městského 
úřadu Litovel Ing. Radovan 
Vašíček medaili Hasičského zá-
chranného sboru České repub-
liky Za zásluhy o bezpečnost. 
Hasičský záchranný sbor tak 
ocenil dlouhodobou spolupráci 
a podílení se na zajišťování po-

žární bezpečnosti. Další oceně-
ní převzal z rukou místopředse-
dy Moravské národní obce pana 
Stanislava Blažka starosta města 
Litovle Viktor Kohout. Je to 
pamětní list Osobnost Moravy 
2020 společně s Mgr. Radkem 
Vincourem a Ing. Vladimírem 
Navrátilem.                                  red.

Dvě ocenění pro vedení města
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Město Litovel buduje od r. 2011 
městský kamerový dohledový 
systém (MKDS). Systém provozu-
je městská policie a byl postupně 
rozšiřován až po dnešních 30 po-
hledů. V roce 2021 byla provede-
na modernizace a rekonstrukce 
kamerového systému v Litovli. 
Tato akce je spolufinancována 
Olomouckým krajem z programu 
„Podpora prevence 
kriminality“. Z to-
hoto dotačního pro-
gramu dostalo město 
Litovel dotaci ve výši  
119 400 Kč, celko-
vé náklady akce činí  
603 371 Kč.
Mohlo tak dojít k na-
instalování nových 
kamer. Byly nainstalo-
vány dvě kamery na okružní křižo-
vatce ulic Palackého x Olomoucká 
x Svatoplukova. Jedná se o pano-
ramatickou kameru 270 stupňů 
(3 pohledy) a kameru RZ, která je 
schopna číst a ukládat informace 
o projíždějících vozidlech. Další 
nová lokalita, kde byla umístěna 
kamera RZ, se nachází na druhé 
straně města, a to na ulici Uničov-
ské, kde je monitorován příjezd  
a výjezd z města směrem na Uni-

čov. Tyto dvě nově nainstalované 
RZ kamery doplnily již stávající 
RZ kameru umístěnou na uli-
ci Žerotínově, která sbírá data  
o projíždějících vozidlech ze smě-
ru Šternberk.
Srdcem každého města je cent-
rum, respektive náměstí Přemy-
sla Otakara, a proto jsme rádi, že 
i zde jsme mohli zmodernizovat 

MKDS. Na náměstí 
jsou nově umístěny 
dvě panoramatické 
kamery. Díky šesti 
novým pohledům se 
výrazně zvýší bezpeč-
nost občanů.
Modernizací měst-
ského kamerového 
dohledového systému 
je tak možné lépe mo-

nitorovat dění v Litovli.  Pomáhá 
při odhalování pachatele a zajiště-
ní důkazního materiálu pro Policii 
ČR. Nejčastěji se tak děje v přípa-
dě vandalismu, krádeží, poškoze-
ní vozidel, výtržnictví, sprejerství 
i dalších různých násilných trest-
ných činů a napadení. Kamerový 
systém pomáhá najít podezřelé 
osoby, monitoruje jejich pohyb,  
a tím zvyšuje pravděpodobnost 
jejich dopadení.                 MP Litovel

Rozšíření kamerového systému 

NOVÉ MYCÍ CENTRUM 
V LITOVLI

• vysokotlaké bezkontaktní ruční mytí
• aktivní pěna

• otevřeno nonstop
• dva boxy pro osobní vozidla        

• jeden box pro nákladní vozidla

MJM agro, a. s., Cholinská 1048/19, Litovel
Více informací na www.mjm.cz

InzERcE

Vánoční svátky se nám pomalu 
ale jistě blíží. K symbolům Vá-
noc patří vánoční strom, který  
v pátek 19. listopadu doputoval 
na nám. Př. Otakara. Neměl da-
lekou cestu – daroval jej p. Hla-
vinka bydlící na Sochově ulici  
v Litovli. Stáří stromu je dle jeho 
slov kolem 25 let. Tomuto krás-

nému stromu jste opět mohli 
vybírat jméno v naší facebooko-
vé anketě. Které jméno zvítězilo, 
jsme v den uzávěrky novin ješ-
tě neznali. Věříme ale, že bude 
opět krásné jako dva roky před-
tím, kdy zvítězilo jméno Naděje. 
Tu v dnešní nelehké době potře-
bujeme ze všeho nejvíc.         red.

Vánoční strom na náměstí
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Výstava 150 let litovelského cuk-
rovaru 
Žijeme v podivné době spoje-
né s nemocí Covid-19. Ta nás 
v řadě činností omezuje, ale na 
druhé straně dává více prostoru 
zbrzdit uspěchaný a překotný 
způsob života a zamyslet se nad 
tradičními hodnotami, které by-
chom měli dále ctít a předávat 
dalším generacím. Využijte pro-
to jedinečné možnosti seznámit 
se s historií i současností litovel-
ského cukrovaru v širším kon-
textu na výstavě v Muzeu Lito-
vel, a to až do 30. prosince 2021. 
Na listopad jsme připravili do-
provodný program pro žáky  
1.–6. tříd s názvem Cukrové 
tvoření, který navštívilo 12 sku-
pin (cca 200 dětí ve věku od 6 do 
12 let). Všechny tyto děti zhléd-
ly výstavu a vytvořily na barevný 
výkresový papír zajímavé dílo 

pomocí tužky, štětce, klovatiny 
a krystalového cukru. Pro rodi-
ny s dětmi muzejníci vyčlenili 
na cukrové tvoření dvě sobotní 
odpoledne – 20. a 27. listopadu, 
vždy od 13 do 16 hodin.
Závěrem si připomeňme, že li-
tovelský producent cukru patří 
mezi posledních sedm fungují-
cích cukrovarů v České repub-
lice. Važme si toho a popřejme 
Litovelské cukrovarně a.s., aby 
se o ní dlouho mluvilo hlav-
ně v přítomném a budoucím 
čase. Děkujeme všem, kteří se 
na výstavě 150 let litovelského 
cukrovaru podíleli i těm, kteří 
v letošním roce navštívili nejen 
krátkodobé výstavy, ale také stá-
lé expozice Muzea Litovel. Díky 
Vám naše práce dává smysl. 

Upečte si řepánky, tradiční po-
chutinu z cukrové řepy

Kynuté těsto: 
600 g polohrubé 
mouky, 100 g cukru, 
30 g droždí, 200 ml 
vlažného mléka, 80 g 
rozpuštěného másla,  
2 vejce, špetka soli
Nádivka: 
1 menší cukrová řepa, 
150 g mletého máku,  
100 g cukru, asi  
300 ml mléka, 50 g 
másla, špetka skořice, 
dle chuti hrstka mle-
tých ořechů, 2 zrnka 
tlučeného hřebíčku, 
pepř
Na potření: 
4 lžíce mléka a 1 roz-
šlehané vejce

Postup: 
Mouku s cukrem  
a špetkou soli promí-
cháme v míse, přidá-
me rozdrobené drož-
dí, zalijeme vlažným 
mlékem a necháme 
vzejít kvásek. Pak 
vlijeme rozpuštěné 
máslo, přidáme vejce  
a propracujeme vláč-
né těsto, které nechá-
me vykynout na tep-
lém místě.
Oloupanou bulvu 
řepy nastrouháme  
a vaříme asi 20 mi-
nut. Umletý mák 
povaříme s mlékem 
a cukrem, přidáme 
špetku skořice. Měk-
kou nastrouhanou 
řepu osmahneme 
na másle, necháme 
zchladnout a vmí-

cháme do vychladlé makové 
nádivky.
Z vykynutého těsta připravíme 
stejně velké kousky, které napl-
níme nádivkou. Malé bochánky 
zabalíme a necháme je vyky-
nout. Před vložením do vyhřá-
té trouby (asi 200 °C) řepánky 
potřeme rozšlehaným vejcem  
a pečeme dozlatova. Horké potí-
ráme rozpuštěným máslem.
Dobrou chuť! 

Zajímavosti z Litovelska. Sbor-
ník Muzejní společnosti Litovel-
ska 2015-2020
Muzejní společnost Litovelska 
vznikla jako občanské sdružení 
už v roce 2004. Jednou z jejích 
hlavních činností je propagace 
a popularizace regionální histo-
rie, a tu se snaží realizovat i pu-
blikační činností. Pionýrským 
dílem, kterým jsme začali, bylo 
100 let muzejnictví v Litovli od 
pana Lubomíra 
Šika v roce 2006. 
Vydané brožur-
ky i knihy jsou až 
na výjimky stále  
k dispozici v Mu-
zeu Litovel. Upo-
zorňuji zejména 
na tři poslední 
práce: Historie li-
tovelských střelců  
a střelnice od 
Ivany Kubíčkové  
z roku 2018 vyda-
ná k 500. výročí 
litovelských stře-
leckých spolků, 
v roce 2019 pak  
v oboru oceněný 
archeologický po-
čin kolektivu auto-
rů Výpravy za lito-
velskou archeologií 
(kniha tehdy do-
provázená výstavou  
i bohatým dopro-
vodným progra-

mem) a nejnovější dílo, které 
Vám chci představit. Tato de-
sátá práce volně navazuje na 
předchozí Ročenky Muzejní 
společnosti Litovelska, kde jsou 
mimo vlastní činnosti spol-
ku prezentována nejrůzněj-
ší témata regionální historie  
z pera nejen členů, ale i přízniv-
ců Muzejní společnosti Litovel-
ska. Publikace vyšla s finanční 
podporou města Litovle, za 
což jménem spolku děkujeme.  
K dostání je v Muzeu Litovel 
nebo v knihkupectví Petra Lin-
dušky na náměstí Př. Otakara.                                  
                                                   RoN

Příjemně strávený zbytek 
roku 2021 a hlavně hodně 
zdraví, štěstí a mnoho ra-

dostí v roce 2022 Vám přejí 
litovelští muzejníci!

Muzeum zve na výstavu, nabízí recept, láká na novou publikaci...
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Milí čtenáři, 
zdá se nám, že poslední roky utí-
kají nějak rychle. Není to tak dáv-
no, co jsme vánoční článek psali 
naposledy a věřili, že se blýská na 
lepší časy. Letošní rok taktéž ne-
přinesl mnoho veselých zpráv, ale 
my na Charitě se snažíme stále 
myslet pozitivně a za vším špat-
ným hledat to dobré. 
V průběhu roku jsme vás pra-
videlně informovali o aktuál-
ním dění na našem středisku. 
Počátek roku jsme odstartovali 
Tříkrálovou sbírkou, která byla 
letos poprvé v online formě. Zú-
častnili jsme se Potravinových 
sbírek, Litovelských slavností  
(z výtěžku jsme mohli zrekon-
struovat společnou chodbu), 
proběhly také příměstské tábory 
v MC Rybička.  Aby toho nebylo 
málo, na jaře jsme rozjeli anti-
genní testování, ve kterém po-
kračujeme až doposud. 
V první řadě plníme naše po-
slání, a tím je služba milosrdné 
lásky. Podáváme pomocnou 
ruku těm, kteří si sami nepora-

dí, a to například kvůli nemoci, 
stáří, handicapu, dluhové pasti 
nebo sociální nouzi, pomáhá-
me zmírnit dopad nepříznivé 
rodinné situace. Všechny tyto 
služby můžeme provozovat  
i díky vám, vaší podpoře, solida-
ritě a sounáležitosti.  
V roce 2021 jsme poskytli pomoc 
nejméně 500 lidem. Charitní pe-
čovatelská služba se v průběhu 
roku postarala o 96 osob, domácí 
zdravotní péče o 300. V rámci 
Půjčovny kompenzačních po-
můcek bylo zprostředkováno 
přibližně 130 pomůcek. Největší 
zájem stále převažuje o invalid-
ní vozíčky, WC židle a chodítka 
všech typů. Charitní poradna 
Nedlužím pomohla 60 lidem  
s dluhovou problematikou. So-
ciálně aktivizační služba pro ro-
diny s dětmi pomáhala 30 rodi-
nám. Vloni jsme ve venkovních 
prostorách Charity umístili mo-
bilní sociální zázemí pro osoby 
bez přístřeší, kterým díky tomu 
bylo umožněno poskytnutí zá-
kladní hygieny. V tomto zaříze-

ní se taktéž nachází 
Charitní šatník, do 
kterého nám mů-
žete po celý rok da-
rovat oděvy a obuv 
všech velikostí, lož-
ní prádlo a v ome-
zeném množství  
i hračky a nádobí. 
Nyní je období, kdy 
se aktivně připravu-
je Tříkrálová sbírka. 
Pokud nám to situ-
ace dovolí, kolední-
ci vyrazí do ulic od  
1. do 16. ledna 2022.  
O přesném termínu 
vás budeme dopře-
du informovat. I my 
zaměstnanci Chari-
ty projevujeme soli-
daritu s potřebnými 
– zapojili jsme se do 
projektu Vánoční 
balíček na Ukrajinu a uděláme 
radost 9leté holčičce z Ukrajiny.
Závěrem bychom chtěli vyjád-
řit poděkování za veškerou vaši 
podporu. Děkujeme!

Jménem všech pracovníků Cha-
rity v Litovli vám přejeme šťast-
né a požehnané vánoční svátky 
a do nového roku hodně zdraví. 

Charita Litovel

Jaký byl uplynulý rok v Charitě v Litovli

Spolek Města Otakarova, z. s. má 
sídlo v Českých Budějovicích. 
Naše město se spolkem spolu-
pracuje a propaguje významné-
ho zakladatele královských měst 
Přemysla Otakara II. a s tím 
spojený rozvoj řemesel v českém 
království.
Spolek má zájem o vznik pobo-
ček, aby se některé budoucí akce 
mohly organizovat přímo v jed-
notlivých městech. Pro oblast 
východních Čech a střední Mo-
ravy by taková pobočka mohla 
být v Litovli s účastí měst Jevíčka  
a Přerova. Jejím posláním by 
měla být mj. vzájemná informo-
vanost a spolupráce při pořádání 
společenských akcí věnovaných 
Přemyslu Otakarovi II.

S tímto záměrem jsme navštívili 
v říjnu s PhDr. Vítězslavem Koll-
mannem místostarostu Jevíčka 
Mgr. Miroslava Šafáře a radního 
Mgr. Rudolfa Berana. Dohodli 
jsme se na spolupráci a prohlédli 
jsme si také místní památky.
Jevíčko, město ležící v oblasti 
Malé Hané, založil stejně jako 
Litovel král Přemysl Otakar II. 
Nejstarší zmínka o zeměpan-
ském městě je uvedena v listině 
krále Václava I. z roku 1249. Za-
chovala se i konfirmace listiny  
z 6. 8. 1258, kdy bylo sídlo Pře-
myslem Otakarem II. povýšeno 
na město královské s právem 
magdeburským a mílovým.  
V této listině se mj. uvádí, že Je-
víčko má stejná práva, která po-

žívá město Uničov, založené již  
v roce 1213.
Po stránce architektonické pa-
tří Jevíčko k nejvýznamnějším 
ukázkám typické středověké 
architektury. K významným pa-
mátkám patří městská věž, kte-
rá byla vybudována současně  
s městskými hradbami a má výš-
ku 50 m. Klášter augustiniánský 
byl založen kolem roku 1370  
a pro město měl mimořádný kul-
turní, společenský i hospodářský 
přínos. Dnes je v něm mimo jiné 
i městské muzeum se vzácnou 
knihou – Matthioliho herbář  
z roku 1562. K dalším zajíma-
vostem patří zámeček, židovská 
synagoga, historický dům kože-
lužny, sanatorium.
Jevíčko má bohaté archeologické 
nálezy. V roce 2016 zde byl ob-
jeven nejseverněji položený po-
chodový římský tábor na našem 
území. Jsou tu stopy římských 
vojenských operací proti míst-
ním Germánům.
Mnozí si jistě vzpomenou na 
státní podnik DIU Jevíčko – 
výrobce holicích čepelek. Tato 
firma také prošla po roce 1989 
těžkými obdobími (jako např. 
litovelská Tesla či cukrovar ). Na-
štěstí se výroby ujala česká spo-
lečnost Czech Blades s.r.o, a té se 
daří i na mimoevropských trzích.

Přestože Jevíčko není daleko od 
nás, navštívil jsem je poprvé. Je 
to malebné místo, jehož historie  
i současnost se v mnohém podo-
bá našemu městu. 
Doporučuji se tam zatoulat  
a strávit příjemné chvíle. Určitě  
i tip pro seniorklub a naše turisty.
Cimrmanologové jsou častý-
mi hosty Jevíčka – podívejte se 
na YouTube na písničku Evička  
z Jevíčka.
Oplátkou za náš dar – knihu Dě-
jiny města Litovle, jsme obdrželi 
dvě knihy o Jevíčku. Jsou v naší 
městské knihovně k vypůjčení.
Děkujeme vedení města Jevíčka 
za srdečné přijetí a těšíme se na 
další spolupráci.

Ing. Zdeněk Potužák  
a PhDr. Vítězslav Kollmann

Pozvánka do Jevíčka – města Otakarova
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3. místo pro litovelské Infocentrum
TIC Litovel obhájilo loňské umístění v an-
ketě Oblíbené informační centrum roku  
a v letošním ročníku soutěže získalo za Olo-
moucký kraj opět 3. místo. 
V Olomouckém kraji se umístila na prvních 
třech pozicích tato informační centra:
1. TIC Šternberk
2. Městské informační centrum Javorník
3. Turistické informační centrum Litovel
Soutěž pravidelně vyhlašuje A.T.I.C. ČR ve 
spolupráci se společností Kam po Česku. 
Hlasování probíhalo na webových strán-
kách www.kampocesku.cz v období od  
21. června do 31. srpna 2021 a hlas bylo 
možné poslat jednomu z více než 460 certi-
fikovaných informačních center.
Za TIC Litovel Vám děkujeme za Váš hlas. 
Moc si toho vážíme!

Výstava řezbáře Miroslava Havlíčka
Od 1. prosince máte možnost na-
vštívit v Turistickém informačním 
centru Litovel novou výstavu, kte-
rá byla vytvořena díky šikovným 
rukám řezbáře Miroslava Havlíč-
ka z Březiny. Jistě jste nepřehlédli 
vyřezávaný betlém, který zdobí 
naše náměstí pod vánočním stro-
mem. Tento betlém připravoval 
pan Havlíček více než dva mě-
síce k dalšímu zpracování pro 
svého kamaráda. „Sochy mají asi 
120 cm na výšku a jsou z lipové-
ho dřeva. Dřevo je přírodní, jemně mořené  
a napuštěné olejem, aby bylo odolné proti po-
větrnostním podmínkám,“ říká průmyslový 
řezbář.
„K práci se dřevem jsem se dostal v Německu 
v roce 1992, kde jsem byl rok a půl a naučil 
jsem se strojní řezání. Když jsem se vrátil, za-
čal jsem nejprve dělat věci do interiérů, pak 
pomalu přišly sochy, ruční vyřezávání a začal 
jsem dělat i reliéfy. Jsem samouk,“ vzpomíná 
na začátky a doplňuje, že jeho vlastní díla  
i dřevěné polotovary jsou k vidění nejen  
u nás, ale i v zahraničí. Podílel se i na výrobě 
betlému pro papeže. 
„Mou hlavní činností je řezbařina, ale také 
příprava pro kolegy v podobě předřezávání 

soch a jejich zvět-
šování. Na to mám  
i speciální stroje, je-
diné v republice. Je to 
tvrdá práce, ale když 
se něco povede, tak 
vás to baví,“ říká Mi-
roslav Havlíček.
Výstava bude přístup-
na až do 26. února od 
pondělí do pátku od  
8 do 17 hodin a v so-
botu od 9 do 15 hodin 
Vstupné dobrovolné.
Těšíme se na Vaši ná-
vštěvu!      TIC Litovel

Co se děje v Infocentru Litovel?

Listopad je tradičně spojený s uctěním památky válečných veteránů
Něco málo z historie
V listopadu není jen svátek sv. Martina, ale 
11. 11. 1918 je také datem konce 1. světové 
války. 
Tento svátek dnes v mnoha zemích světa 
symbolizuje květ vlčího máku. Najdete ho 
nejen na klopách kabátů, ale také na spole-
čenských a večerních šatech, na automobi-
lech, jsou jimi ozdobeny celé ulice, výlohy 
obchodů a společenské prostory. Tento den, 
nazvaný u nás Dnem válečných veteránů  
a připomínaný jako významný den tepr-
ve od roku 2001, je ve světě nazývaný také 
Poppy Day (Den vlčího máku). K největší-
mu rozšíření tohoto symbolu došlo v USA, 
ve Spojeném království, ale také v Belgii   
a v dalších zemích tehdejších dohodových 
mocností. Autorkou nápadu použít vlčí 

máky jako symbol vzpomínky na ty, kteří 
sloužili v 1. světové válce, byla Moina Mi-
chaelová, americká univerzitní profesorka  
a humanistka. Po skončení války se Michae-
lová vrátila na univerzitu a shodou okolností 
dostala do třídy válečného invalidu. Chtěla 
mu pomoci, a tak ji napadlo prodávat hed-
vábné vlčí máky ve formě květiny do klopy  
a výtěžek z prodeje využít pro válečné inva-
lidy. Vlčí máky brzy po začátku 20. let minu-
lého století překročily oceán a začaly se pro-
dávat také v Evropě. K použití vlčího máku 
jako symbolu padlých inspirovala báseň 
kanadského podplukovníka Johna McCrae 
Na flanderských polích. Kanadský podplu-
kovník John McCrae, lékař, dělostřelecký 
veterán z búrských válek v Jižní Africe, byl 
za 1. světové války členem kanadských zdra-

votnických služeb.
Dnes jsou jimi zapla-
veny ulice měst, obcí 
i pomníky, hroby  
a památníky padlých 
v mnoha zemích svě-
ta. Nezapomínat však 
znamená nesnažit 
se přepsat historii, 
mít úctu ke své zemi  
a těm, kteří za ni bo-
jovali. To se nám za-
tím v České republice 
ve větší míře nedaří. 
Symbol vlčího máku 
se dostává do pově-
domí lidí velmi po-

malu a obtížně. Až od 
roku 2006 se o to snaží 
Asociace nositelů legi-
onářských tradic. Naši 
veteráni si zaslouží ne-
jen svůj svátek, ale také 
symbolické vyjádření 
díků od každého z nás.

Uctění památky v Litovli a místních částech
Ve středu 10. listopadu jsme si u památní-
ků mladých mužů, kteří padli v posledních 
válkách, připomněli nesmyslnost válečného 
běsnění, položili vlčí mák a zapálili svíčku. 
Čest jsme jim vzdali v Savíně, na Nové Vsi, 
v katolickém kostele v Chudobíně, kde jsou 
vzpomenuti padlí i z Nasobůrek, Nové Vsi  
a Sobáčova, v Haňovicích, v Myslechovicích, 
u pamětní desky v Unčovicích, která je ve 
vestibulu sokolovny, Rozvadovicích, Choře-
licích, ve Třech Dvorech na hřbitově i před 
hasičskou zbrojnicí a nakonec v Litovli na 
Komárově a před radnicí.
Je nám potěšením, že se v některých ves-
nicích k nám spontánně přidávají i místní 
občané a již druhým rokem i představitelé 
města.

Kvetou květy barvy krve,
kvetou na hrobech,

už došel, schází dech…
duši, srdce z těla rve…

hluboký žal, lítosti vzdech,
tam kvetou ty květy barvy krve.
Tam na flanderských hrobech.

Veronika Karosková
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1. Prosím, představte se našim čtenářům. 
Co jste vystudoval, kde pracujete, Vaše ko-
níčky…
Dobrý den, vážení čtenáři. Jmenuji se Ra-
dovan Urválek, vyrůstal jsem v Chudobí-
ně, ale už více jak půl života žiji v Litovli. 
Jsem absolventem Gymnázia Jana Ople-
tala. Po něm jsem studoval na Slovensku 
Vysokou školu lesnickou a dřevařskou, 
specializace nábytek. Pracuji z domu jako 
interiérový designér. Před deseti lety jsem 
absolvoval čtyřsemestrální postgraduál-
ní studium soudního znalectví na VUT 
v Brně. V roce 2013 jsem byl jmenován 
soudním znalcem ve čtyřech oborech, 
které se týkají nábytku. Mé poslední stu-
dium byly tři roky archeologie na Fi-
lozofické fakultě Univerzity Palackého  
v Olomouci. 
Velkým koníčkem byla za mých mladých 
let ornitologie, za středoškolských studií 
jsem se podílel na výzkumu ptáků kolem 
Nových Zámků, zúčastňoval se pravidel-
ných sčítání u nás i třeba na Dunaji před 
stavbou Gabčíkovo-Nagymaros. Před pár 
lety jsme se k tomu s mou paní již jen jako 
birdwatcheři vrátili. 
Byl jsem k lásce k historii vychováván. Při 
vysokoškolských studiích jsem se začal 
zabývat lidovou architekturou, po vojně  
i jako tanečník hanatikou. Někdy před 
dvaceti lety se můj zájem o historii pro-
hloubil. Spoluzaložil jsem Muzejní spo-
lečnost Litovelska. Zabývám se, vzhledem  
k místu, kde jsem vyrůstal, Chudobínem, 
Litovlí, ale již mnoho let hlavně Novozá-
meckým areálem. 
 
2. Pracujete tedy jako interiérový designér. 
Co všechno tato práce obnáší a kdo všechno 
jsou Vaši klienti? Navrhoval jste interiér tře-
ba nějaké známé osobnosti?
Ano, jsem interiérový designér, což jed-
noduše řečeno znamená, že navrhuji inte-
riéry. Pár let jsem je i zařizoval a prodá-
val nábytek, což už teď ale nedělám. Při 
své práci kladu velký důraz na funkčnost  
a bezpečnost interiéru – oproti mým mla-
dým kolegům, u kterých jejich velká kre-
ativita často není, např. nebezpečností, 
nijak omezována. ☺

Někdy navrhuji interiér celé stavby, ně-
kdy je to jen část. Navrhuji interiéry jak 
domácností, tak firem, restaurací nebo 
škol…  
Důležité pro mou práci jsou požadavky 
klientů. Ty většinou nejsou uspořádané 
– musím tak cílenými otázkami nejprve 
zjistit jejich přání a požadavky, které se 
pak pokouším splnit. Vznikne tedy nějaký 
základní návrh interiéru, který s klienty 
prodiskutuji. Je samozřejmě napadnou 
další a další přání a požadavky, které by 
tam chtěli zapracovat. Já se je opět snažím 
splnit. Nikdy se ale nenechávám dotlačit 
do něčeho, co by nefungovalo či by bylo 
nebezpečné. Nejlepším klientem je tak pro 
mě ten, který chce interiér pro sebe za své 
peníze. Ten přesně ví, co chce.
Mezi mé poslední veřejné realizované 
práce patří sborovna či učebna vaření na 
ZŠ Jungmannova v Litovli nebo poklad-
na a respirium v muzeu v Přerově. Mám 
realizace po celé republice, pár soukro-
mých interiérů jsem realizoval i v Litovli. 
O soukromých interieréch ale nemluvím, 
nezlobte se. 
  
3. Jak se designér, což je práce velmi tvůrčí, 
dostane k historii, kde tolik kreativity není? 
Čím Vás právě historie přilákala?
Jak už jsem nastínil v první odpovědi, byl 
jsem k lásce k historii vychováván. V ně-
kom láska k něčemu zakotví víc, v někom 
méně. U mě je to ten první případ a jsem 
za to velmi vděčný. 

4. Vydal jste knihu Litovel a okolí – kraj, 
který máme rádi. Pro ty, kdo ji neznají,  
o čem kniha je? Plánujete nějakou další?
To je již dávno... Kniha vyšla po čtyřle-
té práci v roce 2006. Představuje známá  
i méně známá, ale přesto zajímavá místa 
v Litovli a okolních obcích – dá se říci, že   
nastartovala vydávání dalších publikací  
o našem krásném městě. 
No, nechtěl bych předbíhat a lákat čtenáře 
na něco, co možná nemusí vyjít. Ale urči-
tě je další kniha mým snem. Na jisté nové 
pracuji. Tak snad se ten sen stane skuteč-
ností…

5. Letos Vás Rada města Litovel jmenovala 
do funkce kronikáře města Litovel. Jaké byly 
Vaše první pocity po jmenování – radost, 
obava…
Vůbec jsem jmenování do této funkce 
nečekal!!! Na pohřbu pana PhDr. Jose-
fa Hubáčka za mnou přišel pan starosta  
s panem místostarostou, jestli bych se kro-
nikářem nechtěl stát já. Probíral jsem to 
samozřejmě doma s manželkou, která mě 
podpořila, za což jí na tomto místě ještě 
jednou děkuji! Řekl jsem tedy vedení měs-
ta, že pokud budu osloven, tak neodmít-
nu. A to se také stalo.
A mé pocity po jmenování? Obava, co ji-
ného… Kroniku města přede mnou psa-

li lidé, kterých si moc vážím – pan Šik  
a pan Hubáček. Každý z nich ji psal odlišně,  
v tom je samozřejmě ale kouzlo kroniky… 

6. Jakým způsobem chcete kroniku dále 
vést? Čím Vás inspirují minulí kronikáři  
a chcete se toho držet, a co naopak chcete do-
dat nového, svého?
Nyní se snažím v duchu pojetí pana Hu-
báčka dopsat kroniku za rok 2020. V sou-
časné době ještě nemohu říci, jak kroni-
ku povedu já – jestli něco rozšířím nebo 
naopak omezím. Mně osobně je bližší 
pojetí pana Hubáčka – to množství infor-
mací, které zaznamenal je obdivuhodné,  
a já bych v tom chtěl pokračovat.
Musím ale na druhou stranu říci, že oba 
mí předchůdci zanedbávali místní části, 
což bych chtěl razantně změnit. Problé-
mem ale je, že není dostatek informací. 
Tak snad se s tím nějak vypořádám! 
Co už teď ale vím s určitostí je, že se v kro-
nice jistě objeví například krásný fenomén 
cvičení žen jako společenská událost ve 
městě. A takových drobností, které právě 
naše město tvoří, je více, a i ty bych chtěl 
zaznamenat pro budoucí generace…

7. Kroniky se nyní píší na počítačích. Není to 
trochu škoda? Kdysi bývaly psané krásným 
písmem, doplněné bohatými ilustracemi, 
vázané v kůži…
Škoda to určitě je. Ale píše se rok, který 
se píše, tak proč nevyužít možností, kte-
ré nám doba dává. Manuscripty jsou také 
pěknější, než tisky, které nám dal v Evropě 
Gutenberg...☺

8. Jaký je dle Vás smysl kroniky v 21. století?
Shromažďování a fixace informací o měs-
tě a obcích za daný rok. Kronika většinou 
neslouží pro samotné čtení, je ale jedním 
ze zdrojů informací, kde můžete hledat. Já 
osobně chci, aby tam bylo co nejvíce infor-
mací a člověk, který v kronice hledá, tam 
našel maximum toho, co potřebuje. To je 
mým cílem a doufám, že jej naplním…

red.

Rozhovor s novým kronikářem města Ing. Radovanem Urválkem



Stalo se v Litovli

• 570 let
z roku 1451 je první zmínka o škole v Litovli, 
byli zde „rektor, kantor a scholares cantantes“. 
Stála odedávna v místech dnešního učiliště  
v ulici Komenského. Přesně specifikována je až  
r. 1586, kdy z Kirchengasse (Kostelní ulice) ved-
la cesta dlážděná plochými kameny mezi kaplí  
sv. Jiří a školou k faře. Škola měla dvě třídy, jsou 
zapsáni dva učitelé. Vyučování bylo podřízeno 
církvi, i když zřizovatelem byla městská správa. 
Moderní školství je spojeno až s nařízením cí-
sařovny Marie Terezie z r. 1776, podle nějž byly 
zřizovány tzv. triviální školy, ve větších městech 
pak i školy hlavní.

• 280 let
Po tragických zkušenostech se Švédy, kdy brá-
nící se Litovli nikdo nepomohl, vzdalo se  
27. 12. 1741 město Prusům bez boje, podob-
ně jako Olomouc. Pruští vojáci byli i po deseti při-
děleni  do domů, kde museli dostávat mimo uby-
tování i stravu – asi kilo chleba, půl kila masa, 
máz vína, dva mázy piva. Hospodáři si to pak 
strhávali z daní. Při Vratislavském míru pak Ra-
kousko uznalo porážku i ztrátu Slezska a Kladska.

• 180 let
Vánoční svátky roku 1841 byly tak teplé, že 
děti pobíhaly v ulicích bosé, píše kronikář. nebyl 
žádný sníh, na polích i zahradách bylo všechno 
zelené.

• 130 let
Podle sčítání obyvatel měla roku 1891 Litovel 
4 255 obyvatel, z toho 59 % němců a 41 % Če-
chů. noviny však upozorňovaly, že národnostní 
složení je zkreslené. Uvádějí počet němců jme-
novitě a docházejí k počtu 18 %.

• 100 let
Dne 1. prosince 1921 se narodil v Hradečné La-
dislav Havlíček, rodina se odstěhovala do Vísky.  
V r. 1944 založil se svým bratrem Miroslavem 
partyzánskou skupinu nazdar, která se pak spoji-
la se skupinou mjr. Petráše. Do září 1944 skupina 
provedla několik diverzních akcí na železničních 
tratích a elektrickém vedení, vydávala také vlast-
ní ilegální časopis zteč. Plánované vniknutí do 
vojenských skladů v Haňovicích se už nezdařilo, 
skupina byla odhalena, velitel Miroslav Havlí-
ček 6. 9. zatčen a Ladislav Havlíček s Emilem 
Pazderou uprchli na Slovensko. Tam se připojili 
k partyzánům v SnP, v těchto bojích byl zraněn. 
Po návratu žil na statku ve Vísce, byl několikrát 
vyznamenán, ale také pronásledován jako kulak. 
Trvale se podílel na aktivitách Svazu bojovníků 
za svobodu, byl často zván na přednášky o svých 
válečných zážitcích. zemřel 16. ledna 2006 ve 
věku 84 let.
                                                                             Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
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KAMENICTVÍ 
Litovel, Svatoplukova 127 
Tel., fax: 585 341 478,  
mobil: 605 131 789  
ZHOTOVENÍ POMNÍKŮ  
OPRAVY HROBŮ 
ZÁKRYTOVÉ DESKY NA HROBY, 
SCHODY Z KAMENE A TERACCA  

InzERcE

Nabízíme klece pro chov křepelek. Více 
na www.vseprochovkrepelkyjaponske.cz. 
Doprava po celé ČR. 

A. Volkman: Ladovská

Zima své velké prádlo rozložila
na žehlící prkna úvozů a strání.

Děcka žehličkami saní
šňůru od nich zastrčenou do rukavic

maminčina tepelného zdroje
horlivě je žehlí plné nepokoje
nežli jaro poskládá ho pomalu

do prádelních košů řek a kanálů.

Doufali jsme, že pandemie slábne 
a budeme pokračovat v pořádá-
ní naplánovaných akcí. Bohužel! 
Nejvíc nás mrzí, že 25. listopadu 
odpadlo setkání s představiteli 
města. Těšili jsme se na připome-
nutí akcí, setkání s přáteli a tanec  
s hudbou. Připomeňme si zajíma-
vé akce. Do termálů ve Velkých 
Losinách jely 21. října a 10. listo-
padu plné autobusy se seniory. 
První koupání nám vedení lázní 
zkrátilo na polovinu doby koupá-
ní a my jsme tak jeli do Rapotína. 
Muzeum rapotínských skláren 
nás okouzlilo třpytem výrobků ze 
skla. Co všechno vytvořili naši skláři! Histo-
rie bohužel skončila. 
Dne 10. listopadu jsme si zopakovali koupá-
ní, užili sluníčka a hřešili v cukrárnách nad 
bohatou nabídkou zákusků.
V pondělí 15. listopadu se vydalo 12 turis-
tů a jeden pes Čert na turistický výšlap po 
trase Slavětín, Hradečná, Měrotín, vyhlídka  
u Pardusky, Chudobín a posezení  u penzio-
nu v Sobáčově. Trasa dlouhá 15 km.
Zopakujeme si nabídku akcí: 10. prosince 
pořádáme zájezd do Moravského divadla   
v Olomouci na operetu Podskalák, odjezd  
v 17.00 hod. od starého autobusového ná-
draží. Na 30. prosince zveme opět do Mo-
ravského divadla Olomouc – tentokrát na 
balet Louskáček, odjezd v 15.30 hod. ze sta-
rého aut. nádraží.

Seniorklub Litovel pořádá od 8. do 10. červ-
na 2022 zájezd do Českého Krumlova na 
muzikál Divotvorný hrnec na otáčivém hle-
dišti. Zájemci měli možnost zaplatit zálohu  
1 000 Kč do konce listopadu 2021 v DPS. 
Nyní se už připravujeme na Vánoce –  s peče-
ním, dárky a posezením s rodinou a přáteli.
Jménem samosprávy Seniorklubu Litovel 
přeji všem bohaté, spokojené a hlavně zdra-
vé Vánoce. Děkujeme seniorům za společně 
prožité chvíle na akcích. Děkujeme vede-
ní města, pracovníkům Městského klubu  
a všem, kteří nám pomáhali v naší činnosti. 
Těšíme se na bohatou nabídku akcí v roce 
2022. Všem členům Samosprávy děkuji za 
spolupráci, přeji pěkné svátky s rodinou  
a těším se na setkávání v příštím roce. 

Za Samosprávu napsala  M. Faltusová, 
kronikářka Seniorklubu

Půjčovní doba v prosinci 
v Městské knihovně Litovel

Ve čtvrtek 23. 12. bude knihovna otevřena 
do 16.00 hod., v pátek 24. 12. bude uzavře-

na, v pondělí 27. 12. a ve čtvrtek  
30. 12. bude otevřena do 16.00 hod.  

V úterý 28. 12., ve středu 29. 12.  
a v pátek 31. 12. bude knihovna uzavřena. 
Všechny tyto informace najdete na našem 

webu, Facebooku a také na vstupních 
dveřích. Doufejme, že kvůli zhoršující se 

„covidové“ situaci nebudeme muset 
otevírací dobu omezit.

Pracovnice Městské knihovny  
v Litovli děkují všem návštěvníkům 
a uživatelům za přízeň, kterou jste 

nám v tomto nelehkém roce věnovali. 
Budeme se těšit na Vaše návštěvy  

i v příštím nadcházejícím roce 2022 
a zároveň Vám plnit Vaše 

čtenářská přání.

Vážení čtenáři a přátelé knihovny, 
přejeme Vám hlavně šťastné a poho-
dové Vánoce, klidný a úspěšný celý 
další rok s magickým číslem 2022. 
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Knihy na tento měsíc – novinky v litovelské knihovně

Leti to jak na kolotočo a jož zas só toť Vá-
noce. Teda „toť“, to néni přesny. One só né 
jenom toť, ale po celym světě, to se jenom 
tak řiká, že só toť, abesme si ovědomile, 
že jož klepó na dvirka. Tož co? Stál ten 
oplenolé rok za to? Měle ste ve všeckym 
štěsti nebo vás neco postihlo? Meslim, že 
debesme se všeci zameslele, zjistime, že 
sme měle od každyho neco. Dež jož se nám 
podařelo vehrát ve Sportce, hneď sme měle 
radosť pokaženó nejakym maróděnim.  
O každyho je to ináč, ale v globále to máme 
všeci stény. Nikdá néni všecko jenom zali-
ty slonkem, zrovna tak, jak nemuže nikdo 
řict, že ten rok stál kompletně celé za prd. 
To je totiž ževot. Barevné a rozmanité.  
V poslednich dvóch letech besme mohle 
argumentovat tém, že máme to dobo koro-
navirovó, takže skotečně je na co nadávat  
a čeho se bát. Je to pravda, ta ludra vtrh-
la do našech ževotu jak leška do korniko. 
Nikdo jo nezval a je hrozně těžky se ji zba-
vit. Ale na drohé straně jenom tém, že jo 
toť máme, sme si mnozi mosele ovědomit, 
jak malinké je člověk proti takovymo pro-
tivnikovi, a že matka přiroda si nás srov-
ná do koleji po jejim zpusobo. Paradoxně 
tém, že sme celé rok pěkně vestresovani  
a celi vestrašeni, abesme neco nechetle, se 
včel mužem o to vic těšet, že bodó svátke 
zeme. Teprvé včel si pořádně ovědomi-
me, že to hlavni na světě néni hromada 
peněz, ale rodina, zdravy děcka, zdravy 
rodiče. Já osobně pokládám sódržnosť ro-

dine za jedno z néveššich hodnot v ževotě 
ledskym. Po celoročni dřině a honičce ko-
nečně vedéchnóti v kruho svéch nébležšich 
lediček. Meze te népřijemňéši starosti včel 
nepatři jak honem našpórovat majlant, 
ale kemo co pěknyho dat pod stromeček, 
abe měle všeci vaši milovani radosť. Tóha 
po spokojenosti drohéch je to, co nám přes 
rok tak moc chebi. Dnešni zblázněné svět 
je doslova narvané až přes obróbek sobca-
ma, keři nehledijó na nikeho a na nic pře 
své honbě za svéma prioritama. Ledi zblbli 
mobilama, internetem a inéma médiama 
doslova člampó po hlavách tech ostatnich, 
jenom abe oni měle všecke véhode, abe oni 
bele prvni ošetřeni o dochtora, abe oni měle 
přednosť na křižovatce. Nikdo nemá žádnó 
povinnosť, všeci majó na všecko nárok. Ale 
postarat se o nekeho, kemo se štěsti vehebá 
jenom proto, že nemá drzy čelo, to né. Je 
to špatné svět honbe za mamonem a po-
chebnym štěstim. A pak najednó je prosi-
nec  a me si začénáme ovědomovat, že bodó 
Vánoce. To je na tech svátkách krásny. Že 
aspoň chvilko dopředo se ohlašojó, že jož 
přendó. Ledi tak ziskajó jakése malinké ná-
skok, keré je potřebné k temo, abe zas na 
chvilenko změnile svy chováni. Ve světle 
techto óvah bech si přál, abe te Vánoce bele 
aspoň dvakrát – co dvakrát, šterekrát do 
roka! Měle besme šterekrát větši šanco se 
k sobě chovat hezke. Dovedete si to před-
stavit? Teho veméšleni, co dat manželce  
k jarnim svátkum! Pak k letnim a podzem-

nim a na Vánoce to dovršet! Dež si to tak 
představojo – a já si to omim představit 
dosť ževě – me besme mohle z oslav a roz-
dáváni dárku snaď aji zblbnót. Tož to je 
zas na drohé straně kontraprodoktivni, to 
vepadá, že meslim radš zvostanem jenom  
o tech jedinéch a pravéch Vánoc. Ale  
e tak, co debesme se na ně začale těšet jož 
v ledno? A celé rok přeméšlet, jak odělat 
svém blizkém radosť co névětši. Možná, že 
besme pak neměle čas na te špatny věce. 
Nevim, ešle vás tém nadchno, je to jenom 
nápad, ale já to možná zkosim. A ešle to do-
padne dobře, to vám povim za rok.
Vesely a šťastny Vánoce!

Petr Linduška

Jož je toť zas vánočni čas.

Monika Wurm: Nedotknutelný: 
Příběh zloděje z Indie
Ráhul, mladík z indické Bombaje, 
se živí čištěním veřejných toalet  
a příležitostným okrádáním tu-
ristů. Je příslušníkem nejnižší 
společenské kasty nedotknutel-
ných a život pro něj nemá smysl.  
S Julijou, naivní a chudou dívkou 
z Ukrajiny, se život nemazlí. Přesto 
se rozhodne vzepřít svému údělu  
a odjede hledat štěstí do ciziny. 

Thomas Savage: Síla psa
Phil a George jsou bratři a zároveň 
obchodní partneři. Phil je chytrý, 
George těžkopádný. Phil je vyso-
ký, má ostře řezané rysy, George 

je podsaditý a zamlklý. Phil je vy-
nikající šachista, vášnivý čtenář, 
výmluvný vypravěč; George se učí 
pomalu a věnuje se vedení ranče 
a obchodu. Od nejútlejšího dět-
ství spí bratři ve stejném pokoji, 
a tak to trvá už téměř čtyřicet let. 
Když se George nečekaně ožení  
s mladou vdovou a přivede si ji na 
ranč, rozpoutá Phil nesmiřitelný 
boj, jen aby bratrovu novomanžel-
ku zničil.

Moritz Petz: Smolný den
Za devaterými řekami a hustými 
lesy, v jednom velkém stromě žije 
jezevec. Je moc milý a má spous-
tu kamarádů, ale zrovna dneska 

nemá svůj den. Nic se mu nedaří 
a stává se mu jedna nehoda za 
druhou – spadne lampa, rozbi-
je se mu jeho oblíbený hrníček  
a nemůže najít pastelky, prostě 
den plný smůly…

Sofía Segovia: Šepot včel
Příběh tajemného dítěte nadané-
ho mocí změnit osud rodiny, kte-
rá žije v zemi zmítané revolucí. 
Malý Simonopio, kterého objevi-
li znetvořeného pod přikrývkou 
včel, je pro některé z místních 
předmětem pověr — dítě políbe-
né ďáblem. Velkostatkáři Fran- 
cisco a Beatriz Moralesovi ho 
však přijmou do rodiny a starají se  
o něj, jako by to byl jejich vlastní 
syn…

Eva Umlaufová & Stefanie Oswal-
tová: Číslo na tvém předloktí je 
modré jako tvoje oči
Radši na to děcko zapomeňte, 
beztak nepřežije… S touto vě-

tou byla matka Evy Umlaufové 
konfrontována na začátku roku 
1945 po příjezdu do Osvětimi. 
Její dceři jsou dva roky, patří  
k nejmenším dětem v koncen-
tračním táboře, je vyhladovělá  
k smrti a velmi vážně nemocná. 
Eva Umlaufová si později nebu-
de schopná tuto část svého života 
vybavit, dědictví její minulosti 
však bude neustále dřímat kdesi 
pod povrchem a formovat celou 
její životní cestu.

Mackenzi Lee: Loki: Pán falše a cti
Než se mladý Loki střetne v boji 
tváří v tvář s Avengers, zoufale si 
přeje dokázat, že je schopný hrdi-
na. Vypadá to však, že ho všichni 
podezřívají z darebáctví a zkaže-
nosti… kromě Amory. Ásgard-
ská čarodějka ve výcviku v něm 
vidí spřízněnou duši – někoho, 
kdo si cení magie a znalostí.  
A dokonce vidí i to nejlepší, co  
v něm je, jenže…                            os
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Začneme tentokrát trochu zeši-
roka. Jaké jsou dle Vás podmínky 
pro zemědělství v České republice 
a poté přímo na Hané?
Pokud máte na mysli klimatické 
podmínky, tak ty máme výbor-
né. Jsou některé lokality, a to 
především jižní Morava a Měl-
nicko, které se dlouhodobě po-
týkají s problémem sucha. Haná 
má to štěstí, že už historicky 
patří k nejúrodnějším oblastem 
ČR. My jsme si toho vědomi  
a snažíme se o půdu starat co 
nejlépe. 

Můžete čtenářům přiblížit i his-
torický vývoj zemědělství? Došlo 
v rostlinné i živočišné výrobě  
k nějaké radikální změně nebo 
obiloviny a skot patří pořád k té 
jedničce v českém zemědělství?
V průběhu let se struktura čes-
kého zemědělství dost výrazně 
změnila. Česká republika byla 
víceméně v živočišné výrobě 
soběstačná až do 90. let 20. stol. 
Pak došlo k výraznému útlumu 
živočišné výroby jak skotu, tak  
i prasat a drůbeže. Bohužel tento 
trend pokračuje dodnes a obá-
vám se další vlny rušení chovů 
především prasat. Důvodem 
jsou extrémně nízké výkup-
ní ceny, výkupní cena prasat je  
v současnosti 24,50 Kč/kg živé 
váhy, což je naprostá ekonomic-
ká katastrofa. Na dokreslení situ-
ace vývoje zemědělství pár čísel.  
V roce 1990 se chovalo v ČR 
3.506 tis. kusů skotu a v roce 
2021 pokles na 1.406 tis. kusů, 
u prasat to bylo v roce 1990 

4.790 tis. kusů, nyní 1.518 tis. 
kusů a drůbeže jsou to ná-
sledující čísla 1990 32 mil. ks  
a v roce 2021 23 mil. ks. Samo-
zřejmě, že částečně tento po-
kles stavů hospodářských zvířat 
kompenzoval nárůst užitkovosti 
u skotu nebo zvýšení natality  
u prasat. Takže ve výsledku jsme 
v mléku téměř soběstační, ale 
u vepřového a drůbežího masa 
jsme pouze ze 40 %.
Tím, jak klesá počet hospodář-
ských zvířat chovaných v ČR, 
se samozřejmě mění i struktu-
ra rostlinné výroby. Není tolik 
ploch vyčleněných pro krmné 
plodiny, jako je vojtěška nebo 
luskoviny, což jsou plodiny vá-
zajících dusík. Dále pak podni-
ky, které nemají již živočišnou 
výrobu, mají užší osevní postup  
a chybí jim organické hnojivo. 
Co vnímám pozitivně, že se  
v horských oblastech obnovil 
chov masného skotu a pastva. 
A v posledních letech přechází 
některé farmy na ekologickou 
produkci, což není vhodné úpl-
ně do všech oblastí ČR, ale právě 
ty horské oblasti se pro tento typ 
hospodaření plně nabízí.

Teď už přímo k ZD Unčovice. Čím 
se Vaše družstvo zabývá, jaká je 
jeho doména? Dočetla jsem se, že 
pronajímáte i nemovitosti nebo 
máte dvě čerpací stanice pohon-
ných hmot, což dle mého názoru 
nejsou zemědělské aktivity… 
Jsme zemědělský podnik založe-
ný na tradiční kombinaci rost-
linné a živočišné výroby. Jsme 

významní chovate-
lé mléčného skotu  
a prasat, na Olo-
moucku patříme do-
konce k největším. 
Chováme na dvou 
farmách téměř 900 
holštýnských krav  
a dále pak 650 pras-
nic s následným 
výkrmem, kde je 
zhruba 6 000 kusů 
prasat. Díky takto 
silné živočišné výro-
bě máme velmi pes-
trý osevní postup, 
kde minimálně 1/3 
naší plochy zabírají 
plodiny pro živočiš-
nou výrobu. Hospo-
daříme na více jak  
6 000 ha, což nás řadí 
mezi největší podni-
ky na Olomoucku. 
Abychom diverzifi-
kovali svou činnost a ekonomic-
ky ustáli výkyvy ve výkupních 
cenách komodit, provozujeme  
i bioplynovou stanici o výkonu 
1,2 MW. Byla vybudována v Pří-
kazích a je napojena na chov sko-
tu, takže zpracovává odpady z kr-
mení, hnůj, kejdu, cukrovarnické 
řízky a kukuřičnou siláž (ta tvoří 
pouze část krmné dávky). Teplo  
z bioplynové stanice je využí-
váno i pro vytápění školy, obec-
ního úřadu, sociálního zázemí  
v Příkazích. Dále pak pronajímá-
me nemovitosti v nevyužívaných 
střediscích a provozujeme dvě 
čerpací stanice.

Jak se Vašemu podniku daří  
v této koronavirové době, doléhá 
tato doba i na Vás nebo ne?
Zemědělství jako jeden z mála 
oborů má to štěstí, že vliv pan-
demie na něj je minimální. Do-
konce, když se uzavřely hranice  
s ČR a začalo mizet zboží z re-
gálů, si český občan na malou 
chvilku uvědomil důležitost čes-

kého zemědělství. Bohužel tato 
národní hrdost na české po-
traviny rychle vyprchala stej-
ně jako po hokejovém nebo 
fotbalovém zápase. Náš provoz 
nelze jen tak pozastavit, přijít  
a vypnout knoflík a nejet. I když 
došlo k plné uzávěře Litovelska, 
tím i k uzávěře půlky našeho 
podniku, museli jsme zaset jarní 
ječmen a cukrovku, podojit 500 
krav a odvézt každý den mléko, 
postarat se o stovky kusů prasat 
v Rozvadovicích. A musím ještě 
jednou poděkovat všem našim 
zaměstnancům. Přestože do prá-
ce dle nařízení nemuseli, přišli 
všichni a pracovali i za ty, kteří 
se do uzavřené oblasti nedostali, 
což vypovídá o tom, že svoji prá-
ci dělají srdcem. 

Na co se soustřeďujete v živočišné 
výrobě a na co v rostlinné? 
Tak jak jsem už zmínila výše, za-
býváme se chovem holštýnského 
skotu, který je primárně určen 
pro produkci mléka. A dále pak 

chovem prasat; máme 
uzavřený obrat stáda, 
což znamená, že se-
lata nenakupujeme, 
ale sami je produ-
kujeme a vykrmu-
jeme až do finální 
kategorie. Výrazně 
investujeme do no-
vých staveb pro naše 
zvířata, tak aby měla 
co největší komfort 
a ty nejlepší životní 
podmínky. Protože 
jen spokojené a zdra-
vé zvíře může mít ty 
nejlepší naturální 

Rozhovor s Ing. Miladou Měsícovou, předsedkyní ZD Unčovice
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ukazatele. A s tím je spojena eko-
nomika chovu, bez ekonomiky 
si nemůžeme dovolit tyto inves-
tice. Takže je to spojená nádoba.  
V posledních 5 letech jsme 
do nových stájí nebo jejich re-
konstrukcí investovali zhruba  
180 mil. Kč a letos budeme po-
kračovat stavbou další nové stáje. 
Očekávaná cena investice je na 
úrovni dalších 70 mil. Kč.
V rostlinné výrobě se věnujeme 
pěstování pšenice potravinářské, 
kterou z velké části dodáváme do 
rodinného mlýnu ve Slatinicích, 
firmě Malitas, a.s. Dále pak ječ-
menu sladovnickému, ten putuje 
do Nošovic a vyrábí se z jeho sladu 
pivo Radegast nebo Plzeň. Jsme 
velcí pěstitelé cukrovky, zhruba 
800 ha, a ta se zpracuje v Litovel-
ské cukrovarně, a.s. nebo Hanácké 
potravinářské, s.r.o., sladkost naší 
cukrové řepy můžete pocítit třeba  

v Kofole. Specialitou je náš hrá-
šek dřeňový, kdy už jsme jediní 
pěstitelé na Moravě a dodáváme 
ho do místní konzervárny Alibo-
na, a.s. Část ploch (8 %) zaujímá 
řepka olejka, která je zpracována 
na řepkový olej, a zbytky z ní 
jako je řepkový šrot je využíván 
jako krmivo pro krávy. V posled-
ních letech jsme začali pěstovat 
sóju a pak máme další plodiny 
pro živočišnou výrobu. Snažíme 
se o co nejkratší dodavatelské ře-
tězce a dodávat lokálním zpraco-
vatelům. Od 90. let se jako jedni  
z prvních zabýváme precizním 
zemědělstvím ve spolupráci  
s firmou MJM, a.s. To zname-
ná např., že na základě roz-
borů půd variabilně hnojíme. 
Máme svoji RTK stanici, která 
umožnuje přesné setí, pleč-
kování apod. (vysílá signál do 
strojů, které pak mohou jet  

s přesností na 5 cm), pracujeme  
s nejmodernějšími technologiemi.

Nedávno jste získala čestný titul 
Top 10 manažer roku 2020. Co pro 
Vás toto ocenění znamená? 
Soutěž manažer roku je sou-
těž manažerů ze všech oborů  
v ČR od průmyslu přes ban-
kovnictví až po IT. A řekněme 
si to upřímně, zemědělství není 
úplně vnímáno jako prestižní 
obor, navíc je velmi podceňo-
váno, co se týče jeho rozvoje  
a moderního pojetí firmy jako 
takové. Spousta lidí si myslí, 
že stále chodíme v holínkách  
a jezdíme v Zetorech. O to více 
mě tato cena potěšila, protože 
to vnímám jako ocenění nejen 
sama sebe, ale především země-
dělství vůbec. Z 200 manažerů 
ČR se dostat do TOP 10 je skvělý 
výsledek, a navíc jsem byla dru-

há mezi ženami 
manažerkami ČR.  
Jako předseda ZD 
Unčovice pracu-
ji více než 10 let  
a během těchto 
let se naše firma 
zařadila mezi 100 
ekonomicky nej-
stabilnějších firem 
ČR a úspěšně se 
na těchto pozicích 
drží.

Kam směřuje ZD 
Unčovice, jaká je 
jeho budoucnost, 
jaké jsou plány?
Naším cílem je 
budovat moderní 
a stabilní podnik, 
dlouhodobě udr-

žitelný. Naší činností máme přímý 
vliv na ráz krajiny, což vnímáme 
jako velkou odpovědnost. Jsme 
nedílnou součástí venkova, sna-
žíme se podporovat místní spol-
ky ve všech našich působištích,  
a to že jich máme. Hospodaříme 
zhruba v 24 katastrech. Naší sna-
hou je vytvářet příjemné pracovní 
podmínky pro naše zaměstnance 
a jejich nelehkou a velmi časo-
vě náročnou práci jim co nejvíce 
ulehčit. 
To jsou naše cíle, na kterých 
už ale dlouhodobě pracujeme. 
Výsledkem toho, že pracuje-
me poctivě a snažíme se nejen  
o rozvoj firmy, ale i péči o krajinu 
a zaměstnance, je 3. místo v sou-
těži Společensky odpovědná firma 
Olomouckého kraje do 250 za-
městnanců, kterou jsme obdrželi  
v těchto dnech. A k těm konkrét-
ním plánům: máme v plánu vy-
budovat v Unčovicích zpracovnu 
našeho masa jak vepřového, tak 
i hovězího. A k ní vytvořit pro-
dejnu regionálních produktů, 
kde si zákazník může nakoupit 
všechny základní suroviny jako 
je mouka, těstoviny, maso, mléč-
né výrobky atd. Vše ale pouze od 
regionálních producentů z Hané.                               
                                                             red.

Legendární skupina Olympic 
zavítala 10. listopadu do Velké-
ho sálu Záložny. Koncert měl 
proběhnout již v loňském roce, 
ale z důvodu Covid-19, byl pře-
ložen na tento termín. 
Kluky z kapely zastihla před 
vystoupením velmi smutná 
zpráva, že zemřel zpěvák Meky 

Žbirka. „Meky byl můj kamarád 
a zpráva o jeho úmrtí mě velmi 
zasáhla. Ještě v červnu jsme si za-
hráli na společném koncertě na 
pražském Žofíně a vůbec mě ne-
napadlo, že se už neuvidíme. Byl 
to skvělý hudebník a člověk,“ říká 
leader kapely Petr Janda.
Vyprodaný koncert zahájil 

Olympic pěti 
skladbami z no-
vého alba Kaťata,  
které v září toho-
to roku obdrže-
lo Zlatou desku 
od vydavatelství 
Supraphon za 
celkový prodej 
nosičů. Písně se 
nesly v rocko-
vém až heavy 
metalovém stylu. 

Po tomto úvodu přišly osvědče-
né hity jako jsou Okno mé lásky, 
Osmý den, Želva, Dej mi víc své 
lásky a mnohé další, které roze-
zpívaly celý sál. Petr Janda Me-
kymu věnoval píseň Snad jsem 
to zavinil já, která patřila mezi 
jeho nejoblíbenější.
Na závěr si posluchači vytleskali 
přídavek v podobě 
dvou písní Jasná 
zpráva a Slzy tvý 
mámy.
Kdo koncert na-
vštívil, mi dá jistě 
za pravdu, že ne-
prohloupil a užil 
si skvělou dvouho-
dinovou show. Ne-
chce se ani věřit, 
že Olympic oslaví 
již v příštím roce 

úctyhodných šedesát let na scé-
ně a hýří takovou energií.
Kromě koncertování natoči-
la skupina tři nové videoklipy  
k písním Pádím, Pálím tvář  
a Nemám páru, které můžete vi-
dět na YouTube kanále.

Tisková zpráva, 
foto Petr Klepetko

Záložnu rozproudily hity Olympicu
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Užijte si předvánoční čas s Městským klubem Litovel
Vánoční prodejní výstava
Od středy 1. prosince pro Vás bude 
opět přichystána Vánoční výstava, 
kterou ve spolupráci s Domem 
dětí a mládeže Litovel každoroč-
ně připravujeme ve Výstavní síni 
Městského klubu Litovel. Prohléd-
nout si budete moct výrobky dětí  
z místních mateřských škol, ale 
nebude chybět ani spousta vý-
robků určených k prodeji. Těšit 
se můžete opět na krásnou ke-
ramiku, háčkované a šité zboží, 
korálky, náušnice, náramky, oz-
doby na stromeček, háčkované 
hračky, obrazy a spoustu dalších 
krásných a zajímavých výrobků. 
Pokud chcete potěšit své blízké  
a darovat netradiční vánoční dáre-
ček, určitě se přijďte podívat. 

Vánoční čas Jů a Hele
Vánoce jsou nejkrásnější svátky 
v roce! K tradicím českých Vá-
noc patří nejen nezapomenutelné 
zvyky, ale hlavně dobrá nálada 
zpříjemňující dlouho očekávaný 
příchod Ježíška. Přesto, že jsou 
tyto svátky především rodin-
né, určitě si všichni považujeme  
i očekávané hosty, a proto se již na 
vás osobně těší známé postavičky 
z televizní obrazovky. Příjemné 
setkání pro vás připravila loutko-
herecká skupina Loudadlo spolu-
pracující s Českou televizí na po-
řadu Studio kamarád. Zajímavostí 
této unikátní loutkové revue jsou 
černo-divadelní scény a loutky  
v nadživotní velikosti, které uvá-
dějí v úžas nejen děti, ale i dospělé 
diváky. Komické dialogy se střídají 
s písničkami a soutěžemi, kterých 
se děti samy účastní. Aktivně jsou 
však do děje zapojeni všichni di-
váci. Jako hosté vystoupí i známí 
kamarádi z televizní obrazovky Jů 
a Hele. Těšíme se na vás a nezapo-
meňte kamarádi, máme vás rádi!! 

Slet čertů, Mikulášů a andělů s On-
dřejem Rumlem
Ondřej Ruml, zpěvák, herec  
a držitel ocenění Zpěvák roku  
v hudební anketě Žebřík, patří k 
jistotám naší hudební scény. Svým 
albem Ondřej Ruml zpívá Ježka, 
Voskovce a Wericha zaujal nejen 
posluchače, ale i hudební kritiky. 
Ti ocenili citlivý a zároveň osobitý 
přístup k úpravám písní, jež mno-
zí považují za nedotknutelné.
V roce 2016 se podílel na realiza-
ci náročného projektu Leonard 
Bernstein: MASS jako člen tzv. 
Street Chorus. Kromě dalších 
aktivit je nepřehlédnutelné jeho 
účinkování v mimořádném diva-
delním projektu Michala Horáčka 
Kudykam a jeho podíl na Horáč-

kově Českém kalendáři. Hrál hlav-
ní role v muzikálech – Johanka  
z Arku, Quasimodo, Hamlet, ad.  
V současnosti je možno jej vidět 
na prknech Divadla pod Palmov-
kou. Zde jako člen divadelního 
souboru Indigo Company, ztvár-
ňuje roli Algernona v komedii 
Oscara Wildea Jak je důležité býti 
(s) Filipem. Ve Studiu Ypsilon 
účinkuje v komedii Rusalka nejen 
podle Dvořáka aneb Kdo je stará 
Háta. Zpívá swing s bigbandy po 
celé republice a pravidelně vy-
stupuje s jazzovou kapelou Matej 
Benko Quintet. Koncertuje i sa-
mostatně se svou One Man Show, 
přičemž používá looper – přístroj, 
který mu umožňuje zazpívat celé 
písně nahráváním zvukových 
smyček přímo na koncertech  
v reálném čase. V roce 2016 vydal 
vokální album Nahubu, které je 
výjimečné tím, že veškeré hlasy  
a zvuky zde nazpíval Ondřej sám 
bez použití hudebních nástrojů. 
Za album Nahubu byl nomino-
ván na zpěváka roku v prestižní 
hudební anketě Ceny Anděl. Jeho 
posledním počinem je netradič-
ní vánoční album Zapomenutý 
příběh, které mluveným slovem 
doprovodil herec Boleslav Polívka.
I letos proběhne v rámci akce sou-
těž o nejlepší masku, chybět nebu-
de Ježíškova pošta s Mikulášem  
a hry pro děti. Nově budete moci 
vidět ohňovou přehlídku skupiny 
Non Sancti z Olomouce plnou 
žonglování s kuželkami, levisticky, 
poi, tyčemi, hula-hop, polykáním 
ohně a dalšími prvky, obohacenou 
o drobné pyrotechnické efekty, 
umělou mlhu aj. 

Česko zpívá koledy s kapelou RK 
Band a PS Palora
Ve středu 8. prosince se Litovel 
zapojí do celorepublikového pro-
jektu Deníku Česko zpívá koledy. 
V rámci programu na náměstí 
Přemysla Otakara zahraje kapela 
RK Band od 16 hodin a následovat 
bude vystoupení pěveckého sboru 
Palora, který vystoupí se svým 
programem. Následně spolu s ná-
vštěvníky zazpívá koledy, které si 
lidé vyberou hlasováním na inter-
netu a tentýž den vyjdou i v tištěné 
podobě v Olomouckém deníku. 
RK Band je kapela z Hranic, kte-
rá již téměř 20 let baví publikum 
českou i zahraniční populární 
hudbou od 60 let po současnost.  
V Litovli zazní v jejím podání 
ty nejznámější vánoční melodie 
jako So This Is Christmas (John 
Lenon), Last Christmas (Wham), 
Ave Maria (Lucie Bílá), Jsou svát-
ky (Karel Gott), Purpura (Marta 

Kubišová), Půlnoční (Václav Ne-
ckář) a další... Je to program hra-
ný výhradně naživo, při kterém 
si návštěvníci koncertu zazpíva-
jí a svátečně se naladí na jedny  
z nejkrásnějších svátků v roce.

J. J. Ryba: Česká mše vánoční
Česká mše vánoční, také uváděná 
jako mše „Hej, mistře“, je česky 
psaná církevní skladba Jakuba 
Jana Ryby (1765–1815). Ten je 
též autorem jejího textu. Přesto-
že je stavěná stejně jako latinská 
hudební mše s částmi ordinária 
(Kyrie, Gloria atd.), jde o pasto-
rální hru aplikovanou na tradiční 
liturgii. Příběh vypráví o zvěsto-
vání Kristova narození a příchodu 
pastýřů k jesličkám. Česká mše 
vánoční má ryze pastorální ráz, 
je zasazená do českého prostře-
dí, pro svou prostotu i radostnou  
a svěží atmosféru byla a stále je 
srozumitelná a přístupná široké-
mu obecenstvu. Vznikla v roce 
1796 původně v tónině A-dur, 
dnes se často hraje o tón níže. Je-
likož se do současnosti nedocho-
vala originální partitura, jsou její 
hrané verze sestaveny na základě 
kritických muzikologických roz-
borů dobových opisů.
Neodmyslitelný symbol Vánoc si 
můžete v podání PALOKANTI-
RAKY (hudebních sborů Palora  

a Kantika) a veřejnosti, která se 
do projektu zapojila, přijít po-
slechnout v neděli 12. prosince od  
15 hodin do kostela sv. Marka  
v Litovli. 

Tradiční české ladovské Vánoce 2
Ve čtvrtek 16. prosince přijede 
na náměstí Př. Otakara v 16 hod. 
opět multimediální kamion, který 
přiveze tradice Českých Vánoc. 
Čertovské radovánky a čertík 
Albertík, andílci v Andělském 
sboru, ponocný Třebek, sněhu-
lák, vánoční stromeček, kapříci, 
vánočky a v neposlední řadě zpí-
vání a hrátky pro celou rodinu, to 
vše jsou tradiční české ladovské 
Vánoce 2. Celou show moderuje 
Jakub Třasák, houslista, kterého 
jste mohli vidět už jako dítě v nej-
různějších televizních pořadech. 
Kamion v podtextu s Ladovskými 
motivy vytváří nenapodobitelnou 
atmosféru, která provází všechny 
akce. Součástí je i Vánoční pošta, 
kde děti píší Ježíškovi na speciální 
Ladův pohled, který je rozdělen 
na dvě části, jedna část k odnese-
ní domů a na druhé je přání pro 
Ježíška. 

Předvánoční program je bohatý. 
Přijďte si společně s námi užít ad-
ventní čas a naladit se na Vánoce! 
Těšíme se na Vás!                          MK
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Stromy měly 20. října svátek
Den stromů je svátkem, kte-
rý si může každý oslavit podle 
svého. Někdy stačí jen zpomalit  
a pozorně se rozhlédnout kolem 
sebe. Žáci z 1. stupně ZŠ Jung-
mannova se rozhlédli opravdu 
pozorně. Díky stromům může-
me pozorovat střídání ročních 
období, v každém z nich nám 
dávají mnoho podnětů k učení. 
Napříč předměty jsme se celý 
týden zamýšleli nad funkcí stro-
mů v životě člověka i zvířat. Žáci 
se dozvěděli, proč je pro nás dů-
ležitá lípa, a také něco o národ-
ních stromech různých zemí. 
Venku si zkusili spočítat, kolik 
druhů stromů roste v okolí naší 
školy, a na stanovištích listového 
tréninku si zopakovali praktické 
poznávání stromů podle jejich 
plodů a listů. Zajímavými akti-
vitami si odpověděli na otázky, 
co stromy k životu potřebují, 
proč má každý list jinou barvu a 
jak dobře známe jejich obyvate-

le. Nasbírané listy se staly vhod-
ným materiálem do výtvarných 
dílen pro tvoření výukového le-
porela a koláží. Globální rozměr 
tomuto tématu dalo povídání o 
kácení tropických deštných lesů. 
Tento svátek si připomínáme 
v čase, kdy jsou stromy v okolí 
naší školy nejkrásnější a hrají 
všemi barvami. Je také vhodnou 
příležitostí si uvědomit, jak moc 
nás jejich přítomnost uklidňuje 
a že díky stromům se můžeme 
pořádně nadechnout.

Se světluškou za zvířátky 
Pro společné setkání dětí, ro-
dičů a pedagogů jsme si tento-
krát vybrali prostředí krásně 
zbarveného parku v okolí naší 
školy. Účastníky přivítala zná-
má znělka z Krkonošských po-
hádek a paní ředitelka všechny 
seznámila s programem. Pak se 
účastníci, vyzbrojeni světýlky, 
vydali na stezku kolem rybníka 
s deseti zastávkami. Na každé  
z nich se setkali s jedním zástup-
cem lesních živočichů. Pro děti 
to byla zábava, která zahrnovala 
poznávání zvířat a jejich stop, 
vědomostní kvízy, hmatovou 
poznávačku, práci s přírodnina-
mi, pohyb s rekvizitami a u jed-
né ze zastávek si děti o zvířatech 
s hudebním doprovodem také 
zazpívaly. Po splnění úkolů, kte-
ré děti s přehledem zvládly, je ve 
školním dvoře čekala odměna 
a občerstvení. Poděkování patří 
členům Ekotýmu, vychovatel-
kám, asistentkám a pedagogům 
za hezky připravenou akci. 

-ZSJL- Mgr. Ivona Smrčková

Střípky z Jungmanky

Mateřské centrum Rybička
MC Rybička děkuje za přízeň v letošním roce a do nové-
ho roku 2022 přeje vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí!

Odešli
24. 10.  Jiřina Voglová z Litovle (64 let)
24. 10.  Eva Bezová z Litovle (87 let)
31. 10.  Marie Jedličková z Mladče (74 let)
  3. 11.  Vladimír Satora z chořelic (56 let) 
  5. 11.  Marie Vaňhová z nové Vsi (74 let)
  5. 11.  Anna Vydrová z Litovle (96 let)
  9. 11.  Libuše Přidalová ze Sobáčova (89 let)
11. 11.  Bohumil Knebl ze Sobáčova (73 let) 
11. 11.  František Vymětal z Litovle (80 let)
14. 11.  Karel Miškovský z Litovle (45 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřební službou Hrandop.

Ze společnosti

Modernizace dopravního hřiště
Na začátku listopa-
du proběhla montáž 
kontejnerů na do-
pravním hřišti v Li-
tovli. Dodavatelská 
firma 8. listopadu 
přivezla pět kon-
tejnerů, ze kterých 
montéři sestaví na 
dopravním hřišti 
moderní zázemí. 
Logistická akce byla komplikova-
ná, kontejnery přivezly tři kami-
ony a k vykládce byl nutný velký 
jeřáb. Složení se tak neobešlo 
bez asistence strážníků Městské 
policie Litovel, kteří museli regu-
lovat dopravu na ul. Čihadlo. Na 
dopravním hřišti vznikne záze-
mí pro návštěvníky, a to včetně  
sociálního. 
O dopravní výuku je na hřišti  
v Litovli v posledních letech vel-
ký zájem ze strany mateřských  
a základních škol z Litovle i okolí. 
Vybudováním moderního zázemí 
bude možné provádět výuku žáků 
bez ohledu na počasí a zároveň 
tím může být i prodloužena doba 
provozu na dopravním hřišti tak, 
abychom mohli vyhovět všem zá-
jemcům o výuku. Nová budova 
zde vytvoří zázemí, které může 

být využíváno nejen v případě 
akcí pro veřejnost. Neméně důle-
žité může být využití učebny při 
pořádání příměstských táborů 
s dopravní tematikou, což bude 
znamenat rozšíření možností 
dopravní výchovy mezi mládeží. 
Přispějeme tak k rozšíření a pro-
hloubení znalostí, dovedností  
a zvýšení bezpečnosti dětí – 
chodců i cyklistů, v silničním 
provozu.
Celkové náklady na nákup kon-
tejnerů jsou 1 500 000 Kč, získa-
ná dotace z Olomouckého kraje 
je ve výši 854 000 Kč. Další ná-
klady spojené s připojením na 
sítě budou řešeny v rozpočtu 
na r. 2022. Kanalizační přípojka 
byla vybudována při rekonstruk-
ci komunikace, zbývá tedy pří-
pojka vody a elektro.               red.
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Jan Opletal – první studentská 
oběť nacismu. Pocházel z neda-
leké obce u Nákla a studoval na 
gymnáziu v Litovli.

Narodil se 31. 12. 1914 ve Lhotě 
nad Moravou u Nákla. V letech 
1920–1926 navštěvoval obec-
nou školu v Nákle. V letech 
1926–1934 studoval na osmile-
tém zemském gymnáziu v Lito-
vli. Po skončení vojenské služby 

v roce 1936 studoval v Praze na 
lékařské fakultě. Dne 28. října 
roku 1939, v den výročí vzniku 
našeho státu, se jako student 
zúčastnil pražských protinacis-
tických demonstrací, které byly 
nacisty tvrdě potlačeny. Na ná-
sledky zranění střelou do břicha 
zemřel dne 11. listopadu 1939. 
Rozloučení s Janem Opletalem 
v Praze se zúčastnili tisíce stu-
dentů. Jeho pohřeb v Nákle dne  
16. 11. 1939 se stal tichou maso-
vou studentskou demonstrací.
Důsledkem těchto studentských 
demonstrací při pohřbu Jana 
Opletala bylo zavření všech čes-
kých vysokých škol. V noci na 
17. listopad došlo k obsazení 
studentských kolejí. Přes tisíc 
studentů bylo zatčeno a odvle-
čeno do koncentračních táborů. 
Následovalo vyhlášení stanného 
práva.
Na památku těchto událostí 
byl Mezinárodní unií studen-
tů 17. listopad vyhlášen jako 
Světový den studentstva. Janu 
Opletalovi byl in memoriam 
propůjčen titul MUDr. Po Janu 

Opletalovi je pojme-
nována řada ulic v na-
šich městech. Výnosem 
ministerstva školství  
z 12. 8. 1945 dostalo 
litovelské gymnázium 
čestný název Opletalovo 
státní reálné gymnázi-
um, dnes Gymnázium 
Jana Opletala.
Pamětní deska na po-
čest Jana Opletala byla 
na gymnáziu umístěna 
dne 16. 11. 1969. 
Busta před Gymnáziem 
Jana Opletala – dílo lito-
velského rodáka, socha-
ře a národního umělce 
Miloše Axmana – byla 
slavnostně odhalena  
14. 11. 1979.
Dne 16. listopadu 2021 se ve 13 
hodin uskutečnilo před Gym-
náziem Jana Opletala pietní 
shromáždění u příležitosti Dne 
boje za svobodu a demokracii. 
Tak jednoduché slovo – svobo-
da! Nebyla vždy pro všechny 
samozřejmostí, tak jak ji bere-
me dnes. Mnozí za ni museli  

a někteří stále musí tvrdě bojo-
vat a položit za ni i to nejcen-
nější, co mají – svůj život. Ideu 
svobody bychom si tak neměli 
připomínat jen párkrát do roka 
u významných výročí, ale mít 
ji na paměti každý den! Pro-
tože někdy je tak jednoduché  
o ni přijít...                                   red.

Uctili jsme památku Dne boje za svobodu a demokracii

Gymnázium Jana Opletala informuje o novinkách
Nové učebny 
Díky projektu IROP, podpoře 
Olomouckého kraje a města Li-
tovle se nám podařilo vybudovat 
pět nových a moderně vybave-
ných učeben. Tři jazykové učeb-
ny jsou komponovány v souladu 
s nejnovějšími trendy na výuku 
jazyků. Učebna fyziky je vyba-
vena moderními měřicími pří-
stroji a demonstrační technikou. 
Učebna robotiky je prošpikována 
mnoha přístroji, stavebnicemi, 
3D tiskárnami a samozřejmě ro-
boty. Ve všech rekonstruovaných 
učebnách je také nový nábytek, 
včetně podlah. Po předchozí 
domluvě lze zprostředkovat pro-
hlídku školy i veřejnosti. 
Požadavek na zlepšení tech-

nického vybavení odborných 
a jazykových učeben vzešel  
i z nedávno organizovaného 
rozsáhlého dotazníkového šet-
ření mezi žáky a zákonnými zá-
stupci žáků. Moderní vybavení 
zkvalitní nejen výuku, ale vý-
znamně zvýší motivaci žáků ke 
studiu oborů polytechnického 
vzdělávání a cizích jazyků.
Celková poskytnutá částka 
činila 2 918 075,00 Kč. Olo- 
moucký kraj z toho přispěl (ko-
financoval projekt) 5% částkou  
145 903,75 Kč. Město Litovel na 
své náklady vybudovalo bezba-
riérové WC, rekonstruovalo čty-
ři podlahy v nových učebnách  
a podlahu v kabinetu, obnovilo 
pamětní desku ad. (cena celkem 

337 880 Kč). Poděkování 
také patří MAS Morav-
ská cesta, z.s., konkrétně 
předsedkyni MAS Julii 
Zendulkové, za pomoc 
při získání dotace. Projekt 
byl realizován v termínu 
1. února 2020 až 31. října 
2021, slavnostní otevření 
se konalo 16. listopadu.                                                               
                                             red.       

Další novinky
Zatímco v září hostilo 
Gymnázium Jana Opletala 
zasedání Sítě přidružených 
škol Unesco, v říjnu jeho 
žáci a studenti vyráželi za 
poznáním a dobrodruž-
stvím mimo jeho zdi. Protože 
letošní třetí ročníky přišly loni  
o oblíbenou dvoudenní návštěvu 
Prahy, vynahradily si ji v letoš-
ním roce v podzimním termínu. 
Za dva dny stihli studenti v Pra-
ze opravdu hodně – představení 
v Národním divadle, návštěvu 
Černínského paláce umožněnou 
díky členství naší školy ve sku-
pině škol Unesco, Planetárium. 
V říjnu se také uskutečnila ex-
pedice v rámci programu DofE, 
které se účastnila děvčata ze  
3. ročníku. Od expedice s cílem 
zmapovat podzimní rostlinstvo 

na Bouzovsku je neodradily níz-
ké teploty, ani brzká tma! V rám-
ci napravování socializačních 
škod napáchaných pandemií  
a dlouhodobou uzávěrou škol 
v loňském roce se uskutečnila  
i dvoudenní sportovní akce třídy 
sekundy, která využila krásných 
podzimních dnů pro cyklistický 
výlet do okolí Litovle. V říjnu 
také vyšel almanach gymnázia 
ke 120. výročí založení školy. Po-
kud byste se o zmíněných akcích 
chtěli dozvědět více, neváhejte 
navštívit facebookové stránky 
gymnázia.        Lenka Viktoříková
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V sobotu 6. listopadu proběhla 
v Litovli vůbec poprvé napína-
vá a dobrodružná akce pro děti 
„Strašidelná cesta“, která vedla  
z parku u Gymnázia Jana Ople-
tala do parku Míru. Příjem-
ným zastavením bylo dopravní  
hřiště, kde si děti vyzvedly od-
měny za splněné úkoly a mohly 
se občerstvit červem v moučném 

obalu (párek v rohlíku), ohřát 
se ropušími slzami (teplý čaj)  
a rodiče se mohli zahřát upí-
ří krví (punč). Děti měly také 
možnost se povozit na dětském 
kolotoči nebo si zakoupit světýl-
ka či cukrovou vatu.
Během „Strašidelné cesty“ se 
děti setkaly s různými strašidly, 
která vylezla ze svých nor, dou-

pat, chatrčí. Společ-
ně plnili strašidelné 
úkoly. Na začátku se 
setkaly s čarodějnicí, 
čertem a jejich stráží, 
od kterých hned na 
úvod dostaly malou 
sladkost. Aby mohly 
vstoupit do „straši-
delné cesty“, tak mu-
sely děti zazvonit na 
strašidelný zvonek  
a projít kostelem. Luš-
tily neviditelné písmo, 
chodily po krvavých 
stopách, zkusily si 
yettiho chůzi, hrály 
dýňový bowling, sklá-
daly z dřívek malého 
ducha a dýni, chyta-
ly pavouky a šváby, 
hledaly kamínek pro 

štěstí ve skořápce, hrály 
si s pavoučí sítí a také na-
vštívily samotné „peklo“, 
kde si mohly usednout do 
Luciferova křesla. Účast 
byla obrovská a strašidla 
měla plno práce. Byla to 
také neuvěřitelná podíva-
ná. Jsme rádi, že v rámci 
dnes omezených možností 
se nám povedlo uspořádat 
tuto dobrodružnou cestu 
plnou nevšedních straši-
delných zážitků.
Děti mají velkou pochva-
lu za svoji odvahu a sta-
tečnost a strašidlům pa-
tří velké DÍKY za jejich 
pomoc a ochotu pro děti 
přichystat a zorganizovat 
tuto hodně náročnou akci. 
Nejde ani slovy vyjádřit, 
jak si toho vážím. Byli jste 
všichni úžasní!
Tuto akci podpořil spon-
zorským darem Olo- 
moucký kraj a Veseta  
spol. s r.o.
Už teď se těším na další 
akci a spolupráci s Vámi.     

Monika Pospíšilová 
a kolektiv DDM Litovel

Krvavé stopy, neviditelné písmo... Strašidelná cesta prověřila statečnost 

Podzim v mateřské škole Gemer-
ská je opravdu veselý a plný ba-
rev. Radost z krásného podzimu 
měli ve středu 6. října i skřítkové 
a víly. Svým kouzelným uměním 
se zapojili do podzimních hrátek, 
tvořili z darů podzimu, vyráběli, 
soutěžili, tančili, ale také objevo-
vali, zkoumali a poznávali. 
A že se naše školka nemusí ničeho 
bát? Nemusí. 
Hlídá ji totiž spousta draků  
a dráčků. Jsou sice jen z papíru, ale 
úžasní. Dračí přehlídka vznikla 
společným tvořením dětí a rodičů. 
Jejich zručnost a fantazii můžeme 
jen obdivovat.            MŠ Gemerská

Skřítkové, víly a dračí přehlídka
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Pomalu se nám blíží konec roku 
a já bych se moc ráda touto ces-
tou podělila o novinky a zají-
mavosti, které se u nás udály od 
srpna 2020. Pandemie Covid-19 
bohužel ovlivnila životy nás 
všech. Na základě vládního naří-
zení byla MŠ v jarních měsících 
uzavřena, což pro nás znamena-
lo odloučení na delší dobu. Děti 
v posledním roce předškolního 
vzdělávání byly vzdělávány di- 
stančním způsobem. Ne všichni 
mají doma internet, takže paní 
učitelky rozvážely některým dě-
tem materiály domů. Dvě děti 
docházely na MŠ Gemerská, 
která měla provoz pro děti rodi-
čů IZS. Spolupráce s rodiči byla 
dobrá, ale přece jen osobní pří-
tomnost dětí ve školce je nena-
hraditelná. Věřme, že bude lépe.
Od ledna 2021 jsme spustili 
nové webové stránky (ms.lito-
vel.net). Nahoře můžete vidět 
společné logo všech tří praco-
višť MŠ, které charakterizuje tři 
oddělené subjekty – „domečky“ 
zastřešené jednou institucí. 
Postupně jsme se zapojili do 
různých projektů: Recyklohra-
ní, Celé Česko čte dětem a Se 
Sokolem do života. V době uza-
vření MŠ měli rodiče a děti mož-
nost hlasovat v anketě „ZOO“ 
na našich webových stránkách,  
a přispět tak na potravu a věci 
spojené s chovem zvířat v době 
uzavření zoologických zahrad. 
Akce sklidila velký úspěch. Adop-
tovali jsme tři zvířátka ze ZOO na 
Svatém Kopečku – tygra, lva a pa-
pouška. Zaslali jsme částku 11 800 
Kč. V této akci chceme i nadále 
pokračovat, již běží pro rodiče a 
děti anketa ZOO 2.
Třídy postupně dovybavu-
jeme modernějším nábyt-
kem, hračkami a pomůckami.                                  
MŠ v Unčovicích má dokon-
čenou fasádu se zateplením, 

kuchyň, došlo k výměně oken 
v zadní části budovy a částečné 
výměně topení. Na Čihadle je 
pěkný plot a vydlážděný chod-
ník před vstupem, taktéž se vy-
měnily některé radiátory v horní 
třídě. Na Frištenského jsou nové 
vstupní dveře do šatny dětí, 
děti mají nová plastová lehátka.  
Kvůli bezpečnosti dětí i per-
sonálu se ke vstupním dveřím 
umístila kamera se zvonkem. 
Nyní máme přehled, kdo vstu-
puje do budovy. V příštím roce 
se bude realizovat i na Čihadle.
Akce pro děti byly bohužel hod-
ně ovlivněny pandemií. Vesměs 
to byly akce v rámci školy: kar-
neval, vycházka na koně, spor-
tovní den na školní zahradě, 
silácká soutěž G. Frištenského,  
canisterapie, jablíčkový a hří-
bečkový den, vánoční nadílka, 
čarodějnický rej, výlet do ZOO. 
Bylo třeba dodržovat hygienická 
opatření. Rodiče nemohli chodit 
do tříd, žádné vyrábění či jiné 
aktivity jsme nemohli uskuteč-
nit. Chyběl nám osobní kontakt 
a možnost více se s rodiči poznat. 
Tento školní rok více spolupra-
cujeme s DDM Litovel – děti 
dochází na dopravní hřiště, byly 
se podívat u Ing. Sovy na zvířát-
ka, na školní zahradě uspořádali 
krásnou akci „Putování se skřít-
kem Podzimníčkem“, připravi-
li pro děti Barevné bubnování  
a možná přijde čert i Mikuláš.  
V plánu máme spoustu akcí 
– hudebně-pohybové pořady, 
besedu zaměřenou na ptac-
tvo, návštěvy ekologického 
centra Sluňákov nebo Pevnost 
poznání v Olomouci atd. Un-
čovice spolupracují s místním 
osadním výborem – konalo se 
rozloučení s dětmi před letní-
mi prázdninami, oslava Dne 
země, chystají vánoční jarmark 
a rozsvícení stromečku (pokud  

situace dovolí). 
Od září 2021 jsme zapojeni do 
projektu EU (Operační pro-
gram pro výzkum a vzdělávání) 
s názvem Šablony III Frišten-
ského Litovel. Dotace ve výši  
351 084 Kč podpoří vzdělávání 
pedagogů v rámci sdílení zku-
šeností s jinými MŠ, ředitelka  
a vedoucí učitelka z Unčovic ab-
solvují 5denní zahraniční stáž 
na Slovensku. Ze Šablon čer-
páme personální podporu for-
mou školního asistenta na tento 
školní rok a také nás čekají pro-
jektové dny ve výuce. Jeden již 
proběhl. Přikládám článek ved. 
učitelky Pavlíčkové:
V pátek 22. října proběhl v naší 
mateřské škole projektový den 
pod názvem ,,Zasadíme stro-
meček.... radil nám dědeček“. 
Odborníka z praxe nám dělal 
pan Bc. Jaroslav Erlec. Velká 
pochvala a poděkování patří 
především Ing. Víťovi Špundo-
vi, který téměř vše nachystal,  
a samozřejmě našim dětem, kte-
ré byly hlavními aktéry a jabloně 
pomohly zasadit. Naši odbor-
níci děti seznámili s péčí o stro-
my, jejich jednotlivými částmi,  
s významem stromů pro všech-
ny obyvatele naší krásné planety  
a také s různým nebezpečím, 
které jim hrozí. Až půjdete, milí 
občané Unčovic, směrem na Bře-
zové kolem hasičské zbrojnice, 
podívejte se na mez. Uvidíte tam  
9 mladých ovocných stromečků, 
které tam snad do budoucna vy-
rostou a budou plodit různé dru-
hy ovoce. Celé páteční odpoledne 
probíhalo formou prožitkového 
učení a radostí z podařeného díla. 
S touto činností bychom rádi po-
máhali i nadále.
V květnu 2021 probíhalo dotaz-
níkové šetření mezi rodiči. Vrátila 
se více jak polovina vyplněných 
dotazníků a výsledek nás mile 

překvapil. Rodičům se naše škol-
ky líbí, jsou spokojeni s celkovým 
přístupem personálu, většina 
uvedla, že se jim líbí nové webové 
stránky, naopak by více vybavili 
zahradu herními prvky. To se nám 
podaří na jaře 2022 na Čihadle a 
Frištenského, protože se podařilo 
získat dotace z Programu rozvoje 
venkova ve výši 392 653 Kč. Tou-
to cestou děkuji zřizovateli, který 
část tohoto projektu zafinancu-
je. Herních prvků bude celkem 
11, částka je ovlivněna žádostí  
o dotaci.
Myslím, že vize, kterou má škola 
nastavenou, se nám daří postup-
ně naplňovat. Blíží se konec roku 
a s tím spojený shon před Vánoci. 
Zkusme všichni trochu zvolnit  
a užít si předvánoční atmosféru, 
o kterou jsme byli loni částeč-
ně ochuzeni (rozsvícení stromu 
na náměstí). My se s dětmi tě-
šíme, až si vyrobíme vánoční 
ozdoby, nazdobíme si ve třídě 
vánoční stromeček, zazpíváme 
koledy, uděláme si pohodovou  
a klidnou atmosféru. A než ode-
jdou děti na vánoční prázdniny, 
rozbalí si dárečky… Děti z Čihadla 
měly naplánováno vystoupení na 
náměstí s pásmem koled a básni-
ček (dle aktuální epidemiologické 
situace).
Vážení občané, všem přeji krás-
né, pohodové Vánoce, hodně 
zdraví a štěstí v novém roce. 
Rodičům děkuji za spolupráci  
a svým zaměstnancům děkuji za 
práci, kterou zodpovědně dělají 
i v těchto nelehkých podmín-
kách. Budeme spokojeny, když 
budou spokojeni rodiče i děti.          
Bc. Petra Sajičová, ředitelka školy

Co se událo v MŠ Frištenského…
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Projekt Ano, šéfe! po Lito-
velsku se opět po roce vrátil 
na SOŠ Litovel. Celý listo-
pad se žáci oboru Kuchař- 
-číšník dovídají zajímavosti 
ze světa vaření či aranžování 
jídel. 
Témata workshopů jsou 
více než zajímavá. Posuďte 
sami... Žáci se učí o jehně-
čím mase, mořských plo-
dech a rybách, o moderních 
úpravách zvěřiny, barových 
jídlech a specialitách a o přípra-
vě a prezentaci nápojů. 
Celým projektem studenty 
provází opět šéfkuchař Ka-
rel Dostál. V úterý 9. listopa-

du se na přípravu plodů moře  
a mořských ryb přijeli podí-
vat i zástupci zřizovatele SOŠ 
Litovel, a to krajský radní pro 
oblast školství Dr. Aleš Jakubec  

a vedoucí odboru škol-
ství Olomouckého kraje   
Mgr. Miroslav Gajdůšek.
Přejeme mladým ku-
chařům, ať jim tyto 
workshopy přinesou 
co nejvíce a aby nabyté 
znalosti zúročili pak ve 
své práci.  
Protože my Češi se 
rádi a dobře najíme! 
                                                    red. 

Projekt Ano, šéfe! po Litovelsku

InzERcE

ZIMNÍ OBRÁZKOVÁ
KŘÍŽOVKA

Zkuste si vyluštit křížovku 
a vyhrajte pěknou odměnu.

Křížovku naleznete na
www.ddmlitovel.cz v sekci

Galerie - videogalerie.
Tajenku zasílejte na e-mail:

sara.grunova@ddmlitovel.cz. 
Za zaslanou tajenku získáte

odměnu, kterou si budete
moci vyzvednout v DDM

Litovel, Komenského ulice. 
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Naše děvčata se 
v průběhu října 
zúčastnila dvou 
soutěží, kde vy-
bojovala několik 
medailí. Předchá-
zel tomu pilný tré-
nink a také velká 
snaha vyhrát.
V neděli 24. října 
proběhla v hale 
gymnázia Šumperk 
soutěž Galaxy Cup. 
Naše mažoretky 
vystupovaly v ně-
kolika kategoriích  
a všechna děvčata 
si domů dovezla medaile, někte-
rá bronz, jiná stříbro a několi-
krát nám „zacinkalo“ i zlato.
V sobotu 30. října se konalo v 
Lounech Mistrovství ČR České 
mažoretkové a twirlingové fede-
race. Cesta do Loun byla dlouhá, 
vyjíždělo se brzy ráno, soutěž 
probíhala v Městské sportovní 
hale celý den a končila v 21 hod. 
večer; únava byla veliká, ale stá-
lo to za to. Naše mažoretky opět 
obsadily medailové pozice:
Sofie Jergonová – sólo baton junior 
hobby – 2. místo
Aneta Poledníková a Ester Hola-
dová – duo baton junior hobby 
– 3. místo

Daniela Slouková – sólo senior 
hobby – 1. místo
Mini formace senior B – 1. místo   
Mistryně ČR
Mini formace senior A – 2. místo 
Vicemistryně ČR

Z úspěchů máme velkou radost, 
je to motivace do další práce 
trenérek, které se děvčatům pil-
ně věnují, také pro mažoretky, 
jejichž dlouhé hodiny strávené 
v tělocvičně vedou až na stupně 
vítězů. Jménem vedení spolku 
děkuji trenérkám za skvělou 
práci a mažoretkám za úspěš-
nou reprezentaci.
Mažoretky Linetbells Litovel z .s.

Mažoretkám se velmi daří!

V pondělí 15. listopadu byly pře-
dány diplomy a hodnotné ceny 
výhercům říjnové výzvy 10 000 
kroků. Cílem výzvy není ujít, jak 
by se na první pohled mohlo zdát, 
oněch 10 000 kroků denně, ale 
prostě jen chodit! Je to tak jed-
noduché – stačí jen zařadit chůzi 
mezi své každodenní činnosti... 
místo toho dojet pohodlně např. 
až k obchodu, tak jít pěšky. Chůze 
je jedním ze základních přiroze-
ných lidských pohybů, tak proč ji 
„nevyužívat“?
Výherci se stali:
1. místo: Josef Planička 
Počet bodů 663, počet nachoze-
ných km 565
2. místo: Alena Planičková 
Počet bodů 529, počet nachoze-
ných km 455
3. místo: Dagmar Parmová 
Počet bodů 493, počet nachoze-
ných km 756 
Jen pro zajímavost, pan Planička 
i paní Parmová vyhráli již v dub-
nové výzvě 10 000 kroků. Všich-
ni se shodli na tom, že chodí pro 
radost. „Chodím jak sama, tak 
i společně s manželem. Bydlíme 

kousek od lesa, takže naše kro-
ky směřují hlavně tam,“ uvedla 
paní Planičková. Paní Parmová je  
z Bouzovska, tudíž její kroky ve-
dou hlavně do tamní krajiny.

Zajímavosti říjnové výzvy
Ve dnech 1.–31. října se do Vý-
zvy 10 000 kroků přihlásilo  
10 275 účastníků, aktivních jich 
nakonec bylo 6 498. Téměř tři 
čtvrtiny z nich byly ženy (4 850), 
mužů se aktivně zapojilo 1 648. 
Nejmladšímu účastníkovi bylo 
6 let a nejstaršímu přesně o osm 
dekád více. Nejlehčí účastník vážil 
17 kg, nejtěžší v den zahájení akce 
195 kg.
Od 1. do 31. 10. účastníci výzvy 
společně zdolali bezmála jeden  
a půl milionu kilometrů, což zna-
menalo, že denně v průměru pře-
konali délku rovníku.
Potěšitelné je, 
že mezi účast-
níky převa-
žovaly osoby 
se sedavým 
zaměstnáním  
(3 776). Dru-

hou nejpočetnější kategorii 
představovali lidé na rodičovské 
dovolené, studenti, důchodci  
a nezaměstnaní (1 164). Zajímavé 
je, že třetí byli ti, kteří se „v práci 
docela nachodí“ (877). Do výsled-
ků se počítala chůze, běh nebo tzv. 
nordic walking (chůze s holemi). 
Nejvíce lidí dalo přednost chůzi 

(154 417 vložených aktivit) opro-
ti běhu (4 391) a nordic walkingu  
(2 163). Lidé mohli jednotlivé 
druhy aktivit libovolně střídat.
Již teď se můžete těšit na dubno-
vou výzvu 2022 a novinku: orga-
nizátoři nyní pracují na vytvoření 
mobilní aplikace, jejíž vývoj mů-
žete finančně podpořit.               red.

Říjnová výzva 10 000 kroků zná své vítěze 

Ačkoli řada lidí dnes stále ješ-
tě neví, co přesně si pod slovem 
kryoterapie představit, a na mno-
hé z nich může působit dokonce 
dojmem čehosi nebezpečného, ve 
skutečnosti se pod tímto cizím ná-
zvem ukrývá zcela nevinná léčba 
chladem.
Principy kryoterapie jsou prosté. 
Působením chladu dochází nej-
prve ke stažení cév a ke zpomale-
ní látkové výměny, následuje stav 
přesně opačný, cévy 
se roztáhnou až 
čtyřnásobně, díky 
čemuž se zlepšuje 
prokrvení tkáně, 
která v důsledku 
toho rychleji rege-
neruje. Zrychluje se 
také metabolismus,  
a tím pádem je vylučováno mno-
ho škodlivých a odpadních látek.
Kryoterapii nalezneme jak v po-
době lokální, tak i celkové. Vý-
hodou lokální terapie je možnost 
jejího přesného zacílení na posti-
žené místo. K tomu se nejčastěji 
využívá proud ochlazeného vzdu-
chu, chladivé polštářky, gely nebo 
spreje. Kryoterapie je metodou 
využívanou již poměrně dlouhou 
dobu. Do popředí se však dostává 
hlavně díky svým stále se rozšiřu-
jícím možnostem využití.

Lokální kryoterapie se aplikuje 
nejčastěji při revmatických potí-
žích, kdy dochází ke znecitlivění 
místa, a v důsledku toho úlevy od 
bolesti, ale hojně se využívá také  
v kožním lékařství. Celková kryo-
terapie má kromě již zmíněných 
pozitiv ještě další plus.
Při působení chladu dochází  
k vyplavování celé řady hormonů, 
například endorfinů, takzvaných 
hormonů štěstí, a tak se vám díky 

pobytu v této ko-
moře navíc zlepší 
nálada. Kryoterapie 
je velmi oblíbená 
také u sportovců, 
a to nejen k léčbě 
akutních zranění, 
ale doporučuje se 
rovněž k regeneraci 

pohybového aparátu. Pozitivních 
efektů dále využívá oblast kosme-
tiky – dámy zcela jistě potěší její 
příznivé působení na příznaky 
celulitidy, cení se však i pro svou 
schopnost regenerace po psychic-
ké i fyzické zátěži a oddálení pří-
znaků únavy.
Provozovnu kryoterapie najdete 
na ul. Palackého (naproti mlý-
nu). Objednávat se můžete na tel. 
čísle 606 098 900. Provozní doba 
je 8–13, 13.45–16 hod., pondělí 
až pátek.     Zdroj: www.spa.cz, red.

Kryoterapii najdete v Litovli
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