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Haňovice uspěly mezi vesnicemi celé republiky
Oranžová stuha v Olomouckém kraji a 3. místo v České republice
Ministerstvo pro místní rozvoj  
ČR společně s Ministerstvem 
zemědělství ČR, Minister-
stvem pro životní prostředí ČR 
a Spolkem pro obnovu venko-
va vyhlašují každoročně soutěž 
Vesnice roku. Letos se do sou-
těže poprvé přihlásila i obec 
Haňovice. A hned napoprvé 
uspěla. 

Krajská Oranžová stuha
Soutěž probíhá na dvou úrov-
ních, nejprve na krajské, poté 
na celostátní. Komise hodnotí  
a udílí ocenění v pěti katego-
riích. Vedle celkového vítěze 
jsou oceněny nejlepší vesnice  
v oblasti spolkové činnosti, 
spolupráce se zemědělci, zeleně  
v obci a spolupráce s mládeží. 
Haňovice si kladly za cíl uspět 
v kategorii spolkové činnosti 
a spolupráce se zemědělským 
subjektem, to je Zemědělským 
družstvem Haňovice.
I když byla v soutěži nováč-
kem, ohromila obec porotu jak 
srdečným přístupem, tak skvě-
lou prezentací. To se odrazilo 
i v hodnocení. Koncem srpna 
byly v Černotíně na Přerovsku 
vyhlášeny výsledky Vesnice 
Olomouckého kraje roku 2015. 
Udělovaly se tři stuhy z pěti 
možných. 
Celkovým krajským vítězem se 
stala obec Černotín. Zelenou 
stuhu za péči o zeleň získala 
obec Rouské. A oranžovou stu-
hu za spolupráci se zeměděl-
ským subjektem – Haňovice. 

Díky tomuto ocenění pak po-
stoupily do celostátního kola. 

Celostátní úspěch
Hodnoticí komise během týd-
ne objela 12 obcí, které uspěly 
v krajských kolech. Měla roz-
hodnout o třech obcích, které 
významně spolupracují se ze-
mědělci.  
Předseda Zemědělského druž-
stva Haňovice Ing. Václav Kuba 
seznámil porotu s aktivitami 
podniku a s plánovanou výstav-
bou skleníků na rajčata, která 
nabídne 35 nových pracovních 
míst. Následně je provedl druž-
stvem. Haňovské spolky připra-

vily živé obrazy Kluzovských 
hodů nebo střelby na asfaltové 
terče. Zástupci Mikroregionu 
Litovelsko a MAS Moravská ces-
ta zase vyzdvihli iniciativu obce 
v rámci našeho regionu.
Hodnotitelská komise v Haňo-
vicích ocenila především spolu-
práci se zájmovými spolky (jako 
jsou myslivci, hasiči, fotbalisté, 
rybáři či Haňovští). Zároveň 
ocenila vynikající spolupráci 
mezi obcí a zemědělským druž-
stvem, například v oblasti vyu-
žití odpadního tepla bioplynové 
stanice nebo na rozvojových 
projektech. 
V Senátu parlamentu ČR pak 

byly 24. září vyhlášeny výsledky 
celostátního kola Oranžové stu-
hy. Ministr zemědělství Marian 
Jurečka zde předal starostovi 
Arnoštu Vogelovi a předsedovi 
družstva Ing. Václavu Kubovi 
ocenění za třetí místo.  
Letošního ročníku Oranžové 
stuhy se zúčastnilo 210 obcí. 
Všech dvanáct obcí, které uspě-
ly v krajských kolech a dostaly 
se do celostátního, získalo šek 
ve výši 600 tisíc korun. Celostát-
ním vítězem Oranžové stuhy se 
stala obec Kozojídky (Jihomo-
ravský kraj), druhé místo bylo 
uděleno Heřmanovu z Kraje Vy-
sočina.                      Arnošt Vogel

Slavnostní udílení ocenění v Senátu 24. září: třetí zprava starosta Haňovic Arnošt Vogel, čtvrtý zprava předseda Zemědělského  
družstva Haňovice Ing. Václav Kuba, pátý zprava ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka.

TÉMA MĚSÍCE
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Dopravní hřiště beze spár

Většina věcí se časem opotřebu-
je, poškodí, je třeba je opravit. 
Tak se stalo, že i asfalt na litovel-
ském dopravním hřišti vlivem 
prorůstajících kořenů popras-
kal. Vznikly v něm spáry, které 
bylo třeba zapravit, aby se dětem 
po cestách zase dobře jezdilo. 
Najít dobrého a rychlého řeme-
slníka není vždy snadné. Velmi 
jsme proto ocenili, že pan Ladi-

slav Rojíček z Chořelic reagoval 
na naši žádost opravdu rychle  
a vstřícně. Zajistil opravu puklin 
na dopravním hřišti během pár 
dní a navíc zadarmo.
Děkujeme panu Rojíčkovi za 
jeho práci i přístup, s jakým se 
dnes moc často nesetkáme.

Vlastimil Habermann, 
Odbor školství, kultury a sportu 

Městského úřadu Litovel 

Na školských i kulturních za-
řízeních spravovaných měs-
tem Litovel dochází průběžně 
k větším či menším opravám, 
inovacím nebo rovnou rekon-
strukcím. K těm, které proběhly 
v nedávné době, patří např. re-
konstrukce sociálního zařízení 
v Mateřské škole Gemerská (viz 
foto nahoře).
Se začátkem školního roku do-
šlo k proměně šaten na Gym-
náziu Jana Opletala. Původní 

kovové klece, které rozdělovaly 
sklepní prostor budovy na kóje 
pro jednotlivé třídy, byly od-
straněny. Místo nich jsou nyní 
šatny vybaveny 108 novými 
barevnými skříňkami (viz foto 
vlevo dole). Na jejich pořízení se 
podílela 279 tisíci Kč firma Pap-
cel, zastoupená Ing. Dostálem, 
dalších 259 tisíc uhradilo město 
Litovel, které zajistilo i opravu 
omítek v těchto prostorech.
V současné době se připravuje 
výměna oken na budově Měst-
ského klubu v Husově ulici.
V současnosti dostává novou 
fasádu budova střední odborné 
školy v Komenského ulici, a po-
daří-li se realizovat další záměr, 
bude omítnuta i protilehlá tělo-
cvična.                                         red.

Změny k lepšímu nejen na školách

Telefonní číslo MUDr. Petry Maškové
Telefonní číslo mobilního telefonu 

do ordinace interní lékařky MUDr. Petry Maškové je 

728 070 775.
V seznamu lékařů, který byl uveřejněn v lednovém čísle Litovelských  
novin, došlo nedopatřením k překlepu u jedné z číslic. Přes uveřejnění 
opravy telefonního čísla v dubnových novinách volají stále někteří paci-
enti na nesprávné číslo patřící soukromé osobě. Prosíme proto, abyste si ve 
svých seznamech a paměti telefonu číslo opravili. 
Za vzniklé nepříjemnosti se ještě jednou omlouváme.
V některém z následujících měsíců bude v Litovelských novinách uveřejněn 
nový, aktualizovaný seznam lékařů v Litovli.

Odešla JUDr. Marta Dědková

V pátek 16. října podlehla následkům 
vážné dopravní nehody JUDr. Marta 
Dědková, advokátka a zároveň práv-
nička města. Pro městský úřad praco-
vala celých třicet let, od srpna 1985. 
Za ta léta odvedla pro naše město 
velký kus práce, podílela se na právní 
přípravě tisíců smluv, na řešení mno-
ha právních záležitostí. Řada občanů 
nejen z Litovelska znala Martu Děd-
kovou z osobní zkušenosti, protože 
po otevření vlastní advokátní praxe 

pomáhala mnohým řešit běžné i zapeklité záležitosti jejich života. Empa-
tická žena a právnička, ochotná vždy každému poradit a pomoci, odešla  
v pouhých 55 letech. Čest její památce.

V záležitosti agendy JUDr. Marty Dědkové se město Litovel obrátilo na 
Českou advokátní komoru. Jakmile bude určen advokát, který její agendu 
převezme, budeme občany informovat.  

Město Litovel nabízí k pronájmu 
prostor pro podnikání. Jde o ne-
bytové prostory v domě č. 748  
v Poděbradově ulici v Litovli, ve 
kterých dříve sídlila prodejna 
Pro-Sport.
Provozní plocha (prodejna a 
kancelář) se rozkládá na 216,20 
m2 (výše nájemného 770 Kč/ 
m2/rok), ostatní 
plocha (sklad a so-
ciální zařízení) má 
81,5 m2 (480 Kč/m2/
rok).
Pronájem prostor je 
možný ihned.
Bližší informace 
podá vedoucí oddě-
lení bytového hos-
podářství paní Jana 
Polívková na tel. č. 

585 153 120, u níž se lze domlu-
vit i na prohlídce.
Zájemci mohou zasílat písemné 
žádosti s uvedením podnikatel-
ského záměru k rukám tajemní-
ka na adresu Městský úřad Lito-
vel, nám. Př. Otakara 778, 784 
01 Litovel. Obálku označte hes-
lem Poděbradova 748.          red.

Nabídka pronájmu prostor k podnikání
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Vyneseno z radnice

20. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 17. září 2015
 V rámci akcí Městského klubu  
Vánoce v Litovli bude ve dnech  
27. 11., 11. 12. a 17. 12. sníženo 
vstupné na radniční věž na 20 Kč.
 U příležitosti oslav 28. října udě-
luje každoročně rada města oceně-
ní Osobnost roku těm svým obča-
nům, kteří se významně podílí na 
rozvoji města. V letošním roce byli 
na udělení této ceny navrženi pro-
vozovatel muzea harmonik pan Jiří 
Sedláček, divadelní ochotník a pro-
pagátor hanáčtiny pan Petr Linduš-
ka, vedoucí Kruhu přátel hudby Ing. 
Helena Najmanová, Ph.D., činovník  
TJ Vodní sporty pan Karel Daševský, 
mecenáš sportu i kultury ve městě 
Ing. David Dostál a emeritní ředitel 
pivovaru pan Miroslav Koutek.  

10. zasedání Zastupitelstva měs-
ta Litovel, konané 24. září 2015
 Zastupitelstvo města schválilo 
podání žádosti o dotaci na intenzi-
fikaci třídění odpadů v Litovli. Měs-
to na její realizaci přispěje i podílem 
ze svých zdrojů.

21. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 8. října 2015
 Rada města schválila uzavření 
smlouvy s bruntálskou firmou Ka-
reta, která provede úpravu povr-
chů komunikací ve Třech Dvorech 
a opravu točny autobusů v Savíně.
 Firma Rofis zase zajistí výměnu 
oken na budově Městského klubu  
v Husově ulici.
 Připravuje se oprava a zateplení 
fasády bytového domu v Masary-
kově ulici č. 666. Práce má provést 
firma Redal Aktiv.
 Město Litovel pořídilo vlastním ná-
kladem vysokotlaký kompresor pro 
plnění tlakových lahví vzduchových 
dýchacích přístrojů, který předalo 
Hasičskému záchrannému sboru Ol. 
kraje. V minulosti již město přispělo 
na pořízení termokamery, defibrilá-
toru a přívěsu na ropné havárie.

výběr redakce

Stíny Litovelska
 Hned na začátku měsíce nějaký 
lump počmáral zelenou barvou 
všechno dřevěné posezení podél 
cyklostezky směrem na Vísku.
 Někdy v noci na 3. října byla  
v Litovli vykradena pivnice. Dosud 
neznámý zloděj si odnesl pěknou 
finanční částku.
 V blíže nezjištěné době stačila asi 
chvilka nějakému pobudovi, aby 
poškodil autobusovou zastávku na 
Uničovské ulici v Litovli. 
 Zákaznice baru Omega v Litovli 
přišla mezi druhou a třetí hodinou  
v noci 3. října o mobilní telefon, 
který jí někdo buď vyloženě ukradl, 
nebo ho vytrousila a nálezce jí ho 
jednoduše nevrátil.
 Osmého října oznámila jistá mla-
dá žena své kamarádce, která jí hlí-
dala malé dítě, že ho už zpět nechce 
a že ho má dát do ústavu nebo na 
policii.
 Téhož dne v noci byl na Července 
kontrolován řidič automobilu, který 
nadýchal neuvěřitelných 3,17 g/kg 
alkoholu a další následnou zkouš-
kou dokonce 3,26 g/kg.

Policie ČR

Městská televize
Premiéra st 11. 11. v 18.45 hod.
 st 25. 11. v 18.45 hod.
Repríza denně v 6.45, 11.00,
 18.45 a 23.00 hodin
on-line: infokanal.litovel.eu
 www.youtube.com 
 (kanál Litovel.eu)
Litovelský INFOkanál (městské televizní vy-
sílání) mohou přijímat všichni TV účastníci 
napojení na kabelovou TV firmy UPC ČR, a. s. 
na kanálu S9 (CC 09), v rámci informačního 
kanálu Regiony +. Jde o televizní program 
určený pro vysílání informací a pořadů UPC, 
pořadů z regionů a městských infokanálů. 
Tento program běží mimo výše uvedené 
časy vysílání Litovelského INFOkanálu ne-
přetržitě v hodinové smyčce. 
Připomínky, názory, nápady, náměty, ale 
i věcnou kritiku týkající se vysílání můžete 
volat nonstop na telefonní záznamník tel. č. 
581 003 467. 
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Události nad mapou na webu
Město Litovel nabízí občanům 
na svých webových stránkách 
www.litovel.eu další službu. 
Mezi ikonami v modrých rá-
mečcích v pravé části úvodní 
strany webu se objevila jedna 
nová – Události nad mapou. Po 
jejím rozkliknutí mohou občané 
využít některou ze tří nabídek.
Ti, kteří hledají nejbližší kon-
tejner na tříděný odpad, najdou 
jejich přehled v sekci Mapa od-
padu. Stačí kliknout na ikonu 
jednoho z osmi typů kontejnerů 
a na mapě se objeví totožná iko-
na označující přesné umístění 
všech nádob na tento druh od-
padu v Litovli i jejích místních 
částech.
Další užitečné informace na-
jdou zájemci v sekci Oznáme-
ní nad mapou. Zde se dozvědí  
o všech stavebních, revitali-
začních a dalších obdobných 
akcích, které v Litovli probíha-
jí či se brzy začnou realizovat  
a mají dopad na pohyb občanů 
po městě. Zaznamenány zde bu-

dou i uzavírky nebo oznámení  
o přerušení dodávky elektrické 
energie či vody. Také v této sekci 
zájemci najdou mapu, na níž je 
přesně označena oblast, které se 
ohlášená akce týká.
Zatímco v prvních dvou sek-
cích podává informace město 
občanům, třetí byla vytvořena  
k tomu, aby občané mohli in-
formovat město. Byla pojme-
nována Požadavky občanů. 
Zájemce, který do ní vstoupí, 
může po rozkliknutí ikony 
Vložit nový požadavek ozna-
čit místo na mapě, kde došlo  
k události, již chce oznámit. Po 
vyplnění formuláře bude infor-
mace odeslána na městský úřad 
a hned řešena. Záznam o vyře-
šení se objeví na webu a bude-li 
si to přát oznamovatel, odpoví 
mu město přímo. Formuláře 
lze využívat např. k oznámení  
o nefungujícím veřejném osvět-
lení, neposečené trávě, různých 
závadách na majetku města atp.

red.

Výměna průkazů pro OZP
Dne 1. 4. 2015 zahájil Úřad 
práce ČR vydávání nových prů-
kazů pro osoby se zdravotním 
postižením – TP, ZTP, ZTP/P. 
Platnost původních průkazů 
končí k 31. 12. Do konce roku 
2015 si proto jejich držitelé musí 
starší průkazy vyměnit za nové. 
V opačném případě přijdou  
o možnost využívat výhody, kte-
ré z jejich držení vyplývají. 

Pro účely vydání nového průka-
zu OZP je třeba:
 dostavit se do konce roku 2015 
na úřad práce Litovel, Chořelice
 doložit aktuální fotografii 
(rozměr 35 × 45 mm) a občan-

ský průkaz
 při převzetí průkazu uhradit 
poplatek 30 Kč 
 
V souvislosti s vydáním nového 
průkazu OZP je nutná výměna 
parkovacích průkazů. 
Pro účely vydání nového parko-
vacího průkazu je třeba:  
 dostavit se na Městský úřad 
Litovel, Havlíčkova 818, odbor 
sociální a správní
 předložit nový průkaz OZP
 doložit aktuální fotografii 
(rozměr 35 × 45 mm)
 vrátit původní parkovací prů-
kaz 

Pavel Procházka

Agendu po JUDr. Martě Dědkové převzala JUDr. Calábková
Vážení čtenáři,
až poté, co byla barevná část novin odeslána ke zpracování do tiskárny, bylo 
rozhodnuto o tom, kdo převezme agendu zesnulé JUDr. Dědkové. 
Nadále se obracejte na advokátní kancelář JUDr. Miluše Calábkové, náměs-
tí Přemysla Otakara 753 v Litovli. Úřední hodiny jsou v pondělí–čtvrtek  
v 8.30–12 a 13–17 hod., v pátek v 8.30–13 hod. 
Kontakt: tel. 585 341 357, mob. 602 533 323, e-mail calabkova.ak@seznam.cz
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 Po dobu rekonstrukce Masarykovy ulice je možné využít vchod 
do budovy ze Šafaříkovy ulice. Otevřeme na zavolání (tel. 581 004 
707).
 Nabízíme pojištění osob, motorových vozidel, majetku, odpo-
vědnosti za škodu, pojištění podnikatelů a realit, cestovní pojiště-
ní a penzijní spoření.
 Pomůžeme vám vybrat pouze to, co skutečně potřebujete.  
Pojištění i cenu vám ušijeme na míru.

INZERCE

Třídit odpad budeme přímo v domácnostech
Město jde vstříc obyvatelům i úsporám
Plast do žluté, papír do modré, 
pouze nevytříditelný zbytek do 
popelnice na směsný odpad. To 
vše přímo doma, bez nutnosti 
chodit často ke sběrným mís-
tům. 
Na projektu, který usnadní 
obyvatelům třídění odpadu, 
se shodli zastupitelé města na 
svém posledním zasedání. Čím 
více obyvatel se zapojí, tím více 
odlehčíme životnímu prostře-
dí. A v konečném důsledku lze 
předpokládat i finanční úspo-
ry. Likvidace směsného odpa-
du je totiž mnohem dražší než 
recyklace tříděných materiálů. 
Start projektu se připravuje na 
podzim příštího roku.

Základem je úspěšná dotace
V současné době intenzivně 
pracujeme na žádosti o dota-
ci ze Státního fondu životního 
prostředí na pořízení nádob na 
třídění odpadu. Ty bychom ná-
sledně zapůjčili do domácností 
zdarma. Pokud budeme úspěšní, 
mohli bychom projekt spustit na 
podzim příštího roku. Souběžně 
probíhají i jednání se svozovou 
společností FCC environment, 
známou pod dřívějším názvem 
.A.S.A. Například o četnosti 
svozů jednotlivých komodit, 
způsobu elektronické evidence  
i výši nákladů.

Skládky zdražují,
třídění je řešením
Podnětem k realizaci projektu 
třídit odpad přímo v domác-
nostech je mimo jiné novelizace 
zákona, který umožňuje obcím 
zvyšovat poplatky občanům za 
svoz odpadu až na 1 000 korun. 
Touto cestou nechceme jít. Na-
opak chceme zamezit dalšímu 
zdražování za ukládání odpadu 
na skládce. Tříděním se objem 
tohoto odpadu sníží. Čím více 
domácností bude třídit, tím 
méně zaplatíme. Počítat může-
me i s vyšší odměnou od spo-
lečnosti EKO-KOM, která kaž-
doročně posílá obcím peníze za 
množství odevzdaného recyklo-
vatelného odpadu. V současné 
době tak přibývá do městské 
pokladny zhruba 1,3 milionu 
korun. Novým systémem třídě-
ní přímo v domácnostech může-
me dosáhnout na mnohem vyšší 
příspěvek. Bude více peněz na 
investice ve městě, do sběrného 
dvora či na opravy komunikací.
Vedení města počítá i se zacho-
váním modelu takzvaných sběr-
ných hnízd, například na sklo 
nebo větší objem plastu či pa-
píru. Bioodpad budeme nadále 
likvidovat v domácích kompos- 
térech nebo na sběrném dvoře. 
Vysloužilé elektrospotřebiče lze 
odevzdávat do červených kon-

tejnerů. Nebezpečný 
odpad sváží jedenkrát 
do roka mobilní sběr-
na. 

Litovelští 
mají třídění pod kůží
Svědčí o tom 3. místo 
v soutěži měst Olo-
mouckého kraje za rok 
2014 O keramickou 
popelnici i osvědče-
ní společnosti EKO-KOM. To 
dokazuje, že obyvatelé Litovle 
přispěli tříděním ke zlepšení ži-
votního prostředí a snížení uhlí-
kové stopy. V roce 2014 to byla 
úspora více jak 1 300 tun emisí 
CO2 ekv. a téměř 32 milionů MJ 
uspořené energie. To si zaslouží 
pozornost, poděkování a další 
vstřícný krok města. Umožnit 
obyvatelům třídění odpadu pří-
mo v domácnostech.

Proč třídit?
Někoho osloví šetrný přístup 
k přírodě, jiného ekonomická 
stránka. Ve výsledku to vyjde 
vždycky na výbornou. Jinak 
bychom za chvíli žili na sklád-
kách. Pokud odpady správně 
roztřídíme, čeká je nové využití 
v podobě nových výrobků. Ne-
vyhazujeme to, co se dá zno-
vu použít. Děláme to pro sebe  
a svoje děti.

Víte, že?
Poplatek za svoz odpadu není 
jen mzda pro pana popeláře  
a nafta do kuka vozu? Je to pře-
devším platba za likvidaci odpa-
du. Čím více směsného odpadu 
vyprodukujeme, tím více zapla-
tíme. Avšak když třídíme, směs-
ného odpadu zbyde podstatně 
méně. A platíme méně. 
Kolik stojí zpracování jedné 
tuny odpadu? Zde uvádíme pří-
klady:
Kompostování: 250 – 350 Kč
Skládkování: 700 Kč
Spalování: 1 200 Kč

Novinky a aktuální informace  
k projektu třídění odpadu na-
jdete vždy pod logem Veselých 
popelnic se sloganem: 
Třídíme už doma. Za přírodu, 
peněženku, pro sebe.

Viktor Kohout
místostarosta Litovle

Podzimní sběr zeleně v Litovli proběhne mezi 30. 10. a 6. 11.

Ve dvou etapách budou pro Li-
tovelany přistaveny kontejnery 
na biologicky rozložitelný od-
pad ze zahrad (tj. listí, trávu, 
plevel a spadané ovoce, ne však 
větve).
Od pátku 30. 10. od 15 hodin do 
pondělí 2. 11. do 10 hodin bu-
dou kontejnery stát na ulicích 

Zahradní (u zahrádek), Javo-
říčské, Červenské (u zahrádek), 
Palackého a Komárově.
Od úterý 3. 11. od 15 hodin do 
pátku 6. 11. do 10 hodin budou 
kontejnery přistaveny na ulicích 
Šargounské, Sochově, Žerotí-
nově, Dukelské (u zahrádek)  
a Pavlínce.                                    red.

Pozvánka na listopadový veletrh Stavotech

Jubilejní 50. pokračování sta-
vebního a technického veletr-
hu Stavotech – Moderní dům 
Olomouc se uskuteční ve dnech 
5.–7. listopadu na olomouckém 
Výstavišti Flora v rekonstruova-
ném a rozšířeném pavilonu A. 
Stavotech je největším podzim-
ním stavebním veletrhem na 
Moravě a přináší bohatou nabíd-
ku stavebních materiálů, výrob-
ků, služeb a technologií. Součástí 
veletrhu je řada doprovodných 
výstav, konferencí, seminářů  
a prezentací. Právě tady mohou 
stavaři, investoři i individuální 

stavebníci najít spoustu nových 
myšlenek, nápadů a informací  
a připravit se na stavební sezónu 
2016.
Součástí veletrhu jsou další 
specializované výstavní a kon-
ferenční akce: Ekoenerga zamě-
řená na úspory energie a využití 
obnovitelných zdrojů energie, 
Moravská dřevostavba, prezen-
tace oceněných obcí krajské-
ho kola soutěže Vesnice roku 
či osvětová multižánrová akce 
Olomoucké dny architektury  
a stavebnictví.

tz
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Někdy mají děti potíže, které 
přesahují hranice rodiny i mož-
nosti rodičů. Může jít třeba  
o záškoláctví, výchovné pro-
blémy, závislost nebo i trestnou 
činnost. S takovými dětmi a mla-
dými lidmi (přibližně od 10 až 
do 18 let) pracuje kurátor Orgá-
nu sociálně právní ochrany dětí 
(OSPOD). V lehčích případech 
stačí jedna schůzka, jindy jde  
o dlouhodobou a pravidelnou 
spolupráci. Na kurátora se mo-
hou s potížemi svých dětí obracet 
sami rodiče, někdy to udělá škola,  
v případě trestného činu přichází 
impuls od policie.

Výchovné problémy
Nejčastěji kurátor s dětmi řeší 
právě výchovné problémy. 
Jedním z nich jsou neomluve-
né hodiny ve škole, případně 
nadměrný počet hodin omlu-
vených. (Jejich důvod a hod-
nověrnost se následně ověřuje 
přímo u lékaře.) Každá škola 
má hranici počtu hodin, po je-
jímž překročení už informuje  
o záškoláctví OSPOD. Mezi dal-
ší běžné důvody práce kurátora 
s dítětem patří problematické 
chování dítěte ke spolužákům  
i učitelům (případně přímo ši-
kanování), nezvladatelné, vul-
gární chování vůči rodičům atd.
Kurátor pozve k jednání dítě  
i s rodiči, aby zjistil příčinu 
potíží. Seznámí dítě s jeho prá-
vy i povinnostmi, poukáže na 
praktické otázky jeho chování 
a rozhodnutí. (Mladý člověk 
tak např. zjistí, že když opustí 
střední školu a nepřihlásí se na 
úřad práce, přijdou jeho rodiče 
o nárok na dávky sociální pod-
pory.) Společně s kurátorem 
sestaví rodina dohodu o tom, 
jak budou nadále vypadat práva  
a povinnosti dítěte. 
Rodina může vyhledat i pomoc 
psychologa v rodinné poradně.
 Poradna pro rodinu Olomouc
Žilinská 126, Olomouc
tel. 731 447 451
e-mail: ppr.olomouc@ssp-ol.cz
V případě, že se situace nelepší  
a chování dítěte je nadále proble-
matické, může být dítě na dva až 
tři měsíce umístěno do zařízení 
pro preventivní výchovný pobyt, 
kde se mu bude individuálně 
věnovat psycholog. Do Středis-
ka sociální prevence Olomouc 
mohou v případě nutnosti dítě 
přijmout i na jeho vlastní žádost 
nebo žádost rodičů. Důvodem 
k přijetí totiž mohou být třeba  
i psychické potíže dítěte spojené 

s náročným rozvodem rodičů.
 Středisko sociální prevence 
Olomouc
Na Vozovce 26, Olomouc
tel. 585 427 141, 731 447 450
Dalším krokem může být dočas-
né umístění dítěte s problema-
tickým chováním do diagnostic-
kého ústavu. Sem se může dostat 
buď na základě předběžného 
opatření soudu, nebo na žádost 
rodičů, kteří už dítě nezvládají. 
(V případě umístění na vlastní 
žádost rodiče pobyt hradí.)
 Dětský diagnostický ústav Olo-
mouc
Ústavní 9, Svatý Kopeček
tel. 585 385 106, 775 232 107
(DDÚ Olomouc je určen pouze 
pro žáky ZŠ, resp. děti do 15 let. 
Starší děti bývají umisťovány do 
zařízení v jiných krajích.)
Jestliže dítě nerespektuje ani 
režim diagnostického ústavu, 
je jeho pobyt zde předstupněm 
ústavní výchovy.

Šikana
Řešení školní šikany je primár-
ně záležitostí jednotlivých škol.  
V případě podezření na šikanu 
je proto nejvhodnější obrátit se 
na třídního učitele dítěte. Od-
halená šikana se následně řeší se 
školním metodikem prevence, 
příp. i výchovným poradcem. 
Prevenci a způsobu řešení šika-
ny na školách bylo v posledních 
letech věnováno hodně pozor-
nosti. Byla vypracována přesná 
metodika, podle níž musí peda-
gogové postupovat, aby ochrá-
nili oběť šikany a zamezili její 
konfrontaci s agresory po odha-
lení situace.
V případě potřeby škola spo-
lupracuje s pedagogicko-psy-
chologickou poradnou nebo 
olomouckým P-centrem. Jeho 
Centrum primární prevence se 
věnuje jak preventivním progra-
mům proti šikaně, tak pomoci 
při odhalené šikaně. V případě 
nutnosti se na centrum můžou 
obracet i rodiče. Ti zde v Rodin-
ném centru U Mloka naleznou 
radu a pomoc i v případě potíží 
s výchovou dětí atd.
 P-centrum 
Lafayettova 47/9, Olomouc
tel. 585 221 983, 733 362 942
V závažných případech šikany 
se škola obrací také na Policii 
ČR a na OSPOD. Kurátor pra-
cuje s rodinou oběti i pachatele.  
Dohlíží i na to, aby oběť a příp. 
i pachatel zahájili terapii s psy-
chologem, ve vážnějším případě 
s psychiatrem.

Závislost
První experimenty s cigaretami 
a alkoholem přicházejí už kolem 
10.–11. roku dítěte, někdy i 8.–9. 
roku! Prubířským kamenem je 
samozřejmě puberta. A chybou, 
která může vést až ke vzniku závis-
losti, je přílišná tolerance rodičů.
Na OSPOD se dítě dostává např. 
v případě, že jej policie zadržela 
pod vlivem alkoholu, na kuráto-
ra se však mohou obrátit i sami 
rodiče. Ten jim může zprostřed-
kovat kontakt na centra zabýva-
jící se řešením závislostí.
Patří k nim organizace Podané 
ruce sídlící v Olomouci, která 
zajišťuje hned několik progra-
mů. Na Kontaktní centrum 
se mohou obracet uživatelé 
nealkoholových drog a jejich 
příbuzní. To nabízí nejen od-
borné poradenství, ale třeba  
i zprostředkování odvykací kúry. 
Podané ruce realizují i terénní 
program, při němž sociální pra-
covník poskytuje čistý materiál, 
informace aj. mimo centrum.  
V Litovli je terénní pracovník 
přítomný každý sudý čtvrtek 
od 14 do 16 hodin. (Loni zde 
bylo vyměněno kolem 4 000 in-
jekčních stříkaček!) Organizace 
provozuje i Terapeutické cent-
rum v Olomouckém kraji, které 
pomáhá vyřešit návykové cho-
vání (gamblerství, netolismus = 
chorobná závislost na internetu 
a počítačových hrách aj.).
Poradna pro alkoholové a jiné 
závislosti, kterou provozuje olo-
moucké P-centrum, je určena 
osobám od 15 let a jejich blíz-
kým (kontakt viz výše).
 Kontaktní centrum
Sokolská 551, Olomouc
tel. 778 411 689
 Terénní program v Litovli
tel. 776 778 263
 Terapeutické centrum v Ol. kraji
Michalská 2, Olomouc
tel. 773 996 916, 608 229 528

Trestná činnost
K nejběžnější trestné činnos-
ti, jíž se dopouštějí děti a mla-
diství, patří krádeže. Zatímco  
u menších dětí to bývají před-
měty v hodnotě desítek korun, 
u náctiletých se objevují i cíle-
né, předem připravené krádeže 
v obchodech. Jestliže krádeží 
vznikne škoda do 5 000 Kč, jde 
o přestupek, nad 5 000 Kč už je 
to trestný čin.
U mladých lidí je také běžné ex-
perimentování s marihuanou, 
které je v naší společnosti do 
určité míry bagatelizované. Sa-
motné její užívání protiprávní 
není. Už držení této drogy v ma-
lém množství (např. v případě 
sušiny do 0,3 g) je ale přestupek, 

ve větším množství trestný čin. 
Nabízení a zprostředkování dro-
gy je trestný čin vždy, bez ohle-
du na množství. (I v případě, že 
se mladý člověk s kamarádem 
podělí o cigaretu marihuany, 
dopouští se trestného činu.)
Trestnou činnost dítěte hlásí po-
licie vždy na OSPOD. V případě 
drobnějšího přečinu postačí jed-
no či několik výchovných sezení 
s kurátorem. 
Děti do 15 let nejsou trestně 
zodpovědné, čili nemůžou být 
za spáchaný čin trestně stíhá-
ny. Přečiny a jejich důsledky  
s nimi řeší kurátor. Jestliže na 
něj intervence OSPODu nemá 
vliv, může být činnost dítěte 
projednána podle občanského 
soudního řádu (nikoli trest-
ního). Může mu být uděleno 
napomenutí, v závažnějším pří-
padě může být nařízen dohled 
probačního úředníka. V nej-
závažnějších případech je dítě 
zařazeno do terapeutického vý-
chovného programu nebo je mu 
přímo udělena ochranná výcho-
va ve specializovaném zařízení.
Trestnými činy mladistvých 
(od 15 od 18 let) se zabývají 
soudy pro mládež, tj. speciali-
zovaní soudci obecných sou-
dů. Mladistvý musí mít vždy 
obhájce. Do vazby bývá vzat 
jen ve výjimečných případech. 
Existuje však celá škála opatře-
ní, jež může podle závažnosti 
přečinu soud nezletilému na-
řídit. Mezi výchovná opatření 
patří např. dohled probačního 
úředníka nebo účast na probač-
ním programu. Další možností 
jsou ochranná opatření (např. 
ochranné léčení či výchova  
v ústavu...). Poslední je pak 
trestní řízení (obecně prospěšné 
práce, domácí vězení, podmí-
nečné odnětí svobody...).

Rodiče, pozor!
Věnujte pozornost problémům 
svých dětí, nepodceňujte je  
a vyhledejte pomoc, dokud se 
ještě dají vyřešit! Ne vždy je je-
jich příčinou selhání ve výchově. 
Nezapomínejte ale ani na trest-
ní odpovědnost rodičů. Podle  
§ 201 Trestního zákoníku 
(Ohrožování výchovy dítěte) 
hrozí za zanedbání povinné vý-
chovy i několikaleté vězení.      hk

Orgán sociálně právní ochrany 
dětí
Městský úřad Litovel
Havlíčkova 818

Bc. Radim Sléha (kurátor)
tel. 585 153 229
e-mail: sleha@mestolitovel.cz

Sociální odbor radí...§?



Ze společnosti

Odešli
 21. 9.  Ludmila Zapletalová z Rozvadovic (87 let)
  3. 10. Jan Jarolím z Rozvadovic (74 let)
  3. 10. Ludmila Huňková z Litovle (64 let)
  6. 10. Jarmila Válková z Červenky (69 let)
  9. 10. Miroslav Pinkava z Litovle (75 let)
13. 10. Hana Ficnerová z Červenky (69 let)
15. 10. Anežka Blechtová z Litovle (95 let)
16. 10. JUDr. Marta Dědková z Pňovic (55 let)
Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Litovel a Hrandop.

Nabídka práce
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@   Ze čtenářské pošty: Dobrou chuť, lumpové! 
Dlouho jsem se rozhodoval, jestli mám sednout  
k psacímu stroji a popsat událost, která se odehrá-
la v polovině září tohoto roku. Možná, že si spousta 
lidí řekne, proč takovou banalitu vůbec otiskují, ale 
došel jsem k závěru, že příběh stojí alespoň za za-
myšlení. 
Učím na ZŠ v Litovli na ulici Palackého. Naše škola 
není veliká, ale patří k ní také dětský domov, a větši-
na dětí z tohoto domova chodí k nám do školy.  
Škola sousedí s dřívější restaurací s bowlingem, kde 
nyní probíhá rozsáhlá rekonstrukce na multifunkční 
centrum zábavy. Zadní části obou pozemků byly 
odděleny nevyhovujícím, velmi starým, rezavým 
plotem. Ten byl v červnu stržen, takže i na náš po-
zemek měl během celých prázdnin i v září přístup 
téměř kdokoli. 
U školy máme velikou zahradu plnou ovocných stro-
mů, ale také pozemek na pěstování různých druhů 
zeleniny. Děti se zde učí pěstovat rostlinky od po-
čátku, samy si je vysévají, přepichují, sází, zalévají, 
učí se je ošetřovat proti plísni a různým jiným choro-
bám. Sledují, jak rostou, kvetou a mění se z malého 
nepatrného semínka v něco užitečného, co je možno 
v konečné fázi buď přímo zkonzumovat, nebo různě 
tepelně upravit. Na pozemku jsme společnými sila-
mi vybudovali malinký skleníček a velký fóliovník.  
Pokud se nám podaří vypěstovat více zeleniny, než 
sami sníme, nosí si ji děti na domov, kde si s vycho-
vatelkami a vychovateli i o sobotách a nedělích mo-
hou připravit něco dobrého k jídlu. 

Letos jsme ve fóliovníku nasadili asi šedesát ze se-
mínek vlastnoručně vypěstovaných rostlin rajčat, 
o které jsme se vzorně starali. Zahrádkáři asi ví,  
o čem mluvím. Není vždy jednoduché, zvlášť v letoš-
ním horkém létě, dostat se do situace, kdy budete 
krásnou úrodu červených plodů z vlastního výsevu 
sklízet. 
A zde je právě kámen úrazu a důvod, proč píši tento 
článek. V pátek 18. září byl fóliovník plný krásných 
dozrávajících rajčat, v pondělí 21. září tam nebylo 
rajče ani jedno. Nemůžu používat vulgární výrazy, 
takže řeknu pouze, že nějaký dobrák nelenil a přes 
víkend dětem sebral výsledky jejich několikaměsíč-
ního snažení. 
Setkáváme se denně s lidskou chamtivostí, v černé 
kronice se dovídáme o kapsářích, o vandalech ničí-
cích památky, ale že dětem z dětského domova ně-
kdo sebere i úrodu rajčat, to bych doopravdy nikdy 
nevěřil. Jak jim máme vysvětlit, že krádež je špatná 
věc, že s poctivostí nejdál dojdeš, když tito darebáci 
nebo snad darebák nebude potrestán, protože nebyl 
přistižen. Jak je máme vychovávat k práci, k prav-
domluvnosti a jiným kladným vlastnostem, když už  
v útlém věku se na vlastní kůži setkají s takovou pra-
sárnou. 
Přeji na závěr těm, co se přičinili o dětské zklamání, 
aby si oněch 40 nebo 50 kg ukradených rajčat náleži-
tě užili. Určitě je to bude dlouho těšit. 

učitel ZŠ, DD a ŠJ Litovel Pavel Matoušek

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  

Upozornění

 Litovelské noviny nemohou otiskovat jména 
místních jubilantů, aniž by dali písemný souhlas 
se zveřejněním osobního údaje. Protože je však zís-
kání všech potřebných podpisů dosti náročné, upus-
tily noviny od hromadných blahopřání. V případě, že 
chcete, aby si váš příbuzný či přítel přečetl své jméno 
a gratulaci na těchto stránkách, kontaktujte redakci 
a my v novinách zveřejníme vaše osobní blahopřání.

 Dne 22. října byly spuštěny nové webové strán-
ky T. J. Sokol Litovel. 
Najdete je na adrese www.sokol-litovel.cz.

INZERCE

Tajemník Městského úřadu Litovel vyhlašuje výbě-
rové řízení na uzavření pracovní smlouvy na pozici 
právník Městského úřadu Litovel.
Požadavky pro výkon práce:
 splnění požadavků dle § 4 zákona 312/2002 Sb.:
 vzdělání vysokoškolské právní  
 znalost práce s PC a programy Word, Excel
 ŘP skupiny B a praxe v řízení osobního vozidla
K přihlášce budou přiloženy tyto doklady jako příloha:
 životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, 
odborných znalostech a dovednostech týkajících se 
právních činností, práci s PC
 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání
Písemnou přihlášky doručte do 4. 11. do 16 hodin  na 
adresu Městský úřad Litovel, k rukám tajemníka, nám. 
Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel. Obálku označte 
„výběrové řízení právní“.      Více na www.litovel.eu.

@   Závěrečné poznámky k otevřenému dopisu zastupitelstvu města
Vážení čtenáři, 
dovolte mi ještě několik poznámek k Ote-
vřenému dopisu Zastupitelstvu města Li-
tovel, otištěnému v říjnovém čísle Litovel-
ských novin.
Především bych rád veřejně poděkoval za 
jediné věcné stanovisko, a to stanovisko 
předložené zastupiteli za SNK–ED. Plně 
vyjadřuje podstatu problému, a to obecný 
požadavek na chybějící transparentnost jed-
nání, která v současné době chybí, na jasné 
a věcné odpovědi. Na to, aby se představi-
telé města věnovali hledání a prosazování 
koncepčního a systémového řešení podstaty 
problému, namísto aby veřejnosti jen před-
kládali mediálně úspěšné drobky. 
Osobně mě mrzí, že po bezmála roční zkuše-
nosti s kontaktem s lidosprávou se jeví jako 
jedině možná, a svým způsobem efektivní, 
důsledně vedená komunikace písemná.
Přesto, že byl odmítnut můj návrh na spo-

lupráci při prosazování otevřené a čitelné 
„radnice“ na úrovni, kde vznikají podklady 
a doporučení pro její závažná rozhodnutí, 
dále zastávám názor, že základem úspěchu 
je transparentní proces přípravy a realizace 
rozhodování. Takový, který je podporovaný 
osobní zodpovědností, zvláště pak na poli li-
dosprávy, která by měla být občanovi co nej-
blíže, a to případně i za cenu dočasné ztráty 
přízně svých kolegů a veřejnosti.
Není totiž rozhodující, kdo návrh předklá-
dá, ale jakým způsobem a zdali se návrh 
realizuje.
A tady jsou velké rezervy. Vždyť stačí jen 
naslouchat druhému, pak problém uchopit 
a chtít jeho řešení posunout vpřed. A hlavně 
nehledat stále dokola zástupný důvod, proč 
věci nelze realizovat. To by mělo být krédem 
každého radního, každého občana a jeho za-
stupitele.               

   Ing. Petr Váňa

Adventní pozvánka
NA ROZSVÍCENÍ STROMKU DO PŇOVIC
pá 27. 11. v 17 hodin, u obecního úřadu

Na programu bude vánoční pásmo dětí ZŠ Pňovice, 
Dechová hudba Pňovice zahraje vánoční písně a kole-
dy, pro děti malé dárečky, vánoční punč pro všechny.

Golf je hrou cti. 
Hraješ-li jinak, nepoznáš nikdy 

to pravé uspokojení ze hry. 
Zvykne-li si gentleman 

používat kleště na cukr, buď si jist,
 že je použije, i když je ustolu sám.
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Minule mi sčítací operát ulehčil hledání mého 
prapradědy Tomáše Coufala, když jsem se z něj 
dozvěděla, že se narodil v roce 1841. Tak jsem 
sebevědomě nalistovala příslušný rok v matrice. 
Skutečně tam je: Thomas, 29 November 1841. 
A to je to jediné, co jsem schopná přečíst. Místo 
totožnosti rodičů, kmotrů, porodní asistentky... 
samé nečitelné klikyháky. Už jsem si zvykla, že 
musím vynakládat úsilí na dešifrování němčiny, 
ale co má být tohle?

To máš tak, Heli. Kromě znalosti jazyka je pod-
mínkou pro správnou interpretaci pramene  
i znalost písma, kterým je text napsaný. Ne ná-
hodou se tím zabývá celá jedna věda z řady po-
mocných věd historických – paleografie (usiluje 
o správné čtení, časové a místní zařazení textu, 
popisuje písmo). Na jednu stranu tě můžu uklid-
nit, že typů písma, se kterými se při svém prů-
zkumu setkáš, nebude moc, na druhou stranu je 
třeba si uvědomit, že co člověk, to rukopis. Tady 
je většinou kámen úrazu. Nejednoho pisatele 
budeš proklínat. 
V českých zemích se od počátku novověku – čili 
od přelomu 15. a 16. století (matriky jsou vede-
ny od přelomu 16. a 17. století) psaly jazykově 
české a německé texty písmem novogotickým  
a latinské texty písmem humanistickým. Dnešní 
latinka, kterou jsou psané zápisy v matrikách 
od poloviny 19. století, vychází právě z písma 
humanistického. S humanistickou kurzívou se 
setkáme v latinských zápisech v matrikách do 
konce 18. století. Mnohdy jsou proto pro nás 
tyto starší záznamy čitelnější než ty novější.
Nejčastěji se v matrikách s česky a německy psa-
nými záznamy budeš setkávat s novogotickou 
kurzívou, což není nic jiného než onen obávaný 
kurent. Často se lidově zaměňuje s názvem šva-
bach, ten je však písmem tištěným.  
Tabulky jednotlivých písem najdeš i na inter-
netu (např. na www.genea.cz/informace/po-
mucky/vzory-pismen). Počítej ovšem s tím, že 
si je sice můžeš nastudovat a mít při ruce, ale 
každý zápis, který najdeš, bude specifický. Za-
čátky jsou proto těžké – porovnávání písmenek 
s tabulkou a dohady, které z nich by to asi mohlo 
být... Někdy se přes tento problém badatelé dál 
do minulosti nedostanou. Ty ale brzy zjistíš, že 
se slova v zápisech opakují. Jednotlivé kolonky 
v matrikách jsme si z němčiny už překládaly  
a výrazy v nich jsou pořád stejné, jen psané 
kurentem. Tady máš možnost srovnání jednotli-
vých písmenek. Často kolonky, které v minulosti 
nebyly předtištěné, vypisoval ten sám člověk – 
farář, který i zapisoval do matriky. Díky tomu se 
můžeš naučit číst jeho písmo.

Tak tohle mi, Iv, zabere hodně času. Tudíž se  
k dobrodružství s kurentem vrátím ještě příště.

Helena Kaštilová & Ivana Kubíčková

Hledáme odpovědi na otázky minulosti

Vážení čtenáři Litovelských novin!
Na naši matriku přišla zajímavá prosba o po-
moc při pátrání po předcích. Podle rodinné-
ho ústního podání se hledá praktický lékař, 
který se zabýval také zubní praxí a zvládal  
i veterinární zákroky. V letech 1922–1925 si 
měl osvojit chlapce, který přišel do Česko-
slovenska z Francie s Nansenovým uprch-
lickým pasem. Jmenoval se Ivan Skronský a 
bylo mu asi 15 let (nar. 1908–1910). Z chlap-
ce vyrostl statný muž (viz foto vlevo nahoře), 
stal se také lékařem a působil v Praze. 
Do pátrání se zapojili členové muzejní spo-
lečnosti i archiv v Olomouci, leč marně.  
O osvojení se v Litovli či v Litovelském okre-
se zápis nenašel. Až do r. 1928 u nás totiž 
platilo rakouské rodinné právo, kdy osvojení 
nemusel schvalovat soud, šlo pouze o sou-
kromoprávní vztah. Podmínkou však bylo, 
že osvojitel musel být bezdětný, starší 40 let  

a minimálně o 18 let starší než osvojenec.
Lékař sem také mohl s osvojeným chlap-
cem přijít, mohl ho vydávat za příbuzného, 
protože jak to bylo s přijetím jména nové 
rodiny, nevíme. Nevíme, jaká byla tehdy 
situace společenská, co bylo vhodné, co už 
ne. (Mladý muž však provozoval lékařskou 
praxi pod svým jménem – Skronský.) A do 
jaké školy chodil? Na zdejší gymnázium pod 
svým jménem ne. 
Na fotografii vpravo nahoře je manželský 
pár, který by údajně do tohoto příběhu mohl 
vnést světlo. Je to onen lékař či blízcí přáte-
lé? Otázek je hodně, odpověď zatím žádná. 
Možná si někdo vzpomenete na vyprávění 
svých rodičů a prarodičů, že tu někdo tako-
vý byl, ale moc se o tom nemluvilo...

Druhým příběhem, který vám dnes předklá-
dáme, je příběh Božích muk.
V rezervaci Hvězda stojí torzo Boží muky, 
zarostlé v křoví (foto dole z r. 2013). Dříve 
tam pravděpodobně vedla cesta, dnes jsou 
tam jen pěšinky vyšlapané rybáři. Fotografie  
vpravo je z pozůstalosti mé maminky a pod- 
le indicií mohla vzniknout kolem r. 1937, 
případně za války. Prvotní nadšení, že jde  
o původní stav torza, vystřídaly pochybnosti 
hlavně podle typu spodní části a také podle 
okolí (i přes změny, ke kterým tam došlo). 
K onomu torzu jsme vyslechli dva příběhy, 
jak se v rodinách tradovaly. V jednom se 
praví, že byla postavena jako poděkování za 
narození dlouho očekáváného dítěte. Dru-

hý, častěji 
zmiňovaný, 
je smutněj-
ší. Po smrti 
své milo-
vané ženy 
tam manžel 
umístil des-
ku s textem, 
který sdělo-
val, že zde 
bylo její ob-
líbené mís-
to a často 
zde sedáva-
la. (Paní ze-

mřela před r. 1941.) Ale nechal Boží muku 
také postavit, nebo využil už postavenou?
O maminčině fotografii nevím nic. Co si pa-
matuji, visela u nás vždy na ,,dobrém” mís-
tě. Na každou otázku, „kde je“, byla stejná 
odpověď „no tam, v Litovli“. Já nenaléhala  
a dnes už se zeptat nemohu. Jaká je tedy sku-
tečnost? Je to jedna a ta sama stavba, později 
upravená? Nebo stála někde jinde? 

Pomozte nám v pátrání. Děkujeme za jakou-
koli informaci, která by doplnila kamínek do 
historie mozaiky jedné rodiny i do okolí na-
šeho města. Obrátit se můžete buď přímo na 
paní Hrubou, na pana Najmana v muzeu či 
na redakci LN.                                   Marie Hrubá

Ivan Skronský

Boží muka na Hvězdě



Stalo se v Litovli
 11. 11. 1885 
se v Ladíně (okres 
Litovel) narodil 
pedagog Josef 
Faltýnek. Po stu-
diu na gymnáziu  
v Olomouci vy-
konal učitelské 
zkoušky v Kro-
měříži. Působil 
na obecné škole 
v Chudobíně, Nasobůrkách, Cholině, Ponikvi, 
pak na měšťance v Konici a od r. 1922 na dívčí 
měšťance v Litovli. R. 1936 se zde stal ředitelem. 
Na počátku roku 1941 odešel na odpočinek, ale 
r. 1946 se do své funkce vrátil. Věnoval se kultur-
ním aktivitám, po r. 1935 byl varhaníkem a sbor-
mistrem sboru Církve československé.
 21. 11. 1925 zemřel ve věku 61 let tiskař  
Albín Smetana. Narodil se roku 1864 a do Lito-
vle přišel v září 1900. Tehdy převzal knihtiskárnu 
na náměstí v domě č. 188 (dnes cukrárna). Byl 
vydavatelem Litovelského kraje, ale při svém 
povolání nezapomínal ani na veřejný život. Po 17 
let (1906 až 1923) byl nepřetržitě členem obec-
ního výboru, patnáct let (1909–1924) působil 
jako člen ředitelstva Městské spořitelny. Mimo to 
pracoval v různých spolcích, zvláště v Sokole. Po 
jeho smrti vedli Smetanovu tiskárnu jeho man-
želka a syn Oldřich.
 V listopadu 1945 proběhla měnová refor-
ma. Konec války tak nebyl provázen jen oslava-
mi. Stát  totiž vyměnil každému pouze 500 Kčs  
(v poměru 1:1), zbytek peněz byl uložen na váza-
né vklady. V Litovli to bylo 1 443 508 Kčs. Vázané 
vklady byly v lednu 1950 převedeny z Okresní 
spořitelny a záložny na ministerstvo financí a při 
reformě v roce 1953 anulovány.
 K 1. 11. 1980 město provedlo přečíslování 
domů. Do té doby byla užívána samostatná čí-
selná řada pro vnitřní město, Olomoucké a Uni-
čovské předměstí. Nová číselná řada započala od 
severu, Uničovského předměstí se tedy nedotkla, 
ale změnila se čísla domů u obou dalších částí 
města. Do řady litovelských čísel byly zařazeny  
i Chořelice.
 15. 11. 1990 vyhlásila vláda ČSFR Chráně-
nou krajinnou oblast Litovelské Pomoraví  
o rozloze cca 90 km2. Už v posledních letech ko-
munistické éry usiloval Svaz ochránců přírody  
o to, aby lužní lesy a nivy v povodí řeky od Mora-
vičan k Olomouci byly chráněny. Tento požada-
vek byl zařazen i do volebního programu Strany 
zelených. Chráněná krajinná oblast byla vyhlá-
šena ještě před volbami. Sídlo CHKO bylo tehdy 
ještě v Olomouci, správcem byl jmenován Ing. 
Ivo Machar. Vyhlášení CHKO od té doby v mnoha 
směrech ovlivnilo nejen okolní přírodu, ale i život 
občanů a rozvoj města rozhodně více, než před-
pokládali zakladatelé.

Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
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INZERCE

Minulé ohlédnutí za aktivitami Seniorklu-
bu jsme končili návštěvou u pana Vitoula, 
o které vyjde článeček i v magazínu Morav-
ský senior 11/2015. Co se ještě v září událo? 
Krajská rada seniorů umožnila tematický 
zájezd do Olomouce (23. 9.), který garanto-
vali její členové, pan Lubomír Faltus a paní 
Jarka Köhlerová, jimž se snad za pět minut 
dvanáct podařilo získat 31 zájemců pro do-
plnění počtu účastníků. Odměnou byly ne-
všední zážitky při plavbě Ololodí, prohlídce 
Pevnosti poznání či komentované prohlídce 
města. Nadšených ohlasů bylo nespočet! 
Pro ty, kterým se nepovedlo prohlédnout si 
nově upravený depozitář muzea při EHD, se 
v sobotu 26. 9. naskytla příležitost připra-
vená MSL. Té využilo i 8 našich členů, kteří 
jenom koukali, jak se známá „osmistovka“  
změnila v moderní muzejní pracoviště a co 
všechno skrývá zajímavé historické podze-
mí tohoto domu.
Pochvalu jsme dostali od Městského klubu 
za zajištění početných posluchačů koncertu 
Duo Jamaha v sobotu 26. 9., kdy Velký sál 
Záložny praskal ve švech a milovníci této 
hudby odcházeli přímo nadšeni!  
Po jistých peripetiích a komplikacích při 
jednání s CK Za sluncem se nakonec po-
vedlo zajistit v Seniorském putování s Olo-
mouckým krajem celý autobus pro zájezd 
do lázní Teplic nad Bečvou, spojený s ná-
vštěvou Zbrašovských aragonitových jes-
kyní, hranické propasti i města Hranice na 
Moravě. Počasí akci vysloveně přálo, vše 
klapalo jak na drátkách a 45 účastníků si ne-
mohlo vynachválit nejen program, ale také 
průvodkyni paní Naďu Postlerovou, kterou 
jsme dopisem CK Za sluncem za její báječné 
zvládnutí akce pochválili.
Pro besedy jsme získali nového cestovate-
le, Ing. Petra Korytara, který zaplnil hned 
dva čtvrtky měsíce října svým povídáním  
o cestách za oceán. V prvním případě nás 
seznámil s putováním po Yucatanu. Po-

stupně jsme zhlédli záběry z Mexika, Be-
lize i Guatemaly a blíže poznali zajímavou 
kulturu Mayů, především rituální pyramidy 
v rezervaci Tikal a Chicchen Itzá či známé 
letovisko Cancún. Řada dotazů směřovala 
hlavně k mayské kultuře, jejich kalendáři  
i dnešnímu životu Mexičanů. Druhá bese-
da mapovala jeho letošní 16denní cestu po 
USA, kterou absolvoval spolu s manželkou 
Šárkou po státech Kalifornie, Nevada, Ari-
zona a Utah. Poznali jsme nejen známá měs-
ta – Los Angeles, Las Vegas, Reno, San Fran-
cisco či Silicon Valley, ale hlavně přírodní 
lahůdky – Grand Canyon, Monument Va-
lley, Mohavskou poušť, Yosemittský národní 
park, pohoří Sierra Nevada a vysokohorské 
jezero Tahoe. Všechny pak zaujaly obrovské 
kmeny sekvojů vysoké až 80 metrů, které 
prý mají okolo 2 500 let!? I tady padly zvě-
davé dotazy – zajímavé, že se spíše než mož-
nosti hazardu týkaly památek jako Alcatraz 
nebo Golden Gate či Hollywoodu a Beverly 
Hills! Účast byla více než slušná – 39, resp. 
45 účastníků, a to skutečně  spokojených.

Chceme naplno využít naší nové klubovny, 
takže v listopadu zveme seniory na čtvrteční 
posezení vždy od 15 do 17 hodin (5. a 19. 
11.). Na nich budete mít mimo jiné možnost 
posoudit kvality nového CD z naší činnosti, 
které zpracoval náš „dvorní fotograf “ pan 
Mirek Pinkava. 
Na čtvrtek 12. 11. připravujeme besedu  
o Amazonii s Mgr. Vojtěchem Slámou v Ma-
lém sále Záložny v 16 hodin a opět ve čtvr-
tek 26. 11. besedu o novinkách v dopravě  
s panem Skálou v klubovně od 16 hodin. 
Na středu 2. 12. si nic neplánujte! Je tu opět  
tradiční setkání s vedením města a zástupci 
spolupracujících organizací v Koncertním 
sále MK od 15 hodin. Čekají vás nejen dvě 
kulturní vystoupení, ale i malé občerstvení, 
hudba i tanec. Bližší podrobnosti uvedeme  
v prosincovém čísle LN.                                  jh



Litovelské ulice
MASARYKOVA 
Osobnost, jejíž jméno nese jedna z hlavních ulic 
v centru města, není třeba dlouze představo-
vat. Tomáš Jan Masaryk (7. 3. 1850 Hodonín až  
14. 9. 1937 Lány) byl profesorem české univer-
zity v Praze. Zapojením se do sporů o pravost 
Rukopisů dal najevo svůj kritický postoj k pro-
jevovanému českému vlastenectví, stejně jako 
v té době zastával názor ve prospěch zachování 
monarchie, i když reformované. Po vypuknu-
tí války se dal do kritiky absolutistické vlády 
monarchie, prosazování nezávislosti národů  
a osamostatnění českého národa, což se stalo 
náplní jeho zahraniční emigrace během 1. světo-
vé války. Prezidentem nově vzniklého státu ČSR 
se Masaryk stal hned čtyřikrát. Několikrát byl 
navržen na Nobelovu cenu míru a jeho zásluhy  
o stát vyjadřuje také zákon Lex Masaryk.    

Masarykova ulice se nachází v historickém jádru 
města. V pramenech se o ní již v 16. století píše 
jako o Uničovské – Neustädterstrasse (Uničov 
– německy Neustadt), protože byla jednou 
z hlavních ulic vedoucí z náměstí na sever  
k Uničovu. V té době byla zakončena hradbami 
a Uničovskou bránou. Původní známý název se 
zachoval i při stanovování názvů v roce 1893  
a následně v roce 1900, kdy byl přeložen do češ-
tiny. Co se změnilo, byl rozsah ulice pod tímto 
názvem, který se ustálil v roce 1900 a kromě 
protektorátního období zůstal zachován. V roce 
1918 bylo za účelem pocty prvnímu preziden-
tovi ČSR vybráno jméno T. G. Masaryka právě 
pro tuto hlavní ulici, i když i volba se neobešla 
bez kritiky. Za 2. světové války byl Masaryk na-
hrazen datem počátku německé okupace Čech  
a Moravy (15. březen) a ulice se kvůli zdůraznění 
prodloužila až na Staroměstské náměstí. Ihned 
po osvobození bylo ulici jméno Masarykova 
vráceno (i původní rozsah), aby jej komunis-
tický režim záhy zase nahradil, nejspíš shodou 
okolností opět datem, tentokrát osvobození 
naší vlasti sovětskou armádou. Po pádu režimu 
zaujal místo v seznamu ulic opět T. G. Masaryk. 
Již nyní můžeme říci, že je to k dnešnímu dni 
nejdelší doba, po kterou v názvu zůstává. Tato 
ulice je změnami ve svém názvu zářným příkla-
dem odrazu historie země ve jménech ulic. 

Proměny názvu: Neustädterstrasse – pův. ulice 
byla ukončena Uničovskou bránou u dnešní po-
likliniky  Neustädterstrasse – Uničovská třída 
vedoucí až na Uničovské předměstí vč. dnešní Ví-
tězné, části Žerotínovy a Staroměstského náměstí 
až k dnešní Uničovské ulici (1893)  Uničovská 
– po dnešní polikliniku (1900)  Masarykova 
(1918)  Strasse des 15. März – zahrnovala  
i dnešní Vítěznou a část Žerotínovy, na ni nava-
zovalo Staroměstské náměstí (1940)  Masary-
kova – opět jen po ulici tehdy již Vítěznou (1945) 
 9. května (1958)  Masarykova (1990)

Ivana Kubíčková

Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Arabské jaro / Miloš Mendel 
Mise Afghánistán / Tomáš Šebek
 Zlatý poklad / Markéta Šichtařová a  Vladimír Pikora 
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Pro dospělé
Zpravodajství denně přinášejí informace tý-
kající se situace na Blízkém východě, rozebí-
rá se problematika islamizace, problematika 
uprchlíků z válečných zón, problematika 
ekonomických migrantů. K osvětlení ně-
kterých pojmů, úhlů pohledu a souvislostí 
by mohla přispět publikace Arabské jaro 
Miloše Mendela. Eufemistický výraz „arab-
ské jaro“ se stal všeobecně užívaným klišé 
pro politický a ideologický vývoj v zemích 
Blízkého východu a severní Afriky od ledna 
2011. Autor nabízí českému čtenáři výklad  
o historickém, sociálním a kulturním poza-
dí současného vývoje na Blízkém východě. 
Podává výklad specifických rysů arabské 
politické kultury, problematiky lokálních 
identit tamějších společností, odlišností ob-
lastí arabského světa a konfrontace „seku-
lárních“ ideologií autoritářských režimů  
a tradičních monarchií s nevyhnutelným 
procesem islamizace arabských společností, 
a to v kontextu mezinárodní politiky od dob 
kolonialismu až do žhavé současnosti.
Jiný náhled nabídne kniha chirurga Tomáše 
Šebka s názvem Mise Afghánistán. Tomáš 
Šebek byl v Afghánistánu dvakrát, v roce 
2013 a 2015, pokaždé s Lékaři bez hranic. 
Mezi zákroky, při nichž operoval těžce zra-
něné z bojů, léčil i docela „běžné“ úrazy, 
fotil a psal. Výsledkem je soubor záznamů, 
které zaujmou nejen autentickou a syrovou 
výpovědí, ale i neotřelým pohledem na život 
v pusté hornaté krajině. Šebkovo vyprávění 

je osobité a mnohdy humorné. Je to nepa-
tetické svědectví lékaře a přítele Afghánců, 
jejichž zemi už několik desetiletí sužují teror 
a válečné konflikty.

Pro děti
Naši známí ekonomové Markéta Šichtařová 
a Vladimír Pikora se po populárních titu-
lech pro dospělé pustili tentokrát do knihy 
pro děti. Bohatě ilustrovaná kniha pohádek 
nazvaná Zlatý poklad je určena pro děti od 
6 do 13 let. Vše se tu točí kolem peněz. Pří-
běhy se hemží pohádkovými bytostmi, vy-
chytralými podvodníky, moudrými i méně 
moudrými lidmi i zvířátky: Je lepší schovat 
zlato pod polštář, nebo raději do skřítčí ban-
ky? Odnese si čert Honzu do pekla, proto-
že si špatně přečetl smlouvu o půjčce, nebo 
Honza přijde zavčasu k rozumu a čerta pře-
chytračí? Naučí se Daniel od trola, jak se vy-
hnout riziku, nebo ho spolkne mořská oblu-
da? Vysvobodí rozpustilá Bára staré lichváře 
od kletby, nebo sama skončí mezi strašidly? 
Jedno ale mají všechny pohádky společné: 
laskavým a nenásilným způsobem vysvětlují 
základní pojmy finanční gramotnosti.

Tituly Mise Afghánistán a Zlatý poklad jsou 
zařazeny do podzimního kola tzv. Velkého 
knižního čtvrtku, kdy v jeden den vychá-
zejí tituly napříč žánry, u nichž nakladatelé 
předpokládají, že budou patřit k bestsele-
rům.

lf

Jôž só tô zas – Klôzovsky hodê (7. lêstopádô)
Padá lêsti padá, bôde brzo mráz,
vêpálimê šlihovicô, hodê toť só zas…

Dovolte mi pozvat Vás na lidovou veselici 
Kluzovské hody, která proběhne v obci Ha-
ňovice v sobotu 7. listopadu. Není to klasic-
ké posvícení, jde o neformální ukončení ze-
mědělské sezóny. Polní práce končí, „je čas 
hodnotit zemědělskou sezónu“.
Kluzovské posvícení připadá na neděli po 
Všech svatých. Kluzov je nepatrná vesnič-
ka patřící pod správu obce Haňovice a pod 
duchovní správu chudobínskou. Není v ní 
ani kaple ani kaplička, je to jen shluk domků 
okolo potoka. A přece tato vesnička slaví své 
posvícení – Klôzovsky hodê. V původní po-
době se slavily do 1. světové války a v menší 
míře do 2. světové války. Obnovené hody se 
slaví od roku 1998.
Hodová veselice začíná průvodem masek 
na Kluzově ve Žmole a se zastávkami projde 
celou vesnicí až do kulturního domu v Ha-
ňovicích, kde za doprovodu dechové kapely 
Nákelanka pokračuje až do nočních hodin.

Ladislav Látal, starosta Klôzova

Program
13.45  Sraz masek a účastníků  průvodu na Kluzově
               ve Žmole
14.00  Průvod Kluzovem s dechovou hudbou
               Nákelanka
14.15  Slavnostní proslov starosty Kluzova na
                Horním náměstí
14.30  Občerstvení v pekařství Ô Hedvikê,
                v cukrárně Ô Němcu, v hospůdce Ô Hynku 
                a ve mlýně Ô Damovskéch
15.00  Předání hodového jelita na klôzovské lóce
15.15  Hodové pohoštění na Dolním náměstí 
                   v řeznictví Ô Valóchu a na zastávce Ô Boženkê
15.30  Průvod obcí do kulturního domu 
               v Haňovicích
16.00  Lidová veselice při dechovce
18.00  Kulturní vložka – Haňovské Shock I
18.15  Pokračování veselice při dechovce
19.15  Tombola
20.00  Taneční večer s kapelou Za 3 kačky
21.00  Kulturní vložka – Haňovské Shock II
21.15  Taneční večer pokračuje



Před nastávajícími rodiči stojí 
nejen otázka, jak se o očekáva-
ného potomka postarat a jak 
jej zabezpečit, ale i všelijaké 
úkony a povinnosti, o nichž 
možná předem ani neví. Pojď-
me se proto podívat na to, co je 
třeba v souvislosti s příchodem 
dítěte na svět zařídit.

Před porodem
Možností, jak se v těhotenství 
udržovat v dobré kondici, je cvi-
čení pro těhotné, ať už na souši, 
nebo ve vodě. V Litovli mohou 
nastávající maminky cvičit kaž-
dé pondělí od 16.30 hodin v Ma-
teřském centru Rybička. Cvičení 
pro těhotné nabízejí také porod-
nice ve Šternberku i Olomouci.
Obě porodnice zajišťují rovněž 
dobrovolné kurzy předporodní 
přípravy, ve kterých se budoucí 
maminky dozví víc o průběhu 
porodu, péči o dítě, kojení atd. 
Zájemci se také mohou domlu-
vit na prohlídce porodního sálu 
i lůžkového oddělení.
Šest až osm týdnů před očekáva-
ným termínem porodu nastoupí 
žena na mateřskou dovolenou. 
Tiskopis na žádost o peněžitou 
podporu v mateřství (PPM) zís-
ká nastávající maminka u svého 
gynekologa, který ji potvrdí. 
Žádost odevzdá těhotná žena 
svému zaměstnavateli. V pří-
padě, že je osobou samostatně 
výdělečně činnou, podá ji přímo 
na Okresní správu sociálního 
zabezpečení.

V případě, že žena nesplňuje 
podmínky pro přiznání PPM 
(např. při déledobější nezaměst-
nanosti), je jí přiznán rodičov-
ský příspěvek.
Mateřská dovolená trvá u jed-
noho dítěte 28 týdnů (u dvojčat 
a vícerčat 37 týdnů) a po šesti-
nedělí na ni může místo ženy 
nastoupit i muž.
Před narozením potomka by si 
nastávající rodiče měli vybrat 
lékaře pro své dítě a domluvit se  
s ním na budoucí péči.
V případě, že pár, který očeká-
vá miminko, není sezdaný, měl 
by (nejlépe ještě před porodem) 
navštívit kteroukoli matriku. 
Tady mu na jeho žádost vystaví 
zápis o určení otcovství k ne-
narozenému dítěti souhlasným 
prohlášením rodičů. K vyříze-
ní jsou třeba občanské průkazy  

a rodné listy rodičů a těhoten-
ský průkaz. (V případě ovdovělé 
ženy úmrtní list manžela, v pří-
padě rozvedené ženy rozsudek  
 rozvodu manželství.) Souhlasné 
prohlášení je možné učinit i po 
narození dítěte.
Bez souhlasného prohlášení  
o otcovství není otec dítěte do 
matriky zapsán a dítě nese pří-
jmení matky.

Porod
Litovelské maminky nejčastěji 
rodí v porodnici ve Šternberku 
nebo v Olomouci. V obou pří-
padech mohou ženy, které rodí 
v samostatných boxech, využít 
teplé sprchy (příp. vany), ma-
sáží, aromaterapie nebo muzi-
koterapie a dalších pomůcek, 
které slouží ke zmírnění stresu 
a bolesti.
V obou porodnicích je možná 
přítomnost partnera rodičky  
nebo jiné blízké osoby u porodu 
zdarma.
Pokud proběhne porod v po-
řádku, podporují obě porod-
nice i bonding, tj. těsný tělesný 
kontakt novorozeněte s matkou 
hned po porodu, a jejich blíz-
kost po celou další dobu.
Do porodnice si vedle vybavení 
pro sebe a miminko žena musí 
vzít občanský průkaz, průkaz 
zdravotního pojištění a odda-
cí list (nebo zápis o prohlášení  
o otcovství). Rodiče dále sepíší 
souhlasné  prohlášení o jménu 
dítěte (v porodnici je k dispozici 
tiskopis). Porodnice pak obvyk-
le zajistí zápis dítěte do matriky 
narození v místě. (Není to ale 
jeho povinnost.) V případě, že 
rodiče potřebné dokumenty ne-
předají, je na nich, aby si vysta-
vení rodného listu dítěte zařídili 
na příslušné matrice sami. 
Křestní jméno musí dát rodiče 
dítěti do měsíce od narození. 
Pokud tak neučiní, podá matrič-
ní úřad oznámení k soudu, který 
zahájí řízení o určení jména.

V České republice je možný  
i porod v domácím prostředí. 
Žena by však měla být zdravá 
a prožívat těhotenství bez kom-
plikací. Nejen při porodu, ale  
i před ním a po něm, jí pomůže 
porodní asistentka.

Žena může využít i pomoci duly, 
která nenahrazuje zdravotnici, 
ale poskytuje matce psychickou 
a emocionální podporu i rady 
v těhotenství, při porodu i po 
něm, a to jak ve zdravotnickém 
zařízení, tak doma.

Po porodu
Po porodu mohou maminky 
potřebovat poradit s kojením. 
Pomoc najdou u porodních 
asistentek, dul nebo laktačních 
poradkyň. 

Do 2 dnů od návratu z porod-
nice by měli rodiče kontaktovat 
vybraného pediatra, který dítě 
navštíví doma.
Do 8 dnů od narození musí zá-
konný zástupce přihlásit dítě 
u zdravotní pojišťovny, u níž je 
pojištěná jeho matka. Nemá-li 
matka zdravotní pojištění (např. 
cizinka), je dítě přihlášeno v po-
jišťovně otce.

Před uplynutím mateřské do-
volené je třeba vyřídit si dovo-
lenou rodičovskou, která na ni 
navazuje. Nastoupit na ni může 
buď matka, nebo otec, mohou 
se i střídat. Nárok na ni mají do 
tří let dítěte. Po dohodě se za-
městnavatelem je možné zůstat 
s dítětem doma do jeho čtyř let 
formou neplaceného volna (po-
jištění v té době platí stát).
O rodičovský příspěvek rodič 
žádá na odboru státní sociální 
podpory příslušného úřadu prá-
ce. V roce 2015 činí celková výše 
příspěvku 220 tisíc Kč. Podle 
svého rozhodnutí si může rodič 
jeho výplatu rozložit na 19 měsí-
ců až 4 roky.
Rodina, jejíž příjem v předcho-
zím kalendářním období ne-
překročil 2,7násobek životního 
minima, si na úřadu práce může 
zažádat o jednorázové porodné.

Jak při mateřské, tak při rodi-
čovské dovolené je možné si při-
vydělávat, a to jak na smlouvu či 
dohodu, tak jako OSVČ. Rodič 
pouze nesmí pracovat na stejné 
pozici (resp. na stejnou smlou-
vu) jako před MD/RD.
Nezapomínejte, že i za dítě je 
třeba hradit poplatek za svoz 
komunálního odpadu. V Litovli 
se platí až po uplynutí jednoho 
roku dítěte. (Např. za dítě na-
rozené v listopadu 2015 se pla-
tí poměrná částka od listopadu  
2016.)                                                hk
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Mateřství – co je třeba vyřídit před příchodem dítěte a po něm

Vítání dětí do svazku města Litovle je tradiční slavnost, při níž jsou několikrát do roka 
nově narození občánci přivítáni v obřadní síni radnice starostou města a obdarováni.
Aby mohla být matka s nově narozeným potomkem k vítání pozvána, je třeba, aby 
(kvůli zákonu na ochranu osobních údajů) vyplnila souhlas se zasláním pozvánky 
na vítání a odevzdala jej na matrice. Může tak učinit i prostřednictvím formuláře, který 
je k dispozci na hlavní straně webových stránek města www.litovel.eu.

OSSZ Olomouc
tř. Kosmonautů 1151/6C, Olomouc
tel.: 585 708 111

Městský úřad Litovel – matrika
náměstí Př. Otakara 779, Litovel
tel. 585 153 114 / 115

Více o porodnicích na webech.
Šternberk:
nemocnicesternberk .agel.cz/ 
pracoviste/oddeleni/gyn-por.html
Olomouc
www.fnol.cz/perinatologicke-cen-
trum_57

Další informace i kontakty např. na:
www.unipa.cz

Více o dulách i kontaktech na ně:
www.duly.cz
www.mojedula.cz

Kontaktní pracoviště
Úřadu práce ČR  
Poděbradova 751/2, Litovel
tel.: 950 141 230

Seznam a informace např. na:
www.kojeni.cz
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Žabičky
Plavání rodičů s dětmi od 2 do 4 let.
Kde: plavecký bazén ZŠ Vítězná

Raníček
Klub určený dětem od 2,5 let, který 
funguje jako příprava do školky. Děti 
si v něm hrají, kreslí, zpívají, tančí, 
cvičí a také se učí základním návy-
kům sociálního chování.
Kde: Dům dětí a mládeže Litovel

Pastelka
Výtvarný kroužek, ve kterém děti 
pracují s temperovými, vodovými, 
prstovými, pískovými barvami, 
kreslí tužkou, pastelkami, křídou, 
uhlem, provádí různé lepení, stříhá-
ní, koláže...
Kde: Dům dětí a mládeže Litovel

Cipísek
Tělovýchovný kroužek, ve kterém na 
děti čeká cvičení s hudbou, cvičení 
pro správné držení těla, dechová 
cvičení, cvičení na nářadí (kladina, 
švédská bedna, žebřiny), pohybové 
hry.
Kde: Dům dětí a mládeže Litovel

Divadélko Rolnička
Dramatický kroužek.
Kde: Dům dětí a mládeže Litovel

Cvičení pro děti
Asociace sport pro všechny pořádá 
na sokolovně cvičení pro děti ve 
věku 3–6 let. Na programu je roz-
cvička, cvičení na nářadí, s míči atp. 
odpovídající věku dítěte. Podmín-
kou je, aby dítě vydrželo samo bez 
rodičů.
Kde: TJ Tatran Litovel, oddíl ASPV 

Mini Kaster
Taneční kroužek pro děti ve věku 
4–7 let, ve kterém se nacvičí taneční 
technika a následně taneční formace 
na vybranou hudbu. Děti vystupují 
na akcích a jezdí na taneční soutěže. 
Kde: Dům dětí a mládeže Litovel 

Vodníček
Plavecký kroužek pro děti od 4 do 5 
let. Orientace ve vodě a pod vodou, 
splývání na břiše i na zádech, nácvik 

správného dýchání, především vý-
dechy do vody, procvičování temp, 
skákání, nácvik šipky, hry, u šikovných 
řízené pády do vody, lovení potope-
ných pomůcek. Nejdůležitější součást 
výuky je bezpečnost a získání přiroze-
ného respektu z vodního prostředí.
Kde: Plavecký bazén ZŠ Vítězná

Tenis
Trénink pro nejmenší hráče zahrnu-
je kondiční a motorická cvičení (hry, 
probíhání žebříčku, kužely atd.), 
seznámení se základními údery  
a osvojení práce s balónkem (udržet 
míček na raketě, odehrání balónku  
z místa, chytání míčků). Tenisová síť 
(mini tenisová síť) i hřiště jsou pro 
děti přizpůsobené.
Kde: TJ Tatran Litovel, tenisový oddíl

Vydrýsek
Plavecký kroužek pro děti od 5 do 7 
let. (Náplň viz kroužek Vodníček.)
Kde: Plavecký bazén ZŠ Vítězná

Angličtina pro nejmenší
Přirozená výuka cizího jazyka pro-
střednictvím jazykových her, písni-
ček, říkanek, práce s obrázky.
Kde: Dům dětí a mládeže Litovel

Angličtina pro děti
Obdobný kroužek angličtiny vedený 
učitelkou ZŠ.
Kde: ZŠ Vítězná Litovel

Keramický kroužek
Děti mohou navštěvovat buď krou-
žek keramiky pro rodiče s dětmi, 
nebo samostatnou keramiku.
Kde: Dům dětí a mládeže Litovel

Škola nanečisto
Zábavné seznámení s nejrůznějšími 
školními aktivitami. Děti si vyzkouší, 
co je ve škole bude čekat: výtvarné  
a pracovní aktivity, sportování, hra-
ní s angličtinou i počítači a samo-
zřejmě i s písmenky. Děti zároveň 
poznají prostředí školy a postupně  
i všechny učitele prvního stupně.
Kde: ZŠ Vítězná Litovel

Sportovní přípravky
Od 5 let mohou děti chodit do fot-
balové nebo florbalové přípravky.
Kde: TJ Tatran Litovel
oddíl fotbalu, oddíl florbalu

Snažili jsme se sestavit co nejobsáhlejší seznam aktivit a kroužků v Litovli, které 
jsou určeny dětem mladším šesti let. I přesto je možné, že není úplný. Víte-li  
o nějaké další aktivitě, kterou byste chtěli zveřejnit, neváhejte nás kontaktovat.

OD 2 LET

OD 3 LET

OD 4 LET

OD 5 LET

Mateřské centrum Rybička
Mateřské centrum Rybička  
v Litovli vzniklo v roce 2003 
jako jedno ze středisek Chari-
ty. Postupem času se jeho čin-
nost rozvíjí a proměňuje podle 
zájmu rodičů. Zatímco zpočát-
ku fungovalo dva dny v týd-
nu, dnes už nabízí pravidelný 
program od pondělí do pátku  
a někdy i v sobotu.

Proč nebýt doma, ale v MC
„Mateřské centrum nabízí ro-
diči s dítětem možnost strávit 
spolu čas aktivně. Nejen že jsou 
spolu doma, maminka vaří nebo 
uklízí a dítě si hraje tak, aby na 
ni vidělo. Tady pro ně vymyslím 
a připravím program, nemusí 
nikomu nic povídat, můžou se 
věnovat jenom sobě. Někdo to 
tak doma má běžně, jinde to ale 
sklouzává do těch povinností,“ 
přibližuje koordinátorka MC 
Rybička Jarmila Dospivová jeho 
podstatu.
Těžištěm činnosti MC jsou pro-
to dopoledne s programem. Jed-
nou v týdnu mohou přijít rodiče 
s dětmi od 1 do 2 let, dvakrát 
týdně je program pro děti od 2 
do 4 let. 
Během programu si děti s rodiči 
nejprve zacvičí. Pak přijdou na 
řadu hudební nástroje, jichž si 
užijí i ti malí, a zpívání. Po sva-
čině čeká děti výtvarná činnost. 
Na závěr zahraje koordinátorka 
maňáskovou pohádku a s obráz-
kem na vymalování děti odchá-
zejí domů.

Další nabídka
„Protože první tři roky života 
tráví dítě převážně s maminkou, 
je na ní přirozeně závislé. Takže 
když má pak nastoupit do škol-
ky, může dítě brečet, mamin-
ka je nervózní, jak to potomek 
zvládá...,“ vysvětluje Jarmila 
Dospivová, proč před dvěma 
lety vznikla na žádost maminek 
miniškolka. „Miniškolka pomá-
há ten přechod zvládnout. Dítě 
od 2 let sem může chodit na 
jedno nebo dvě dopoledne týd-
ně. Pokud s ním maminka cho-
dí i na společný program, zná už 
prostředí a je pro něj jednodušší 

tady vydržet samo.“
Do miniškolky je třeba přihlásit 
se alespoň na měsíc. Třikrát do 
roka nabízí MC ukázkovou ho-
dinu.
Páteční dopoledne je věnováno 
maminkám s miminky. Není při 
něm lektorka ani daný program.  
Na schůzce si maminky můžou 
vyměnit zkušenosti s péčí o dítě, 
poradit si, sdílet.
Na žádný program nemusí chodit 
rodiče pravidelně a kromě mini- 
školky se nic neplatí dopředu.
MC nabízí i cvičení pro těhotné 
nebo angličtinu pro předškolní 
děti. Jednou do měsíce se konají 
odborné přednášky zaměřené 
na výchovu dětí.
V centru probíhá i společenství 
manželů, kde si několik manžel-
ských párů vyměňuje zkušenos-
ti. Jejich navazující manželské 
večery jsou určeny manželům, 
kteří chtějí pracovat na vztahu. 

Nejen pro maminky
Je to sice centrum mateřské, ví-
táni zde jsou ale i tatínci. „Za 
dobu, co mateřské centrum 
existuje, jím prošlo i několik 
tatínků, kteří sem s dětmi cho-
dili opakovaně. Dokonce jsme 
tu měli i tatínka na rodičovské  
dovolené. Většina maminek ob-
divovala, že do toho šel,“ říká 
Jarmila Dospivová.
A maličko je to taky centrum 
zvířecí. Od loňského roku jsou 
maskoty MC tři morčata, která 
děti s oblibou krmí trávou.
Zájem o společné výtvarné čin-
nosti maminek dal před něko-
lika lety vzniknout charitativní 
činnosti. Své výrobky mamin-
ky prodávaly na filipojakubské 
pouti, vánočních i velikonoč-
ních prodejních výstavách, při-
nášely je darem do nemocnice. 
V současnosti je zájem mami-
nek o výtvarné práce malý, pro-
to přetrval jen výroční prodej 
výrobků MC. Výtěžek z něj pu-
tuje prostřednictvím programu 
Adopce na dálku na podporu 
indické dívky Aschwithy.

Kompletní nabídku MC najdete 
na www.mcrybicka.cz.              hk

Aktivity a kroužky pro děti předškolního věku

Setkávání maminek na mateřské dovolené probíhá i v některých obcích.
Třeba v Pňovicích se už třetím rokem scházejí maminky v chladném období  
v budově staré školy. Přicházejí i s dětmi, pro které donesou nějaké hračky. Mo-
hou tady sdílet zkušenosti, popovídat si, seznámit se s maminkami, které se do 
obce přistěhovaly. Setkání, která jsou otevřená i maminkám z okolních vesnic, 
probíhají každou středu v 16 hodin. Kdo by potřeboval vědět víc, může se obrátit 
na paní Lucii Ruprechtovou (Ruprechtova.L@seznam.cz).

SETKÁVAJÍ SE I MAMINKY V OBCÍCH
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1. 9.–24. 11., prostory TIC při MK Litovel, PO–PÁ 8–17, SO 9–12 a 12.30–15 
hodin, vstupné dobrovolné
HVĚZDY STŘÍBRNÉHO PLÁTNA  Výstava fotografií a zajímavostí ze světa 
slavných osobností, herecká šatna, dobová móda, kino – plakáty. (Baarová, 
Beneš, Burian, Gollová, Haas, Kabátová, Mandlová, Marvan, Nový aj.)

út 3. 11., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: 350/300/280/250 Kč, 
na místě příplatek +50 Kč
Jeff Baron: NÁVŠTĚVY U PANA GREENA  Legrační i dojemný příběh lásky 
a odpouštění. Co začíná jako komedie kontrastu kultur, se vyvíjí ve vyhrocený 
příběh o riziku osamělosti, předsudků a netolerance. 

5. 11. – 28. 11., Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17, PÁ 8–13, 
SO 10-13 hodin
SAMUEL LANGER – OBRAZY  výstava obrazů, vernisáž: středa 4. 11. v 17 hod.

so 7. 11., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hodin, vstupné v předprodeji 200 Kč,  
na místě 250 Kč
MICHAL HRŮZA s kapelou HRŮZY  Koncert populárního českého zpěváka. 
Mezi jeho nejznámější písně patří Zakázané uvolnění, Budu ti vyprávět, Duše 
do vesmíru, Sbohem a šáteček, Bílá velryba a mnoho dalších.

čt 12. 11., varna Pivovaru Litovel, 19 hodin, vstupné: 120 Kč
KATEŘINA ENGLICHOVÁ A VILÉM VEVERKA  Kateřina Englichová – harfa, 
Vilém Veverka – hoboj; koncert KPH; generální sponzor: Pivovar Litovel, a. s.

so 14. 11., Velký a Malý sál Záložny v Litovli, 18 hodin, vstupné: 120 Kč, bez 
místenky 60 Kč
ZÁVĚREČNÁ KOLONA TANEČNÍHO KURZU  Do všech prostor vstup pouze 
ve společenském oblečení (pánové s kravatou)!

po 23. 11.,  Koncertní sál MK, od 19 hodin, vstupné: v předprodeji 150 Kč,  
na místě 200 Kč
ZDENĚK TROŠKA – ŘEKNU VŠE, CO VÍM  Pořad, ve kterém populární  
režisér vypráví o své práci, filmové tvorbě a zážitcích z natáčení a ve kterém se 
diváci prostřednictvím dotazů dozví vše, co je zajímá.

st 25. 11., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hodin, vstupné v předprodeji 100 Kč, 
na místě 150 Kč
TAJE THAJSKA  Promítání cestovatelů manželů Motani na téma Taje Thaj-
ska. Zlaté lesklé chrámy, zapálené kouřové tyčinky, cinkání drobných mincí, 
monotónní modlitby, vůně kokosové polévky, záplavy úsměvů, indičtí sloni...

pá 27. 11., vestibul MK Litovel, 8–17 hodin
18. ROČNÍK PRODEJE VÁNOČNÍ HVĚZDY  Prodej pořádá Sdružení Šance 
– sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí při 
Dětské klinice FN v Olomouci, za pomoci studentů GJO v Litovli.

pá 27. 11., náměstí Přemysla Otakara v Litovli, od 15 hodin, volný vstup
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU  účinkují: děti z místních 
mateřských a základních škol, SPS Senzakord; nebude chybět Ježíškova pošta

so 28. 11., Velký sál Záložny v Litovli, od 14 hodin, vstupné: 100 Kč
ADVENTNÍ TVOŘENÍ  tvoření vánočních a adventních dekorací pod vede-
ním zkušené floristky z Olomouce; v ceně je vstup a základní materiál, přízdo-
by dle výběru lze zakoupit na místě

po 30. 11., Koncertní sál MK, od 19 hodin, vstupné: v předprodeji 110 Kč,  
na místě 160 Kč
PAVLÍNA JÍŠOVÁ, ADÉLA JONÁŠOVÁ a HUBERTUS  Koncert jihočeské 
písničkářky s dcerou. Rodinná dvojice představí publiku deváté album, které 
mapuje více než třicetileté působení Pavlíny Jíšové na hudební scéně. Vystou-
pí s nimi kapela Hubertus.
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Příslib adventního programu
  1. 12.  PETRA JANŮ (vánoční koncert)
 VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVY
  4. 12.  VYPOUŠTĚNÍ BALONKŮ S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI 
  5. 12.  SLET ČERTŮ, MIKULÁŠŮ A ANDĚLŮ 
  9. 12.  ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY + MARTIN MAXA 
11. 12.  FARMÁŘSKÉ TRHY + MRAZÍK
13. 12.  VÁNOČNÍ RYBOVA MŠE
17. 12.  DOBOVÉ VÁNOCE A ZVYKY
20. 12.  VÁNOČNÍ KONCERT SENZAKORDU

Kateřinu Englichovou a Viléma 
Veverku, přední hráče evropské 
hudební scény, spojil dohroma-
dy výjimečný cit pro komorní 
hudbu a touha překonávat stá-
vající interpretační limity. Svým 
posluchačům po celém světě 
nabízejí strhující interpretaci  
v těch nejnáročnějších partech.
Harfenistku Kateřinu Englicho-
vou můžeme zařadit k předním 
evropským interpretům naší 
doby. Po studiu na Curtisově 
institutu ve Filadelfii a vítězství 
v řadě mezinárodních soutěží 
v USA a Itálii se soustředila vý-
hradně na dráhu sólové hráčky. 
Několik let účinkovala s Fila-
delfským orchestrem. Kateřina 
Englichová je zároveň vyhle-
dávanou komorní partnerkou, 
spolupracovala s Michaelem 
Koflerem, Gerardem Caussé, 
Ivanem Ženatým aj. Věnuje se 
také interpretaci soudobé hud-
by a řada skladatelů jí dediko-
vala své skladby, např. Sylvie 
Bodorová, Zdeněk Lukáš, Jan F. 
Fischer, Luboš Sluka aj. Kateři-
na obdržela Cenu Komorního 
spolku při České filharmonii za 
přínos v komorní hudbě, je dr-
žitelkou prvních cen z mnoha 
mezinárodních soutěží, porot-
kyní v mezinárodních soutěžích, 
pomáhá dětem z dětských do-
movů, byla tváří firmy Avon při 
kampani proti rakovině prsu. 
Vilém Veverka je jedním  
z nejrespektovanějších českých 
hobojistů. Absolvoval Praž-
skou konzervatoř a Akademii 
múzických umění v Praze, na-
vštěvoval kurzy významného 
francouzského hobojisty Jean-
-Louis Capezzaliho. Zásadní 
impuls v jeho uměleckém roz-
voji však přineslo účinkování  
v Gustav Mahler Jugendor-
chester a následné studium  
u předního německého hobo-
jisty Dominika Wollenwebera  
v Berlíně, na které navázal dvou-

letým účinkováním v proslulé 
Berlínské filharmonii. Nastou-
pená cesta vyvrcholila trium-
fem v jedné z nejprestižnějších 
hobojových soutěží – Tokyo / 
Sony Music Foundation (2003). 
Jako sólista vystupuje s význam-
nými českými i zahraničními 
orchestry. Nahrál a v českých 
premiérách provedl řadu nároč-
ných skladeb druhé poloviny 20. 
století, včetně koncertu Marka 
Kopelenta A few Minutes with 
an Oboist. Je sólistou Filharmo-
nie Brno, zakládajícím členem 
PhilHarmonia Octet Prague 
– a New Approach Ensemble  
a oficiálním hráčem firmy Bu-
ffet-Crampon France. V roce 
2009 mu vyšlo společně s Kateři-
nou Englichovou (harfa) a Ivem 
Kahánkem (klavír) debutové 
CD Risonanza u Supraphonu, 
v témže roce sólová nahrávka 
Martinů Hobojového koncertu 
u vydavatelství Arco Diva.
K poslechu této výjimečné dvo-
jice vás zveme do originálního 
prostředí varny Pivovaru Li-
tovel. Koncert se koná ve čtvr-
tek 12. listopadu v 19 hodin. 
Vstupné je 120 Kč. Vstupenky si 
můžete zakoupit v TIC při MK 
Litovel na náměstí Přemysla 
Otakara.                                   MK

Výjimeční hudebníci v pivovaru



Pozvánky

KULTURA, ZÁBAVA / 13

Strukturální obrazy Samuela Langera
Obrazy olomouckého malí-
ře Samuela Langera jde stěží 
převést do dvojrozměrné ro-
viny novinového tisku. Nelze 
proto než doporučit, abyste si 
je v celé plasticitě a barevnosti 
prohlédli na výstavě, která se 
koná od 5. do 28. listopadu ve 
Výstavní síni Městského klubu.

Můžete na úvod představit 
sebe i svou uměleckou cestu?
Pocházím z Prahy, kde jsem se 
roku 1951 narodil a kde jsem žil 
až do své maturity na Střední ze-
mědělské technické škole v Měl-
níku. Už od roku 1976 ale žiju  
v Olomouci. Aktivnímu malo-
vání jsem se začal věnovat asi 
kolem roku 2000. Tehdy jsem si 
začal více uvědomovat vliv, kte-
rý na mě mělo studium zahrad-
ní architektury.           

Jakou technikou obra-
zy tvoříte a proč právě 
jí?
Mé obrazy jsou tvořeny 
velmi barevnými kon-
trastními strukturální-
mi kompozicemi, které 
mají člověka oslovovat  
a komunikovat s ním.

Výstava obrazů, která 
se v listopadu před-
staví v Litovli, byla při 
většině ostatních pří-
ležitostí realizována 
pod názvem Utajená 
Země. Odhalíte nám 
přesto tajemství její 
podstaty?
Ve své tvorbě se neu-
stále zabývám tématem světa 
lidí žijících na Zemi. Přemýšlím, 
jak ovlivňuje Země lidi (napří-

klad svými barvami, tvary, stíny, 
světly atd.). Jak působí na naši 
mysl a city. To je nevyčerpatelné 
téma mé tvorby.                          hk

Samuel Langer: Počátek

Jihočeská písničkářka Pavlína 
Jíšová má na svém kontě 9 só-
lových alb. Její repertoár skýtá 
více než 150 původních písní. 
Její hlas je možné slyšet na více 
než sedmdesáti albech české 
produkce. Spolupracuje s růz-
nými muzikanty, v současnosti 
ji nejčastěji doprovází Adéla Jo-
nášová (akustická kytara, piano, 
irské flétny, mandolína, zpěv).
Rodinná dvojice matka a dcera 
představí publiku deváté album, 
které mapuje více než třicetileté 
působení Pavlíny Jíšové na hu-
dební scéně. Cédéčko nese ná-
zev Pavlína Jíšová a přátelé – To 
já, písnička. Na koncertě zazní 
i některé autorské písně Adély 
Jonášové, které byly natočeny 
na její debutové CD Teď a tady.
Na koncertě v Litovli zazní i pár 
písní v duchu vánočních tradic.

Kapela Hubertus vznikla jako 
duo již v roce 2001, ale v sou-
časném obsazení (kytara, basa, 
housle, bicí) hraje od roku 2005. 
Tehdy vznikl i její název, neboť 
zakladatelé byli myslivci a so-
kolníci, kteří se bez hubertusu 
(vlněný dlouhý kabát) neobe-
jdou v žádném ročním obdo-
bí. Jediným myslivcem, sokol-
níkem a ochranářem přírody  
v kapele dnes je její kapelník. 
Ondra Csik, autor písní, ka-
pelník, zpěvák, hráč na kytaru, 
banjo, dobro, foukací harmo-
niky a jiné hudební nástroje, 
především baví sebe a se stej-
nou vervou i všechny hudbymi-
lovné příznivce stylu country, 
folk, rock, bluegrass i na lido-
vou notečku. Kapela vystupuje 
v soukromí na různých akcích, 
festivalech, soutěžích či letních 
zábavách nebo slavnostech, kde 
se prezentuje moderní country 
s vlastní tvorbou.
V hudební kuchyni Hubertu-
su se v roce 2011 uvařilo zatím 
poslední čtvrté CD s názvem 
Dáma. Za kmotry mu šli Jaro-
slav Hutka a Petr Schäfer (ka-
pelník Kelt Grass Bandu), který 
si na tomto vystoupení zahraje 
na banjo, a Mistr řezbář z Loštic 
Jaroslav Beneš. 
V současnosti se chystají písně 
pro CD, kterým si chce kapelník 
udělat v roce 2016 radost, a to  
k životnímu jubileu. 

Některé z těchto písní zazní na 
společném koncertě Pavlíny, 
Adély a Hubertusu v pondělí 
30. listopadu v 19 hodin.     MK 

Jíšová s dcerou 
a Hubertusem

Hudebník a zpěvák Michal Hrů-
za se na české hudební scéně po-
hybuje již více než 20 let. Hudbě 
se začal věnovat během studia 
na gymnáziu. V roce 1996 spo-
lečně s kolegy založil známou 
hudební skupinu Ready Kirken, 
se kterou vydal 5 hudebních alb 
a napsal pro ni víc než 50 písní 
(Černý brejle, 1+1, Krasohled).
V kapele působil 10 let, v roce 
2006 ji však opustil a založil si 
vlastní Kapelu Hrůzy. S ní vydal 
prozatím 3 studiová alba. 

Mezi jeho nejznámější písně 
patří Zakázané uvolnění, Budu 
ti vyprávět, Sbohem a šáteček, 
Napořád, Bílá velryba a mnoho 
dalších. 
Michal Hrůza je také autorem 
hudby k několika českým fil-
mům – Martin a Venuše, Lidice 
a Zakázané uvolnění. 
Na koncert Michala Hrůzy  
s Kapelou Hrůzy vás zveme do 
Velkého sálu Záložny v Litovli  
v sobotu 7. listopadu v 19 hodin. 

MK

Zakázané uvolnění s Hrůzou

Zdeněk Troška je jedním  
z nejpopulárnějších a nejúspěš-
nějších režisérů českého filmu  
v posledních dvaceti letech. Po-
chází z jihočeských Hoštic u Vo-
lyně, které se několikrát objevily  
v jeho filmech. Vystudoval Lycée 
Camot ve francouzském Dijonu 
a pražskou FAMU – obor filmo-
vá a divadelní režie. Jeho filmy 
viděli kromě českých diváků  
i diváci z 30 jiných zemí světa.

Zdeněk Troška připravil i něko-
lik hudebních snímků, např. me-
dailon sopranistky Magdaleny 
Hajóssyové nebo chopinovské 
variace Hledání modrého tónu. 
Inscenoval Verdiho operu Don 
Carlos na scéně Národního di-
vadla a ve Státní opeře Bizetovu 
Carmen a Dvořákovu Rusalku.
Na muzikálu Janka Ledeckého 
Hamlet se podílel jako režisér. 
Tvorba Zdeňka Trošky je terčem 

kritiky mnoha filmových odbor-
níků. On ale dokáže své filmy 
prodat a do svých projektů zlákat 
přední tváře showbyznysu.     MK

Zdeněk Troška řekne vše, co ví, 23. listopadu

ZA POHÁDKOU NA ČERVENKU
ne 1. 11. v 15 hod., sokolovna

První listopadovou neděli se mohou 
nejen děti přijít potěšit rozmarnou 
hudební pohádkou Čert Všudybyl  
a princezna Zlobilka. Hraná inscenace  
vznikla na motivy klasických českých 
pohádek.

NA KONCERT DO PŇOVIC
pá 6. 11. v 19 hod., sálek staré školy

Obec Pňovice, Kruh přátel hudby 
Pňovice a nadace Český hudební fond 
zvou milovníky klasické hudby na 
koncert Jitky Čechové (klavír) a Jana 
Páleníčka (violoncello). Na programu 
budou skladby Roberta Schumanna, 
Josefa Páleníčka a Bohuslava Marti-
nů. Vstupné je dobrovolné a všichni 
jsou srdečně zváni.



Na české ambasádě ve Víd-
ni se 28. září konalo Svato-
václavské posvícení. Kromě 
vedení Olomouckého kraje 
se jej zúčastnili také řeme-
slníci, výrobci regionálních 
produktů a umělecké spol-
ky charakterizující hanácký 
region. Mezi zúčastněnými 
se prezentovala i Litovel,  
a to v zastoupení SOŠ Lito-
vel. Žáci oboru kuchař – číšník 
se zapojili do přípravy bohatého 
rautového občerstvení a um ve 
zdobení perníčků předvedli žáci 
oboru cukrář. Velkým zájmem 
byla oceněna Hanácká môzêka, 
která všem zpříjemňovala ve-
čer, a také paní Hlavinková se 
svou keramikou i pan Tomanec 
s bronzovými šperky. Z regio-

nálních produktů uveďme na-
příklad mošty z Mezic, obchod  
To pravé z Hané, Olomoucké 
tvarůžky, sýry z Doubravského 
dvora nebo tlačenku z Troubelic. 
Všechny subjekty skvěle repre-
zentovaly svůj region a touto 
formou jim děkujeme.

Mgr. Josef Mrtýnek  
odborný garant Ochutnejte Hanou

Krásného slunečného dne 28. 
září oslavili pňovičtí občané 100 
let od narození letce, podplu-
kovníka v záloze in memoriam, 
Václava Obšila, který za 2. světo-
vé války ve službách RAF – krá-
lovského letectva Anglie položil 
svůj život při havárii letadla. 
Oslava začala nástupem vlajko-
nošů v historických uniformách 

u jeho rodného domu, 
kde nad hlavami hojného 
počtu občanů proletěli 
stíhači letectva ČR s JAS 
Gripeny. Po úvodních 
hymnách pokračovala 
akce výstavou, promí-
táním filmu a besedou. 
Děti se mohly povozit na 
obrněném transportéru. 
Celá akce byla důstojnou 

oslavou pňovického rodáka.
 Pavel Čunderle
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Paní Marie Hrubá jménem 
Muzejní společnosti Litovelska  
a Letopisecké komise pozvala 
již pošesté zájemce na vycházku 
po litovelském hřbitově. Poča-
sí v těchto dnech nebylo úplně 
přívětivé, ale v sobotu 17. října 
odpoledne zrovna nepršelo. 
Někteří návštěvníci hřbitova již 
připravovali hroby na Dušičky, 

jiní se dostavili ve 14 hodin pěš-
ky, na kole, autem či autobusem 
k obřadní síni, kde vycházka za-
čala. V této souvislosti vyslovu-
jeme poděkování pohřební služ-
bě HRANDOP, která operativně 
umožnila vstup do této síně cel-
kem 29 zájemcům (z toho 13 
členům MSL). 
Ti se zde posadili a nasloucha-

li výkladu paní Marie Hrubé, 
tentokrát o barvách a symbolice 
barev. Následovaly krátké in-
formace o tom, co je nového na 
hřbitově, čím se zabýváme a co 
se připravuje.
Zhruba po půlhodině jsme se 
vydali do sekce O, kde jsme 
volně navázali na květnovou vy-
cházku a zabývali jsme se osudy 

hned několika osob a rodin.
Vzpomínkami a upřesňujícími 
informacemi přispělo několik 
účastníků akce. I jim děkujeme. 
Stálý zájem o vycházky nás vede 
k tomu, že plánujeme jejich po-
kračování i v roce 2016.

za organizátory 
Marie Hrubá a Robert Najman 

Za taji Thajska
s manželi Motani
Ve Velkém sále Záložny si ve 
středu 25. listopadu v 18 hodin 
budete moci vychutnat promí-
tání cestovatelů manželů Mota-
ni na téma Taje Thajska. O svém 
putování říkají:
Na naší cestě se vydáme do 
severního Thajska. Bangkok 
prozkoumáme křížem krážem. 
Budeme obdivovat krásné chrá-
my a zlaté buddhy. Vyhledáme 
plavající jeptišku a vypustíme 
si ptáčky pro štěstí. Navštívíme 
plovoucí trhy, ochutnáme thaj-
skou kuchyni, křupavou hou-
senku i cvrčka. Spoustu legrace 
zažijeme v opičím městě. Celé 
dny strávíme mezi slony, po-
hladíme si malé i velké tygry. 
Budeme pozorovat krokodýlí 
show, ale i hadí muže, jak hbitě 
zacházejí s královskou kobrou. 
Nebezpečné představení pak 
vyvrcholí polibkem smrti. Za-
posloucháme se do nezvyklých 
tónů tradiční i moderní thajské 
hudby. Se zatajeným dechem 
budeme pozorovat Loi Kratong 
– svátek světel. I my si nakonec 
vypustíme svůj světelný lampi-
on a budeme si něco krásného 
přát.                       K. a M. Motani

V minulých číslech Litovel-
ských novin bylo představeno 
10 studánek v regionu Litovel-
sko. Nejsou to zdaleka všechny, 
víme o dalších krásných mís-
tech, kde pramení voda. 
Ve svahu u Javoříčka směrem 
k Bouzovu, studánka Nad Ho-
rou a Na Skalce u Měrotína, 
Bílá studánka pod bouzov-
ským hradem, studánka Pod 
Kamennou směrem na Doly, 
U Korýtek mezi Javoříčkem  
a Bouzovem, studánka v Bou-
belce poblíž Dolů, studán-
ka Nad Petrovým mlýnem  
u Vojtěchova, Vežnická u cesty  
k Vežnickému mlýnu, Pod 
Strání u Kadeřína, krásná stu-
dánka U Mísy nad cestou od 
silnice Kozov – Blažov, studán-
ka U Švecové vápenice pod Ka-
deřínem, U sv. Máří v lokalitě 
Pivovar u Bouzova, studánka 
V Krhole v Blažově, U Sléhů na 
spodním konci Blažova. 
O těchto studánkách však víme 
málo, neznáme jejich příběhy, 
se kterými bychom mohli čte-
náře seznámit. Přesto se ne-
vzdáváme, pátráme dál.

Mikroregion Litovelsko zva-
žuje dokonce vydání knížky  
o studánkách, kde by byla tato 
krásná místa a jejich příběhy 
zachyceny. Zavčas, dokud neu-
padnou v zapomnění.     
Pokud někdo z vás, vážení 
čtenáři, zná minulost a příběh 
některé z uvedených studánek, 
neváhejte nás kontaktovat na 
tel. 585 153 124, vankova@

mestolitovel.cz nebo osobně  
v prvním patře radnice na ná-
městí (dveře č. 24). 
   
V dalších Litovelských novi-
nách budeme psát o naučných 
stezkách v regionu. Je jich cel-
kem devět a Mikroregion Li-
tovelsko ke každé z nich právě 
vydává papírovou skládačku. 

Eva Vaňková

Studánky a prameny Litovelska, část XI., závěrečná

studánka U Mísy v lese u Bouzova 

Říjnová procházka po litovelském hřbitově –  pošesté, ale rozhodně ne naposledy

Sto let pňovického letce Hanáci reprezentovali ve Vídni
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Puzzlemánie – nová výstava v litovelském muzeu
 4. 11. 2015 – 17. 1. 2016             (st–ne 9.00–16.00)

Puzzle nejen pro děti
Od 4. listopadu můžete v našem 
muzeu navštívit novou výstavu 
nazvanou Puzzlemánie. Její vět-
ší část nám zapůjčila paní Anna 
Počarovská z Miroslavi, sběra-
telka a držitelka několika světo-
vých prvenství zapsaných v Gui-
nnessově knize rekordů. Jak již 
název napovídá, je tato výstava 
věnována světovému fenoménu 
skládačky puzzle, a to v součas-
né době i v minulosti. Spatříte 
tak puzzle z různých materiálů, 
všedních i nevšedních rozměrů 
a složené z dílků nejrozmanitěj-
ších velikostí a tvarů. 
Skládání puzzle představuje zá-

bavu pro zájemce každého 
věku a navíc je tvůrčí čin-
ností rozvíjející logické myš-
lení, představivost, trpělivost  
a u dětí rovněž jemnou mo-
toriku. V rámci naší výsta-
vy proto navíc ve spolupráci  
s Domem dětí a mládeže Li-
tovel uspořádáme v sobotu 
21. a 28. listopadu Puzzliádu 
– soutěž ve skládání puzzle, 

kde si návštěvníci budou moci 
vyzkoušet svoji fantazii, zruč-
nost i skládání na čas. Přijďte se 
pobavit a poučit do Městského 
muzea Litovel.

Něco málo k historii puzzle
Název puzzle pochází prav-
děpodobně z angličtiny, kde 
toto slovo vyslovované „pazl“ 
označuje jakoukoliv skládačku,  
i v přeneseném smyslu. Čes-
kému výrazu „pucle“ pak nej-
více odpovídá anglický termín 
jigsaw puzzle popisující skládač-
ku vzniklou rozřezáním poma-
lovaného prkénka lupénkovou 
pilou nebo laserem.

První zmínky o puzzle pochá-
zejí už ze starověké Číny, avšak 
klasickou skládačku puzzle vy-
robil až londýnský rytec a kreslíř 
map John Spilsbury v roce 1760. 
Ten nalepil jednu ze svých map 
na tvrdé dřevo a truhlářskou 
pilkou vyřezal jednotlivé země. 
Vyrobil tak vzdělávací hru, kte-
rá sloužila jako učební pomůc-
ka zeměpisu pro anglické děti. 
Nápad však nebyl po dlouhou 
dobu dále rozvíjen.
Dnešní podobu skládačka zís-
kala přibližně ve druhé polovině 
19. století. Zpočátku se puzzle 
dostávalo pouze k dětem vyšších 
společenských vrstev, jelikož 
bylo vyráběno ručně, a to mělo 
velký vliv na výslednou cenu. 
Mezi širší veřejnost se puzzle 
rozšířilo až ve 20. století, kdy 
se začalo vyrábět strojně a stal 
se z něj celosvětový fenomén. 
Dodnes se těší velké oblibě mezi 
lidmi všech věkových kategorií  
a podněcuje ke vzniku nesčet-
ných rekordů ve skládání.

hoš

Rytířská síň v novozámeckém areálu – romantika na dosah

Jaké by to bylo, procházet se 
krajinou kolem novozámecké-
ho paláce, jak Lichtenštejnové 
nazývali svůj zámek u Litovle, 
před nějakými 200 lety? Nena-
podobitelné kouzlo krajiny zdo-
bily drobné stavbičky Rytířská 
síň, Čertův most s vyčnívajícím 
kamenem, Obelisk, chrámek 
zvaný Templ, zprůchodněna 
byla jeskyně Podkova, založena 
obora a napuštěn Růžový ryb-
ník. Přírodní anglický park byl 
založen s citem pro krásu, na-
bízel zajímavé cíle a odpočinek. 
Průhledy mezi stavbami a No-
vými Zámky ještě zážitky umoc-

ňovaly. V cestě procházkám  
a projížďkám v kočáře nebránila 
dálnice…
Zámek i drobné stavby se za-
chovaly do současnosti. Někte-
ré jsou ve velmi dobrém stavu 
a není to náhoda. Lesk Tem-
plu vrátily Lesy ČR a zpevnily  
i skálu pod ním, aby zabráni-
ly dalšímu  zmaru. Připravují  
i další záchrannou akci: Čertův 
most zatím stojí pevně, ale zdání 
může klamat. Nejhůře dopad-
la Rytířská síň. Z malebného 
chrámku zůstal jen jeden sloup 
a od ostatních sloupů jen patky. 
Stromy ve svahu pod chrámem  

i v protilehlé části parku dorost-
ly do výšky, která neumožňuje  
v minulosti tak krásný průhled 
od Rytířského sálu na Nové 
Zámky i na další cíle. 
Lesy České republiky, s. p., Sluňá-
kov – centrum ekologických 
aktivit města Olomouce, o. p. s., 
CHKO Litovelské Pomoraví, 
MAS Moravská cesta a Mikrore-
gion Litovelsko zahájily společné 
úsilí o postupné úpravy parku 
tak, aby alespoň zčásti byla na-
vrácena jeho estetická hodnota. 
V první fázi by mohla být obno-
vena průhlednost z Rytířského 
sálu směrem k Novým Zámkům 

průřezem dřevin. Úprava vstupu 
k chrámku již probíhá a mikro-
region právě vydal papírovou 
skládačku Naučná stezka Třesín, 
která zájemce ke stavbičkám za-
vede. Dálnice novozámecký park 
sice necitlivě rozpůlila a obtěžuje 
svým hlukem, ale krásy na obou 
stranách nezměnily svou hod-
notu a stále jsou příjemným tu-
ristickým cílem. Záměrem výše 
uvedených pěti subjektů rozhod-
ně není něco v krajině měnit. Ale 
udržet ji pro současnost, i pro 
budoucnost.     

Eva Vaňková
jednatelka Mikroregionu Litovelsko

počátek 20. století počátek 21. století

Nenechte si ujít 
loštický betlém
Podevatenácté se dveře do domu 
řezbáře Jaroslava Beneše v Lošti-
cích, v němž se ukrývá proslulý 
vyřezávaný betlém, otevřou sice až  
1. prosince, už teď se ale můžete 
těšit na tři nové postavičky, které 
do něj do loňska přibyly.
Vzpomínáte si na článek o arbore-
tu v Bílé Lhotě v říjnovém čísle LN? 
Pak si třeba vybavíte i jméno jeho 
mnohaletého správce Stanislava 
Hekeleho. Právě on, jakožto ob-
čan Žádlovic, bude jednou z těch 
nových figurek. Spolu s ním se  
v betlémě objeví starostka Loštic 
Bc. Šárka Havelková a muzikant 
Karel Kryl.
„Legenda vypráví, že když je ně-
kdo určité figurce sympatický, 
tak můžete zahlédnout, že se na 
něj usměje,“ tvrdí řezbář Jaroslav 
Beneš. Je to pravda, nebo ne? Mů-
žete se přesvědčit každý den mezi 
letošním 1. prosincem a 6. lednem 
příštího roku v Lošticích na Moravi-
čanské ulici 439.                             red. 
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MC Rybička
SOUROZENECKÉ KONSTELACE
středa 4. 11. v 16.30 –18.30 hodin
 Přednáška Mgr. M. Mečkovské na téma sourozenec-
kých vztahů. Cena přednášky je 100 Kč/jednotlivci, 
150 Kč/manželský pár. Hlídání dětí zajištěno, cena za 
hlídání je 20 Kč na dítě.
VÁNOČNÍ HRÁTKY S BIG SHOTEM
 sobota 7. 11. v 9–12 hodin
Výroba minialba, vánočních přání a dárkových jme-
novek. Hlídání dětí zajištěno. Cena hlídání je 20 Kč za 
dítě (nutné přihlásit předem). Cena tvoření: minial-
bum 150 Kč, vánoční přání 3 ks 60 Kč, dárkové jme-
novky 5 ks 40 Kč.
USPÁVÁNÍ BROUČKŮ A ZVÍŘÁTEK – LAMPIČKOVÝ 
PRŮVOD
pátek 13. 11., sraz u MK v 16.30, odchod v 17 hodin
 Zveme všechny rodiče a prarodiče s dětmi. Pojďte 
s námi za paní Zimou, uspat všechny broučky k lesní 
chatě Doubravě. Na každého malého účastníka čeká 
dárek. Vyrobte si své světýlko (lampičku) a vezměte 
krmivo pro zvěř. Na akci spolupracují Město Litovel, 
Trubači z Doubravy a Myslivecký spolek Litovel. Mož-
nost občerstvení. Výtěžek z něj je určen na podporu 
projektů MC Rybička. Fotosoutěž o nejlepší foto. Od-
měna: poukaz v hodnotě 400 Kč na posezení v Regio 
kavárně Ječmínek.
VÝROBA VÁNOČNÍCH PŘÁNÍ PRO SENIORY
 čtvrtek 19. 11. v 8–17 hodin
Přijďte pomoct vytvořit vánoční přání pro klienty Cha-
rity. Pro děti volná herna.
ADVENTNÍ VĚNCE
čtvrtek 26. 11. v 15–17.45 hodin
 Zveme všechny maminky, babičky i slečny na vý-
robu vlastního adventního věnce dle fantazie. Cena 
kurzu: 100 Kč + ozdoby zakoupené v MC. Pouze svíčky 
si doneste své.
VÁNOČNÍ FOCENÍ V ATELIÉRU KAfoto
v týdnu od 23. do 26. 11.
 Je nutné přihlásit se předem v MC. Sada fotografií 
obsahuje: 3 ks 10 x 15, 1 ks 15 x 21, 4 ks dokladový 
formát. Cena sady: 250 Kč.

CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA 
(Jarmila Dospivová)
budova Charity Litovel, ul. Vítězná 1129, Litovel
tel. 739 246 016, mcrybickalitovel@seznam.cz
www.mcrybicka.cz

10. listopadu  Tvořivé odpoledne – Keramika I. / Jana Čekelová
        Výroba adventního věnce a drobností z keramické hlíny, I. část. Sejdeme se v 17 hodin v budově DDM 
        na Staroměstském náměstí. Cena tvoření: 100 Kč. Je třeba se přihlásit předem na tel. 775 550 963.
15. listopadu  O zlatou rybičku / Mgr. Miroslava Grulichová
       Přehlídka tanečních kolektivů a soutěže jednotlivců v disco dance a dance mix, cvičení s hudbou pro 
       všechny diváky. Začátek ve 14 hodin ve Velkém sále Záložny v Litovli. Přihlásit se můžete v kanceláři  
        DDM v ulici Komenského nebo na e-mailu grulichova@ddmlitovel.cz do 4. 11.
21. listopadu  Puzzliáda / Jana Čekelová
      Ve spolupráci s Muzeem Litovel organizujeme soutěž ve skládání puzzle. Soutěž bude probíhat od  
        9 do 11.30 hodin v muzeu. Startovné je v rámci běžného vstupného do muzea.
23. listopadu  Výběrový casting do základního kola Dívka roku 2016 / Hedvika Weberová, DiS.
        Casting proběhne v budově DDM v Komenského ulici mezi 14. a 16. hodinou.
24. listopadu  Tvořivé odpoledne – Keramika II. / Jana Čekelová
           Barvení a dohotovení výrobků. Sejdeme se v budově DDM na Staroměstském náměstí v 17 hodin. Cena  
        tvoření je 100 Kč. Je třeba se přihlásit předem na tel. 775 550 963.
28. listopadu  Puzzliáda / Bc. Eva Mariánková
           Soutěž ve skládání puzzle proběhne v 9.00–11.30 hodin v Muzeu Litovel. Startovné je v rámci běžného  
        vstupného do muzea.
28. listopadu  Pečení  mikulášských perníčků / Hedvika Weberová, DiS. 
         Začátek je v 8.30 hod. v budově DDM na Komenského ulici. Cena: 60 Kč. Přihlášky přijímáme do 25. 11. 
30. listopadu  Výběrový casting do základního kola Dívka roku 2016 / Hedvika Weberová, DiS.
        Casting proběhne v budově DDM v Komenského ulici mezi 14. a 16. hodinou.

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

Dům dětí a mládeže Litovel

LISTOPAD

 

kompletní servis autoskel 
čištění interiérů, renovace laků  

leštění světlometů 
 

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

INZERCE

Jednou, při povídání s dětmi, nás napadla 
myšlenka pozvat k nám do školní družiny 
Šikuly. Kdo sleduje v neděli dopoledne tele-
vizi na Déčku, jistě tento pořad dobře zná. 
Prvním naším úkolem bylo pozvat k nám 
nějakým způsobem televizní štáb. Věděli 
jsme, že musíme zaujmout. Činností, vý-
robků a nápadů máme stále dost, tak proč 
by se nám to nemělo podařit? V hlavě se 
nám zrodil plán vytvořit pozvání formou 
krátkého filmového šotu s ukázkou naší 
bohaté činnosti. Pořadem provází Nelly 
Müllerová a video natočil náš kamarád Mi-
chal Kobza. Musím podotknout, že jsme 
opravdu zaujali. 
Netrvalo dlouho a nastal kolotoč domlou-
vání a organizování. Vše vypuklo v pondělí 
5. října v 9 hodin, kdy dorazil jedenáctičlen-
ný štáb České televize z Ostravy. Vytvořili 
jsme dvě desetičlenné skupinky dětí, které 
vyráběly zástěry ze starých košil, miniskle-
ník ze zavařovacích lahví nebo starých dóz 
na sýry, chřestidlo z plechovek i strašáky na 
ptáky a nakonec bilboquet aneb hru s ba- 
lonkem. Natáčení probíhalo úplně podle 
plánu, i počasí nám přálo. Filmařům se  
u nás ve školní družině velice líbilo a při 
loučení si přáli, abychom i my byli s pořa-
dem spokojeni. 
Naše výkony můžete zhlédnout v neděli  
1. listopadu v 11 hodin na Déčku. 

za školní družinu ZŠ Litovel, Jungmannova ul.
 A. Albrechtová

Česká televize natáčela 
ve školní družině
na Jungmance

Pozvánky
NA SHROMÁŽDĚNÍ KE GYMNÁZIU
pá 13. 11. ve 13 hodin, před gymnáziem

Gymnázium Jana Opletala zve na shromáždění  
u příležitosti Dne boje studentů za svobodu a de-
mokracii spojené se vzpomínkou na události 17. lis-
topadu 1939 a 1989 a položením květin k pomníku 
Jana Opletala. 
Doprovodnou akcí je výstava fotografií Jindřicha 
Štreita Příběhy. Slavnostně zahájena bude ve 13.30 
hodin v aule gymnázia.

NA JARMARK NA JUNGMANCE
čt 26. 11., ZŠ Jungmannova

Na programu budou dopoledne (v 9–11 hod.) ad-
ventní dílny pro školy z okolí. Od 12 hodin bude pro-
bíhat jarmark ve školní jídelně (prodej výrobků rodi-
čů a žáků) a od 14 hodin den otevřených dveří. V 15 
hodin začnou adventní dílny pro veřejnost (vyrábění 
vánočních dekorací) a v 16 hodin vystoupení žáků 
1. stupně a pěveckého sboru pro rodiče ve školním 
dvoře. K dispozici bude občerstvení zajištěné rodi-
čovským sdružením a pedagogy školy.

NA JARMARK NA VÍTĚZNÉ
út 1. 12. od 11 do 17 hodin, prostory v přízemí školy

Na ZŠ Vítězná si také letos zpříjemní čekání na Vá-
noce tradičním jarmarkem. Každá třída si připravuje 
svůj prodejní stánek s vlastnoručně vyrobenými 
drobnostmi. Všichni jsou zváni i na milé posezení  
u dětského punče, sladkých vaflí a voňavého cukroví.
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Sportovní pozvánky

PÉTANQUE
 7. 11. v 9 hod. (prezentace od 8 hod.), sokolovna
Klub litovelského pétanque pořádá poslední letošní 
turnaj trojic TOP KLIP 2015. Turnaj je otevřený, takže 
se může zúčastnit kdokoliv, kdo poskládá tříčlenné 
družstvo a má své koule.

FLORBAL
 1. 11. v 8.30 hod., hala ZŠ Vítězná
starší žáci (OL liga) – SK K2 Sportcentrum Prostějov
 1. 11. ve 12.15 hod., hala ZŠ Vítězná
starší žáci (OL liga) – Fbc Topgal Šternberk
 7. 11. v 9.20 hod., hala ZŠ Vítězná
dorostenci (2. liga) – Floorball player FBC Droždín
 7. 11. v 13.20 hod., hala ZŠ Vítězná
dorostenci (2. liga) – SK K2 Sportcentrum Prostějov

HÁZENÁ
 7. 11. v 16 hod., hala ZŠ Vítězná
muži B – SKH Polanka n. O. 
 7. 11. v 18 hod., hala ZŠ Vítězná
mladší dorost – Fatra Slávia Napajedla 
 14. 11. v 9 hod., hala ZŠ Vítězná
starší žáci – TJ Šumperk 
 14. 11. v 11 hod., hala ZŠ Vítězná
muži B – KH Zbrojovka Vsetín 
 14. 11. ve 13 hod., hala ZŠ Vítězná
mladší dorost – DTJ Polanka n. O. 
 14. 11. v 15 hod., hala ZŠ Vítězná
starší dorost – DTJ Polanka n. O. 
 15. 11. v 14.30 hod., hala ZŠ Vítězná
Turnaj mladší miniházené 
 15. 11. v 16.30 hod., hala ZŠ Vítězná
Turnaj starší miniházené 
 21. 11. v 17 hod., hala ZŠ Vítězná
muži extraliga – SKP Frýdek-Místek 
 28. 11. ve 13 hod., hala ZŠ Vítězná
mladší dorost – Sokol Juliánov 
 28. 11. v 15 hod., hala ZŠ Vítězná
starší dorost – SK Velká Bystřice 
 28. 11. v 17 hod., hala ZŠ Vítězná
muži extraliga – HBC Ronal Jičín 
 29. 11. v 16 hod., hala ZŠ Vítězná
muži B – SK Velká Bystřice  

MALÁ KOPANÁ
 21. 11. v 10.45 hod.
FC Levotil – FC Creditas

Přijďte podpořit naše sportovce!

Dne 23. 9. zavítali na Gymnázium Jana 
Opletala prof. Martin Hilský a hudební skla-
datel Daniel Dobiáš s pořadem nazvaným 
Tak trochu sváteční shakespearovská pošta. 
Pořad představuje básnické dílo Williama 
Shakespeara (Sonety) a zajímavě při tom 
kombinuje umění s odborným výkladem. 
Recitaci básní v českém i anglickém jazyce 
doplňuje zasvěcený komentář profesora Hil-
ského a zpěv s klavírním doprovodem.
Sonety (1609) jsou sbírkou básní, kterou se 
Shakespeare vyznal z citu ke svému příteli. 
Přestože byly napsány před více než čtyřmi 
sty lety, autoři pořadu přesvědčili poslu-
chače, že je tato poezie stále živá. Moderní 
Hilského překlad, zajímavý výklad, hudební 
aranžmá hlásící se k různým novodobým 
žánrům a samozřejmě obsah i forma sone-
tů, jež dokážou strhnout hloubkou citu i fi-
lozofickým přesahem, vzbudily zaslouženou 
pozornost.
Profesor Hilský navštívil naše gymnázium 

již potřetí a pokaždé se jeho vystoupení se-
tkalo s velkým ohlasem. Věříme, že v příš-
tích letech si z jeho úst vyslechneme o dílu 
Williama Shakespeara ještě další zajímavé 
přednášky.

Profesor Martin Hilský (*1943) patří k našim 
předním překladatelům a znalcům Shake-
spearova díla a jako jediný český překladatel 
přeložil celé autorovo dramatické dílo (38 di-
vadelních her) a básnickou sbírku Sonety. Za 
svou práci byl mimo jiné oceněn Státní cenou 
za překladatelské dílo či Řádem britského im-
péria.
Daniel Dobiáš (*1946) je hudebním sklada-
telem, jehož písně převzala do svého reperto-
áru řada populárních interpretů, jako např. 
Waldemar Matuška, Václav Neckář, Hana 
Hegerová, Helena Vondráčková, Michal Tuč-
ný, Michal Prokop, Rangers, Jan Vodňanský, 
Táňa Fischerová aj.

Jiří Kaňák

Profesor Martin Hilský navštívil gymnázium

„Nejvíce peněz na charitu poslaly děti ze 
Základní školy Litovel, Jungmannova 655,  
v Olomouckém kraji, a kralují tak celore-
publikovému žebříčku.“ Touto první větou 
oficiální tiskové zprávy o výsledcích pro-
jektu Čtení pomáhá za školní rok 2014/15 
jsme byli na začátku října upřímně překva-
peni. Projektu se účastníme letos již čtvrtým 
rokem, ale na nějaké prvenství jsme nikdy 
nepomýšleli. O to víc nás těší tato největší 
sladká odměna za odvedenou práci.
Možná jste o Čtení pomáhá ještě neslyšeli, 
proto by bylo na místě ho krátce představit. 
Jde o akci spojující četbu žáků s dobročin-
nými projekty. „Princip projektu Čtení po-
máhá spočívá v tom, že čtenář přečte knihu 
z našeho obsáhlého seznamu. Za to pak do-
stane odměnu 50 korun, kterou však nezís-
kává pro sebe, ale věnuje ji na charitu. Aby 
vše probíhalo fér, znalost knihy by měl žák 
prokázat, a to úspěšně vyplněným testem  
z přečtené knihy," vysvětluje Martin Roman, 
který je autorem a zároveň donátorem Čtení 
pomáhá. Dalšími známými osobnostmi za-
sedajícími v porotě projektu jsou například 
Zdeněk Svěrák, Alena Ježková, Jiří Dědeček 
a Marek Eben.
Jak konkrétně na škole organizujeme tento 
projekt? Do projektu jsou u nás registrovaní 
žáci 3. – 9. ročníku, zvláštní skupinu tvoří  

i děti ze školní družiny. Vybírají si knihy ze 
seznamu a v hodinách samostatného čtení 
nebo doma je pak čtou a snaží se úspěšně 
splnit testy. Během celého školního roku 
shromažďují učitelé výsledky, které jsou 
průběžně zapisovány do velkého přehledu 
na chodbě školy a závěrem roku se koná 
slavnostní vyhlašování výsledků v kate-
goriích Nejlepší třída a Nejlepší čtenář. Po 
sečtení všech splněných testů jsme letos na 
charitativní projekty přispěli částkou 73 950 
korun, za tři roky naší účasti je to však již 
obdivuhodných 194 700 korun. Za úspě-
chem samotných dětí se ukrývá i aktivní 
pomoc rodičů a učitelů, kterým tímto dě-
kujeme. 
Ředitelka Eva Hrachovcová k tomu ještě 
dodává: „Spojení charity a návratu ke čtení 
je výborný nápad, který nás přivedl k účasti 
v tomto projektu. Naši žáci pomáhají ne-
jen druhým lidem v nesnázích, ale zároveň 
i sami sobě. Jak? Tím, že vezmou do ruky 
knihu, přečtou si zajímavý příběh a tím po-
mohou… Znáte něco lepšího?“                ZSJL

Jungmanka vítězem projektu Čtení pomáhá

Litovelští cyklisté uspěli na Poháru obce Střeň
První říjnovou neděli bylo opět navázáno na 
letitou tradici cyklistických závodů v obci 
Střeň. Byly otevřené jak pro registrované 
závodníky, tak pro amatéry, kteří si mohou 
vyzkoušet postavit se na stejnou startovní 
čáru s těmi nejlepšími.
Krásné podzimní počasí přilákalo na start 
okolo sto padesáti cyklistů. Dopolední pro-
gram zahájily závody dětí všech věkových 
kategorií od nejmenších na odrážedlech až 
po předškoláky a školáky na kolech.

Odpolední program odstartoval kategorií 
Muži open a následovaly kategorie žen a ju-
niorek. Nejvíce vypsaných prémií posbíral 
Tomáš Bárta (SKC Tufo Prostějov), v cíli se 
z vítězství naopak radoval jeho parťák z úni-
ku Jakub Bittner (IN-LIFE cycling team). Ve 
spurtu pelotonu zvítězil Jan Neset (IN-LIFE 
cycling team). V ženské kategorii vyhrála 
Pavlína Šulcová (Ghoust Team) před Tere-
zou Beranovou a Ivanou Loubkovou.

Michal Frantík (redakčně kráceno)
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Tým Pivovar Litovel / Mars Svratka je vítězem Free Litovel Bobr Cupu
Dvacátý první ročník závodu, 
který se nevzdává, se v Litovli 
odehrál v sobotu 3. října. Na 
start se opět postavila tříčlen-
ná družstva vodáků, cyklistů 
a běžců. Letos se jich na Bobr 
Cupu utkalo přes dvě stě.

Vítězství
Po dvou hodinách a šesti mi-
nutách dopádloval jako první 
do cíle Tomáš Slovák a vybojo-
val na závodě Free Litovel Bobr 
Cup 2015 zlato pro tým Pivovar 
Litovel / Mars Svratka. Náskok 
Slováka na Kamila Mrůzka, kte-
rý v poslední disciplíně útočil 
na první místo, činil nakonec 23 
sekund.
„Závod byl hodně těsný. Kamil 
mě stahoval, a tak to byl souboj 
do posledního metru. Poslední 
dva kilometry jsem se na vodě  
i několikrát otáčel, ale nakonec 
se mi povedlo udržet náskok  
a je z toho vítězství. Hlavně 
bych chtěl poděkovat parťákům 

z týmu, kteří to skvěle rozjeli  
a dovezli mi náskok," hodnotil  
v cíli závod Slovák.

Běh
Vítěznému týmu to nadějně za-
čalo už v běhu. V úvodní dis-
ciplíně doběhl stříbrný při své 
premiéře na Bobru Jan Janů a 
předával průběžně druhý svému 
cyklistovi Marku Rauchfussovi. 
„Závod se mi moc líbil, i brody 
byly fajn. S Lukášem Olejníč-
kem jsme tahali a dokázali jsme 
utéct zbytku soupeřů. V závěru 
mi sice Lukáš trochu utekl, ale 
bylo to skoro v kontaktu, takže 
jsem maximálně spokojený," 
usmíval se po doběhu Jan Janů 
z týmu Pivovar Litovel / Mars 
Svratka. V tu chvíli bylo ve ve-
dení trio X-park Františkov. Lu-
káš Olejníček předal s náskokem 
sedmi sekund Ondřeji Fojtíkovi. 
Za první dvojicí už zela značná 
díra minuty a půl.

Kolo
V MTB části zajel nejlepší čas 
Jiří Novák z OpavaNetu. Novák 
dokonce posunul své družstvo 
před Ondřeje Fojtíka z třetího 
na druhé místo. Na Rauchfu-
sse ale ani skvělý výkon borce  
z OpavaNetu nestačil a druhý 
nejlepší biker dne Rauchfuss 
předával kajakáři Tomáši Slová-
kovi s náskokem čtyřiceti vteřin 
před OpavaNetem. 
Průběžně druhý tým však měl 
na posledním úseku těžký kalibr 
v podobě osminásobného vítě-
ze Bobr Cupu kajakáře Kami-
la Mrůzka. „Jsem rád, že se mi 
povedlo ujet Ondrovi Fojtíkovi  

a dovezl jsem Tomášovi náskok. 
Jirka Novák zajel skvělý závod, 
ale já věřím našemu kajakáři, že 
to udrží a budeme slavit zlato," 
prohlásil po dojezdu cyklistic-
kého úseku Rauchfuss. Naopak 
Jiří Novák favorizoval svého fi-
nišmana Mrůzka: „Kamil je vý-
bornej, takže doufám, že se ještě 
posune o jedno místo a bude  
z toho v cíli titul," usmíval se Jiří 
Novák.

Voda
Na vodě se ale nakonec žádné 
velké drama neodehrálo. Tomáš 
Slovák sice ztratil z vedení šest-
náct sekund, ale vítězství uhájil 
a potřetí v kariéře mohl v cíli 
Free Litovel Bobr Cupu slavit 
zlato. Mrůzek se musel spokojit 
se stříbrem a bronzovou jízdu 
týmu X-park Františkov dotáhl 
kajakář Adam Satke. 
„Dalo se čekat, že na předjetí 
Tomáše Slováka mít nebudu. 
Všechny závody jsme letos odjeli 
v pěti sekundách, takže by Tomáš 

musel snad zlomit pádlo, abych 
ho ještě porazil. Druhé místo je 
ale skvělé a taky organizace závo-
du byla letos luxusní, takže pará-
da," usmíval se Mrůzek.

Bilance
V ženské kategorii vyhrál tým 
VW / Autocentrum Olomouc ve 
složení Radka Churáňová (běh),  
Hana Ježková (MTB) a Kateřina 
Vacíková (kajak). Nejlepší ženy 
dosáhly na výborné 29. místo  
v celkovém pořadí. 
V rámci tradice se i letos závo-
du zúčastnilo několik recesis-
tických týmů v převlecích, jako 
třeba trojice s názvem Šmoulo-
vé. Závod Free Litovel Bobr Cup 
totiž není jen elitní soutěží pro 
reprezentanty, ale je to sportov-
ní akce, kterou si mohou užít 
všichni. To letos potvrdilo cel-
kem 227 tříčlenných týmů, které 
se v Litovli postavily na start.

David Knebel

foto Ivo Kotas a Aleš Berka

Od roku 1992 pořádá Agentura 
Sprint – informační centrum 
Sport pro všechny plaveckou 
soutěž měst, která propaguje 
plavání jako celoživotně využi-
telnou aktivitu pro všechny vě-
kové kategorie, od předškolních 
dětí až po seniory.  
Této akce se dne 7. října zúčast-
nilo i město Litovel ve spolu-
práci s plaveckým bazénem při 
ZŠ Vítězná Litovel. V našem 
bazénu odplavalo 100m trať 149 
plavců s celkovým ziskem 1806 
bodů. S tímto bodovým souč-
tem se město Litovel v kategorii 
A (města do 20 000 obyvatel) 
umístilo na 10. místě. Výsled-
ková listina je k nahlédnutí na 
www.info-sport.cz. Každý star-
tující obdržel malý dárek a di-

plom za účast.
Pro zajímavost uvádíme některé 

údaje. V ranních hodinách pla-
valo 7 seniorek, z nichž nejstarší 

účastnice má 71 let. V dopoled-
ním čase plavalo 112 dětí ze ZŠ 
Vítězná, ZŠ Jungmannova a ZŠ 
Haňovice spolu s učiteli plavec-
kého bazénu a naší paní ředitel-
kou Zuzanou Absolonovou. 
Odpoledne podpořili akci  
i zájemci z řad veřejnosti. Nej-
lepší čas zaplaval pan Antonín 
Maitner (1:24), z dětí byli nej-
rychlejší žáci ZŠ Vítězná Litovel  
Jiří Protivánek a Matěj Morong 
(1:31) a žák ZŠ Jungmannova 
Litovel Marek Pichler (1:39).
Děkujeme za podporu a doufá-
me, že v dalších ročnících se zú-
častní více občanů a sportovců 
města Litovel.

Mgr. Miroslava Gottfriedová, 
plavecký bazén Litovel

Plavali jsme s městem – na celostátní akci se podílelo 149 občanů



V listopadu sklízíme kořeny léčivých 
rostlin. Mezi ně patří i mydlice lékař-
ská (Saponaria officinalis).

Květy má bílé až slabě narůžovělé. Na 
zahrádkách se pěstuje plnokvětá for-
ma, která má větší a růžovější květy.

Léčivě se užívá kořen ve formě odvaru.  
Vnitřně 1 gram kořene na šálek 200 ml 
vody. Svým obsahem saponinů léčí sil-
ně zahleněné průdušky, dále poruchy 
trávení a má i účinky močopudné, pro-
tiplísňové a antibakteriální. Pomáhá 
také při ucpání lymfatických cest.
Velmi silné působení má mydlice při 
vnějším použití. Zde používáme 2 
polévkové lžíce rozemletého kořene 
na 1 litr vody. Při umývání vlasů pů-
sobí jemněji než šampony, regeneruje 
vlasovou pokožku, zabraňuje tvoření 
lupů, vypadávání vlasů a podporuje 
jejich růst. Odvarem z kořene mydlice 
můžeme umývat nečistou trudovitou 
pleť a ve formě kašovitých obkladů 
pomáhá i při pásovém oparu a při rev-
matismu. 
Bylinář Josef Zentrich používal roze-
mletý kořen mydlice s malým množ-

stvím rozemletého pepře ve formě ka-
šovitých obkladů při bolestech kloubů 
a kloubních zánětech. 
Léčivá je i kvetoucí nať, kterou pou-
žíváme ve formě odvaru – 2 čajové 
lžičky na 250 ml vody vaříme 5 minut. 
Pomáhá při nemocech jater, revma- 
tismu, astmatu a zahleněných průduš-
kách. 
Velmi podobné působení má i dekora-
tivní mydlice bazalkovitá (Saponaria 
ocymoides), která se pěstuje na našich 
zahrádkách jako skalnička.

Ve čtvrtek 26. 11. v 18 hodin se  
v Duhové čajovně v Mohelnici usku-
teční moje přednáška na téma Léči-
vé rostliny na nachlazení, na kterou 
jste srdečně zváni. Více se dozvíte na 
www.duhovacajovna/akce. 

Vladimír Vytásek

Litovelský bylinkář: MYDLICE LÉKAŘSKÁ
Vytrvalá bylina z čeledi hvozdíkovitých (Caryophyllaceae). V přírodě roste na vlhčích místech na březích vodních toků a podél 

železničních náspů. V Litovli je hojná na levém břehu Moravy, 50 metrů podél toku od mostu Svatoján. 
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Po tři letní měsíce jsme spolu s našimi 
čtenáři hledali a fotogafovali pěknou kvě-
tinovou výzdobu v Litovli a okolí. Květiny 
na balkonech bytů, oknech domů nebo te-
rasách, které zkrášlí naše životní prostředí 
a potěší oči kolemjdoucích. Až při cíleném 
vyhledávání té nejpěknější výzdoby jsme 
s překvapením zjistili, jak málo dnes oby-
vatelé zdobí okna svých domů květinami. 
O to víc pak upoutají rozkvetlé truhlíky, 
které odrážejí zájem a péči svých majitelů. 
Pro radost a inspiraci vám nabízíme fo-
tografie z několika takových míst, která 
chodec nemine bez povšimnutí.

1. Červenská 214, Litovel
2. Palackého 841, Litovel
3. Vítězná 169, Červenka
4. 1. máje 629, Litovel
5. Novosady 452, Litovel
6. Příčná 1270, Litovel
7. Karla Sedláka 1192, Litovel

Letní květinová výzdoba

1

2

3

6
7

4
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