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Mili čtenáři 
Litovelskéch novin,

dovolte, abêch vás v poslednim letošnim vêdáni přêvitala jazêkem našich předku, nářečim našeho kóska Hané. 
Přeméšlela sem o tym, čim začit toťto adventni čislo. A spomněla sem si na tô dlóhó šálô, co majó v litovelskym 

muzeô a přê zvláštnich přiležitosťách jô vêtahnó a každé, gdo de okolo, tam muže kósek přêplist.
 Toš sem si řekla, že načnô takovó šálô pěknéch věci a dobréch zpráv a vê jôž v ni mužete sami pokračovat. 

Materiálô je pořáď dosť.
Toš třeba. Na litovelskym rêbnikô só zas labôtě! Přêletělê rodiče aji ze šesti velkéma děckama. 

Gdo jich eště neviděl, honem na procházkô do parkô.
Ta vila mezê panelákama na Vitězné, co sme si leta mêslelê, že néspiš spadne, je jôž celá opravená a só tam 

zasé dochtoři. A só nachêstani ê na tê, co nevêlezó do schodu.
Litovelšti házenkáři dělaji dobry skôtkê celé rok, nejenom před Vánocama. Celé lêstopád skládalê penize 

za každé střelené gól. Kópi se za ně auto pro dva nemocny bratrê. Třeba o tym eště  do novin napišó.
Jistě si v nekeréch dědinách spomináte, jak ste nadávalê, gdêž se ô vás dělala kanalizaca. Toš fšecko zly je 

k nečemô dobry. Gvulê špatném skôšenostim z jednó firmó začlo město spolôpracovat ze stavebnim 
odbornikem, keré na fšecko dohlidne a neplechê odhali.

Hanácká môzêka má cédéčko z hanáckéma koledama v doopravdê krásnym obalô, šak se podivéte. Vêdala ho 
jôž loni, ale v Litovelskéch novinách se ho odhodlala propagovat až tento rok.

Eště môsim řict fšeckém čtenářum černé kronikê z minôlyho čisla, že to děcko, co ho mama nechtěla, je jôž 
ô svyhô tatô. Ptalê ste se hodně.

A abêch nezapomněla – od přištiho čisla máme pro vás nachêstany překvapeni ê v Litovelskéch novinách.
 Šak ôvidite...

Toš, mili čtenáři, ať je ta vaša šála pořádně dlóhá, ať nezmrznete.  
    Helena Kaštilová

TÉMA MĚSÍCE



 











 




















Počtvrté letos město Litovel 
udělilo ocenění Osobnost Li-
tovle vybraným občanům, 
kteří se svou činností výrazně 
podílejí na fungování místní-
ho kulturního, sportovního  
i společenského života, rozkvě-
tu  města a vytváření jeho dob-
rého jména. Z rukou starosty 
Ing. Zdeňka Potužáka a mís-
tostarosty Viktora Kohouta 
tentokrát převzali ocenění Ing. 
Helena Najmanová, Ph.D., Jiří 
Sedláček, Petr Linduška, Miro-
slav Koutek, Ing. David Dostál 
a Karel Daševský.

Helena Najmanová
Ing. Helena Najmanová, Ph.D., 
získala ocenění za aktivní pří-
nos v propagaci vážné hudby  
a za dlouholetou práci v Kruhu 
přátel hudby.
Helena Najmanová (1958) po-
chází z Telče. Inženýrský titul 
získala na Vysoké škole chemic-
ko-technologické v Praze, kde 
studovala na fakultě potravinář-
ské a biochemické technologie. 
Státní doktorskou zkoušku složila 
na Mendelově zemědělské a les-
nické univerzitě v Brně v r. 2001.
Do Litovle přišla v roce 1982, 
když po studiích nastoupila 
jako pracovnice laboratoře do 
pivovaru. V něm od té doby vy-
střídala nejrůznější pozice. Pra-
covala jako nadsladovní i tech-
nolog závodu, pečovala o vaření 
i kvašení piva a nákup surovin 
pro jeho výrobu. Působila jako 
degustátorka piva, přednášela 
technologii výroby piva na Men-
delově univerzitě. V současnosti 

předává své zkušenosti učňům 
Střední odborné školy v Litovli.
Od sezóny 2000/2001 je Helena 
Najmanová předsedkyní litovel-
ského Kruhu přátel hudby. Pro 
každou sezónu zajišťuje 7 až 8 
koncertů vážné hudby, které se 
konají nejen v Koncertním sále 
Městského klubu, ale i ve var-
ně pivovaru nebo Mladečských 
jeskyních. Díky její aktivitě tak  
v našem městě vystupují špičkoví 
hudebníci nejzvučnějších jmen 
(Pavel Šporcl, Ivan Ženatý, Kate-
řina Englichová aj.). Zároveň se jí 
daří získávat podporu hudebních 
fondů a také místní obyvatele pro 
zájem o klasickou hudbu.

Karel Daševský
Panu Karlu Daševskému byla 
udělena cena za celoživotní pří-
nos v oblasti vodáctví a vodních 
sportů, trenérskou činnost a vý-
chovu vodáckých talentů.
Karel Daševský (1946), litovel-
ský rodák, navštěvoval od svých 
10 let oddíl branného vodác-
tví. Roku 1962 se začal věnovat 

rychlostní kanoistice, v níž brzy 
dosáhl úspěchů. V roce 1965 
proto přestoupil do Ostravy, 
kde také založil oddíl rychlostní 
kanoistiky a začal s trenérskou 
činností. V roce 1969 se vrátil 
do Litovle, kde nastoupil jako 
kontrolor do Tesly a jako vodák 
na loděnici.
V roce 1978 spoluzaložil dnešní 
oddíl vodního slalomu a sjezdu 
na divoké vodě při Tělovýchov-
né jednotě Vodní sporty Litovel. 
Jako trenér v něm působí dodnes. 
Již po třech letech dovezli jeho 
svěřenci první medaili z mistrov-
ství ČSSR a od té doby mnoho 
dalších z řady českých i mezi-
národních soutěží. Roku 2002 
inicioval vznik oddílu rychlostní 
kanoistiky při TJ VS, v němž při-
pravuje mládežnické kategorie.

David Dostál
Rada města udělila cenu Ing. Da-
vidu Dostálovi jako významné-
mu zaměstnavateli, sponzorovi  
a podporovateli sportu, školství  
a kultury ve městě a také za úspěš- 

né podnikatelské aktivity.
David Dostál (1971) vystudo-
val střední zemědělskou školu 
a po ní Vysokou školu báňskou 
se specializací na marketing  
a obchod. Brzy poté se jeho ži-
vot spojil s litovelskou firmou 
Papcel, jejímž je nyní majitelem. 
Přes ekonomickou krizi, která 
postihla i naši zemi před něko-
lika lety, se mu dařilo a stále daří 
společnost rozvíjet, nacházet 
nová odbytiště pro papírenské 
stroje po celém světě, zvyšovat 
tržby. Papcel je tak významným 
zaměstnavatelem našeho regi-
onu. V r. 2014 zvítězil David 
Dostál v soutěži EY Podnikatel 
Olomouckého kraje.
Podnikatel David Dostál pod-
poruje sportovní aktivity ve 
městě, zejm. házenou, většinu 
významných i menších kultur-
ních aktivit a také školství. Vý-
razně přispěl např. na vybudo-
vání nových šaten na gymnáziu 
nebo hřiště na plážový volejbal.

pokračování na str. 4
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Město Litovel vyznamenalo 27. října v kapli sv. Jiří další své osobnosti

Na fotografii zleva: Jiří Sedláček, Karel Daševský, Helena Najmanová, David Dostál, Miroslav Koutek, Petr Linduška

Osobnosti Litovle předchozích let

2014
Vlasta Machalová
Jaromír Hlavinka
Jiří Hrozek
František Navrátil
Vlastimil Nedoma
Vratislav Spurný

2013
Božena Halvová
Milan Beňa
Josef Hubáček
Miroslav Pinkava
Lubomír Šik

2012
Jarmila Cholinská
Libuše Kreuzziegerová
Vojtěch Grézl
Mirko Spurník nejst.

Fotografie vlevo: starosta Ing. Potužák s Miroslavem Koutkem; fotografie vpravo: místostarosta V. Kohout s Jiřím Sedláčkem
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Vyneseno z radnice

22. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 22. října 2015 
 Ing. Ludmila Zavadilová se vzdala 
funkce předsedy Komise prevence 
kriminality. Na její místo byl radou 
města jmenován Mgr. Lubomír 
Broza.
 V září rada města vyhlásila sou-
těž na vytvoření loga a logotypu 
města Litovel, které budou užívány 
na propagačních materiálech, do-
kumentech, vizitkách, webových 
prezentacích apod. Z osmi přihláše-
ných návrhů vybrala pětičlenná ko-
mise dva, které předložila k posou-
zení radě města. Na základě jejího 
rozhodnutí postupuje do 2. kola 
soutěže návrh BcA. Elišky Karešové.
 Město Litovel uzavřelo smlouvu 
o výpůjčce s Národním muzeem 
v Praze, které do Litovle zapůjčí 
sbírkové předměty do expozice  
o Gustavu Frištenském, jež má 
být na přelomu roku otevřena  
v rekonstruovaných půdních pro-
storách litovelského muzea.
 Rada města uložila řediteli pří-
spěvkové organizace Technické 
služby Litovel předložit návrh za-
městnávání uchazečů o zaměstnání 
s využitím prostředků aktivní poli-
tiky zaměstnanosti ÚP ČR (veřejně 
prospěšných prací) na rok 2016. Má 
být předložen k projednání na první 
lednové schůzi rady města.

23. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 10. listopadu 2015
 Byla uzavřena smlouva o dílo na 
opravu fasády tělocvičny SOŠ v Ko-
menského ulici. Práce má být hoto-
vá do konce letošního roku.

výběr redakce

Stíny Litovelska
 V noci 3. listopadu stačilo zlodě-
jovi R. B. pět minut na to, aby ukradl 
za takto malou chvíli neuzamčené 
pánské horské kolo nechané před 
restaurací Myslivna v Litovli.
 Během 3. listopadu vnikl dosud 
neznámý milovník piva do pokoje 
ubytovny v Litovli, kde si přivlastnil 
40 ks lahvového piva a notebook.
 V noci na 10. listopad bylo na 
parkovišti před domem na Gemer-
ské ulici v Litovli ukradeno auto zn. 
Škoda Octavia, ale pachatel byl brzy 
vypátrán a dopaden.
 V období mezi 6. a 10. listopa-
dem bylo ze společných prostor pa-
nelového domu na Gemerské ulici 
v Litovli ukradeno jízdní kolo bez 
toho, aby byly jakkoli poškozené 
vstupní dveře do domu.

Policie ČR

Městská televize
Premiéra st   9. 12. v 18.45 hod.
 st 23. 12. 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)

Kolektiv tvůrců Litovelského INFOka-
nálu Vám děkuje za přízeň i konstruk-
tivní připomínky v roce 2015, přeje 
všem klidné a radostné prožití svátků 
vánočních a veselého silvestra. 
Na viděnou v roce 2016 . 
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Prodej LN v Unčovicích
V září byla zrušena prodejna 
potravin manželů Jelínkových  
v Unčovicích, kde si mohli 
místní obyvatelé kupovat i Lito-
velské noviny. Díky vstřícnosti 
paní Blanky Remešové se nám 
však podařilo najít nové prodej-
ní místo. Od prosince je mož-
né koupit si Litovelské noviny  
v Kafé Haná v unčovické soko-
lovně.                                        red.

Nad rozpočtem města
Vážení spoluobčané,
blíží se rok 2016 a s ním i roz-
hodnutí, jak bude vypadat roz-
počet města. Letos je v tomto 
směru změna – vedení města 
oslovilo všechny strany v zastu-
pitelstvu a proběhlo dvouden-
ní soustředění zástupců stran  
a sdružení k sestavení tohoto 
důležitého dokumentu. Smys-
lem bylo společně se shodnout 
na skladbě rozpočtu a na tom, 
jak spolupracovat pro rozvoj 
města a obcí.
K dnešnímu dni je návrh roz-
počtu v podstatě sestaven  
a chceme jej schválit na prosin-
covém zastupitelstvu (17. 12.). 
Od 1. prosince bude zveřejněn  
k připomínkování veřejnosti.
Naše město čerpalo v minulých 
letech dlouhodobé úvěry na vel-
ké akce – kanalizaci, dekonta-
minaci skládky, opravy náměstí 
a komunikací, modernizaci 
školství a městských budov... 
K tomu jsme využili co nejvíce 
možné dotace. V následujících 
letech již s dalšími úvěry nepo-
čítáme. Naopak bude docházet 
ke splácení stávajících a ke sni-
žování dluhové služby.
Původně státem avizovaný vý-
padek sdílených daní se postup-
ně vyrovnával, takže nyní je již 
tato příjmová část rozpočtu pře-
plněna. 

S podrobným seznamem akcí, 
které se budou příští rok prová-
dět, Vás seznámím až po schvá-
lení rozpočtu. Nyní uvedu jen 
některé z nich, o nichž se nejvíc 
diskutuje.
Město Litovel podepsalo smlou-
vu s Policí ČR o prodeji sídla 
části městského úřadu v Havlíč-
kově ulici. Důvodem této trans-
akce bylo dlouhodobé hledání 
řešení, co s prázdnou budovou 
po ZŠ Vejdovského na náměstí. 

Žádný investor se nenašel, a tak 
se v roce 2016 bude tato nemo-
vitost modernizovat právě za 
peníze z prodeje budovy v Ha-
vlíčkově ulici a z financí města. 
Přesunou se do ní úřadovny  
z Havlíčkovy ulice, díky čemuž 
bude celý výkon státní správy  
i samosprávy na jednom místě. 

Olomoucký kraj připravuje re-
konstrukci Olomoucké, Dukel-
ské a Uničovské ulice (průtah 
sever – jih), kterou město dlou-
ho požadovalo. Zpracovávají se 
i projekty na opravu tří mostů 
a na vybudování kruhového 
objezdu na Starém městě. Na 
žádost města by mosty měly 
být rozšířeny, aby v budoucnu 
umožnily i stavbu cyklostezky 
přes město severojižním smě-
rem. To, co chce město vybu-
dovat navíc oproti záměrům 
kraje, bude muset také částeč-
ně financovat. Realizace celé 
stavební akce se předpokládá  
v roce 2017.
Byla schválena studie dlouho 
diskutovaného nového mostu 
na Pavlínce, což znamená, že je 
připraveno zadání pro zpraco-
vání projektové dokumentace 
na jeho stavbu. Ta by měla být 
zhotovena v příštím roce, a po-
tom by se mělo přistoupit k re-
alizaci.
Mám ze společného jednání nad 
rozpočtem 2016 dobrý pocit 
a věřím, že ho při schvalování 
podpoří všichni zastupitelé.

Ing. Zdeněk Potužák, 
starosta města

Masarykova 666
Částečné omezení v pohybu 
chodců znamená oprava fasády 
domu č. 666 v Masarykově ulici. 
Budova je poslední z bloku by-
tových domů, jejichž revitaliza-
ci město provedlo v posledních 
dvou letech. Práce mají být do-
končeny do 15. prosince.        red.

Představitelé Litovle přejí všem obyvatelům města 
i jeho místních částí pokojné prožití adventního času,

krásné Vánoce a radostný vstup do roku 2016.














Od 24. do 31. prosince proběhne od-
stávka systému pro nabírání žádostí 

o vydání občanských průkazů a ces-
tovních dokladů a jejich předávání. 
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Město vyznamenalo osobnosti, pokračování ze str. 2
Miroslav Koutek
Pan Miroslav Koutek dostal 
cenu města za celoživotní úsilí 
o udržení kvality litovelského 
piva jako významné obchodní 
značky.
Miroslav Koutek (1956) přišel 
do Litovle v patnácti letech, aby 
se ve zdejším pivovaře a učňov-
ské zemědělské škole vyučil pi-
vovarnictví. Sladovnický obor 
se pro celou Moravu a východ-
ní Čechy tehdy vyučoval pouze 
v našem městě. Znalost teorie 
společně s vykonávanou praxí 
sladovnických i mistrovských 
pozic v pivovaru mu byla velmi 
prospěšná, když byl ve svých 25 
letech jako nejmladší v republi-
ce jmenován do funkce  sládka 
pivovaru. A na počátku 90. let 
byl v litovelském pivovaru jme-
nován ředitelem. Funkci sládka 
a ředitele vykonával současně 
téměř 3 roky. 
Začátkem 90. let zavedl Miro-
slav Koutek v pivovaru systém 
exkurzí. Na jeho popud vznikla 
i první historická pivovarnická 
expozice na území Moravy a 
Slezka (druhá v ČR). Ta je spolu 
s minipivovarem součástí pre-
zentačního centra pivovaru. Na 
jejich vzniku se Miroslav Kou-
tek významnou měrou podílel.
Pan Miroslav Koutek podporuje 
vzdělávání mladých pivovarní-
ků při SOŠ v Litovli. Po funkci 
sládka (téměř 13 let) a ředitele 
(19 let) nyní působí ve funkci 
předsedy představenstva Pivo-
varu Litovel, a. s., a také jako ře-
ditel pro rozvoj a strategii. 
Také on už léta přispívá k dobré-
mu jménu našeho piva.

Petr Linduška
Pan Petr Linduška byl oceněn  
za činnost v divadelním odboru 
Sokola a také za snahu o zacho-
vání lidových tradic, zejména 
hanáckého nářečí.
Petr Linduška (1961), absol-
vent Střední knihovnické školy  
v Brně, vystřídal několik za-
městnání, s knihami je však jeho 
život spojen nepřetržitě. Ať už 
jako majitele knihkupectví Atlas 
Alfa na náměstí Přemysla Ota-
kara, které vede od roku 1996, 
nebo jako autora prodlužující 
se řady knížek. Jejich názvy – 
namátkou Tož tak, No deť, Dež 
sem se narodil a co belo potom 
– napovídají další velký zájem 
svého autora, hanácké nářečí.
Je členem Hanácké ambasády, 
která si klade za cíl udržovat 
a oživovat hanáčtinu a jednou 
za čtvrt roku pořádá zasedání  
s hanáckým vyprávěním svých 
členů. 
Svou inklinaci ke kultuře proje-
vuje Petr Linduška i coby člen 
ochotnického divadelního sou-
boru Sokola Litovel, kde působí 
jako herec, režisér, scénárista  
i tvůrce kulis. Jeho výtvarný ta-
lent se projevuje také v ilustrá-
torské práci.
Vedle dalších aktivit se stal Petr 
Linduška roku 2000 spoluza-
kladatelem Klubu litovelského 
pétanque, který dodnes vzkvétá  
a pořádá i vlastní turnaje.

Jiří Sedláček
Pan Jiří Sedláček obdržel cenu 
města za založení a provozování 
muzea s mimořádnou sbírkou 
harmonik.

Jiří Sedláček (1937) se narodil 
na Ukrajině. Od dětství milu-
je hudbu, protože mu však její 
studium nebylo umožněno, stal 
se technikem. Hraje na řadu hu-
debních nástrojů, mezi nimi od 
svých 5 let i na tahací harmoni-
ku. 
A právě akordeony a heligonky, 
které po léta sbíral a opravoval, 
se staly základem jeho unikát-
ního muzea. Ve svém domě jej 
otevřel v roce 2011. Sbírka čítají-
cí na 230 exponátů je největší ve 
střední Evropě. Zaujala i auto-
ry pořadu ČT Toulavá kamera, 
kteří do muzea přijeli natáčet, 
zapsala se do knihy českých re-
kordů, lákadlem je pro návštěv-
níky z celé republiky. Protože 
přáním Jiřího Sedláčka je, aby 
sbírka byla zachovaná pro další 
generace,  jsou nástroje evidová-
ny ve fondu ministerstva kultu-
ry, a tudíž neprodejné.

hk

Udílení ocenění předcházelo vystoupení 
žáků ZUŠ.

Zleva: Petr Linduška, David Dostál, Miroslav Koutek, Helena Najmanová

Chcete někomu popřát do no-
vého roku, někomu poděkovat,  
něco vzkázat či oznámit, něko-
ho potěšit? Máte možnost. Led-
nové číslo LN nabídne prostor 
pro vaše novoroční vzkazy ad-
resované konkrétním osobám či 
organizacím. Zasílat je můžete 
do 11. 12. na adresu redakce (viz 
tiráž na str. 2) nebo zapsat na list 
umístěný v infocentru.              hk

UZÁVĚRKA LEDNOVÉHO ČÍSLA 
LITOVELSKÝCH NOVIN

je kvůli dovoleným 
o vánočních svátcích už

11. PROSINCE.

Advent je doba, v níž většina lidí 
přemýšlí o tom, co darovat na 
Vánoce svým blízkým. Pokud je 
váš příbuzný či přítel čtenářem 
Litovelských novin, můžete mu 
věnovat dárkový poukaz na jejich 
předplatné na rok 2016. 
V takovém případě nám zavo-
lejte na 585 153 147, napište na 
litovelskenoviny@mestolitovel.cz 
nebo se rovnou zastavte v redakci. 
Po udání jména a adresy obdaro-
vaného vám vystavíme dárkový 
poukaz, který uhradíte při převzetí 
v redakci. 
Doporučujeme domluvit vše nej-
později do pátku 18. prosince. Pří-
tomnost redaktorky LN v redakci 
ve vánočním týdnu nelze s jistotou 
zaručit.

V novinách najdete i další tipy 
na vánoční dárky. Abychom vám 
usnadnili jejich hledání, označili 
jsme všechny jednotným symbo-
lem .

Darujte Litovelské noviny  

Vánoční výstup na věž

Už podruhé se na Vánoce 
otevře pro návštěvníky věž 
radnice v Litovli. Současně  
s oživlými řemesly v muzeu si 
mohou 26. prosince zájemci 
zpestřit vánoční čas prohlíd-
kou interiéru věže a výstupem 
na ochoz s průvodci Viktorem 
Kohoutem a Evou Vaňkovou. 
Prohlídky věže budou každou 
hodinu od 13 do 17 hodin. 
Dobrovolné vstupné bude, 
stejně jako v loňském roce, vě-
nováno Charitě Litovel.         ev

Vzkazy v Litovelkách
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Pacienti ambulancí revma-
tologie, diabetologie a nefro-
logie se mohou v Litovli těšit  
z příjemnějšího i modernějšího 
prostředí. Trojice detašovaných 
ambulancí Nemocnice Štern-
berk se totiž přesunula z budovy 
polikliniky do nově zrekonstru-
ovaného Lékařského domu, kde 
na pacienty čeká nejen špičkové 
vybavení a služby, ale i estetické 
a příjemné zázemí.
„Stěhování se týká trojice deta-
šovaných pracovišť Nemocnice 
Šternberk v Litovli, a to kon-
krétně ambulance revmatologie, 
diabetologie a nefrologie. Na 
novou adresu tedy budou moci 
docházet pacienti s kloubními 
obtížemi a nemocemi pohybové 
soustavy, pacienti s cukrovkou  
a také lidé trpící onemocněními 
ledvin,“ vyjmenovává lékařka 
interního oddělení Nemocnice 
Šternberk MUDr. Jiřina Kočí  

s tím, že v budoucnu by v Lé-
kařském domě měly přibýt ještě 
další dvě ambulance společnosti 
AGEL, a to gynekologická a or-
topedická. 
Lékařský dům najdou pacienti 
na adrese Vítězná 183/2B, tedy 
zhruba 250 metrů od původní-
ho sídla ambulancí na litovelské 

poliklinice. Ordinační hodiny 
pro pacienty zůstávají stejné, 
stejně jako spektrum nabíze-
ných služeb a výkonů. 
Pro případné dotazy je pacien-
tům i novým zájemcům se zdra-
votními obtížemi k dispozici 
nové telefonní číslo ambulancí, 
a to 585 341 552.     R. Miloševská

Některé ambulance jsou v nových prostorách

Spočítáno, odesláno. Vedení 
města Litovel požádalo o dotaci 
na pořízení barevných popelnic. 
Evropské peníze by tak pro-
střednictvím Operačního fondu 
životního prostředí zaplatily ná-
doby na plasty a papír a umož-
nily jejich zapůjčení zdarma do 
domácností. Projekt chce vedení 
města spustit na podzim 2016. 
Pokud budeme s žádostí úspěšní, 
získáme z EU částku ve výši zhru-

ba 2,7 milionu korun, což je 85 % 
celkových nákladů. Spolupodíl 
města činí 15 %, tedy necelého 
půl milionu korun. Celkové ná-
klady na projekt třídění odpadu 
v domácnostech činí 3 225 000 
Kč. Rozhodnutí Státního fondu 
životního prostředí o poskytnutí 
dotace lze očekávat v únoru 2016. 
Město tak jde vstříc obyvatelům, 
kteří chtějí třídit. Záměrem je sni-
žovat rostoucí náklady na likvida-

ci odpadu i šetřit životní prostředí.
O tom, že motivační programy  
v odpadech fungují v praxi, jsme 
se s vedoucím odboru životního 
prostředí Ing. Kurfürstem osob-
ně přesvědčili v obci Vranovice 
a ve srovnatelném Mikulově. 
Vytvořili jsme pracovní skupi-
nu, která v prosinci bude řešit  
a připravovat spuštění této velké 
akce. Více informací o průběhu 
opět v dalším příspěvku pod lo-

gem veselých barevných popel-
nic. Držte nám palce.   V. Kohout

Jak dopadlo hlasování o pískovně v Unčovicích
V roce 2004 odkoupila společ-
nost LB Minerals od města Olo-
mouce pozemky v oblasti mezi 
Unčovicemi a Březovým. Zámě-
rem této firmy, která je součástí 
nadnárodní skupiny Lasselsber-
ger zabývající se mj. těžbou ne-
rostných surovin, je začít v lo-
kalitě těžit štěrkopísky, na něž je 
tato oblast bohatá. V roce 2006 
z toho důvodu od města Litovle 
odkoupila menší pozemky, na 
kterých chce vybudovat vlastní 
přístupovou cestu k potenciální 
pískovně. V prezentaci, kterou 
firma poskytla občanům Unčo-
vic a která je k vidění i na webu 
města (k dohledání na Úřední 
desce v sekci Aktuální infor-
mace ze dne 20. 5.), se uvádí, že 
těžba by probíhala na ploše 220 
231 m2. Při plánované produk-
ci 180 000 m3 štěrkopísku ročně 
by bylo předpokládaných 3 162 
906 m3 materiálu vytěženo za 
necelých dvacet let. Poté chce 

společnost lokalitu zrekultivo-
vat. Z těžebního prostoru by se 
měly stát menší vodní plochy, 
příjezdová komunikace vedoucí 
mimo obec by sloužila ZD Un-
čovice i jako cyklostezka.
V červnu 2014 společnost LB 
Minerals podala zastupitelstvu 
města žádost o změnu územ-
ního plánu tak, aby lokalita 
nebyla vedena jako rezerva, ale 
bylo možné rozšířit na ní těžbu. 
Protože zastupitelstvo nechtělo  
o záležitosti rozhodovat bez 
projednání s občany vesnic  
v blízkosti lokality, konala se  
v září 2014 veřejná schůze. Na 
ní bylo dohodnuto, že město 
provede oficiální průzkum mezi 
občany dotčených obcí.
Z legislativních i technických 
důvodů nakonec proběhla anke-
ta mezi obyvateli Unčovic, Bře-
zového a Rozvadovic až letos 14. 
listopadu. Nejvyšší účast zazna-
menalo Březové (84,4 % voličů), 

kde pro vybudování pískovny 
hlasovalo 71 % občanů, proti 
29 %. V dalších dvou vesnicích 
však dopadlo hlasování opačně. 
V Rozvadovicích (účast 67,7 %) 
je pro těžbu jen 13 % obyvatel,  
v Unčovicích (účast 60,1 %) je 
to 30 %.
Z ankety tedy vyplývá, že nad-
poloviční většina obyvatel, 
61 %, s budováním další pís-
kovny nesouhlasí. 
Úkolem zastupitelstva města je 
na schůzi 26. 11. (až po uzávěr-
ce novin) rozhodnout o dalším 
postupu. Dá se předpokládat, že 
bude navrženo hlasování o sou-
hlasu či nesouhlasu se změnou 
územního plánu. To by proběh-
lo na zastupitelstvu 17. 12. Při 
svém hlasování by zastupitel-
stvo přihlíželo k výsledku anke-
ty mezi občany. Výsledné usne-
sení město sdělí společnosti LB 
Minerals. Jaká bude situace dál, 
nelze zatím předjímat.           red.

Žádost o dotaci na barevné popelnice byla odeslána

Hlasovací zařízení 
pro zastupitele města
Na 10. zasedání zastupitelstva 
města, které se konalo 24. září, 
bylo poprvé použito nové hla-
sovací zařízení. 
Zvolen byl přenosný systém, 
který je možné sestavit na ja-
kémkoli místě, kde se bude za-
sedání konat. Zařízení umožňu-
je jak řízení, tak zaznamenávání 
průběhu celého jednání.
Každý zastupitel má vlastní hla-
sovací jednotku (tablet), na niž 
se po příchodu přihlásí. S její 
pomocí hlasuje pro možnost 
„ano“, „ne“, nebo „zdržel se“. Po 
skončení hlasování se na plátně 
okamžitě zobrazí jména všech 
zastupitelů. Barva, jíž jsou jed-
notlivá jména označena, uká-
že, zda zastupitel hlasoval pro 
(zelená), proti (červená), nebo 
se zdržel hlasování (žlutá). Sys-
tém zároveň spočítá, kolik hlasů 
bylo třeba k tomu, aby návrh 
prošel, a zda byl tedy přijat.
Prostřednictvím své jednotky 
se zastupitel může přihlásit i do 
diskuze. Po udělení slova se na 
projekčním plátně zobrazí, kdo 
hovoří, a zařízení zaznamená  
i délku projevu.
Hlasovací systém byl pořízen  
v rámci dotační akce Výzvy 22, 
město hradilo pouze sadu hla-
sovacích jednotek – tabletů.
Nové, přehlednější hlasování 
umožňuje také uchovat posto-
je jednotlivých zastupitelů, jak 
si předsevzalo vedení města  
v souvislosti s prosazováním 
otevřené radnice.                       hk



Ze společnosti

Přišli na svět  
16. 5.  Dominik Čep z Chudobína
22. 6.  Adam Pospíšil z Litovle
22. 6.  Tadeáš Přikryl z Litovle
  3. 7.  Anna Turková z Litovle
  3. 7.  Eliška Turková z Litovle
16. 7.  Štěpán Přikryl z Myslechovic
27. 7.  Viktorie Neubauerová z Rozvadovic
30. 7.  Amálie Thunová z Březového
31. 7.  Stanislava Košáková z Litovle
  2. 8.  Michael Otta z Litovle
  4. 8.  Vlastimil Kudláček z Rozvadovic
  7. 8.  Rozálie Kubová z Chudobína
  8. 8.  Karel Stehlík z Litovle

Odešli
21. 10. Jana Ťuiková z Červenky (29 let)
28. 10. Ing. Jaroslav Rogl z Choliny (86 let)
29. 10. Květoslava Chytilová z Litovle (90 let)
29. 10. Jaroslav Bezděk z Litovle (52 let) 
29. 10. František Ščučka z Litovle (75 let)
31. 10. Anna Doleželová z Červenky (86 let)
  3. 11. Marie Chrástecká z Litovle (85 let)
  7. 11. Ludmila Havlíčková z Vísky (91 let)
  8. 11. Anežka Nováková z Litovle (70 let)
  9. 11. František Skládal z Kluzova (73 let)
10. 11. Drahomíra Nevěřilová ze Slavětína (83 let)
10. 11. Zdeňka Jančí z Litovle (89 let)
12. 11. Ludmila Janyšková z Červenky (83 let)
13. 11. Bohuslav Konečný z Litovle (87 let)
15. 11. Marta Šíblová z Nasobůrek (71 let)
16. 11. Zdenka Frištenská z Litovle (85 let)
17. 11. Robert Berger z Litovle (38 let)
20. 11. Marie Šmoldasová z Měrotína (87 let)
21. 11. Rudolf Příhoda z Litovle (89 let)
22. 11. Radoslav Ludvík z Litovle (81 let)
22. 11. Ludmila Nováková z Kluzova (74 let)
Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Litovel, Misericordia a Hrandop.
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Podzimní měsíce jsou plné akcí, zdá se do-
konce, že méně bývá více. Protože chceme 
naplno využít naší klubovny v Penzionu 
(bývalé DPS), zkoušíme zaplnit téměř každý 
čtvrtek. Na pořadu jsou tak schůzky senio-
rů, kterým chceme dát i jistou náplň, nejen 
umožnit setkání a zaplnění volného času.
Úspěšná byla naše exkurze v podniku SEV 
Litovel 22. 10. kde jsme museli navýšit po-
čet účastníků na 60, abychom vyhověli zá-
jemcům, hlavně z řad bývalých pracovníků 
podniku Tesla Litovel. Před dvaceti lety se 
zdálo, že gramofonům odzvonilo a jejich 
výroba končí, protože svět dobýval digitál-
ní záznam hudby a CD přehrávače se pro-
dávaly ve velkém. To si ale nemyslel ředitel 
Ing. Jiří Mencl, který závod ETA v roce 1999 
koupil, přejmenoval a vybudoval z něj nej-
většího evropského a patrně i světového vý-
robce gramofonů v kvalitě hi-fi. Letos vyro-
bí firma již 110 000 gramofonů, zaměstnává 
na 370 pracovníků a nejdražší kousek z její 
dílny zájemce vyjde zhruba na čtvrt milionu 
korun. 
Od města jsme k Mezinárodnímu dni seni-
orů (1. 10.) dostali jako dárek představení  
S. O. S. – divadelního odboru Sokola Litovel 
– komedii na motivy knihy Jaroslava Haška 
Švejku!!! v pátek 23. 10. v místní sokolovně. 
Scénář, hudbu a výpravu měli na starosti 
Pavel Soldán, Zdeněk Šmíd a Petr Linduš-
ka, režii  první z nich a hlavní úlohu pak 
poslední. Bylo zajímavé, jak 11 herců doká-
zalo ztvárnit 25 rolí a bavit na 140 přítom-
ných diváků od začátku do konce. Výborné 
bylo, že možnosti návštěvy využili i senioři  
z místních částí a nečlenové klubu. 
Pokusy o zajímavé prožití čtvrtečních odpo-
lední na schůzkách seniorů se, zdá se, plní 
beze zbytku. Na první z nich 29. 10. bylo 25 
a na té další o týden později už 37 účastníků. 
Snažíme se doplnit setkání něčím zajíma-
vým. Tentokrát to byla prezentace našeho 

klubu, kterou vytvořil pan Miroslav Pinkava 
a která se setkala s více než příznivým ohla-
sem. Chceme ji dát na web města a jako naši 
prezentaci ji využívat při vhodných příleži-
tostech podobných té na Šantovce 16. 9. 
V prosinci jste si udělali volno na středu  
2. 12. a to jste nezaváhali. Tradičně pořádá-
me setkání s vedením města a představite-
li spolupracujících organizací, hodnotíme 
svou roční práci a dáváme možnost kul-
turního vyžití i zábavy a tance. Sejdeme se  
v 15 hodin v Koncertním sále MK. Připravili 
jsme pro vás mimo jiné i malé občerstvení. 
Vstupné bude 30 korun.
Tradiční je i prosincový zájezd do MDO 
Olomouc, tentokrát na operetu Oskara Ne-
dbala Polská krev. Odjedeme z autobusové-
ho nádraží již v 17.30 hod., abychom ještě 
stihli procházku vánočním jarmarkem na 
Horním náměstí a něco ochutnat z nabídky 
punčů. Je třeba se přihlásit, zájem je obrov-
ský! 
Před Vánoci se sejdeme ještě ve čtvrtek  
17. 12. na schůzce seniorů, kde vystoupí  
s pásmem koled Dětský pěvecký sbor Mládí 
ZŠ Vítězná. Věříme, že se budete chtít po-
chlubit vánočním cukrovím, tak uskuteč-
níme i soutěž o nejchutnější vanilkový roh- 
líček. Pak si společně popřejeme radostné 
svátky a hodně dobrého do roku 2016. 
Na leden 2016 zatím plánujeme ve čtvrtek 
7. 1. návštěvu TIC Litovel, kde se sejdeme  
v 15 hodin přímo v budově Záložny, na 
21. 1. diashow Báječná Amazonie a pro ZŠ 
Jungmannova připravujeme program na zá-
věr pololetí školního roku. Více na plakátech 
v naší skříňce na Husově ulici a v hlášení 
městského rozhlasu. 
Děkujeme  za vaši aktivní účast na akcích 
Seniorklubu Litovel a do roku 2016 přejeme 
hodně zdraví, pohody, dobré nálady, radosti 
z každého nového dne i všech milých blíz-
kých!                                                                       jh

Zprávy ze Seniorklubu Litovel

PLOTY
Stavíme ploty na klíč,
dodáváme materiál.

Spočítáme vám cenovou nabídku 
na materiál i na montáž.

www.PLOTY-PLETIVO.cz
tel. 722 550 000

Vzpomínka

Dne 13. listopadu odešel ve věku 87 let dlouholetý cvi-
čitel oddílu Věrné gardy a spoluzakladatel obnovené  
T. J. Sokol Litovel bratr Bohuslav Konečný. Zasloužil 
se o obnovu sokolského hnutí v Litovli a podporu cvi-
čení seniorů v oddílu mužů. Čest jeho památce! 

T. J. Sokol Litovel
INZERCE

Známá česká astronomka Lenka Kotková 
(roz. Šarounová) objevila při svém pozo-
rování v Ondřejově 14. ledna 1998 novou 
planetku. Mezinárodní astronomická 
unie pojmenovala tuto planetku nacháze-
jící se mezi Marsem a Jupiterem jménem 
našeho významného českého sportovce – 
Frištenský. Planetka má číslo 24 967. 

Slavnostní předání osvědčení se uskuteč-
nilo v den státního svátku 28. října v Jin-
dřišské věži v Praze. Osvědčení z rukou 
předsedy České astronomické společnosti 
RNDr. Jiřího Grygara převzala za Spolek 
Gustava Frištenského jeho praneteř Mgr. 
Zdenka Frištenská z Litovle. 
Takové pojmenování vesmírného tělesa 
se nedá koupit a ani neexistuje žebříček 
důležitosti či posloupnosti. Pojmenování 
je pouze v pravomoci objevitele. Ten musí 
provést několikrát řadu pozorování, aby 
spolehlivě určil dráhu planetky a dohledal 
další záznamy z jiných observatoří ve svě-
tě. Pozorovaný objekt dostane předběžné 
označení. A až po několika letech se uká-
že, zda šlo opravdu o nové těleso. Někdy 
to trvá tři, někdy deset let i více. Teprve 
pak má objevitel právo navrhnout Mezi-
národní astronomické unii jméno nové 
planetky.                                                         zf
   L. Kotková (vpravo) se Z. Frištenskou

Gustav Frištenský má ve vesmíru planetku
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Málem jsem ve svém rodopisném bádání ztros-
kotala už v první polovině 19. století, když jsem  
v zápisu o narození prapradědy Tomáše Coufala na-
razila na kurent. Slova v jazyce, který neovládám, 
psaná písmem, které mi připadá jako změť čar  
a kudrlinek, by pro mě stejně dobře mohla být čín-
ská. Strávila jsem hodiny porovnáváním jednotli-
vých výrazů v matrice s písmeny z tabulky. A, Iv, teď 
už můžu říct, že to není nepřekonatelná překážka.
Číslice jsou stejné jako v latince, takže můžu v ma-
trice hledat předka podle čísla domu, ve kterém žil. 
Podle tabulky začnu brzo rozlišovat velká písme-
na, na která začínají všechna vlastní i podstatná 
jména. Ta jsou základní pro porozumění, zbytek se 
dá často domyslet. V kolonce Vater je na prvním 
místě zaznamenáno jméno a příjmení otce. Tak 
zjistím, jak vypadá tvar příjmení mého předka, 
který můžu dál hledat podle grafické podoby. 
Řada slov se opakuje, leccos se dá odhadnout  
a procvičováním se kurent stává čím dál čitelnější.

Vlevo dole na této stránce jsou přepisy některých 
zápisů z matrik, které jsem luštila. Pod č. 1 je zá-
znam o matce mého prapradědy Tomáše v matri-
ce narození, která mě posledně tak zaskočila. 
Čte se: Anna Tochter nach den Franz Staroschtik 
Bauer in Huntschovitz und den Mariana Tochter 
den Laurenz Spurny Bauer in Huntschovitz
A znamená to: Anna, dcera Františka Staroštíka, 
sedláka v Unčovicích, a Mariany, dcery Vavřince 
Spurného, sedláka v Unčovicích
Pak jsem si vyhledala záznam o sňatku Tomášo-
vých rodičů Ignáce a Anny, který proběhl 5. srpna 
1834 ve Vísce. Zápis o ženichovi má č. 2.
V přepisu to je: Ignatz Sohn nach den Simon Cou-
fal Bauer in Mühldörfl
A český význam: Ignác, syn Šimona Coufala, sed-
láka ve Vísce
A nakonec jsem v matrice zemřelých našla i zá-
znam o smrti Tomášova otce Ignáce (č. 3).
Tedy: 10 Mai gestorbenen, 12 Mai begraben
Laut Beschauzettel von 11/5 1867 an Lungensucht
Čímž se dovídám: 10. května zemřel, 12. května 
byl pohřben. Podle ohledacího lístku z 11. 5. 1867 
(zemřel) na souchotiny. 
Zjistila jsem ale, že příčiny úmrtí s běžným slovní-
kem často nepřeložím. Kde hledat jejich význam?

Běžný slovník v tomto případě nestačí, je třeba 
alespoň dobový německý slovník (např. Josef 
Rank, 1895). Ale existuje i nejeden speciální 
slovník pro genealogy, např. B. Lutonský, J. Čer-
ný: Latinsko – německo – český slovník nemocí, 
úrazů a příčin smrti a výrazů s nimi souvisejících 
(nejen) pro genealogy. Mnohé nemoci se dnes už 
naštěstí nevyskytují, takže slovník taky slouží pro 
představu, s čím naši předkové museli bojovat.  
Z internetových odkazů např. www.volani-rodu.
unas.cz/soubory/matriky-priciny-umrti.pdf   

Helena Kaštilová & Ivana Kubíčková

(1.)
Anna Tochter nach den Franz Staroschtik Bauer 
in Huntschowitz und den Mariana Tochter den 
Laurenz Spurny Bauer in Huntschowitz

(2.)
Ignatz Sohn nach den Simon Coufal Bauer in   
Mühldörfl

(3.)
10 Mai gestorbenen
12 Mai begraben
Laut Beschauzettel v 11/ 5 1867 an Lungensucht

PŘEPIS ZÁPISŮ Z MATRIK V KURENTU 

Vánočně-nevánoční nahlédnutí do kroniky
Obecní kroniky nejsou jen strohé zázna-
my suchých dat a čísel. Čtenář v nich obje-
ví i informace zábavné, nečekané, pozoru-
hodné, dokumentující poměry dané doby. 
Z kroniky obce Červenky jsme vybrali 
několik dobových vánočních zajímavostí  
a závěrem jeden netypický zápis.

1948: Vánoční balíky 
Rozhodnutí vlády republiky československé, 
která umožnila ministerstvu výživy rozsáh-
lou akci vánočních balíků pro spotřebitele 
jako předzvěst lepších poměrů v zásobo-
vání obyvatelstva, přijalo obyvatelstvo naší 
obce s velkým uspokojením. Balíky byly ve 
dvou druzích, pokud jde o složení poživatin  
a pochutin, a cenách 600 a 1 000 Kčs. V obci 
převládala skupina druhá – balíky po 1 000 
Kčs. Vydáno jich bylo 240, prvních 68 kusů. 
Proti šeptavé propagandě možno a nutno 
konstatovat, že nebyla podána ani jediná 
reklamace. Balíky obsahovaly v přesné váze  
a dobré jakosti všechno to, co obsahovat 
měly. Velmi dobře se osvědčilo, že máslo 
nebylo v balíku vloženo, nýbrž se vydávalo 
samostatně. Rum, cukr, mouka, hrozinky, 
kakao, čaj a káva snesly uskladnění po dobu, 
v níž byly balíky připravovány. Byly to po-
nejprve od roku 1939 vánoce radostné, vá-
noce, které potěšily každého, proti režimu 
nezaujatého občana – vyjma šmelinářů.

1948: Vánoční strom republiky
Před pomníkem padlých v obci postaven 
byl vánoční strom republiky. Postaven byl 
statný smrk 35 m vysoký, ozdobený a elek-
trickými žárovkami od soumraku osvětle-
ný. Pod vánočním stromem byla umístěna 
pokladnička, do níž, nebo na MNV, mohl 
každý občan věnovati svůj dobrovolný pří-
spěvek. Pod vánoční strom s láskou vložen 
byl obnos Kčs 9 900, který předal předseda 
MNV Alois Sležek Péči o mládež v Litovli.

1961: Pozdravy z ciziny
Československý rozhlas, stanice Praha, dne 

24. prosince 1961 mezi jinými, kteří vzdá-
leně na tisíce kilometrů od své vlasti posí-
lají své rodné zemi a nejbližším rodinným 
příslušníkům pozdrav vánoční a novoroční,  
v 19.15 hod. hlásil: Své manželce Jiřině Sle-
zákové, svým dcerám, přátelům a známým 
pozdrav zasílá, všeho nejlepšího ze srdce 
přeje  Alois Slezák Aier Indie. 
V Indii je Alois Slezák, bytem v Července 
č. 75, monteur Přerovských strojíren, už od 
30. dubna 1961. Je tam na montáži indic-
ké cementárny Carl Cement Faktory. Dne  
30. dubna odletěl z Prahy přes Curych ve 
Švýcarsku, Ženevu, přes Káhiru do Bomba-
je. V dřívějších letech byl na montáži v Pol-
sku a zná už tři světadíly – Evropu, Afriku  
a Asii. I když má v Indii na montáži s kým 
si promluvit – má tam čtyři spolupracovní-
ky Čechoslováky, přece jenom myšlenkami  
a vzpomínkami je mezi námi, hlavně v kru-
hu svojí rodiny – které často, velmi často 
přináší náš pošťák Chytil obálky s modro-
červenobílou obrubou Par avion – leteckou 
poštou s jeho pozdravy a fotografiemi. 
Až ty zlaté české ruce skončí montážní prá-
ce, vrátí se mezi nás. A možná zas někde 
jinde v daleké cizině bude montovat, co 
náš strojírenský průmysl, v celém světě tak 
chvalně známý, vyrobí.
Alois Slezák poslal pozdrav z Indie i o rok 
později. A v roce 1963 zdraví z Bombaje spo-
lu s ním i manželka a dcera „dlící tam ná-
vštěvou“.

1963: Radost v červenské rodině
Metoděj Axman, signalista ČSD v Července 
čís. 1/5, vyhrál na vsazená čísla 14, 22, 32, 
35 a 38 v prvním tahu Sportky obnos 16 500 
Kčs. Je to první známá větší výhra. Metoděj 
Axman je otcem čtyř dětí. Dvě dcery už jsou 
provdány, jeden z chlapců je už hornickým 
učněm, druhý chodí poslední rok do deví-
tileté školy v Litovli. Výhra byla radostným 
překvapením nejen pro sázejícího, ale celou 
jeho rodinu. 

hk



Stalo se v Litovli
 9. 12. 1895 se v Malíkově (okres Svitavy) 
narodil hudební skladatel, varhaník a pedagog 
Osvald Stryk. Vystudoval v Brně Janáčkovu var-
hanní školu a ve Vídní Ústav pro církevní hudbu. 
Působil jako ředitel kůru v Senici (1919–21), pak 
v Cholině, roku 1923 přišel do Litovle. Byl zde 
varhaníkem v Husově sboru, kde i bydlel a měl 
soukromou hudební školu. Hrával na klavír při 
němých filmech, založil smíšený pěvecký sbor, 
skládal chrámové skladby. Po roce 1935 půso-
bil v Praze, kde mu jeho švagr Valentin Šindler 
(stréček Křópal) sehnal místo varhaníka v čsl. vi-
nohradském kostele. Zemřel v Praze 15. 8. 1948. 
Jeho manželka pak s dcerou r. 1968 emigrovala 
do New Yorku, kde se dožila přes 90 let.
 30. 12. 1925 zemřel ve věku 59 let MUDr. La-
dislav Tužil. Do Litovle přišel v roce 1897 z Kar-
lína a zapojil se zde do veřejného života. Po dvě 
období byl členem obecního výboru (1903–10).  
V roce 1898 koupil bývalé Knappovy lázně na 
Čihadle, moderně je zařídil a udržoval po celých 
20 let. Ke konci světové války je byl nucen zavřít 
pro nedostatek uhlí. Později se věnoval úplně své 
lékařské praxi. Ordinaci měl po r. 1902 v 1. pat-
ře domu p. Schönhöffera (Havlíčkova 705), od r. 
1919 potom na Čihadle v bývalých lázních. Po 
Tužilově smrti převzal ordinaci v jeho domě na Či-
hadle 855 nově jmenovaný městský lékař F. Šam- 
šula, který byl předtím lékařem v Králově Poli.
 Ke konci roku 1930 se konalo sčítání lidu. 
Litovel měla tehdy 4 320 obyvatel a 627 domů 
s 1 219 byty. Čechů bylo 3 948, k Němcům se 
zde hlásilo pouze 349 občanů. Bylo zde 5 lékařů,  
2 zvěrolékaři, zubní technik, notář, 3 advokáti, 
395 živnostníků, z toho 23 koncesovaných hos-
tinců. 720 zemědělců vlastnilo 79 koní a 135 
krav. Drobné živnosti se rozvíjely, průmysl však 
ustrnul na úrovni konce 19. století. Kromě cuk-
rovaru zde byl pivovar, lihovar a sladovna, Hla-
váčkova sušárna zeleniny, Vaňkova tvarůžkárna, 
historická papírna a Mekiskova továrna na ple-
chové zboží.
 2. 12. 1975 zemřel v Brně akademický malíř 
František Doubrava. Narodil se 22. 3. 1901  
v Litovli v Palackého ulici 886. Studoval rok ma-
lířství u Fr. Engelmüllera a 4 léta u prof. Obrov-
ského na AVU v Praze. Po studiu byl od r. 1931 
profesorem na VŠ technické 
v Brně. Věnoval se ilustro-
vání dětských knih pro 
nakladatelství Promberger 
v Olomouci i pro jiné vy-
davatele. V Litovli měl ate-
liér a vracel se tam každé 
prázdniny. Zde také vytvořil 
několik sgrafit, největší na 
Husově sboru, na Kolářově 
vile a na Vaňkově domě  
v ulici 1. máje. Roku 1962 
obdržel krajskou cenu Ant. 
Procházky.             Lubomír Šik
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Petře, pojď si na chvíli sednout, už mě za-
čínají bolet nohy (zatímco mně pravé kole-
no hlásilo bolest již před dvěma hodinami) 
– řekl můj přítel František, vysokoškolský 
profesor, spisovatel, doktor filosofie a dok-
tor věd, znalec umění a života, když jsme se 
procházeli po městě a parcích. Se zalíbením 
se díval na hladinu rybníka, ve které se zr-
cadlila západním sluncem osvětlená budova 
litovelského gymnasia. Nikomu neublížil  
a odpustil i učiteli matematiky Procházkovi, 
který ho nechal propadnout – František ne-
opomněl se pochválit, že několikrát. 
Hanácké Benátky. Dovolil jsem si spojitost 
s pravými Benátkami, kdy jsme v chumlu 
doslova běželi za kunsthistorikem a orien-
tovali se podle červeně vlající šály. Byla tak 
charakteristická, že Adolf Born ji na PF ne-
opomněl nikdy. Do Litovle jsme jezdili au-
tem spolu, měl rád svižnou jízdu a přitom 
bezpečnou, a vždy se ubytovali v příjemném 
prostředí Starého mlýna. František byl vyni-
kající společník, cestou si nikdy nezdřímnul, 
sledoval cestu – všiml sis toho modře kve-
toucího lánu? A vlastně čím se ty kačeny na 
rybníce před gymplem živí? ... 
Přibližně před 30 lety v rozhovoru najed-
nou nepřiměřeně zvýšil hlas – a proč mně 

vykáš? Výsadu panu profesorovi tykat mně 
závidělo nejen osazenstvo stolu, kde sedával 
Bohumil Hrabal, v pivnici U Zlatého tygra  
a stále kladli otázky – odkud se znáte? Fran-
tišek zatím popíjel plzeň z půllitru ozdobe-
ného emblémy pražských fotbalistů Sparty  
a já byl tajemný.
Na setkáních společenství LIPRA sedával 
vedle mě a listoval si v Litovelských novi-
nách (které s laskavým přivolením pana sta-
rosty dostávám poštou pravidelně), pročítal 
a nakonec řekl – můžu si je vzít s sebou? 
Pozvánky jsem většinou posílal @, ovšem 
Františkovi jsem volal telefonem – vem si 
taxíka a přijeď pro mě! Totéž zopakoval le-
tos k termínu 12. prosince. Bohužel, „umění 
hořák“ náhle dohasl. Pilně pracoval do po-
sledního okamžiku. Tolik toho chtěl ještě 
stihnout. Nedávno dokončil knihu o malí-
ři Karlu Chabovi, odevzdal text pro knihu 
o Václavu Špálovi a ještě na jaře při oslavě 
svých 95. narozenin mně řekl – rád bych 
něco napsal o uměleckých sbírkách Praž-
ského hradu. 
Jo, a odkud že se to známe? Chodili jsme 
v Litovli na stejnou školu. Ale to už je tak 
dávno…

PhDr. Petr Galuška, CSc.

Za profesorem Františkem Dvořákem

prof. PhDr. František Dvořák, DrSc.

Narozen:
17. dubna 1920 na Července

Zemřel:
9. listopadu 2015 v Praze

Profese: historik umění

Pojítko s Litovlí:
studium na místním gymnáziu

Celý profesní život červenského rodáka Františka Dvořáka je spojen  
s výtvarným uměním. Po studiu dějin umění na pražské Karlově univer-
zitě působil jako asistent profesora V. V. Štecha na  Akademii výtvarných 
umění v Praze. Od 50. let přednášel dějiny umění na FAMU, kde byl jeho 
studentem mj. i Miloš Forman. Na počátku 60. let působil jako odborný 
pracovník v Národní galerii, potom pár roků učil dějiny umění na Střed-
ní uměleckoprůmyslové škole v Praze. Na Moravu se vrátil v roce 1969 
díky své pedagogické práci na Katedře výtvarné výchovy Filozofické 
fakulty Palackého univerzity v Olomouci. Zůstal na ní až do roku 1985. 
Po roce 1989 znovu učil na FAMU i na Karlově univezitě, kde přednášel 
do svých 90 let.
František Dvořák je autorem četných publikací o výtvarnících a výtvar-
ném umění. S Janem Zrzavým, Kamilem Lhotákem, Adolfem Bornem 
a dalšími umělci, jimž věnoval monografie, se osobně znal a přátelil. 
Známý je díky televizním cyklům o historii Karlova mostu, umělecké 
výzdobě Národního divadla aj.
V roce 2010 mu ministr kultury udělil vyznamenání Artis Bohemiae 
Amicis za šíření dobrého jména české kultury ve světě. Téhož roku do-
stal i zlatou plaketu od prezidenta republiky.

Vánoční bohoslužby v litovelské farnosti
Ve vánočním čase se můžete zú-
častnit bohoslužeb v římskoka-
tolické farnosti Litovel.

24. 12.
v 15 hod. – dětská mše v kostele 
sv. Marka v Litovli
ve 21 hod. – mše v kostele sv. 
Alfonse na Července
ve 23 hod. – půlnoční mše  
v kostele sv. Marka v Litovli

25. 12.
v 9.30 hod. – mše v kostele sv. 
Marka v Litovli
v 11 hod. – mše v kostele Nej-
světější Trojice v Rozvadovicích

26. 12.
v 8.15 hod. – mše v kostele sv. 
Alfonse na Července
v 9.30 hod. – mše v kostele sv. 
Marka v Litovli



Litovelské ulice

NÁBŘEŽNÍ
Název ulice Nábřežní vychází z polohy, kterou 
ve městě zaujímá, tedy kopíruje břeh Mlýnské-
ho ramene řeky Moravy.

Ulice Nábřežní odbočuje před mostem z uli-
ce Palackého. Kopíruje levý břeh řeky a řekou  
i končí – je tedy slepá. Název ulice je v této po-
době znám od roku 1893, kdy pod něj – tehdy  
v německé podobě Ufergasse – spadala i dnešní 
ulice G. Frištenského vedoucí po pravém břehu 
řeky Moravy. Pod stejným názvem byly vedeny 
obě ulice až do roku 1990, kdy se pravobřežní 
část přejmenovala na ulici G. Frištenského.

Proměny názvu: Ufergasse – levý i pravý břeh 
řeky (1893)  Nábřežní (1900)  Ufergasse 
(1940)  Nábřežní (1945)  Nábřežní pouze 
pro levý břeh řeky (1990; pravý břeh nazván ulicí 
G. Frištenského)  

NÁDRAŽNÍ  
Název ulice vychází ze skutečnosti, že sama  
k nádraží vede. A to k nádraží Litovel předměstí, 
které se původně nazývalo Litovel – Chořelice. 
K vlakovému spojení Litovle s hlavní pražskou 
tratí vedoucí přes Červenku došlo až roku 
1886 a v té době končila železnice na zastávce  
u dnešního Papcelu. Dále byla trať prodloužena 
v roce 1914. Ale až od roku 1921 byla železniční 
trať vedoucí z Červenky na nádraží Litovel – 
Chořelice se dvěma zastávkami provozována 
pravidelně i pro osobní dopravu. 

Ulice Nádražní odbočuje na západ z ulice Du-
kelské. Zároveň s ní vede železniční vlečka do 
pivovaru. Slepá ulička vedoucí od bývalého 
výkupního podniku dostala jako dosud nepo-
jmenovaná svůj název v roce 1958. Nádražní 
ulice se v minulosti nazývala také dnešní ulice 
Sušilova a Červenská.

Podoba názvu: Nádražní (1958)

NOVÁ
Název ulice se řadí mezi ty obecné. V případě 
města Litovle se vztahuje k nové výstavbě za-
počaté v místech za Pavlínkou, kde postupně 
vznikly tři souběžné ulice.

Ulice Nová se nachází v části města zvané v mi-
nulosti U Dolního lesa (oficiálně od roku 1947). 
Název pro tuto ulici vznikl v roce 1958 na návrh 
výboru žen.

Proměny názvu: součást čtvrti U Dolního lesa 
 Nová (1958)

Ivana Kubíčková

Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Dívka ve vlaku / Paula Hawkinsová
Doba z druhé ruky: Konec rudého člověka / Světlana Alexijevičová

Harry Potter / J. K. Rowlingová
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Pro dospělé
Z mnoha knih, které v poslední době určitě 
stojí za zmínku, jsem vybrala dva tituly. 
Thriller Dívka ve vlaku od britské autorky 
Pauly Hawkinsové si podmanil všechny žeb-
říčky bestsellerů.
Rachel dojíždí ranním vlakem do Londýna. 
Den co den si prohlíží útulné předměstské 
domky, a když vlak na chvíli zastaví u návěs-
tidla, naskýtá se jí pravidelně letmý pohled 
do soukromí mladého páru. Postupem času 
Rachel začíná mít pocit, že ty dva lidi zná. 
Představuje si, že je zná. Dá jim dokonce 
jména: Jason a Jess. Jednoho dne však za-
hlédne něco, co ji šokuje. Stačí pouhá minu-
ta, než se dá vlak zase do pohybu, a náhle je 
všechno jinak... Krátce nato se Rachel dozví, 
že se „její“ Jess pohřešuje, a proto se rozhod-
ne obrátit na policii. Není si jistá, zda tím 
nenadělá více škody než užitku, zatímco se 
stále více zaplétá do příběhu, který není její, 
ale jenž nakonec obrátí naruby život úplně 
všem...
Doba z druhé ruky: Konec rudého člověka. 
Tak zní název knihy běloruské novinářky  
a aktivistky Světlany Alexijevičové, která 
letos získala Nobelovu cenu za literaturu. 
Doba z druhé ruky je zcela výjimečná kniha 
mimořádné autorky, laureátky nejprestiž-
nějších ruských, evropských i amerických 
literárních cen. Konec komunistického re-
žimu a následující rozpad sovětského im-
péria přinesl jeho občanům po počátečních 
nadějích zklamání, frustraci a dezorientaci. 
Text je mozaikou desítek skutečných hlasů, 
které Alexijevičová zaznamenala na magne-

tofon při rozhovorech s nejrůznějšími lid-
mi. Vyprávějí o tom, jak věřili sovětskému 
systému, jak zabíjeli a umírali pro jeho ideu, 
mluví o tajemstvích a hrůzách komunismu, 
o stalinském gulagu, válkách, Černobylu... 
Před čtenářem defilují rozmanité osudy  
a názory, z nichž postupně vyvstávají spo-
lečná traumata a obsese. Hrdinové knihy 
považují za vrchol svobodného vzepětí 
ruské společnosti srpen 1991, kdy do ulic 
Moskvy vyšly statisíce Rusů, aby se postavily 
tankům pučistů, pokoušejících se zrušit de-
mokratické reformy předchozích dvou let. 
Byla to chvíle velkých, byť nepříliš konkrét-
ních nadějí, po níž přišlo vystřízlivění.

Pro děti
Stálou a trvalou popularitu si drží série  
o čarodějnickém učni Harrym Potterovi, 
neuvěřitelných 18 let. Před nedávnem obo-
hatil fond naší knihovny 1. díl dalšího vydá-
ní této kultovní série, tentokrát s výpravný-
mi ilustracemi. 
Pro děti, které by chtěly doma pomoci s pří-
pravou na Vánoce, nabízíme celou řadu ti-
tulů, které se zabývají tradicemi, výzdobou, 
zvyky a dalšími atributy nejkrásnějších svát-
ků v roce.

Všechny zmíněné tituly a mnoho dalších 
nabízí Městská knihovna v Litovli. Po ty, 
kteří čekají řadu týdnů na některé rezervo-
vané knihy, připomínám možnost zapůjčení 
tzv. e-knihy. Podrobný postup najdete na 
www.knih-litovel.cz.

lf

Vánoce jsou tady za pár týdnů, a tak si do-
volujeme touto cestou nabídnout čtenářům 
Litovelských novin malý přehled kulturních 
akcí pořádaných v Husově sboru ve vánoč-
ním čase.

Hudební vystoupení v adventu
12. 12. v 17 hodin vystoupí Hanácká mô-
zêka se svým adventním pásmem koled  
a mluveného slova. 
18. 12. v 18 hodin vážnou hudbou navodí 
předvánoční atmosféru smyčcové kvarteto 
Più Presso.

Sváteční bohoslužby o Vánocích
24. 12. ve 22 hodin se sejdeme k slav-
nostní Půlnoční bohoslužbě. Zazní du-
chovní hudba v podání pěveckého krouž-
ku při Husově sboru – Litovelských 
koledníků pod vedením pana Vlastimi-
la Nedomy a odneseme si domů kalíšek  
s plamínkem Betlémského světla.
25. 12. v 9 hodin – Boží Hod vánoční

27. 12. v 9 hodin – pravidelná nedělní bo-
hoslužba
31. 12. v 17 hodin – Silvestrovská večerní 
pobožnost, kterou doprovodí Litovelští ko-
ledníci.
 
Advent, to není 
jen čas příprav 
a předvánoční-
ho shonu, ale 
je to také čas 
odpočinku, čas 
pro hledání a 
nalézání něče-
ho nového. A 
tak Vám všem 
přejeme, aby 
pro Vás byl 
advent požeh-
naným časem, 
abyste prožili pokojné a radostné Vánoce.

Vlastimír a Lucie Haltofovi, 
duchovní CČSH v Litovli

Advent a Vánoce v Husově sboru
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Oprava kaple v Unčovicích v roce 1989. 

Známé i neznámé – kaple a kapličky našich obcí
Všech jedenáct vesnic, které jsou místními 
částmi Litovle, má vlastní kapličku, kapli, 
nebo dokonce kostel. (V případě Chudo-
bína rovnou tři.) Připadá nám to tak sa-
mozřejmé, že často drobné stavbě, stojící 
obvykle uprostřed vesnice, nevěnujeme 
zvláštní pozornost. Někdejší obyvatelé 
však museli vynaložit velké úsilí, aby zís-
kali potřebná povolení ke stavbě, zajistili 
materiál i pracovníky. A samozřejmě se 
většinou nevyhnuli ani otázce „Odkud se 
vezme podostatek peněz, poněvádž v naší 
pokladnici žádné kapital uspořen néni.“ 
(To je doslovná citace ze zápisu z jednání 
obecního výboru v Haňovicích, který se 
rozhodl postavit kapli v roce 1871. Že se 
mu podařilo vyřešit i tuto záležitost, doka-
zuje dominanta haňovické návsi, kaple sv. 
Cyrila a Metoděje, která však dnes nebude 
předmětem našeho zájmu.) 
A tak se v adventní době spolu zastavme 
před kaplemi v osmi místních částech Li-
tovle (s vynecháním Chudobína a Rozva-
dovic, kde jsou kostely, a Chořelic, jejichž 
kapli bude věnován samostatný článek 
příště) a pokusme se vydolovat alespoň 
něco z jejich minulosti, tak skoupé na in-
formace, i současnosti, pro změnu skoupé 
na události. 

Savín: kaple sv. Josefa
postavena: 1912
farnost: Měrotín

Kdysi
Na malém návrší uprostřed Savína, kde dnes 
stojí kaple sv. Josefa, byla ještě v roce 1911 
kaple zcela jiná. Ta měla však špatný základ, 
přední část kaple pomalu sjížděla, a tím 
vznikaly trhliny ve zdech, které dosahovaly 
až 3 cm. Protože oprava by byla nákladná, 
rozhodla se obec starou kapličku strhnout  
a postavit novou.
Názor všech občanů na novu stavbu ale ne-
byl jednotný. Z listu tehdejšího starosty Sa-
vína Františka Vogla okresnímu hejtmanství 
v Litovli se dozvídáme: „Dne 30. července 
1911 bylo nadpoloviční většinou hlasů obec. 
výboru usneseno, aby se zvonice (kaple) po-
stavila nová a ve větší plošné míře. Že An-
tonín Klain, jak ve své stížnosti tvrdí, podal 
návrh ve schůzi obec. výboru dne 30. čer-
vence 1911, aby se postavily 2 sloupy a zvon 
aby se na ně upevnil, a až bude míti obec 
zbytkem peníze, pak ať se postaví nová zvo-
nice, jest ovšem pravdou. Ale návrh ten, jak 
on tvrdí, nebyl schválen.“ Dále se dozvídá-
me, že Antonín Klain na svou stranu získal 
další občany, kteří nechtěli vydávat množ-
ství peněz za stavbu kaple a dali by přednost 
vybudování silnice. Starosta Savína proto 
žádá hejtmanství, aby rozhodlo, „zda jsou 
poplatníci obce Savína (povinni) na stavbu 
nové kaple dle daně přispívati“.
Nejednotnost názorů ale stavbu vážně neo-
hrozila, neboť už 7. září 1912 byla v Savíně 
vysvěcena nová kaple sv. Josefa.
Zajímavostí je i financování kaple, které 
pro nás zaznamenal místní kronikář. „Vni-

třek kaple byl uhrazen z úroků peněz, které 
zanechal v uschování u tehdejšího starosty 
obce ze Savína se odstěhovavší (snad do 
Uher) Ignác Smrček, obnos 40 zl. Těchto 40 
zl. vzrostlo během času na 600 K, za které 
byl koupen oltář, svícny, 2 obrazy a kříž. 40 
zl. původně uschovaných bylo dáno za Ig-
náce Smrčka na mše sv. Plachty a koberec 
byly zjednány hospodyněmi zdejšími. Aby 
se ušetřily, dávají se do kaple jen na sv. Jo-
sefa, když je sloužena mše sv. Novou kapli 
posvětil P. Adolf Škrabal, farář měrotínský, 
a daroval přitom 40 K na rýnu. Kaple stála 
celkem 3 000 K.“

Dnes
Májové pobožnosti stejně jako pravidelné 
čtvrteční modlení, které se v Savíně obnovi-
ly po r. 1990, už zanikly. Ženy, které je kdysi 
pořádaly, zestárly, a nikdo jiný se nenašel.
Každoročně se však v kapli koná mše ke 
svátku sv. Josefa dělníka (1. května), patro-
na kaple, která obvykle připadá na poslední 
neděli v dubnu. 
Pravidelné zvonění v kapličce ráno, v pole-
dne a večer už zajišťuje elektřina. Když ale 
někdo zemře, obstará zvonění umíráčkem 
paní Věra Hlavinková, která má kapli na 
starosti. V den pohřbu svolává zvon kap-
ličky smuteční hosty čtvrt hodiny předem  
k autobusu, který je odveze na hřbitov. Zvon 
savínské kapličky utichá jen o Velikonocích, 
kdy jeho zvuk nahradí klapači. I jejich trasa 
ale začíná a končí právě u kaple.

Nová Ves: kaple Korunování Panny Marie
postavena: 1852
farnost: Chudobín

Kdysi
Kaplička na vršku v Nové Vsi je tak malá, 
že když se v ní před desítkami let konávaly 
májové pobožnosti, byla žena, která předří-
kávala modlitby, sama uvnitř, a ostatní stáli 
venku. O její minulosti se neví téměř nic. 
Rok po jejím postavení byl před kaplí vzty-
čen litinový kříž na náklady všech obyvatel. 
Tradice zvonit třikrát denně už zanikla.

Dnes
Pobožnosti se v kapli nekonají. Zvon se roze-
zní jen tehdy, když zemře obyvatel Nové Vsi.

Unčovice: kaple sv. Anny (a Jáchyma)
Rok výstavby se nepodařilo zjistit.
farnost: Náklo

Kdysi
Kdy byla kaple v Unčovicích postavena, se 
nám nepodařilo zjistit. Nejstarší zmínka o ní 
v pamětní knize obce se vztahuje až k roku 
1892, kdy byla opravena. 
V pamětní knize se také dočteme, že  
10. května roku 1909 do kapličky udeřil 
blesk, který zasáhl věž, svezl se dovnitř a za-
pálil věci na oltáři. Zkáze unikl jen věneček 
visící na kříži, zřejmě díky svému nátěru. 
Tato událost motivovala obyvatele Unčovic 

k tomu, že se v obci začaly zřizovat první 
hromosvody.
Kdysi se v kapli zvonívalo ráno, v poledne  
i večer, a také v pátek ve tři hodiny. A ovšem 
při úmrtí některého unčovického občana. 
Za druhé světové války byl zvon zabaven  
a roztaven, po válce však řezník a hospodský 
Martin Lakomý koupil pro kapli nový zvon. 
Dnes se v kapli už nezvoní, chybí zvoník.
Podle pamětníka Ladislava Vydry to s kaplí 
začalo nedlouho po válce jít z kopce. Obdo-
bí komunismu nebylo víře a církvi naklo-
něno, takže se v kapli pobožnosti nekonaly. 
A když byl zaveden místní rozhlas, přestal 
na ní zvonit i umíráček, protože oznámení 
o úmrtí občana se vysílalo „po drátě“. Ná-
sledkem zanedbané péče se kaple dostala do 
velmi špatného stavu, uvažovalo se i o jejím 
zbourání.
V roce 1989 však skupina občanů iniciovala 
její opravu. Potřebné peníze se vybraly mezi 
obyvateli, materiál na opravu střechy věno-
valo město Litovel, JZD vyslalo na práci za-
darmo zednickou partu, přidali se i místní 
dobrovolníci. Jen škoda, že z krásně oprave-
né kaple někdo ukradl sochy andělů umístě-
né u oltáře.
Zvláštností unčovické kapličky jsou sluneč-
ní hodiny nad vchodem. Původní, klasické 
hodiny dávno zchátraly, a protože nebyla 
možnost pořídit nové, udělal hned po opra-
vě roku 1989 Petr Pajkr podle vzoru hodiny 
sluneční. Pokud je zrovna zimní čas a svítí 
slunce, ukazují přesně. 

Dnes
S opravenou kapličkou se Unčovice vrátily 
k předválečné tradici májových pobožností, 
které probíhají dvakrát týdně po celý květen. 
Mimo to se konají v průběhu roku dvě mše. 
První slouží nákelský farář v květnu. (Nemá 
pevný termín, mše probíhají postupně v růz-
ných obcích farnosti.) Druhá je spojena se 
svátkem sv. Anny (26. července), jíž je kaple 
zasvěcena. (Spolupatronem kaple je údajně 
i sv. Jáchym, tedy oba rodiče Panny Marie.)
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Nasobůrky: kaple Neposkvrněného 
početí Panny Marie
postavena: 1810
farnost: Chudobín

Kdysi
Z pamětí Tomáše Nedomy na dobu počátku 
20. století se dovídáme, že v kapli bývaly dva 
zvony. Menší sloužil jako umíráček, velký 
ohlašoval ráno a večer klekání a ve 12 hodin  
poledne. Za 1. světové války byl však velký 
zvon, tak jako mnohde jinde, zabaven a roz-
taven, aby jeho kov posloužil k výrobě děla. 
Místo něj pak umíráček zval třikrát denně 
na modlení za ukončení války a návrat sou-
sedů z ní. 
Po vyhlášení samostatné republiky se i Na-
sobůrek dotkl spor mezi římskokatolickou  
a nově vzniklou československou církví, 
který byl obzvlášť zřetelný v chudobínské 
farnosti. Kronikář uvádí, že „20. 5. 1921 byl 
podán rekurs proti rozhodnutí politického 
úřadu v Litovli stran dispozičního práva  
v záležitosti kaple“, tzn. že obě církve bu-
dou ke svým bohoslužbám využívat stejnou 
kapli. (V sousedních Haňovicích došel spor 
tak daleko, že bylo zakázáno zvonit v kapli 
příslušníkům jiných církví než římskokato-
lické. Členové pravoslavné a českosloven-
ské církve si proto r. 1928 postavili na návsi 
vlastní zvonici, jejíž zvon nakonec obstará-
val i ranní, polední a večerní zvonění.)
Na oltáři byl hlavní obraz Zvěstování Pan-
ny Marie, který byl za pátera Františka Crhy 
nahrazen obrazem Panny Marie Hostýnské.  
Původní obraz, zavěšený na boční zdi, před 
několika lety nedlouho po menší opravě 
kaple zmizel.

Dnes
Mše už se v kapli neslouží, nejvýše při vzác-
ných příležitostech, jako je sjezd rodáků. 
Zvon v kapličce zazvoní jen občas, když ze-
mře některý z nasobůrských občanů.

Myslechovice: kaple sv. Michala
postavena: 1846
farnost: Cholina

Kdysi
Ještě než se začala psát historie dnešní kaple, 
stávala v Myslechovicích starší kaplička za-
svěcená témuž světci. Dochoval se záznam  
o její barokní přestavbě roku 1768. 
Do portálu kaple sv. Michala (nebo také 
Michaela, neboť jejím patronem je arch-
anděl Michael) je vtesán nápis: „Tato kaple 
jest vystavena ke cti a chvále Boží z nákla-
dů počestné obce Myšlichovské dne 29ho 
září Léta Páně 1846.“ Z pamětního spisu  
o vystavění kaple, uloženého v archivu Mys- 
lechovic, víme, že stavba byla dokončena až 
7. listopadu. Dvacáté deváté září ale není 
zmíněno náhodou. Je to den svátku patrona 
kaple, který má pro obec zvláštní význam. 
Sv. Michal s vahami v levé a mečem v pravé 
ruce je zobrazen i na myslechovické pečeti. 
Německé obyvatelstvo, které se v obci usa-
dilo v 16. století, si zase její název upravilo 
na Michlowitz. Protože Michl je německá 
podoba jména Michal, vznikl mylný dojem, 

že jméno vesnice bylo odvozeno od patrona 
kaple.
Druhý nápis na kapli, vyvedený barvou na 
kamenné zárubni dveří, připomíná, že kaple 
byla obnovena r. 1926.

Dnes
Ani v Myslechovicích už se nezachovává 
zvyk májových pobožností. Mše se slouží 
jednou do roka, a to na svátek sv. Michala 
(29. září).
Zvon, obsluhovaný paní Obrátilovou, ohla-
šuje smrt někoho z Myslechovic. V den ko-
nání pohřbu pak vyprovází smuteční hosty 
k poslední cestě s nebožtíkem.
V posledních letech se v Myslechovicích ob-
novila tradice rozsvěcení vánočního stromu 
spojeného s mikuláškou nadílkou. Letos tato 
slavnost připadla na 5. prosince. Při té pří-
ležitosti se kaple odpoledne otevře, rozsvítí  
a v jejím vchodu budou hrát hudebníci.

Tři Dvory: kaple sv. Floriána
postavena: 1774
farnost: Litovel

Kdysi
Z kroniky Tří Dvorů se toho o kapličce, kte-
rá stojí uprostřed návsi, moc nedozvíme. 
Kronikář zapsal, že za starostování Tomáše 
Richtera v letech 1879–1885 byla opravena 
věž kaple. Patnáctého září 1896 byl posvě-
cen kříž u kaple, který dala postavit Josefa 
Richtrová na památku svého manžela Josefa 
Richtra. A v roce 1932 byla u kaple vykopá-
na studna pro případ požáru.

Dnes
V minulosti se v kapli konávaly pobožnos-
ti každou neděli. V současnosti se zde slaví 
jen jedna mše ročně, a to na svátek patrona 
kaple sv. Floriána (4. května), jehož barev-
ná socha je také umístěna ve výklenku nad 
vchodem.
Od paní Libuše Hříbkové, která o kapli pe-
čuje, jsme se také dozvěděli, že zemře-li ob-
čan Tří Dvorů, zvoní mu z věže umíráček. 
I pohřeb se pak často koná v kapli, odkud 
smuteční průvod zemřelého doprovodí na 
místní hřbitov.
Loni byla dokončena oprava kaple, což míst-
ní občany přivedlo k nápadu začít v ní po-
řádat vánoční koncerty. Letos se uskuteční 
už podruhé, a to 6. prosince ve 14.30 hodin.
Kaple je vyhlášena kulturní památkou.

Březové: kaple sv. Cyrila a Metoděje
postavena: 1934
farnost: Náklo

Kdysi
Plán na stavbu kaple na Březovém pochází 
z roku 1912. Ale až 5. 3. 1934 podal starosta 
Unčovic žádost k okresnímu úřadu v Litovli 
o její povolení. Píše v ní: „Vzhledem k tomu, 
že veškeré dělnické i zednické práce budou 
vykonány místními dělníky a zedníky úpl-
ně zdarma, žádá se, by komisionelní jednání 
stanoveno bylo pokud možno co nejdříve, 
by stavba býti provedena mohla v nynější 

době mrtvé stavební sezony, dokavad zmí-
nění dělníci a zedníci jsou bez zaměstnání.“ 
Kolaudovalo se už v listopadu téhož roku.
Březovští nemrhali penězi ani při zajišťování  
stavebního materiálu. Cement, vápno a cihly 
byly zakoupeny ze sbírky mezi občany, písku 
je v okolí všude dost a ze zbourané školy v Un-
čovicích pocházely cihly, břidlice i dveře.
Také vybavení kaple je jedinečné. Oltář vy-
tvořil za pomoci kapesního nože a lupenko-
vé pilky místní občan Alois Molík. Obrazy 
křížové cesty pocházejí ze zbořené kaple  
v Rozvadovicích. Socha Panny Marie Lurd-
ské  byla kdysi vytesána kamenickým učněm 
jako poděkování za uzdravení a umístěna do 
dubu v lese u Moravy, odkud byla do nové 
kaple přenesena. 
Na věži byly zavěšeny dva zvony. Ten první 
pocházel ze zbourané zvonice, druhý věno-
val Alfred Vincenc. Roku 1943 byl bohužel 
zrekvírován. 
Do báně na věži byly vloženy mince a listiny 
o stavbě.
V roce 1937 byly ze sbírky a s přispěním 
faráře Nepustila zakoupeny korouhve. S tě-
mito korouhvemi a s křížem chodilo na Bí-
lou sobotu procesí z nákelského kostela ze 
vzkříšení do Březového. V neděli se procesí 
vracelo s křížem ozdobeným věncem, který 
nesl mládenec, do Nákla na hrubou mši. Tak 
to chodilo až do r. 1948.
Ještě před stavbou kapličky byla r. 1928  
u příležitosti 10. výročí vzniku samostatné-
ho Československa vysazena v těch místech 
lípa svobody. Protože byla budova vystavěna 
příliš blízko, začal vzrůstající strom narušo-
vat její statiku a před několika lety musel být 
skácen.
V roce 2002 prošla kaplička, postižená po-
vodní, generální rekonstrukcí.
V minulosti bývalo zvykem vypravovat po-
hřeb z březovské kaple, odkud šel průvod na 
hřbitov v Nákle.

Dnes
Dvakrát do roka, v červnu a září, konává zde 
nákelský farář mši. Zvon, ačkoli stále funkč-
ní, už však lidem nezvoní.

Víska: kaple sv. Floriána
postavena: 1763
farnost: Chudobín

Kdysi
Kaple byla postavena na památku smíru  
s pruskými vojsky, jak dokládá i nápis na 
kamenné desce, zabudované zvenku do zdi. 
Konec první světové války a osamostatnění 
českého národa zase připomínají tři lípy, 
které byly u kapličky vysazeny 24. prosince 
1918. 
Kovová deska na boční stěně ukazuje, do 
jaké výšky až dosahovala voda při povodni 
v červenci 1997.

Dnes
Půvabná drobná kaplička (stejně jako Víska 
nejmenší ze všech kaplí v místních částech, 
přitom však nejstarší) byla sice před něko-
lika lety opravena, slouží však už jen jako 
ozdoba obce a vzpomínka na minulost.       hk
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út 1. 12., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hodin, vstupné v předprodeji 250 Kč,  
na místě 300 Kč
PETRA JANŮ A GOLEM  vánoční koncert nestárnoucí stálice české popmusic 
se skupinou Golem

čt 3. 12., Malý sál Záložny v Litovli, 17 hodin
KONCERT MLADŠÍCH ŽÁKŮ  pořadatel: ZUŠ Litovel

pá 4. 12., nám. Př. Otakara v Litovli, od 14.45 asi do 18 hodin, volný vstup 
BALÓNKOVÝ DEN  od 14.45 hodin psaní přání na balonky, v 15.15 hodin 
vypouštění balonků s přáním Ježíškovi s rádiem Impuls; vystoupí dramatický 
kroužek Rolnička při ZŠ Jungmannova, Klauni z Balónkova, Swing-Dixie AČR; 
nebude chybět Ježíškova pošta

5.–18. 12., Výstavní síň MK Litovel, PO–PÁ 8.30–17, SO–NE 12.30–16.30  
hodin, vstupné dobrovolné
Prodejní VÁNOČNÍ VÝSTAVA  prodej vánočních ozdob a dekorací spojený  
s výstavou dětských prací ve spolupráci s DDM Litovel

5.–18. 12., prostory TIC Litovel (budova Záložny), PO–PÁ 8.30–17, SO 9–12, 
12.30–15 hodin, vstupné dobrovolné 
Prodejní VÝSTAVA STUDIA ATELIÉR  prodejní výstava litovelských výtvar-
níků

so 5. 12., náměstí Př. Otakara v Litovli, od 15 asi do 18 hodin, volný vstup
IX. SLET ČERTŮ, MIKULÁŠŮ A ANDĚLŮ  Tradiční soutěž nejlepších masek 
pro děti a dospělé, v 16 hodin vyhodnocení a předání hodnotných cen nej-
lepším maskám. Letos ve znamení čertovského tanečního rejdování. Vystoupí 
různé taneční skupiny, zahraje Jiří Erlebach – Ďábelský houslista, budou pro-
bíhat čertovské soutěže a hry pro děti, zapisování hříchů u Lucifera, Ježíškova 
pošta i s Mikulášem, na závěr ohňová show skupiny Adorea. Chybět nebude 
bohaté občerstvení, mimo jiné i pekelný guláš, ďábelské drinky, andělské ná-
poje, různé druhy punče, svařák...

út 8. 12., Malý sál Záložny v Litovli, 17 hodin
KONCERT MLADŠÍCH ŽÁKŮ  pořadatel: ZUŠ Litovel

st 9. 12., náměstí Př. Otakara v Litovli, od 16 asi do 18.30 hodin, volný vstup
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY A KONCERT MARTINA MAXY  V 16 hodin vystoupe-
ní Martina Maxy, v 17.30 hodin vystoupení PS Palora s repertoárem skupiny 
Čechomor, v 18 hodin zpívání koled s Olomouckým deníkem a s PS Palora (ce-
lorepublikový projekt, společně si zazpíváme pět nejznámějších koled) 

pá 11. 12., nám. Př. Otakara v Litovli, od 14 asi do 17 hodin, volný vstup
VÁNOČNÍ HODY  farmářské trhy s možností nákupu specialit od místních 
farmářů; v 15 hodin Mrazík – divadelní představení pod širým nebem v po-
dání Docela velkého divadla Litvínov, v 16 hodin vystoupí folklorní soubor 
Majetínek; v 15–17 hodin mimořádné prohlídky radniční věže (vstupné 20 Kč/
osoba)

ne 13. 12., kostel sv. Marka v Litovli, 15 hodin, vstupné v předprodeji: 80 Kč,  
na místě 130 Kč
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ  účinkují Palokantiraka – PS Palora, SPS Kantika  
a všichni, kdo se zapojili do projektu Rybovka pro Litovel 

po 14. 12., Koncertní sál MK Litovel, od 17.30 hodin, vstupné: dobrovolné
VÁNOČNÍ KONCERT DPS BENJAMÍNEK A DPS MLÁDÍ  vystoupí dětský 
pěvecký sbor Benjamínek a dětský pěvecký sbor Mládí při ZŠ Litovel, Vítězná, 
pod vedením Ivety Navrátilové

čt 17. 12., náměstí Př. Otakara v Litovli, od 15 asi do 17.30 hodin, volný vstup
DOBOVÉ VÁNOCE  dobové zvyky (zdobení perníčků, pouštění skořápek, 
krájení jablíček), Ježíškova dílnička (ve spolupráci s DDM Litovel); v 15 hodin 
živý betlém ve spolupráci s Charitou a MC Rybička, v 16 hodin vystoupí Tomáš 
Kočko a orchestr 

ne 20. 12., kostel sv. Marka v Litovli, 17 hodin, vstupné v předprodeji: 80 Kč,  
na místě 130 Kč
VÁNOČNÍ KONCERT SENZAKORDU  vystoupí pěvecký sbor Senzakord pod 
vedením Hany Kaštanové

PŘIPRAVUJEME
  8. 1. KAMILA SITTOVÁ (koncert)
12. 1. TAIWAN (beseda s panem Arnošem) 
15. 1. MĚSTSKÝ PLES MK LITOVEL
19. 1. MATYÁŠ NOVÁK (koncert v rámci KPH)
24. 1. NOVOCIRKUSOVÉ PŘEDSTAVENÍ MILUJ – ROMEO A JULIE
25. 1. CAVEMAN (divadelní představení)
  2. 2. DUO ADAMIS (znáte z TV Šlágr)
  9. 2. SKUPINA KOČKY (TRAVESTI SHOW)
19. 2. HANÁCKÉ BÁL
22. 2. BRATŘI EBENOVÉ (koncert)
23. 4. MICHAL HRŮZA (koncert, ZMĚNA TERMÍNU!)
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Vážení a 
milí čtenáři, 

jsme na 
konci jubi-

lejního roku 
2015,

v němž si 
připomínáme 250. výročí na-
rození a 200. výročí úmrtí rož-
mitálského učitele a hudebníka 
Jakuba Jana Ryby, který patří 
mezi nejvýznamnější české skla-
datele přelomu 18. a 19. století. 
Svým životem i prací přispěl ro-
dícímu se národnímu obrození, 
pozvedl úroveň školní výchovy 
i chrámové hudby a zanechal  

v paměti národa i celého hudeb-
ního světa nesmazatelnou stopu 
svou Českou mší vánoční Hej, 
mistře! Tóny této skladby roze-
znívají chrámy, kostely i kaplič-
ky po celé naší zemi již 215 let  
a přinášejí do našich duší tu pra-
vou vánoční atmosféru. 
A tak přijměte naše pozvání na 
letošní, již třetí provedení České 
mše vánoční Jakuba Jana Ryby  
v Litovli, tentokrát s podtitulem 
Pocta Jakubu Janu Rybovi. 
Při koncertě, na který vás sr-
dečně zvou členové pěvec-
kých sborů Palora a Kantika 
se svými hosty, chceme vzdát 

hold také dalšímu hudeb-
nímu jubilantovi. Tento rok  
2. května uplynulo 100 let od 
narození hudebního skladatele 
Jana Hanuše. Jeho dvojsborová 
úprava koledy Narodil se Kris-
tus pán, která stejně jako Rybo-
va Česká mše vánoční dokáže 
každého z nás přenést do zaru-
čeně pravé vánoční nálady, patří 
k našim předvánočním a vánoč-
ním vystoupením již řadu let. 
Srdečně zveme do kostela svaté-
ho Marka v Litovli v neděli 13. 
prosince. Koncert začíná v 15 
hodin.              

Mgr. Marcela Barvířová

Přijměte pozvání na Rybovu mši 13. prosince
Půjčovní doba v městské knihov-
ně bude v prosinci upravena.  
V pátek 18. 12., ve čtvrtek 31. 12. 
a ve svátečních dnech bude zavře-
no, 22. 12. a 29. 12. bude otevře-
no do 16 hodin. V ostatních dnech 
bude platit běžná výpůjční doba.
Vážení čtenáři a uživatelé knihov-
ních služeb, děkujeme za přízeň, 
kterou jste v roce 2015 věnovali 
městské knihovně. Klidné a bo-
haté svátky, mnoho štěstí, zdraví 
a kvalitní zábavné i poučné četby 
v roce 2016 přejí

 litovelské knihovnice.

KNIHOVNA O VÁNOCÍCH
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Na co se těšit v roce 2016

Dárkové poukazy na akce Městského klubu zakoupíte v TIC Litovel.

MĚSTSKÝ PLES                   pátek 15. 1.
Městský ples s ochutnávkou Španělska (jídla, tance i hudby). K tanci a po-
slechu hraje skupina Gama, vystoupí tanečnice flamenca a uvidíte silovou 
akrobacii se židlemi (znáte z TV show).

NOVOCIRKUSOVÉ PŘEDSTAVENÍ MILUJ – ROMEO A JULIE        neděle 24. 1.
Představení Miluj neboli novocirkusová verze jednoho z nejdojemnějších 
dramat Williama Shakespeara. Na prknech cirkusového šapitó předvádí  
artisté, žongléři, herci a hudebníci cirkusu trochu jinou verzi slavného příbě-
hu. Představení vhodné i pro děti.

CAVEMAN – divadelní představení                                                      pondělí 25. 1.
Slavná one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou. O rozdílech 
mezi námi. O lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. 

DUO ADAMIS                     úterý 2. 2.
Duo Adamis patří k nejoblíbenějším skupinám Šlágr TV. Ve své tvorbě se 
zaměřují především na populární lidovou hudbu k tanci i poslechu, blízkou 
především starší generaci, doplněnou i songy z vlastní produkce.

KRKONOŠSKÉ POHÁDKY                   neděle 7. 2.
Divadelní zpracování legendárního večerníčku. 

SKUPINA KOČKY – TRAVESTI SHOW               čtvrtek 11. 2.
Při jejich programu zábava zaručena. Pestré a okázalé kostýmy se snoubí s pro-
pracovanou choreografií a kultivovaným ostrovtipem moderátorských vstupů.

HANÁCKÉ BÁL                 pátek 19. 2.
Tradiční Hanácké bál, k tanci a poslechu hrajes kupina Fantastic band, vy-
stoupí i Hanačka a Hanácká môzêka.

BRATŘI EBENOVÉ               pondělí 22 . 2.
Česká hudební skupina, kterou tvoří bratři Kryštof, Marek a David Ebenové. 
Jejich písně jsou proslavené jako sofistikovaný folk s vybroušenými texty, 
které přetékají krásnými slovními hříčkami.

SBOHEM, ZŮSTÁVÁM! – divadelní představení                     čtvrtek 10. 3.
Komedie o tom, jak šeredně se mýlíme v okamžicích, kdy si myslíme, že jsme 
neporazitelnými pány situace a svůj život svíráme pevně v rukou. 

PROGRES                 sobota 12. 3.
Kapela Progres je známá především ze Šlágr TV, kde se stala jednou z nejob-
líbenějších a nejhranějších kapel.

ATMO music                  pátek 18. 3.
Liberecká hiphoppopová kapela. Je to jedna z nejúspěšnějších mladých čes-
kých kapel, která boduje v rádiích s hity Andělé, Polety, Ráno.

KAMELOT – koncert                   pátek 25. 3.
Brněnská kapela se na hudební scéně pohybuje už od roku 1982. Autorem 
všech textů a skladatelem hudby je zpěvák a leader skupiny Roman Horký, 
který neupřednostňuje žádný hudební styl. Dává svým písničkám takový ka-
bát, jaký cítí, že jim patří. Jednou modernější, jednou tradičnější. Všechny 
jejich písně sjednocuje jejich společný duch. 

GULLIVEROVY CESTY – divadelní pohádka              neděle 10. 4.
Gulliverovy cesty je jeden z mála titulů, u nichž se dokonale kloubí humor, 
dobrodružství a neotřelá filozofie. Děti se budou skvěle bavit a dospělý divák 
po chvilce smíchu začne určitě přemýšlet o svém chování a o lidstvu obecně.

MICHAL HRŮZA S KAPELOU HRŮZY             sobota 23. 4.
Náhradní termín koncertu.

FRAGILE – KONCERT V KOSTELE SV. MARKA                úterý 24. 5.
Fragile Queen Symphony. V netradičních aranžmá uslyšíte nesmrtelné hity 
legendární kapely Queen, navíc v krásném prostředí kostela sv. Marka v Li-
tovli.

Změna programu vyhrazena! www.mklitovel.cz

Tip na vánoční dárek: kulturní zážitek 

Adventní vyladění na Vánoce
Letošní advent nabízí ještě víc 
kulturních a zábavných příleži-
tostí než v předchozích letech.

Balónkový den
V pátek 4. prosince si děti mo-
hou na náměstí napsat na kar-
tičky svoje přání, které s balón-
kem pošlou Ježíškovi. Litovel se 
tak zapojí do celorepublikové 
akce, při níž se pokusíme o re-
kord. Vypouštění balónků pro-
bíhá od r. 2007, naše město se 
poprvé zapojilo v r. 2012. Akci 
skrz rádio Impuls moderuje 
Václav Vydra, který dá v 15.15 
hodin také pokyn k vypuštění 
balónků. Dále vystoupí drama-
tický kroužek Rolnička a poté se 
představí Klauni z Balónkova, 
kteří mají ve svém barevném 
rukávu spoustu zábavy pro děti 
i dospělé. Kapela Swing – Dixie 
vojenské hudby Olomouc AČR 
zahraje známé skladby od ragti-
mu až po tradiční jazz.

Slet čertů, Mikulášů a andělů
V sobotu 5. prosince se v 15 ho-
din na náměstí sejdou čerti, Mi-
kuláši a andělé všech věkových 
skupin, aby soutěžili o nejhezčí 
masku, která bude vyhlášena 
v 16 hodin. Slet doplní pestrý 
program, letos ve znamení ta-
nečního čertovského rejdová-
ní. Předvedou se různé taneční 
skupiny, s nimiž se na pódiu 
vystřídá Jiří Erlebach, ďábelský 
houslista. Se svými show pro-
cestoval téměř celý svět a jeho 
vystoupení nadchne nejen mis-
trovským umem, ale i osobitostí 
vystoupení s rozmanitými hu-
debními styly. Na náměstí bu-
dou také stanoviště se zábavný-
mi hrami pro děti. Na letošním 
sletu pro vás bude připraveno  
i speciální pekelné občerstvení, 
ohňová show, zapisování hříchů 
u Lucifera a Ježíškova pošta. 

Prodejní vánoční výstavy
Vánoční výstavy budou probí-
hat od 5. do 18. prosince. Pro-
dejní výstava, na které si mů-
žete zakoupit drobné dárečky, 
vánoční ozdoby a kde můžete 
vidět práce dětí z MŠ a ZŠ bude 
probíhat ve Výstavní síni MK.
Na výstavě Studia Ateliér v pro-
storách infocentra budou vy-
staveny obrazy, keramika, hed-
vábné šátky a bronzové šperky 
z dílen litovelských výtvarníků, 

s možností zakoupení.  

Česko zpívá koledy 
Ve středu 9. prosince bude před-
vánoční program pokračovat 
koncertem zpěváka Martina 
Maxy. Po vystoupení PS Palora 
si mohou všichni zájemci v ce-
lorepublikové akci Česko zpívá 
koledy zazpívat pět známých 
koled. 

Vánoční hody s Mrazíkem
V pátek 11. prosince se budou 
na náměstí konat farmářské 
trhy s možností nákupu speci-
alit od místních farmářů. V 15 
hodin začne divadelní předsta-
vení pod širým nebem Mrazík 
na motivy stejnojmenné pohád-
ky. Program doplní vystoupení 
souboru Majetínek. Od 15 do 17 
hodin budou probíhat speciální 
prohlídky radniční věže.

Dobové Vánoce
Ve čtvrtek 17. prosince vás zve-
me načerpat staročeskou vá-
noční atmosféru. Od 15 hodin 
bude na náměstí živý betlém 
ve spolupráci s Charitou a MC 
Rybička. V 16 hodin vystoupí 
Tomáš Kočko a orchestr. Tvor-
ba tohoto písničkáře má v sobě 
zbojnickou tematiku z prostředí 
beskydských hor. Repertoár do-
plňují osobité úpravy tradičních 
písní Moravy. Na náměstí bude 
v tento den i Ježíškova dílnička – 
tvořivé stanoviště DDM Litovel. 
Budete moci ochutnat staročes-
ké speciality, osvěžit si vánoč-
ní zvyky jako krájení jablíček,  
pouštění lodiček ze skořápek, 
nebo si nazdobit perníčky (ve 
spolupráci se SOŠ Litovel). Bu-
dou probíhat i prohlídky rad-
niční věže (od 15 do 17 hodin).

Vánoční koncert Senzakordu
V neděli 20. prosince v 17 hodin 
vás zveme do kostela sv. Marka 
na koncert pěveckého sboru 
Senzakord. Odměňte se chvil-
kou pohody a zkuste nasát vá-
noční atmosféru po všem před-
vánočním shonu. Na programu 
jsou vánoční a duchovní sklad-
by s využitím akustiky kostela. 

Do roku 2016 Vám přejeme 
mnoho krásných kulturních 
zážitků a těšíme se na setkávání  
s vámi při našich akcích.

kolektiv MK Litovel
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Zajímavosti ze světa puzzle (hurá do muzea)
Obliba puzzle
V jednom z průzkumů bylo zjištěno, že ob-
liba puzzle je skutečně velmi vysoká. Téměř 
polovina dotázaných žen a 26 procent dotá-
zaných mužů odpovědělo, že puzzle skládají. 
Mezi skládajícími převažuje mladší a střední 
generace, především lidé se středoškolským 
vzděláním. Obliba puzzle spočívá v tom, že 
jde o činnost, které se mohou účastnit všich-
ni členové rodiny či více přátel. Navíc lze 
skládání kdykoliv přerušit a opět se k němu 
vrátit. 
V České republice má skládání puzzle 
spoustu fanoušků. Stačí si vybrat druh a ná-
ročnost a zábava může začít. 

Skládačky lze dělit podle:
 množství dílků na dětské (od 3 přibližně 
do 300 dílků) a ostatní
 velikosti dílků na standardní, mikro či 
maxipuzzle
 tvaru dílků 
 tvaru celkového obrazu na klasické obdél-
níkové na šířku či na výšku (sem můžeme 
zahrnout i vertikální a panoramatické), dále 
čtvercové, kulaté, prostorové (3D puzzle ve 
tvaru koule, míče, pyramidy apod. se speci-
álně zaoblenými dílky) a atypické
 materiálu, kde rozlišujeme papírové, dře-
věné, plastové, porcelánové, korkové aj. 
Setkáte-li se s názvem perfalock puzzle, jde 
o skládačku vyrobenou ze speciální pružné 
pěny. Při skládání se dosahuje velice pev-
ných spojů a naprostého minimalizování 
jejich viditelnosti.
 efektů, kde můžeme rozlišit puzzle na oby-

čejné 2D, s 3D efektem (např. srst zvířete), 
svítící (neonové, fluorescentní), metalické 
(kovový vzhled), magnetické aj.
Mezi další kategorie může spadat rozlišení 
podle výrobců, autorů, skládaného motivu 
apod.

Výstava – prodej puzzle i soutěž
Různé druhy puzzle lze zakoupit během vý-
stavy v muzejní prodejně ve výstavním sále.
Po celou dobu výstavy až do 10. ledna 2016 
probíhá v muzeu soutěž ve skládání 34díl-
kového puzzle na čas. Vyhlášení výsledků 
a ocenění vítězů se uskuteční v posledním 
týdnu výstavy. Přijďte si do muzea zasoutě-
žit. 
Výstava Puzzlemánie v litovelském muzeu 
bude k vidění až do neděle 17. ledna 2016.

Tip na dárek: puzzle z fotky  
Jestli má ten, o jehož obdarování Vám jde, 
rád skládání puzzle, překvapte ho takovým 
typem, který zaručeně nemá. Vyberte kva-
litní fotku, kontaktujte fotoprodejnu nabí-
zející tuto službu a dárek může putovat ke 
svému budoucímu pánovi. Je jen na Vás, 
jaký motiv vyberete. Můžete to být Vy, Vaše 
děti, jeho nebo její mazlíček, oblíbené místo, 
zkrátka fantazii se meze nekladou. Fotoob-
chody nabízejí puzzle různé velikosti i tvarů.
Více informací a pestrou nabídku puzzle na-
jdete i na internetu:
www.i-puzzle.cz, www.puzzle-puzzle.cz,
www.svet-puzzle.cz, www.zdeko-puzzle.cz...

RoN

Pro stálou expozici litovelského muzea zamě-
řenou na řemesla připravujeme její opětovné 
oživení. Návštěvníci akce Oživlá řemesla 
mohou v prostorách muzea trávit sváteční 
odpoledne a podvečer již pojedenácté. 
Program letos začíná v sobotu 26. prosin-
ce ve 14 hodin v celém muzeu na několika 
scénách. Zajišťujeme každým rokem několik 
nových aktivit, aby pravidelní návštěvníci 
této akce nebyli zklamáni a stále se dovídali 
nové a nové poznatky.
V přízemí budovy muzea se salonek restau-
race promění v tvůrčí dílnu zaměřenou na 
papír, kde si mohou návštěvníci vyzkoušet 
některé dovednosti – např. písmomalířství, 
skládání, vystřihování, slepování aj.
V 1. patře bude hrát v menším výstavním 
sále již tradičně Hanácká môzêka Litovel, 
živá lidová hudba, která má v kmenovém re-

pertoáru také několik hanáckých koled. Ne-
bude chybět stylové občerstvení – vánoční 
sladkosti, speciality z domácí zabijačky, čaj, 
grog, svařené víno. 
Ve větším výstavním sále (ve stálé expozici 
litovelských řemesel) budou předvádět nej-
různější práce a svůj um šikovní řemeslníci. 
Zvídavé návštěvníky poučí o svém kumštu 
a nechají je i ledacos si vyzkoušet. Někteří 
účinkující budou mít i vlastní výrobky, které 
nabídnou návštěvníkům akce k prodeji.
K navození sváteční atmosféry nebude chy-
bět stylové osvětlení petrolejovými lampa-
mi, loučemi, svíčkami apod. 
Ukončení akce je naplánováno na 19 hodin.
Na organizačním zajištění akce se i letos po-
dílí Muzejní společnost Litovelska a Muze-
um Litovel. 

                     za organizátory RoN

Oživlá řemesla XI – 26. prosince v muzeu

Adventni doba je pro každyho z nás ča-
sem připrav na némiléši svátkê v rokô 
– na Vánoce. Je to zvláštni a náročny 
obdobi hlavně pro môzêkantê. Kdo  
z vás bê si snaď ôměl představit Vánoce 
bez môzêkê? A tak môzêkanti a zpěváci 
napřič žánrama nacvičôjó koledê a dalši 
vánočni pisně často ôž od záři nebo řij-
na. Hanácká môzêka Litovel néni vyjim-
kó. Každé rok vêstôpôjeme v adventni 
době s hanáckéma koledama v Hôsovym 
sborô v Litovlê a v litovelskym muzeô 
(na Štěpána). Ke koledám sme se dostalê 
ôž brzo po našem založeni, a to v rokô 
2002. Od té dobê se náš vánočni reper-
toár značně rozrostl, a tak vznikl nápad 
pořidit nahrávkô. Od nápadô nebêlo da-
leko k realizacê. Ta zahrnovala nejenom 
nácvik a samotny nahráváni v dôbnô 
2014, ale aji mravenči prácô na podobě 
přebalô cédéčka. Jako amatéři sme moc 
nemělê představô, do čeho deme, môselê 
sme se všeckym prokósat, ale naša snaha 
nakonec sklêdila svoje ovoce na našem 
adventnim koncertě 21. 12. 2014, na ke-
rym sme to naše prvni cédéčko s názvem 
Nad Betlémem vězda stoji slavnostně 
pokřtilê. Koledê, kery hrajeme, pochá-
zijó ze zpěvniku Dr. Jana Poláčka (Písně 
z Hané), manželu Drtilovéch (Zvonkê 
ôž vêzvánijó), ale předevšim ze sbirkê 
Hanácky koledê, kerá je dilem varhani-
ka Bedřêcha Antonina Wiedermanna  
a textařa Josefa Vêmětala.
Dovolte mně, abêch vás co nésrdečňéš 
pozvala na naše letošni vêstópeni. Ad-
ventni koncert v Hôsovym sborô, kde 
kromě koled a malyho překvapeni od 
môzêkê ôslêšite ê vánočni vêkládáni  
v podáni členu Hanácké ambasádê, se 
koná v sobotô 12. 12. v 17 hodin. A pak 
tradičně zahrajeme v litovelskym muzeô 
na Štěpána v sobotô 26. 12. od 14 do 19 
hodin. 
A kdêž se vám naše hanácky koledê bôdó 
lébit a bôdete si je chtět odnyst dom, tož 
neváhéte a přêndite za nama, rádi vám 
cédéčko poskêtnem. Je k dostáni takê  
v knihkupectvi Atlas Alfa Petra Lin-
duškô a v litovelskym muzeô. Připadně 
se nám mužete ozvat přes internet na  
e-mail cd@hanackamozeka.cz. 
Přejeme vám krásny prožêti adventni 
dobê a bôdême se těšêt na mily setkáni.

za Hanáckó môzêkô
 Iveta Navrátilová, vedóci
www.hanackamozeka.cz

Nad Betlémem vězda stoji  

INZERCE

KAMENICTVÍ 
Litovel, Svatoplukova 127 
Tel., fax: 585 341 478,  
mobil: 605 131 789  
ZHOTOVENÍ POMNÍKŮ  
OPRAVY HROBŮ 
ZÁKRYTOVÉ DESKY NA HROBY, 
SCHODY Z KAMENE A TERACCA  
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Připomínka dne veteránů 11. listopadu
Dne 11. listopadu jste si možná povšimli, 
že někteří z nás nosili na klopě květ vlčího 
máku. Vzdali jsme tak čest všem padlým 
vojákům. Právě květ této prosté květiny se 
stal po první světové válce jejich symbolem.

Na flanderských polích

Na polích flanderských vlčí máky kvetou,
tam mezi kříži, řada za řadou.
Zde hrob je náš. Však mezi červánky,
na nebi modrém slyšte skřivánky,
když dole kanóny tu svoji píseň řvou.

My mrtví zůstanem – a je to možná zdání,
že včera žili jsme a byli milováni,
když nyní ležíme na polích flanderských.

Náš boj teď jiní převezmou:
do vašich rukou vkládáme teď svou
hořící pochodeň a vy ji neste dál.
Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal.

Když rozkvétá lán máků červených,
my neměli jsme spát na polích flanderských.

Báseň napsal během svých válečných útrap 
v bojích s Němci na území dnešní Belgie 
kanadský důstojník a vojenský lékař John 
McCrae. (Český překlad Jindra Svitáková.)

Den veteránů, 11. listopad, je svým význa-
mem důležitý. Skončila Velká válka poz-
ději nazvaná 1. světová. Zúčastnilo se jí 32 
zemí s 1,5 miliardou lidí. Válka připravila  
o život 17–18 milionů vojáků a důstojníků  
a přibližně 10 milionů civilistů zemřelo  
v důsledku válečných strádání. Dále zane-
chala 7 milionů doživotně zmrzačených.
Na mnoha frontách bojovali i vojáci z na-
šeho území. Většina z nich narukovala do 

armády Rakouska-Uherska a bojovala na 
straně Centrálních mocností. Za naši teh-
dejší vlast narukovala více než sedmina oby-
vatelstva (7,8 milionu), z války se nevrátilo 
3,4 milionu vojáků. Kolik jich bylo z území 
nynější České republiky a české národnosti 
vůbec (v to počítaje celou monarchii), autor 
článku a pravděpodobně nikdo dnes přesně 
neví. 
Většina nejen našich obcí přišla během Vel-
ké války o mnoho mladých mužů, mnohdy 
ještě chlapců. Padlým bylo obvykle mezi 
18 až 25 roky. Spoluobčané svým padlým 
vojákům vzdali po válce čest. Některé ves-
nice a města zdobí často honosné pomníky, 
jinde padlé spoluobčany připomíná prostá 
pamětní deska. Je až s podivem, jak si naši 
předci, v době, která mnohdy až necitli-
vě upřednostňovala legionáře, vážili svých 
padlých ze všech bojišť.  
I v Litovli a dočasně přidružených obcích 
máme pomníčky připomínající padlé vo-
jáky. V předvečer Dne válečných veteránů 
skupinka členů Muzejní společnosti Litovel-
ska vzdala těmto vojákům čest. Položením 
vlčího máku a zapálením svíčky uctila jejich 
památku v chudobínském kostele sv. Fran-
tiška Serafínského, v Savíně, na Nové Vsi, 
ve spřátelených Haňovicích, v Myslechovi-
cích, v Unčovicích, u pomníčku pilota Rudé 
armády v Litovli na Komárově, na hřbitově 
ve Třech Dvorech, tamtéž u silnice a nako-
nec na náměstí Přemysla Otakara v Litovli. 
Navštívila i Březové, Rozvadovice, Choře-
lice a Nasobůrky, které pomníček nemají. 
Nasobůrky a Víska si své padlé připomínají 
v chudobínském kostele, jak to činí v těch 
ostatních místních částech, jsme se nedo-
zvěděli.

Radovan Urválek

Proč právě vlčí mák?
Proč je symbolem právě vlčí mák? Za každé 
války byla půda bojišť zpřevracena kopyty koní 
a výbuchy granátů. Byly tak vytvořeny ideální 
podmínky pro tuto rostlinu, která na bojištích 
posléze vykvetla. Na jaře roku 1915 ve Flandrech 
u města Yprès použili Němci poprvé bojový plyn, 
od té doby zvaný yperit. Následky byly hrozivé. 
A právě tam vykvetlo na hrobech vojáků tolik 
vlčích máků, které nikdo do té doby v těchto 
místech neviděl. Prožitá hrůza a pohled na rudé 
moře byly pro kanadského vojenského lékaře 
Johna McCrae inspirací k napsání básně My ne-
budeme spát. Později, na památku místa vzni-
ku, dostala název Na flanderských polích. Autor 
básně se konce války nedožil, zemřel v lednu 
1918 ve Francii na zápal plic ve 44 letech.

z historických pramenů zpracovala Marie Hrubá

Památník padlým na Nové Vsi.

Litovelsko – region lemovaný chráněnou 
krajinnou oblastí, Bouzovskou vrchovinou 
a rovinatou Hanou. Stačí vejít do otevřené 
krajiny a dívat se kolem sebe. Některými 
stezkami procházely už celé generace před 
námi, jiné jsou nové, skoro neznámé. Chů-
ze je prospěšná ve všech ročních obdobích. 
Tyhle řádky jsou vlastně dveřmi otevřenými 
dokořán. Sledujte popis stezek, a pak jděte 
a objevujte. O devíti naučných stezkách, na 
kterých jsou umístěny tabule s informacemi, 
vydal Mikroregion Litovelsko papírové sklá-
dačky s mapami.

Naučná stezka Špraněk
Tahle naučná stezka patří v regionu k nejtěž-
ším. Okruh je sice jen asi 5 km dlouhý, ale je 
na něm na Litovelsku věc nevídaná – řetězy! 
V žádném případě to však neznamená, že 
by se turista musel bát, řetěz je docela krát-
ký a má spíš psychologický důvod. Ale pro 
kočárky je tahle trasa rozhodně nevhodná, 
zrovna tak pro kola. Nejvyšším bodem je 

kopec Špláz s 539 m, ale tudy stezka nevede. 
Na značené trase je mnoho zajímavostí. 
Potok Špraněk, po kterém je naučná stezka 
nazvaná, nás provede jen částí trasy. Nejvyš-
ší bod trasy, Zkamenělý zámek, je zříceninou 
tvrze Bránky. Tvrz Bránky byla rozbořena již 
v roce 1392, ale dosud se zachovaly zbytky 
příkopů a valů. Tvrz vlastnil zemanský rod, 
který měl přídomek z Bránek. Zkomolením 
tohoto názvu vzniklo německé von Spranek 
a z toho pochází počeštěné jméno celého 
vápencového vrchu a potoka. Nejkrásnějším 
místem naučné stezky je skalní brána, z jed-
né strany přístupná svahem, z druhé strany 
schodištěm. Rázem jsme v pohádkové kraji-
ně. Jsme ještě vůbec na Litovelsku? Nebo je 
to již České Švýcarsko, či jiná oblast zvučné-
ho jména?
Ano, taková je naučná stezka Špraněk. Na 
místech, která jsou náročnější na výstup  
a sestup, jsou pro bezpečnost návštěvníků 
dřevěná zábradlí. Na trase není možné mi-
nout známé Javoříčské krápníkové jeskyně. 

Mají teď nově upravený vchod i celý přístu-
pový areál. Otevřené jsou kromě prosince 
téměř celý rok. 

Jak se k naučné stezce Špraněk dostat?  
Z Litovle do Javoříčka, kde je parkoviště, je 
to 15 km. Směrovka dovede turistu k Javo-
říčským jeskyním, tam stačí vybrat si správ-
nou turistickou značku a putovat.      
O naučných stezkách na Litovelsku budeme 
psát i v dalších Litovelských novinách.

Eva Vaňková

NS ŠPRANĚKNaučné stezky na Litovelsku (1)
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Proč mají finští žáci nejlepší výsledky v Evropě?           (zjišťovala ZŠ Jungmannova)

Na tuto otázku se pokusily najít 
odpověď ve městě Pieksämäki 
tři učitelky z Jungmanky na pře-
lomu října a listopadu letošního 
roku. Dvě hodiny letu z Prahy 
do Helsinek a pak ještě hodinu 
letu na východ leží městečko 
počtem obyvatel srovnatelné  
s Litovlí. Stejně jako u nás v něm 
najdete několik základních škol 
a jedno gymnázium, navíc také 
vyšší odbornou školu. 

Poznatků a zážitků z náslechů 
a prohlídek jednotlivých škol je 
mnoho. Co nás ale nadchlo nej-
více? Zde je pár dojmů a výbor-
ných nápadů.
Žákům ze 7. ročníku, kterým  
z jakýchkoliv důvodů nevyhovu-
je výuka, nejsou například příliš 
nadaní, dávají přednost manu-
ální práci, nebo se jim prostě  
v tomto období nechce učit, je 
nabídnuta výuka v 8. a 9. roční-
ku ve třídách s označením Flexi-

bile learning. V této třídě je nej-
více 10 žáků, všechny předměty 
vyučuje jeden učitel, a to pouze 
základní znalosti. Asistent ve 
třídě jim ve výuce pomáhá, ale 
zároveň jim domlouvá práci ve 
42 firmách ve městě i jeho oko-
lí. Tito žáci totiž chodí do školy 
jen tři dny v týdnu a dva dny  
v týdnu manuálně pracují 6 ho-
din denně (rovnají zboží, vozí 
hnůj na farmě apod.). Nemo-
hou se během 8. a 9. ročníku do 
klasických tříd vrátit, nicméně 
obdrží hodnotově stejná vy-
svědčení jako jejich spolužáci 
z klasických tříd. Mohou tedy 
stejně jako oni pokračovat ve 
vzdělání na střední škole, pokud 
ji zvládnou. Firmy si dle zkuše-
ností spolupráci také pochvalují, 
získávají tím možnost si ve firmě 
„vychovat“ osvědčené zaměst-
nance.
Překvapilo nás, jakou pozornost 
věnují Finové výuce pracovních 

činností. Žáci ve škole vaří, šijí, 
připravují módní přehlídky, 
vyrábějí výrobky v dílnách, ale 
také hrají na hudební nástroje 
a v nahrávacím studiu skládají 
hudbu. Této výuce věnují tři ho-
diny týdně v pro nás velmi nad-
standardně vybavených dílnách 
a za pomoci asistentů. Těch je 
ostatně ve finském školství hod-
ně a učební skupiny jsou celko-
vě menší než u nás. Například 
v pracovních činnostech v šití 
pracovaly se sedmi žáky dvě do-
spělé osoby.
Žáci dostávají ve finských ško-
lách oběd zadarmo. Jídlo je 
většinou jednoduché (např. jen 
polévka s masem nebo kroupy 
s masem v omáčce) a je vždy 
doplněné syrovou zeleninou  
a vodou nebo mlékem. Navíc si 
žáci mohou z pultů vzít k jíd-
lu chleba s máslem, ten ovšem 
spíše připomíná výrobek u nás 
známý jako knäckebrot. Možná 

tím, že si mohou sami vybrat své 
jídlo, vrací žáci jen velmi málo 
zbytků a u „švédských stolů“ se 
chovají velmi slušně. Obědů si 
na rozdíl od některých našich 
žáků opravdu váží.

Země tisíců jezer nám před-
vedla přátelskou pohostinnost 
ve školách a umožnila nám na-
hlédnout do hodin, tříd a sbo-
roven jak prvního, tak druhého 
stupně, nechybělo ani gymná-
zium. Kromě krásných scenérií  
u jezer s březovými háji si odná-
šíme také vzpomínky na hodinu 
historie o hladomoru ve Finsku 
a na inspirující setkání s finský-
mi kolegy a jejich žáky. Všech-
ny bychom si přály, aby Česká 
republika podporovala školství 
u nás tak, jako to už dnes umí 
Finové.
Stínování ve Finsku bylo pod-
pořeno z projektu OP VK Výzva  
č. 56.                                             ZSJL

Dne 13. 11. v příjemném pod-
zimním počasí běhalo žactvo  
a dorost štafetu od rodného 
domu Jana Opletala ve Lho-
tě nad Moravou do Litovle ke 
gymnáziu, měřící necelých  
8 km. Závodu se zúčastnilo 
7 družstev mladších běžců  
a 5 družstev starších. Štafe-
tu mladších běhají 4 dívky  
a 5 chlapců a štafetu starších  
3 dívky a 3 chlapci po rozdíl-
ných úsecích. 
Putovní pohár za 1. místo  
v kategorii žactva získala repre-
zentace ZŠ Heyrovského Olo-
mouc, která též pokořila traťový 
rekord.
V kategorii dorostu si pohár od-
váželo Gymnázium Šumperk.
Jako každoročně každé druž-
stvo získalo věcnou cenu.
Do gymnaziální běžecké elity 
byli nominováni:
Žactvo – Tereza Sedlářová (800 
m), Vojtěch Cetkovský (800 m), 
Natálie Janků (800 m), Vác-

lav Richter (1000 m), Vojtěch 
Vychodil (1000 m), Jakub Ný-
decký (900 m), Magdalena Fo-
retová (900 m), Adam Osička  
(1 170 m), Julie Rožková (560 
m).
Dorost – Barbora Nýdecká (800 
m), Jiří Štencl (1 600 m), Dani-
el Kux (2 000 m), Ondřej Línek 
(1 800 m), Daniela Čunderlová 
(1 170 m), Diana Krestýnová 
(560 m).
Obě kategorie nám udělaly ve-
likou radost, protože se zlepšily 
oproti loňskému roku o jednu 
příčku. Mladší běžci se umístili 
na třetí pozici a starší na druhé.
Blahopřejeme!!
Poděkování patří panu Davidu 
Číhalovi, který nám zdarma 
rozvážel závodníky po trati,  
a KÚ Olomouckého kraje, bez 
něhož bychom nemohli závod 
finančně zajistit.

Svatava Rozsypalová,
Gymnázium Jana Opletala

Po stopách Jana Opetala

Pozvánky
NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ GJO
út 8. 12. ve 13–18 hod., Gymnázium 
Jana Opletala Litovel 

V průběhu dne otevřených dveří po-
skytne vedení školy informace k při-
jímacímu řízení, a to v 15 a 17 hodin  
v aule gymnázia.

NA HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ ZUŠ
čt 3. 12. a út 8. 12. v 17 hod., Malý sál 
Záložny

ZUŠ Litovel zve na koncert nejmlad-
ších žáků ve věku 6–10 let, kteří před-
vedou hru na různé nástroje. Koncert 
se uskuteční ve dvou termínech. 

Litovelan Adam Spurný, žák  
čtvrtého ročníku oboru Po-
žární ochrana na SPŠ Hrani-
ce, se zúčastnil odborné praxe  
v Anglii. Stalo se tak v rámci 
projektu Erasmus+ mobilita 
osob v odborném vzdělávání 
a přípravě, který je financován 
prostředky z EU pod záštitou 
národní agentury Dům za-
hraniční spolupráce. Hlavní 
myšlenkou tohoto projektu je 
šance pro každého žáka z naší 
školy takto absolvovat povin-
nou odbornou praxi. 
Tentokrát bylo 32 žáků v Ang-
lii, Portugalsku (Torres Vedras  
a Faro) a na Maltě.
Ve městě Portsmouth v Anglii 
zaměstnala zprostředkovatel-
ská agentura Language solution 
studenty v reálných firmách dle 
zaměření jejich oboru a zajistila 
jim ubytování v hostitelských 
rodinách. Jedenáct žáků absol-
vovalo v květnu čtrnáctidenní 

pobyt a tři čerství maturanti 
měsíční pobyt od června do čer-
vence. Adam pracoval ve firmě 
Butser Ancient Farm, Water-
loovile, zaměřené na požárně 
preventivní aktivity s dětmi.  
O víkendu žáci navštívili Lon-
dýn, místní námořní muzeum, 
ostrov Wight. 
Žáci si zdokonalili své odborné 
dovednosti, zlepšili se v anglič-
tině, poznali kulturu jiné země  
a její pamětihodnosti.

Pavlína Vavříková, 
organizátorka projektu

Za obsah sdělení odpovídá vý-
lučně autor. Sdělení nerepre-
zentuje názory Evropské komise  
a Evropská komise neodpovídá 
za použití informací, jež jsou je-
jich obsahem.

Odborná praxe v zahraničí



Mateřské centrum Rybička
PŘIJDE SVATÝ MIKULÁŠ
čtvrtek 3. 12. od 17 a od 18 hodin v MC
 Srdečně zveme děti s rodiči na mikulášskou nadílku. Přijde mezi nás Mikuláš s do-
provodem. Nutno předplatit v MC mikulášský balíček. Akce proběhne ve dvou setká-
ních, kapacita jednoho setkání je 20 dětí.
VÁNOČNÍ BIG SHOT, ještě jednou…
sobota 5. 12., od 9 do 12 hodin
 Přijďte si ještě jednou před Vánoci pohrát. Vánoční jmenovky, přání a pro ty, kteří 
dávají penízky, papírová peněženka. Hlídání dětí je zajištěno. Je nutné přihlásit se pře-
dem. Cena  tvoření: jmenovky 5 ks – 40 Kč, přání 3 ks – 60 Kč, papírová peněženka 
– 60 Kč. Cena hlídání: 20 Kč/dítě.
JESLIČKY – ŽIVÝ BETLÉM  
čtvrtek 17. 12. od 9 do 12 hodin u kostela sv. Marka a od 15 do17 hodin na 
náměstí  
 Zveme rodiče s dětmi. Navštivte s námi živý betlém, pojďte si dopoledne prohléd-
nout předvánoční kostel sv. Marka a vytvořte si drobnou vánoční ozdobu. Odpoledne 
se na vás těšíme na náměstí, mimo jiné i s tvořením.
 
Ve středu 9. 12. je MC z technických důvodů zavřeno.
Dovolená od 21. 12. do 3. 1. 2016.

CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA (Jarmila Dospivová)
sídlo v budově Charity Litovel, ul. Vítězná 1129, Litovel
tel. 739 246 016, mcrybickalitovel@seznam.cz, www.mcrybicka.cz
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Dům dětí a mládeže Litovel

PROSINEC

Talent Olomouckého kraje 
Jednou z priorit Olomouckého 
kraje je podpora talentované 
mládeže. Za tímto účelem bylo 
v letošním roce opětovně vyhlá-
šeno ocenění Talent Olomouc-
kého kraje, které uděluje Odbor 
školství mládeže a tělovýchovy 
Krajského úřadu Olomoucké-
ho kraje. Základní, umělecké  
a střední školy nominují své 
žáky a studenty na základě nej-
lepších dosažených umístění  
v určených oborech, v nichž se 
žáci zapojují do soutěží a olym-
piád. 
Tři žáci ZŠ Vítězná (Marti-
na Ivanova, Štěpán Kratochvíl  
a Radek Müller) se v oboru 
technicko–dovednostním (celo-
státní kolo aplikovaný software, 

krajské kolo fyzikální olympiá-
dy a mistrovství světa ve zpra-
cování textů na PC) umístili na 
1., 2. a 3. místě. Za své vynikající 
výsledky získali dohromady fi-
nanční odměnu 12 000 Kč. 
Nejvyšší ocenění, první místo  
(s finanční odměnou 10 000 
Kč) bylo uděleno ZŠ Vítězná za 
podporu rozvoje talentovaných 
žáků v Olomouckém kraji. 
Tyto výsledky vypovídají o vel-
mi dobré úrovni výuky infor-
matiky a fyziky na naší škole. 
Poděkování patří všem učite-
lům, kteří se na těchto úspěších 
podíleli.

Mgr. Zuzana Absolonová, 
ředitelka

ZŠ Vítězná druhá ve štafetě
Dne 13. listopadu se běžel již 
XXVII. ročník štafetového 
přespolního běhu Po stopách 
Jana Opletala a Memoriál Jiřího 
Vaci. Na startu ve Lhotě u Nákla 
se sešlo 7 družstev. Závod se ko-
nal za nepříznivého a mlhavého 
počasí. 
Závodníci naší školy výbor-
ně běželi a vítězství jim těsně 
uniklo až na cílové čáře. Do cíle, 
který byl před Gymnáziem Jana 
Opletala v Litovli, doběhli po 
závěrečném boji v traťovém re-
kordu na 2. místě za atletickou 
školou Heyrovského Olomouc. 
Na dalším místě doběhla druž-

stva GJO Litovel, ZŠ Jungma-
nnova Litovel, ZŠ U Stadionu 
Uničov, ZŠ Pionýrů Uničov  
a Gymnázia  Uničov. 
Družstvo ZŠ Vítězná Litovel bě-
želo ve složení Viola Stoppani-
ová (9. A), Tomáš Nantl (8. B), 
Veronika Dostálová (8. A), Jo-
náš Kabelík (8. B), Adam Krejčí 
(7. B), Pavel Vymětal (9. A), Ža-
neta Přikrylová (8. A), Jiří Šana 
(9. A) a Natálie Kuxová (6. B).
Všem závodníkům blahopře-
jeme a přejeme další sportovní 
úspěchy.

Mgr. A. Rakowská
učitelka TV, ZŠ Vítězná

Kysucká 345/15, Litovel  mobil: 777 276 746 
e-mail: info@geodezielitovel.cz  www.geodezielitovel.cz

INZERCE

4. prosince  Mikulášská nadílka v MŠ a ŠD / Hedvika Weberová, DiS. 
     Návštěva proběhne dle dohody mezi MŠ a ŠD.
5. prosinec  Mikulášská nadílka v  rodinách / Hedvika Weberová, DiS.
     Návštěva proběhne v časovém rozmezí od 16 do 20 hodin. Cena za návště- 
     vu činí 70 Kč.
7.–18. prosince  Vánoční výstava / Jana Čekelová
    Výstava vánočních výtvarných prací našich základních a mateřských škol  
     v MK Litovel. 
8. prosince  Tvořivé odpoledne – Pedig / Jana Čekelová
   Výroba dárečku. 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.
11. prosince  Vánoční besídka TS KASTER / Monika Pospíšilová
    Jako každý rok se všichni tanečníci sejdou u vánočního stromečku, a to na  
      GJO v 16.30 hodin. Jsou zváni rodiče, babičky, dědečkové, tetičky, strýčkové,  
      prostě všichni, kdo si chtějí s námi zazpívat u vánočního stromečku, zasmát  
      se, vidět veselé tvářičky z dárečků a zhlédnout ukázky nových choreografií.  
      Těší se na vás Monča, Peťa, Nikča. Bližší informace na tel. 720 995 102 nebo  
     pospisilova@ddmlitovel.cz.
15. prosince  Máme rádi zvířata / Ing. Pavel Sova
    Každoroční prosincová přírodovědná vědomostní soutěž pro žáky ZŠ a niž- 
  ších ročníků víceletého gymnázia. Sraz účastníků je ve 14.30 hodin  
     v budově DDM na Komenského ulici. Startovné je 20 Kč za soutěžícího. 
23. prosince  Návštěva útulku LOZ a předvánoční Olomouce / P. Sova
   Sraz účastníků je v 7.40 hodin na autobusovém nádraží v Litovli. Návrat  
   plánujeme v 15.30 hodin. Cena je 100 Kč za účastníka. Pejskům můžete  
    vzít piškotky, konzervy, staré čisté mikiny, kalhoty nebo trička, rovněž pak  
     nepotřebné obojky, vodítka, náhubky či hračky.

Dům dětí a mládeže, Komenského 719/6, Litovel
tel. 585 342 448, e-mail: ddm@ddmlitovel.cz, www.ddmlitovel.cz
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INZERCE

V prvním listopadovém týdnu je zrovna  
v sobotu 7. listopadu už od rána mlha a za-
číná pršet. Už od sedmi ráno se připravuje 
na cvičišti Základní kynologické organizace 
(ZKO) Litovel na Komárově deset týmů ke 
zkouškám. Některé týmy už mají za sebou 
našlapání stopy, někteří teprve překonáva-
jí nervozitu ze svých prvních zkoušek se 
svým čtyřnohým přítelem. Všichni netr-
pělivě očekávají příjezd rozhodčí. Čeká ji 
hodnocení zkoušky základní ovladatelnosti 
psů, ale také dle zkušebních řádů zkoušky 
speciální stopařské nebo komplexní zkouš-
ky všestranného výcviku psa od nejjedno-
dušší po nejtěžší (ZVV1 – ZVV3) a zkouška 
doprovodného psa (BH) různých úrovní  
a zaměření. Kromě litovelských pejskařů 
jsou na place také kolegové z Náměště na 
Hané nebo Seničky. Nervozita je vidět nejen 
na psech, ale i na jejich pánech, navíc kolem 
deváté hodiny začíná na blízké louce hon  
a střelba je slyšet ze všech stran. Přes nároč-
né podmínky všechny týmy z litovelského 
cvičáku úspěšně zkoušky složily. Zúročila 
se práce výcvikářů klubů, jednatelů, všech 
členů vedení klubu, kteří připravili zázemí  
a podpořili svoje kolegy ve zkouškách. 
Seznam týmů ze ZKO Litovel. Zkouška zá-
kladní ovladatelnosti psa (ZZO): Martina 
Valentová s Jess, Dajána Tůmová a Amálka 
a Eva Hrachovcová a Luck. Zkouška základ-
ního minima (ZM): Petr Moťka a Qwenn. 
Zkouška všestranného výcviku psa (ZVV1): 
Zdeněk Kubín a Falco. Stopařská zkouška 
II. stupně (FPr2 ): Jitka Koňaříková a Cira. 
Tyto zkoušky nejsou jediné a poslední, kte-
ré členové naší ZKO Litovel skládají a ještě 
složí. Již nyní se připravujeme na další na 
jaře 2016 v poslušnosti psů, ve stopování  
a v práci v obranách a řadu jiných už máme 
ve svých výkonnostních knížkách zapsanou.
Věříme, že jdeme příkladem pro obyvate-
le města v ovladatelnosti psů a v práci na 
jejich správném chování. Některá města 
snižují takovým majitelům poplatky za psa  
a motivují tím jejich majitele k práci se psem. 
Třeba se město Litovel bude v budoucnosti 
při vytváření pravidel inspirovat… 

Eva Hrachovcová

Zkoušky výcviku psů Souboj o body na hřišti se změnil v boj o život
poděkování P. a M. Kneblovým a R. Bakalářovi, házenkářům z Litovle
Tak jako v předchozích letech i letos se ko-
nalo Mistrovství Evropy v házené veterá-
nů. Letošní ročník se uskutečnil ve dnech 
1.–4. října jako součást European Master 
Games 2015. Házená byla jedním z dvace-
ti sportů, ve kterých veteránští sportovci 
z celé Evropy soutěžili o medaile. Pořada-
telství se tentokrát ujalo město Nice ležící 
na Azurovém pobřeží ve Francii. 
Házenkářského turnaje se v kategorii 45+ 
zúčastnilo jako jediný zástupce z České re-
publiky družstvo mužů pod názvem Brno 
45. Součástí našeho týmu byli i reprezentan-
ti hrdě se hlásící k městu Litovli, dlouhole-
tí členové oddílu házené TJ Tatran Litovel, 
Marcel a Pavel Kneblovi s Romanem Baka-
lářem.
Ubytování jsme našli v kempu Pylone  
(v oblasti Biot) nedaleko města Antibes. 
První hrací den jsme začali výhrou nad 
Němci a prohrou s Maďary. Následujícího 
dne jsme hráli vyrovnanou partii s Itálií  
a den jsme zakončili jednobrankovou po-
rážkou od Francouzů. Poslední hrací den 
nás čekali Španělé. Bohužel již marně!
Od začátku her nás provázelo velmi deštivé 
počasí, v některých chvílích nebyla pro hluk 
padajících proudů vody slyšet v hale ani píš-
ťalka rozhodčích… Vše vyvrcholilo koncem 
druhého dne, kdy se v podvečerních hodi-
nách znovu spustil silný déšť. Malá říčka, 
tekoucí těsně kolem kempu, neudržela ve 
svém korytě obrovské množství vody. Její 
hladina se během zhruba 40 minut zvýšila  
o 6 metrů a zalila okolo 22.30 hodin celý náš 
kemp a okolí.
Příchod vody byl tak rychlý, že jsme se do-
slova na poslední chvíli zachránili na střeše 
bungalovu, celkem osm lidí z naší čtyřiadva-
cetičlenné výpravy. Okolní šesti až dvanácti-
metrové chaty se začaly bortit a silný proud 
jednu po druhé unášel pryč jako malé loďky. 
Záhy vypadla elektřina. Nastalou tmou se 

v celém kempu rozléhaly výkřiky lidí o po-
moc. Těch, kteří se již ze svých příbytků ven 
nedostali...
Zhruba po dvou hodinách začaly nad našimi 
hlavami prolétávat vrtulníky záchranných 
složek a s pomocí hasičů v neoprenových 
oblecích vytahovat lidi uvězněné uvnitř je-
jich příbytků. Do záchranných prací a osvo-
bozování převážně anglických seniorů, kteří 
v poměrně pozdní večerní hodinu již leželi 
nebo dokonce spali, nestihli odejít včas do 
bezpečí a zůstali uvězněni vodou ve svých 
bungalovech, se pustili i bratři Marcel a Pa-
vel Kneblové a Roman Bakalář. Vylomením 
vstupních dveří v jedné z mála zděných bu-
dov kempu Pylone vytvořili v jejím prvním 
podlaží dočasný úkryt, kam vodili lidi vy-
svobozené z okolních, převážně dřevěných 
bungalovů.
Teprve ráno jsme se díky záchranářům do-
stali do bezpečí evakuačního centra v Anti-
bes, kde se nakonec soustředilo asi 250 lidí, 
kteří byli evakuováni z postižených oblastí 
často jen v lehkém nočním oblečení a bez 
bot. Noční záplavy stály život asi 16 lidí  
a další 4 se stále pohřešovali. O to víc nás 
těšilo, že za námi přicházeli lidé z našeho 
kempu a v slzách dojemně děkovali za po-
moc a možná i za záchranu života.
V dopoledních hodinách nás svou přítom-
ností poctil sám francouzský prezident  
FranÇois Hollande. Všem záchranářům 
osobně poděkoval a celé naší skupině spolu 
s podáním ruky popřál hodně štěstí.
Letošní mistrovství našemu týmu mnoho 
bodů nepřineslo. Přineslo nám však něco da-
leko cennějšího. Zjištění, že jsme ochotni po-
moci jeden druhému a v tak krizové situaci, 
kterou jsme si prošli, riskovat i svůj život pro 
záchranu života druhých. A to je nejkrásnější 
pocit, který je nade všechny turnaje!

Ing. Milan Bártl, TJ Sokol Nové Bránice
(redakčně kráceno)



V prosinci již mnoho léčivek ke sběru 
v přírodě není. Dá se sbírat jmelí, pta-
činec prostřední, vlaštovičník větší,  
z hub penízovka sametonohá a hlíva 
ústřičná. Proto je dobré určité druhy 
léčivek doma pěstovat jako pokojové. 
Mezi velmi významné tropické léčivé 
rostliny, které se dají lehce pěstovat 
v pokojových podmínkách, patří me-
xická kalisie vonná. Má také mnoho 
lidových názvů – zlatý vlas, kuřička, 
domácí ženšen apod.
Není u nás zatím příliš rozšířena, 
proto v obchodech není běžně pro-
dejná. Dá se sehnat pouze ve speci-
alizovaných zahradnictvích, která se 
zabývají léčivkami a mají i zásilkovou 
službu, nebo na celostátní výměnné 
burze léčivek v Těšíkově nad Štern-
berkem, případně v omezeném 
množství přímo u mne v Litovli.
Léčebně se kalisie začala více pou-
žívat před 30 lety na základě vědec-
kých poznatků lékařů v USA, Kanadě 
a hlavně v Rusku, kde patří mezi nej-
oblíbenější pokojové léčivé rostliny. 
Tato léčivka má dva typy výhonů. 
Hlavní středový vertikální s masitými 
listy, připomínající kukuřici, a slabé 
horizontální liánovité nafialovělé 
oddenky (stolony), složené z kolének 
a ukončené rosetou listů vyrůstající 
z hlavního výhonu. Odřezáváním  
a zakořeňováním rozety ve vodě se 
může tato rostlina dobře rozmnožo-
vat. Kořínky se vytvoří do 3 týdnů. 
Mladé rostliny sázíme do směsi hlíny 
s trochou písku, pro rychlejší růst po-
užíváme mykorhizní přípravek Sym-
bivit. Kalisie není náročná na světlo, 
roste i v polostínu, nesnáší přímé 
sluneční světlo. Proto ji při letnění 
venku  umísťujeme pod stromy do 
polostínu. Při velmi dobré péči starší 
rostliny vykvétají bílými kvítky.
Zajímavé je, že hodinu před přícho-
dem deště bílé kvítky začnou vonět 
po hyacintech. 

Léčivá je celá rostlina. Nejvíce se však 
používají listy a oddenky. Kalisie má 
širokospektrální léčivé působení. Je 
silný antioxidant, pomáhá při deto-
xikaci organismu, alergiích, zpevňuje 
cévy, léčí záněty ledvin, močového 
měchýře, žaludeční a dvanácterní-
kové vředy, infekce, kardiovaskulární 
onemocnění, likviduje myomy a cys-
ty. Dále se používá při léčení rakovi-
ny, žlučníku a očních chorobách. Při 
vnějším použití hojí rány, spáleniny 
a zranění.
Pro přípravu nálevu z listu použijeme 
co možná největší list (alespoň 20 

cm), zalijeme jej 1 litrem vařící vody 
a necháme 24 hodin odstát. Potom 
tekutinu přecedíme a nalijeme do 
tmavé nádoby. Užívá se 50 ml teplé-
ho nálevu třikrát denně hodinu před 
jídlem. Léčivé působení je hlavně při 
zánětech a detoxikaci v organismu.
Lihovou tinkturu připravíme násle-
dovně: 30 nodů* fialově zbarvených 
kolen se rozmělní, zalije 1 litrem 60% 
alkoholu a nechá se 3 týdny vyluho-
vat. Poté se scedí a uloží do tmavých 
skleněných lahví. Před použitím se 
10 až 20 kapek zředí ve 2,5 dcl vody 
nebo čaje a užívá se 1–2krát denně 
hodinu před jídlem po dobu 1 měsí-
ce. Poté následuje týdenní přestávka, 
po níž se kůra opakuje. Tinktura má 
kromě léčivých účinků také velmi sil-
né imunostimulační působení.
Mast z kalisie se připraví tak, že se 
listy nebo lodyhy rozdrtí a vymač-
kaná šťáva se smíchá v poměru 1:3 
s masťovým základem. Používá se  
k léčení dermatóz.
Z drti jež zbude po vymačkání šťávy, 
získáme léčivý olej tím, že drť usuší-
me a poté zalijeme kvalitním olivo-
vým olejem v poměru 1:1. Necháme 
3 týdny odstát a poté scedíme.
Všechny připravené produkty z kali-
sie ukládáme v chladu a temnu.
Pokud používáme čerstvé části rost-
liny např. na obklady na nehojící se 
rány a kožní vyrážky, můžeme zvýšit 
léčivé účinky úpravou na biogenní 
stimulátor dle léčitele Filatova. Utr-
žený list nebo lodyhu zabalíme do 
papíru či plátna, pak do černého pa-
píru a necháme 10 dní v chladničce. 
Při nedostatku světla a za chladu se 
rostlina brání tím, že začne vylučovat 
látky, které jinak neobsahuje a které 
její léčivý účinek zesilují a umocňují.
Tato léčivka má výrazné čisticí účin-
ky, vyšší než známá juka. Některým 
citlivějším jedincům se tak můžou 
ojediněle objevit vedlejší účinky jako 
nevolnost, slabost a vyrážky. Tyto 
projevy lze považovat za normální 
průběh léčby, neboť dochází k silné 
detoxikaci organismu. Nepřekračujte 
doporučené dávkování a při vážněj-
ších nemocech léčbu kalisií konzul-
tujte s lékařem.
Kalisie navíc obsahuje vitamíny P, B  
a C, z minerálních látek hlavně žele-
zo, bór, chrom, vanad, měď a selen. 
Je to léčivka pro třetí tisíciletí!!

Přeji všem čtenářům Litovelských 
novin příjemné prožití svátků vánoč-
ních a šťastný nový rok 2016. 

Vláďa Vytásek

Litovelský bylinkář: KALISIE VONNÁ
Vytrvalá bylina z čeledi křížatkovitých (Cammeliaceae). 
V České republice se pěstuje v pokojových podmínkách.
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INZERCE

Nejen na Vánoce máte 
možnost zakoupení 
dárkových balíčků dle 
vašich představ z širo-
ké nabídky suvenýrů  
v Turistickém infor-
mačním centru Lito-

vel. Káva, víno, svíčka, hrneček, koupelová 
sůl či lázeňské oplatky..., vše jako upomínka 
na Litovel.

* nody = kolínka, která se tvoří na bočních slabých výhonech

Dárek z Litovle  
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