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Slovo starosty

o uplynulém i nadcházejícím roce
Vážení spoluobčané,
zdravím Vás na prahu nového roku, abych
zrekapituloval, co se podařilo, ale i nepovedlo v minulém roce a co zastupitelé schválili
v rozpočtu na období další.
Rozvoj Litovle i jejích místních částí je ovlivněn výdaji, které na ně plynou z rozpočtu
města. I vy se na něm podílíte – prostřednictvím zastupitelů, které jste pro rozhodování
o investicích a prioritách zvolili.
Současná koalice chce veřejnosti umožnit
snadnější přístup k informacím. Proto je letos
poprvé připraven tzv. rozklikávací rozpočet,
který si na internetu může prostudovat každý
občan. Naleznete ho na adrese http://rozpocet.
litovel.eu. Kromě základních údajů je rozpočet na webu rozšířen o některé detailní pohledy. V roce 2016 tak bude možné u konkrétních
akcí sledovat např. i dodavatele/doklad aj.
V průběhu roku 2016 chceme zavést i portál
pro zveřejňování smluv města.
Rada města jmenovala dvě nové komise – investiční a dopravní. Investiční komise se zabývá problematikou výstavby, rekonstrukcí
a oprav, ale i všech dalších investičních akcí
ve městě a navrhuje jejich zařazení do plánu
investic. Ve spolupráci s příslušným odborem městského úřadu také posuzuje přípravu
a zpracování projektových dokumentací včetně výběrových řízení a dalších územně plánovacích podkladů města. Komise dopravy se
zabývá řešením koncepce dopravy, rozvojem
cyklodopravy a doporučuje, nebo naopak
nedoporučuje osazování nového dopravního
značení.
Od podzimu již zastupitelstvo používá elektronický hlasovací systém. Díky němu si můžete v zápisu z jednání přečíst, jak kdo hlasoval. Usnesení zastupitelstva včetně hlasování
zastupitelů najdete na webových stránkách
Litovle v rubrice Město.
pokračování na str. 2
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Slovo starosty o uplynulém i nadcházejícím roce, pokračování ze str. 1
    
V letošním roce bude také proveden procesní a personální audit ke zlepšení práce úřadu.

Za rokem 2015

Do roku 2016

Pro přípravu rozpočtu na rok
2016 jsme zvolili nový postup, a
to účast všech zástupců stran a
sdružení na jeho tvorbě. Po společném dvoudenním soustředění byl vytvořen návrh tohoto
významného dokumentu města.
Jak jsem uváděl v minulých letech, město čerpalo úvěry tak,
aby s pomocí dotací mohlo
rychleji zlepšit stav našich sídel.
To se, myslím, povedlo.V dalším
období již s čerpáním nových
dlouhodobých úvěrů nepočítáme, úvěrová zadluženost se
bude naopak snižovat. Z tohoto
záměru vychází i seznam schválených výdajů v rozpočtu města.
Je jimi zajištěn provoz města,
škol, Technických služeb a dalších příspěvkových organizací.
Mezi významné výdaje patří následující položky.
Budou zahájeny práce na projektové dokumentaci smíšené
stezky pro chodce a cyklisty,
která by měla propojit s Litovlí
obce Červenku a Střelice podél
frekventované krajské silnice II.
třídy. Ne všechno jde však podle
našich představ. Zatím se nedaří vyjednat s CHKO Litovelské
Pomoraví trasu cyklostezky podél silnice mezi Litovlí a Třemi
Dvory, na kterou naši občané
jezdící do zaměstnání čekají.
Město se bude podílet i na krajské přípravě rekonstrukce silničního průtahu Litovlí.







Zákon o veřejných zakázkách
nutí obce ve výběrových řízeních akceptovat dodavatele
s nejnižší cenovou nabídkou bez
toho, že by byla známa jejich
skutečná kvalita. Budování kanalizace v pěti našich místních
částech, které proběhlo v loňském roce, ukázalo, že pro předcházení potížím s dodavateli
i jejich následnému řešení potřebujeme více odborných sil.
Rada města proto schválila
přijetí odborníka na částečný
úvazek na pozici asistenta starosty pro investice. Díky jemu,
odboru místního hospodářství
a stavebních investic, osadním
výborům a Vodohospodářské
společnosti Čerlinka se nakonec podařilo celou akci zdárně
dokončit.
Velké finanční prostředky byly
směrovány do rekonstrukcí městských domů. V domě
č. 800 v ulici 1. máje, který nyní
září novou fasádou, byl zřízen
depozitář městského muzea.
V podkroví muzea byly vybudovány výstavní prostory pro dvě
nové expozice. Jedna bude věnována Gustavu Frištenskému,
druhá gramofonům. Je to jedna z dalších akcí, která má vést
k posílení turistického ruchu
v Litovli. Také městský dům na
Masarykově ulici se dočkal nové
fasády, a zlepšuje tak vzhled historického centra.
Investujeme i v oblasti školství. V MŠ Gemerská byla
během prázdnin provedena
rekonstrukce jednoho z pěti
sociálních zařízení, začátkem
roku jsme tamtéž provedli rekonstrukci prádelny a koncem
roku dokončili opravu plotu.
V Mateřské škole Unčovice byla
opravena střecha a zrekonstruována terasa. Na ZŠ Jungmannova byl dokončen projekt
dvorního traktu, konkrétně byl
postaven altán, který slouží pro
výuku. Během prázdnin byly
opraveny chodby v severní části
budovy a zrekonstruováno so-

ciální zařízení. Na gymnáziu se
podařilo opravit prostory šatny
a za podpory firmy Papcel je
vybavit novými šatními skříněmi. Budova Střední odborné
školy na Komenského ulici má
novou fasádu a získá ji i protilehlá tělocvična. V budově školy
v Nasobůrkách byla dokončena
výměna všech oken – letos to
byla okna v přízemí ve školce
a na chodbách, v kuchyňce i sociálním zařízení.
Od podzimu probíhá revitalizace Nečízu ve Smetanových sadech. Další etapy čištění tohoto
ramene Moravy, v části vedoucí
Husovou ulicí a kolem sídla Policie ČR, jsou naplánovány na
další roky.
Pro možnost realizace protipovodňových opatření se nyní prověřují tzv. pozemkové úpravy,
které by umožnily směnit soukromé pozemky s městskými.
Finančně nejnáročnější akcí
byla dekontaminace skládky
v Nasobůrkách. Skončila v prosinci loňského roku splněním
cílových limitů – snížením koncentrace nebezpečných látek.
Dalších deset let se bude stav
podzemních vod monitorovat odebíráním vzorků z vrtů
ve vnitřní i vnější linii. Tím, že
byly nebezpečné látky v ohnisku
vytěženy, se postupně bude snižovat i kontaminační zatížení ve
studnách v obci. Spolu s úpravou terénu byla v zadní části
areálu vybudována kompostárna, jejímž provozovatelem jsou
Technické služby Litovel.
Opraveny či nově vybudovány
byly i komunikace. Zrekonstruován byl chodník přes Savín či
v Litovli na Rybníčku i chodník pro pěší mezi Chudobínem
a autobusovou zastávkou u sobáčovské restaurace Stop. Nový
chodník vznikl v Nasobůrkách
a v Litovli na Pavlínce, vydlážděna byla Švédská ulice i ulička,
u chodníků na ulici Palackého
byly vyměněny rozpadající se
obrubníky.
Po revitalizaci litovelského náměstí a nedávné opravě Masarykovy ulice je zrekonstruován
celý hlavní průjezd centrem
města.

V nové stavební lokalitě na Pavlínce jsou již prodány čtyři pozemky pro výstavbu rodinných
domů.
V Chudobíně na hřišti byl vybudován nový montovaný domek,
který slouží jako zázemí pro
společenské akce.
Pro podporu činnosti seniorklubu byly vyčleněny a dovybaveny
prostory bývalé jídelny v DPS
u kostela.
Rok 2015 byl poznamenán horkým létem, což prospělo návštěvnosti koupaliště. Ukázalo
se tak, že jeho obnova byla pro
občany potřebná. Na tomto místě děkuji Technickým službám
Litovel za udržení provozu v tak
náročných podmínkách.

Bude se pracovat na projektovém řešení mostu, který spojuje
centrum města s rozvíjející se
lokalitou na Pavlínce.
Další akce budou v roce 2016
již přímo realizovány. Naplánována je údržba několika mostů.
Můstek u malé vodní elektrárny
blízko autobusového nádraží je
v havarijním stavu stejně jako
opěrné zdi, proto bude vyměněna celá konstrukce. V ulici
Komenského bude opraven
klenbový most přes rameno Nečíz. A na silničním mostu v ulici
Palackého budou opraveny rozpadající se betonové římsy.
První etapa revitalizace sídlišť
na Uničovském předměstí bude
zahájena na Gemerské ulici. Důležitým úkolem je rekonstrukce
budovy po ZŠ Vejdovského na
náměstí vedle radnice. Proběhne oprava odtokového kanálu
z Uničovského rybníka i oprava
fasád domů č. 359 a 360 v Kysucké ulici. Bude se pokračovat
v úpravě sportovně-kulturního
areálu v Nasobůrkách, kde dojde
k rekonstrukci dětského hřiště
a navazujících sportovišť.
V 1. čtvrtletí roku 2016 ještě zastupitelstvo rozhodne o možném
zařazení dalších akcí dle skutečného stavu finančních prostředků na účtech z roku 2015.
Při loučení s rokem 2015 chci
ještě připomenout odchod našeho dlouholetého starosty
MVDr. Vojtěcha Grézla a tragické ukončení životní pouti naší
kolegyně JUDr. Marty Dědkové.
Děkuji jim za jejich mnohaletou
práci pro naše město.

Vážení občané,

dovolte mi popřát Vám, aby
nastupující rok byl pro Vás rokem dobrým – a to ve všech
ohledech. Přeji všem lidem, aby
se vyřešilo nenadálé zhoršení
mezinárodní situace. Mnohem
více nyní vnímáme slova válka – mír. Bez základních atributů lidského života – svobody
a míru – by naše práce neměla
smysl. Chovejme se a pracujme
tak, abychom udrželi to, co nám
odkázaly předešlé generace.
Ing. Zdeněk Potužák, starosta
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Poplatky v roce 2016
Do 30. června je možno uhradit
poplatek za svoz komunálního
odpadu, který stejně jako loni
činí 500 Kč.
Do téhož data je třeba uhradit i poplatek ze psa (od stáří
3 měsíců), který ve městě činí
300/150 Kč v rodinném domě
a 1000/200 Kč v bytě, na vesnici
je to 150/75 Kč. (Nižší částka je
účtována důchodcům.)
Poplatek lze uhradit i přes účet
na č. ú. 19–3620811/0100. Je
třeba uvést rodné číslo nebo
variabilní symbol, který zájemci
sdělí pracovnice pokladny (tel.
585 153 121).
red.

Daň z nemovitosti přes SIPO
Finanční správa zavedla možnost platby daně z nemovitých
věcí prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO). Pokud bude mít
poplatník o tuto službu zájem,
vyplní Oznámení o placení
daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Formulář
je připraven na podatelnách
finančních úřadů nebo na
www.financnisprava.cz pod
záložkou Daňové tiskopisy.
Spolu s dokladem o přidělení
spojovacího čísla nebo s aktuálním rozpisem bezhotovostní
platby SIPO ho pak doručí na
finanční úřad. Oba doklady je
nutné odevzdat do 31. ledna
2016.
V. Kotullová

Městská televize
Premiéra st 6. 1. 18.45 hod.
st 20. 1. 18.45 hod.
Repríza denně 6.45, 11.00,
18.45 a 23.00 hodin

on-line: infokanal.litovel.eu
www.youtube.com
(kanál Litovel.eu)
Kolektiv Litovelského INFOkanálu
Vám děkuje za přízeň v roce 2015,
přeje úspěšný nový rok 2016, mnoho
štěstí, pevné zdraví, pohodu a ovšem
i ostrý obraz a dobrý zvuk při sledování našeho vysílání.

Keramickou popelnici 2015 Litovel
nezískala, změnila se pravidla

Překvapení, které nikdo nečekal a které Litovelany zarmoutilo. Po předchozích úspěšných
letech v soutěži třídění odpadu O keramickou popelnici
Litovel na vítěznou příčku
letos nedosáhla. Ne proto, že
by Litovelané méně třídili, ale
kvůli změně pravidel, kterou
organizátoři soutěže nečekaně
provedli. Litovel tak byla nově
zařazena do kategorie obcí
od 2 do 15 tisíc obyvatel, tedy
nejpočetnější možné kategorie
s více než 200 obcemi a městy.

O keramickou popelnici

V soutěži O keramickou popelnici Olomouckého kraje jsou
každoročně hodnoceny aktivity
obcí a měst v oblasti nakládání
s komunálním odpadem, především v tříděném sběru využitelných složek. Hodnotí se také
systém hospodaření s odpady
pro občany. Porovnání obcí se
provádí především na základě
údajů poskytovaných obcemi
do systému EKO-KOM v rámci
jejich pravidelného vykazování.

Změna pravidel

Soutěž ve třídění odpadů se letos konala již podesáté, pořadatelem je Olomoucký kraj a spo-

lečnost EKO-KOM. Oficiální
vyhlášení vítězů se uskutečnilo
v úterý 8. prosince v Olomouci. Zatímco v minulých letech
soutěžila města a obce ve třech
kategoriích – obce do 500 obyvatel, nad 500 obyvatel a města
a městyse, kam patřila i Litovel,
která se v loňském roce umístila na třetím místě – letos se
organizátoři rozhodli podle jejich oficiálního vyjádření pro
„spravedlivější“ rozdělení do
4 velikostních kategorií. Do 500
obyvatel, do 2 000 obyvatel, do
15 000 a nad 15 000 obyvatel.
Zatímco Litovel se takto dostala do nejpočetnější skupiny od
2 do 15 tisíc obyvatel, v kategorii
nad 15 tisíc obyvatel mezi sebou
soutěží jen 5 okresních měst.
O spravedlivějším rozdělení
pravidel se tak dá s úspěchem
polemizovat.

Nevzdáváme to, máme plán

Neúspěch v soutěži je však třeba brát i jako motivaci k další
práci. O důvod víc, proč uskutečnit a co nejlépe nastartovat
projekt třídění odpadu přímo
v domácnostech. Informovali
jsme o něm obyvatele v minulých číslech Litovelských novin
a věnovala se mu i regionální
média. Začátkem příštího roku
bychom se měli dozvědět, zda
získáme dotaci z evropských
fondů na pořízení popelnic na
papír a plast, které bychom zapůjčili přímo do domácností.
Probíhají také jednání se svozovou společností ohledně technického řešení svozů a dalších
podmínek.
Viktor Kohout, místostarosta
Pavel Kurfürst, odbor ŽP

Uzávěrky Litovelských novin v roce 2016
Termíny uzávěrek Litovelských
novin, tedy data, do nichž je
nejpozději možné odevzdat příspěvky ke zveřejnění, jsou pro
rok 2016 následující:
19. ledna, 17. února, 15. března,

19. dubna, 19. května, 20. června, 19. července, 19. srpna,
19. září, 18. října, 18. listopadu,
13. prosince.
Respektováním těchto termínů
prospějete sobě i nám.
red.

Vyneseno z radnice
24. schůze Rady města Litovel,
konaná dne 19. listopadu 2015
 Město nabízí možnost dlouhodobého pronájmu části areálu
u přírodního koupaliště v Nové Vsi.
Zájemci se mohou hlásit do 28. 2.
Podrobné informace jsou uvedeny
na stránkách města.
 Město uzavřelo smlouvu o výpůjčce s Vlastivědným muzeem
Olomouc, které dodá 18 předmětů
do nové stálé expozice v litovelském muzeu.
 Byla uzavřena licenční smlouva
s autorem sochy Gustava Frištenského MgA. Jiřím Fingerem
z Olomouce, který tak dal souhlas
s výrobou 10cm kopií sochy.
 Město podá v roce 2016 žádost
o dotaci na realizování 1. etapy
regenerace panelových sídlišť Uničovského předměstí, která se týká
Gemerské ulice. Na financování
akce se město bude spolupodílet.
11. zasedání zastupitelstva,
konané dne 26. listopadu
 Město uzavřelo darovací smlouvu s Hasičským záchranným
sborem Olomouckého kraje na
vysokotlaký kompresor pro plnění
tlakových lahví vzduchových dýchacích přístrojů.
výběr redakce

Stíny Litovelska
 V noci 3. 12. si policisté vyhmátli
řidiče osobního vozidla, který řídil
pod vlivem alkoholu v Žerotínově
ulici v Litovli.
 V den mikulášské nadílky nahlásila údajně poškozená osoba krádež
jízdního kola. Dodatečně se zjistilo,
že kolo bylo zaparkované jinde, než
poškozená uvedla.
Do nového roku 2016 přejeme
všem hodně pohody a lásky v kruhu
jejich nejbližších.
Policie ČR

V Litovli 30. prosince 2015. Uzávěrka příštího vydání Litovelských novin: 19. ledna 2016
Litovelské noviny – periodický tisk územního samosprávného celku města Litovle. Registrace u Ministerstva kultury ČR pod č. E 11104.
Měsíčník, náklad 1 200 kusů. Vydává město Litovel. IČO: 299 138. Adresa redakce: Redakce Litovelských novin, Městský úřad Litovel,
náměstí Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel, tel.: 585 153 147 nebo 725 074 921, e-mail: litovelskenoviny@mestolitovel.cz,
web: http://noviny.litovel.eu. Redaktorka: Helena Kaštilová. Tisk: Profitisk Olomouc.
Litovelské noviny uveřejní bezplatně společenská oznámení a osobní zprávy. Redakce si vyhrazuje právo krátit dodané příspěvky.
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V krátkosti
 S platností od 1. ledna VHS
Čerlinka snižuje cenu vodného
o 4 % na 27,66 Kč/m3. Stočné
se zvyšuje o 2,6 % na 29,51 Kč/
m3. Celková platba za 1 m3 tedy
v Litovli klesne o 40 haléřů na
57,17 Kč.
 Již nějaký čas mohou Litovelané využívat jedinečného projektu Pomáháme si navzájem. Na
stejnojmenné webové stránky
(www.pomahamesinavzajem.
cz) je možné jednoduchým způsobem vložit inzerát v případě,
že hledáte či nabízíte nejrůznější bezplatnou pomoc, sháníte či
chcete udat nějaký předmět, s
někým se seznámit, najít společníka pro studium nebo na
cesty, zajistit či poskytnout hlídání dětí či zvířat a mnoho jiného. Inzeráty jsou orientovány na
obyvatele Litovelska.
 V lednu proběhnou ve sportovní hale ZŠ Vítězná dva turnaje v házené. V sobotu 9. ledna
začne v 9 hodin 3. ročník Novoročního turnaje Starých gard.
V neděli 24. ledna se od 9 hodin
odehraje Zimní pohár mladších
dorostenců.
 Koncem roku 2015 byl vydán
román Zlaty Svozilové (1921 až
1994) Josefův pivovar. Vnučka
Josefa Svozila v něm vypráví
o životních osudech zakladatele
litovelského pivovaru.

Město má nové logo a logotyp v barvě vody

Od začátku letošního roku používá město Litovel nové logo i logotyp. Logo je grafický symbol,
v našem případě modré čtverečky, logotyp pak logo doplněné
o nápis (viz nahoře; rozšířená
varianta přidává k nápisu Litovel v logotypu ještě větu Město,
které objímá voda). Občané se
s nimi budou postupně setkávat
na veškerých dokumentech pocházejících z Městského úřadu
Litovel i dokumentech samosprávy. Záměrem města bylo
sjednotit vzhled veškerých svých
úředních písemností i předmětů
reprezentujících město.
Modré čtverečky, které nabízejí
širokou škálu variací, budou využity i na propagačních letácích
a předmětech (propisky, igelitky...), doplní vzhled webových
stránek města atd. Logo bude
zobrazováno jak v barevné, tak
v černobílé variantě.
Nové logo, které při reprezentaci města nahradí znak i vlajku (ty budou využívány jen při
zvláštních příležitostech), vzešlo
ze soutěže vyhlášené na podzim.
Vítězný návrh vybrala porota

 V listopadu udělila certifikační komise ochrannou známku
Haná, regionální produkt dalším zájemcům. Byli mezi nimi
mj. Jarmila Svozilová z Choliny se svými vitrážemi, Zdeněk Fischer z Luké s ovocnými
a zeleninovými pochoutkami
z Minifarmy pod Kaštany nebo
Bohdana Jadrníčková s pivem
z Pivovaru Jadrníček v Náměšti
na Hané.

stavby s věží
(radnice, kostely)

čtverce na
vlajce města

litovelské mosty

z osmi přihlášených prací. Jeho
autorkou je BcA. Eliška Karešová.
Symbolický význam navrženého
loga vysvětluje mladá výtvarnice takto: „Nové logo pro město
Litovel si nevytváří symboliku
novou, ale vychází z historických kulturních symbolů města
a citlivě je modernizuje do žádané, zapamatovatelné podoby.
Logo má původ ve vlajce města, kterou přenáší do moderní
podoby. Čtverce z vlajky jsou
poskládány do nové kompozice,

a to do podoby několika městských dominant. Ať už jsou to
stavby s věží (radnice, kostely),
mosty (Svatojánský most, kanál
Nečíz) nebo další městské památky (hradby, morový sloup).
Barevnost je odvozena od modré barvy na znaku města a na
vlajce. Logo svou jednoduchostí nabízí velkou škálu pro další
aplikaci a rozvinutí vizuálního
stylu, a tím umožňuje městu
Litovel tisknout zapamatovatelnou moderní podobu s rozvinutým vizuálním stylem.“
hk

Jak se LIPRA před Vánocama zešla s Litovelákama a co z teho bêlo
Toš bêlo nebêlo, začiná každá
pohádka. Ale toto bêla krásná
pohádka, protože se ôdálê věcê,
kerém dosť lêdi nevěřêlo a kerém se divil ê majitel restaurace Na Palóčkô v Praze Nôslich.
Podařêlo se, že LIPRA (združeni
litovelskéch Pražáku) mohla
zase po rokô přêvitat delegacô
z Moravê.
Starosta z Litovle neco řekl

o tem, co se podařêlo a co bôde,
hlavni technoložka pijovárô se
tahala z těžkym vzorkem svéch
vysledku (sklo je těžky a já sem
zasé ôtřel hôbô, ê gdêž sem krabicô dobře hlidal), Evička zasé
hlidala rafikê na hodinkách
a Jozéfek Sékoru z Lóčan ôkázal na kytáře, že môzêka má svy
barvê. Eště že měl textê sebó,
protože já si slova prd pamatôjô

a nemuhl bêch do projevô dat
svó dôšô. Tak sme si zabékalê, až
slečna Simonka z obslôhôjiciho
perzonálô mně do ovarô špitla, že
se zákaznici neslêšijó. Po chvilce
se češti ê zahranični hosti přêdalê a bêla spokojenosť všôde. Naši
ledi a neenom oni se trósêlê sem
a dom a čôčelê, co dokážó Hanáci
ôdělat v Praze za brajgl. Nakonec
pleskalê.

Z Lipráku chêběla spósta lêdi.
Skočêla na ně angina, môselê
psat rozborê a mělê sračkô. Mno,
neenom já sem měl z teho setkáni dobré pocit, ê gdêž sem se bál
přesêlovkê. Hospoda má dobry
pivo, ale litovelsky nečepôje,
dobře tam vařijó, ale to nélepši
z ni sme ôdělalê zasé jenom mê.
Litovelšti Pražáci.
Petr Galuška

INFORMACE / 5

Vánoční strom a výzdoba náměstí Nekróza jasanů v našem lese

Krásný stříbrný smrk vysoký 13
metrů věnovali městu pro letošní vánoční výzdobu náměstí
manželé Bosákovi z Červenky.
Tímto jim ještě jednou děkujeme. Rozložitý, asi 36 let starý
strom však nebylo jednoduché
přepravit. Kvůli jeho převozu

musela být na čas zastavena doprava a průjezd Kysuckou ulicí
byl natolik složitý, že musel být
smrk na čas odstaven na autobusovém nádraží. Vše se však
přispěním pracovníků Technických služeb povedlo a strom je
krásnou dominantou vánočního náměstí. Letos byl nově přizdoben 4 řetězy s LED trubicemi s padajícím světlem.
K nové výzdobě došlo také na
budově radnice, kde byly vyměněny a nainstalovány nové dvě
řady LED rampouchů. Poprvé
byla stejně provedena výzdoba
budovy bývalé školy pro zrakově postižené s cílem symetricky
vánočně osvětlit obě budovy od
radniční věže.
Převěs z LED rampouchů byl
instalován i nad vjezdem na náměstí z Husovy ulice, takže vánoční výzdoba byla letos bohatší.
Ing. Karel Zmund, ředitel TS

Hromadné chřadnutí a odumírání jasanů, tzv. nekróza jasanu,
je choroba způsobená houbou
Chalara fraxinea. V současné
době se vyskytuje ve velké části
Evropy, v ČR se objevila přibližně roku 2005. Pro toto onemocnění je typický velmi rychlý nástup. U jasanů napadených
houbovou infekcí dochází
k prosychání korun a opadu listí již v letním období. Postupně
usychají větve a strom nakonec
odumírá. Tímto onemocněním
jsou napadány stromy všech
věkových kategorií.
Největší problémy v současné
době vznikají v luzích nížinných řek, v CHKO Litovelské
Pomoraví. Smutné je, že jasanu
je v lužních lesích 30–40 % z celkového porostu. Obecně je pohled na další vývoj situace velmi skeptický. Jedním z opatření
proti šíření onemocnění jasanů
je důsledné odstraňování napadených stromů těžbou. Jasany
pravděpodobně již nebudou
v budoucnu hlavní dřevinou
v lužních lesích.
V současné době bude probíhat jednání se Správou CHKO,

k větší těžbě tohoto stromu
bude tedy docházet i v našich
lesích. Zásah je třeba provést
včas, dokud je možné se dřevem něco dělat, jelikož celkem
rychle nastává i jeho uhnívání
od kořene. Šanci budou mít
i samovýrobci. Po domluvě se
správcem lesa, který jim vyznačí a nacení vhodné stromy, si je
budou moci sami pokácet. Jasany budou postupně nahrazovány jinými stromy jako javory,
duby, buky aj.
Viktor

inzerce

RESTAURACE K PRONÁJMU

Změny ve vydávání občanek a pasů
Občanské průkazy

 Občanům starším 70 let se
občanské průkazy budou nadále vydávat s platností na 35 let.
V případě změny některého
údaje uvedeného v dokladu
(např. změna trvalého bydliště)
bude však přesto nutné průkaz
vyměnit.
 I nadále bude možné podat
žádost o vydání občanského
průkazu na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou
působností. Vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu
bude ten, u kterého si občan
o vydání průkazu požádal. Pokud občan při podání žádosti
sdělí, že si přeje převzít občanský průkaz na jiném úřadě, než
u kterého o doklad žádá, uhradí
při jeho převzetí správní poplatek 100 Kč.
 Pokud má občan trvalý pobyt na území České republiky
a nemá občanský průkaz, je
povinen požádat o jeho vydání
nejpozději 30 dnů ode dne, kdy
dovršil věk 15 let.

Cestovní doklady

 Podat žádost o vyhotovení
cestovního pasu a převzít vyhotovený cestovní pas bude možné
na kterémkoli obecním úřadu
obce s rozšířenou působností.
Ten bude také v dokladu uveden
jako vydávající úřad. Bude-li si
chtít občan pas převzít na jiném
úřadu, než u kterého o jeho vydání požádal, uhradí při převzetí správní poplatek 100 Kč.
 Občanům, kteří potřebují
urychleně vycestovat do zahraničí, se na žádost vydá do 6 pracovních dnů cestovní pas s biometrickými údaji s platností na
10 let, občanům mladším 15 let
s dobou platnosti na 5 let. Převzít hotový doklad bude možné
pouze v místě podání žádosti.
Správní poplatek za vydání pasu
do 6 dnů činí 4 000 Kč, pro občany mladší 15 let 2 000 Kč. Zároveň se ruší vydávání cestovních
pasů bez biometrických údajů
ve zkrácené lhůtě do 15 dnů
s dobou platnosti na 6 měsíců.
Ministerstvo vnitra ČR

Nabízíme k pronájmu
dobře zavedenou, nově
zrekonstruovanou restauraci v Litovli na Palackého ulici.
Součástí
restaurace
je 4dráhový bowling,
nová kuchyně, venkovní
zahrádka s posezením
a parkovištěm pro kola,
areál s minigolfem, hřiště na pétanque, dětské atrakce s pískovištěm a houpačkami. U areálu jsou k dispozici parkovací místa pro osobní automobily,
nad restaurací krásný penzion pro 30 osob. VOLNÉ IHNED!!!

OBCHODNÍ PROSTORY K PRONÁJMU
Ve stejné budově jsou k pronájmu obchodní prostory o rozloze cca 80 m2.

V případě zájmu své dotazy a nabídky prosím směrujte
na e-mail info@relaxlitovel.cz
nebo si domluvte osobní prohlídku na tel. 775 360 360.
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Ze společnosti
Přišli na svět
10. 7.
28. 7.
30. 7.
12. 8.
15. 8.
19. 8.
19. 8.
21. 8.
12. 9.
21. 9.
25. 9.
29. 9.
7. 10.

Matěj Množil z Unčovic
Ondřej Šišma z Litovle
Deniel Faltus z Litovle
Václav Vyroubal z Litovle
Jan Buchta z Litovle
Oliver Koutňák z Litovle
Klára Labounková z Litovle
Radek Masárech z Rozvadovic
Sofie Dudíková z Litovle
Jakub Zemánek z Litovle
Dominik Drožnikov z Litovle
Richard Sedlář z Litovle
Petr Sedláček z Nasobůrek

Památník jako vzpomínka na MVDr. Grézla
Ve stínu a tichu novozámeckých
lesů, v místech, kde trávil velmi často svůj čas a obdivoval krásy přírody
náš dlouholetý starosta, ale také myslivecký hospodář a ochránce přírody pan MVDr. Vojtěch Grézl, je od
24. listopadu 2015 umístěn kámen
na jeho památku.
Památník jsem nechal zhotovit společně s panem Ing. Davidem Dostálem a dalšími členy mysliveckého

sdružení Litovel – Nové Zámky.
Nachází se několik set metrů severozápadně od Růžového rybníka
v místě označovaném na lesnických
mapách U humna. Zvídavý turista
místo jistě objeví.
Kámen pro zhotovení památníku
daroval pan Ing. Ladislav Vitoul,
majitel Vápenky Vitoul, s. r. o., kterému touto cestou děkuji.
Za myslivce z Nových Zámků
Ing. Jan Fiala

Odešli
20. 11.
23. 11.
25. 11.
26. 11.
28. 11.
29. 11.
14. 12.
14. 12.
15. 12.
15. 12.

Jan Skládal z Myslechovic (78 let)
Miroslav Rec z Choliny (84 let)
Marie Coufalová z Chořelic (95 let)
Jaroslav Ambrozek z Pňovic (96 let)
Vladimír Šmíd z Litovle (62 let)
Drahomíra Kučerová, rod. z Litovle (84 let)
Jiří Dragon z Litovle (74 let)
Ladislav Šmoldas ze Sobáčova (80 let)
Zdeňka Vašečková z Litovle (79 let)
Josef Papajk z Měrotína (82 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Litovel, Hrandop a Misericordia.

Poděkování
Oceňuji, že v místní lokálce jsou vždy milí a usměvaví průvodčí. Na dobíhající cestující počkají a vlak
troubí před nechráněným přejezdem na kilometr,
aby zajistil bezpečnost chodců. Velký dík všem od
Českých drah, kdo zpříjemňují ztížené dojíždění
svým příjemným vystupováním.
spokojená cestující
Připomínáme, že T. J. Sokol Litovel má nové webové
stránky. Jejich adresa je www.sokol-litovel.cz.
inzerce

Nejstarší Litovelanka oslavila 100 let
V neděli 6. prosince oslavila 100. narozeniny
paní Marie Zemenová, nejstarší obyvatelka
Litovle.
Marie Zemenová se narodila v roce 1915 ve
Skrbni, většinu života však prožila v Horce
nad Moravou. Tady měla její matka truhlářskou dílnu. V ní se paní Zemenová seznámila se svým budoucím manželem, který sem
přišel z jižních Čech za prací. Po roce 1948
rodina o dílnu přišla.
Po většinu života pracovala Marie Zemenová jako účetní. Nejdřív krátce ve mlýně
v Horce, dlouhá léta až do důchodu pak
strávila v účtárně olomoucké Mototechny.
Vychovala dvě dcery, má čtyři vnoučata
a jedno pravnouče. Před devíti lety se přestěhovala k dceři do Unčovic, poslední čtyři

roky bydlí v litovelském domově důchodců.
Přes zdravotní omezení je paní Zemenová
čilá, usměvavá, ráda čte a na adresu svého
jubilea podotýká: „Když se převalí ta stovka,
už to není ono.“
hk

STOLETÍ LITOVELANÉ V MINULOSTI
2010: Anežka Vybíralová (dožila se 100 let)
2003: Anna Janečková (dožila se 101 let)
1968: Růžena Kroužková (dožila se 103 let)
Čerpáno z kronik od 20. let 20. století.

Muzejní společnost Litovelska plánuje
kompletní servis autoskel
čištění interiérů, renovace laků
leštění světlometů
Javoříčská 1313/6a, Litovel
tel.: 585 154 631, 724 158 043

Na rok 2016 připravujeme opět mnoho
různorodých akcí. Nejbližší z nich je Shromáždění členů MSL, které se uskuteční
v úterý 26. ledna od 17 hodin ve výstavních
sálech Muzea Litovel. Jako každoročně se
i letos ohlédneme za uplynulým rokem
a naznačíme plány na rok 2016. Členové
spolku budou o bližším programu informováni pozvánkou.

Na čtvrtek 4. února jsme si do muzea pozvali předního znalce středověku. Přednáška historika středověku prof. PhDr. Martina
Wihody, Ph.D., z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ve výstavních prostorech muzea bude na téma Počátky městských obcí na Moravě se zřetelem na město
Litovel a začíná v 17 hodin.
RoN
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Jak se stavěla kaple v Chořelicích
Církevní správa vsi Chořelice

Přestože ves byla poddanskou vsí města Litovle, odpradávna příslušela k farnosti cholinské. V 18. století proběhly dva pokusy
o oddělení vsi od farnosti cholinské a přifaření k farnosti litovelské. Obyvatelé se odloučení od cholinské fary bránili, přestože
do Litovle byla cesta kratší než do Choliny.
Místní farníci, kteří od nepaměti spadali do
Choliny, poukazovali na to, že do Choliny
nevede cesta přes žádnou vodu a že chovají úctu k milostivé Panně Marii Cholinské.
K odtržení Chořelic došlo až v roce 1771 za
faráře Libora Hochwaldera.

Záměr stavby kapličky, podání žádostí

Na návsi Chořelic se odpradávna nacházela,
podle popisu ze dřeva a prken postavená,
zvonice, znázorněná také na skice stabilního
katastru z roku 1834. Majitelé chořelických
gruntů se konečně jednoho dne roku 1846
rozhodli uskutečnit plán na přestavbu této
zvonice na kapličku z nehořlavého materiálu a za tímto účelem žádali příslušná povolení – vrchnosti (magistrát města Litovle)
a arcibiskupské konzistoře. Tehdy bylo
v Chořelicích 29 domů.
Město se k žádosti o povolení stavby, která
uváděla záměr vystavět kapličku na malém
obecním pozemku z vlastních prostředků
obyvatel, bez užití majetku obce, za účelem uctění Boha a k povzbuzení zbožnosti
v obci, vyjádřilo kladně v březnu roku 1846.
Vyjádření bylo vypracováno na základě protokolu o prohlídce místa, které se zástupci
města spolu s občany Chořelic zúčastnili.
I když město shledalo místo pro stavbu ve
středu obce jako vhodné, pozemkovými
úpravami mělo být ještě vyvýšeno. Přítomní
občané vsi se vyjádřili pro stavbu a zároveň
souhlasili s financováním kaple z vlastních
prostředků stejně jako jejích oprav do budoucna.
Přílohou k žádosti byl podrobný rozpočet
na stavbu s rozměry kaple, množstvím potřebného materiálu a cen za práci, součástí
byl i nákres stavby od zednického mistra
z Vilémova. Koncept smlouvy se zednickým
mistrem Georgem Stefanem ze Seničky uvádí cenu stavby 264 zlatých a dále předepisuje
povinnosti stavebníka. Smlouva určuje, jaký
materiál a které práce obstará obec (poskytne lešení, zajistí pokrytí kapličky plechem
apod.). Na rok 1846 bylo stanoveno dokončit venkovní zednické práce včetně zastřešení a v roce 1847 pokračovat vnitřním
zaklenutím, omítkami, dlážděním a dalšími
dokončovacími pracemi.
Obec se zavázala platit ve třech splátkách,
třetí až po dokončení všech prací, tedy ne
dříve než v roce 1847. Po další tři roky od
započetí stavby měl stavitel ručit za dobrý
stav kaple, po ten čas obstarával její opravy.
Co se vnitřního vybavení týká, obec měla
obstarat oltář, obraz a lavice, což bylo potřeba vzhledem k záměru nechat kapli po jejím
dokončení vysvětit.
Kromě povolení města bylo však potřeba
získat i povolení církevní správy, tedy arcibiskupské konzistoře. Žádost byla podána

na konci března
1846. Přílohu žádosti tvořilo povolení města a revers chořelických
občanů, kteří se
v něm zavazovali udržovat do
budoucna kapli
v dobrém stavu,
případně by si
nechali tuto podmínku zapsat na
své grunty. V žádosti dodávají, že do budoucna budou chtít
tuto kapli opatřit mešním indultem, tedy že
po dostavbě budou žádat o povolení svěcení
kaple a povolení v kapli sloužit mše. Přípis
konzistoře na dochované žádosti uvádí, že
se „k přípustnosti a účelnosti tohoto záměru“ má vyjádřit také cholinský děkan, pod
nějž litovelská farnost v té době spadala. Na
základě doporučení litovelského faráře bylo
vyjádření děkana kladné a díky tomuto dobrozdání bylo povolení arcibiskupské konzistoře ke stavbě kapličky 6. 5. 1846 uděleno.
Děkan zdůraznil, že jde o záslužný čin.

Svěcení kapličky

Kaple byla postavena podle plánu a 4. října
1848 zažádal litovelský farář František Kuntschik konzistoř o povolení jejího vysvěcení.
V žádosti se píše, že úmysl stavby byl čistě
náboženský, a proto byla kaple opatřena oltářem a je to místo vhodné ke sloužení mší.
Církevní slavnost za tímto účelem chtěl vykonat v blížících se oktávách.
Ze dne 18. 5. 1849 máme dochovanou další
farářovu žádost o svěcení na konzistoř, ve
které uvádí, že bylo sice již jednou konzistoří
povoleno, že se však kvůli 14dennímu deštivému počasí nekonalo. Obec zároveň prosí, jestli mohou při plánované akci svěcení
sloužit mši a do budoucna sloužit mše dvakrát do roka – na svátek sv. Floriána, patrona
kaple, a na svátek svěcení kaple. Konzistoř
na tuto žádost odpovídá 10. června kladně
pod podmínkou, že obec musí zajistit všechno potřebné ke sloužení mše, protože není
dovoleno půjčovat cokoli z farního kostela.
Archiv litovelského farního úřadu dodnes
uchovává také zprávu faráře, který o tomto
povolení informuje obec chořelickou.
Vzhledem k malé dochovanosti pramenů
k dějinám obce Chořelice se nepodařilo
objasnit, k čemu se vztahuje rok 1857, který je součástí fasády v průčelí. Ze starších
obecních protokolů (1901–1936) se dočteme pouze o menších dílčích opravách kaple – nová dlažba (1909), nová měděná báň,
pozlacení báně a křížku, natření plechu na
věži, líčení kaple (1912), nový zvon (1913),
líčení, oprava omítky (1923) apod.
Na základě archivních pramenů SOkA Olomouc (Archiv města Litovel, Farní úřad Litovel a Cholina) a ZA Opava, pobočka Olomouc (Arcibiskupská konzistoř Olomouc)
zpracovala Ivana Kubíčková.

Rodopis (9)
Při sestavování rodokmenu se setkávám taky
s povoláními, která mí předci vykonávali. Co mi
dalo práce, než jsem vyluštila výraz, kterým byl
označen otec mého prapradědy Ignác Coufal!

Bauergrundbesitzer
Čte se to Bauergrundbesitzer a znamená to majitel selského statku (gruntu). Někdy je ale v matrice jenom Grundbesitzer, majitel statku, nebo
jenom Bauer, tedy sedlák.
Schválně jsem prolistovala matriku Ignácovy rodné Vísky, abych zjistila, čím vším lidé na vesnici
mohli být. Nejčastěji jsem narazila na:

Häusler Häusler = domkař
Gärtler Gärtler = zahradník
Inmann Inmann = podruh
Chalupner Chalupner = chalupník
Müller Müller = mlynář (objevuje se

ale i výraz Müllermeister – mistr mlynářský)

Ausgedinger
Ausgedinger = výměnkář
A je jich ještě víc. I když si je ale přeložím, zůstává
mi význam povolání předků skrytý. Čím se vlastně
jedno od druhého liší, Iv?
Povolání, kterými se naši předci zabývali, jsou
samostatnou kapitolou. Co se týká výrazů, které jsi objevila, jde většinou o rozlišení sedláků
a rolníků podle velikosti polí, která oni a jejich
rodiny obdělávali. Sedlák měl i několik lánů polí
(1 lán má přibližně 17 ha), malý sedlák se staral
např. o čtvrtlán polí – čtvrtláník, chalupník byl
majitel chalupy a maximálně čtvrtlánu půdy,
podsedník měl chalupu na pozemku většího
sedláka, domkař nebo zahradník měl domek
jen s malou zahradou (max. 0,4 ha), většinou
obdělával pole panská za mzdu nebo se živil
řemeslem. Podruzi a nádeníci byli najímáni na
nekvalifikované práce na určitou dobu (podruzi
většinou na rok a nádeníci denně). Familiant byl
dědičný nájemce dílu panské půdy. Náplň jednotlivých činností ti pomůže objasnit třeba knížka Miroslava Janotky Řemesla našich předků.
Tak já už teď vím, že mí předci byli sedláci, takže je označovalo slovo Bauer. Možná ale nebyli
vždycky zámožní a já narazím na jiné výrazy. Kde
najdu překlad německých povolání, která dnes už
neexistují?
S překlady povolání ti pomůže např. slovník Václava Kasalického a Boleslava Lutonského Německo-český slovník pro genealogy vydaný Českou
genealogickou a heraldickou společností v roce
1997. Nebo třeba internetový odkaz kotacka.
webnode.cz/slovnik-nemeckych-povolani.
Helena Kaštilová & Ivana Kubíčková
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Stalo se v Litovli
 25. 1. 1876 se v Brušperku narodil Msgre
Vincenc Horák. Po studiích na gymnáziu v Kroměříži a na bohoslovecké
fakultě v Olomouci působil na severní Moravě,
pak na teologické fakultě
v Olomouci. Roku 1907
přišel na gymnázium do Litovle jako profesor
náboženství. Zasahoval do veřejného života jako
zástupce lidové strany a činitel prakticky všech
spolků a organizací spjatých s katolickou církví.
Po celou dobu první republiky byl náměstkem
starosty a 9. 7. 1938 byl zvolen starostou. Úřad
zastával do zatčení v roce 1940. Po osvobození
vlasti znovu převzal funkci starosty, v období od
1. 3. 1946 do 29. 6. 1946 předsedy MNV. Za své
zásluhy byl jmenován čestným občanem Litovle.
Konec života trávil v ústraní, pronásledován komunistickým režimem. Zemřel 23. 12. 1960.
 11. 1. 1886 se narodil František Václavík.
Od r. 1895 sloužil na Konicku jako četnický strážmistr, r. 1900 nastoupil v Litovli jako tajemník
okresní politické správy. V této funkci zůstal až
do důchodu. Jeho hlavním zájmem a koníčkem byla myslivost. Celý svůj volný čas věnoval
Okresnímu mysliveckému spolku a Loveckému
klubu v Litovli, jehož byl jedním ze zakladatelů a
dlouholetým předsedou. Zasloužil se o zvelebení
bažantnice v městském lese. Jako chovatel psů,
zejména ohaře krátkosrstého, si odnesl mnoho
uznání. Zemřel v Litovli 28. 11. 1947. Jeho syn
MVDr. Otakar Václavík byl po mnoho let litovelským veterinářem a stejně jako otec i myslivcem.
 24. 1. 1906 zemřel ve 30 letech Josef Dušek, účetní Rolnické záložny. Patřil mezi přední
účastníky bojů za českou Litovel. Byl redaktorem
Litovelských novin a zůstal jím až do roku 1902,
kdy byly nahrazeny Selskou stráží. Právě on byl
terčem útoku Němce Stockerta, který pak omylem zavraždil herce Pintnera Lípovského. Patřil
k zakládajícím členům českého Loveckého sdružení, jeho manželka Růžena Vaňková stála v čele
Svazu českých paní a dívek.
 V roce 1926 postihla město dvakrát povodeň. Nejprve se v lednu po deštích Morava vylila
z břehů a zaplavila město. Velkou vodu zastavily
po týdnu mrazy. 16. června však přišla znovu.
Kronikář píše: „V důsledku nepřetržitých dešťů
rozvodnila se řeka Morava a zaplavila celý kraj
tou měrou, že není v městě pamětníka takové
povodně.“
 Leden 2006 byl poznamenán bohatou sněhovou nadílkou, ve druhé dekádě se přidaly
mrazy pod 12 °C. Po půlce ledna ještě sněhu připadlo a Technické služby jej vyvážely za město.
Mráz klesl pod 20 °C a překonával dlouholeté
rekordy. Nejchladnějším dnem bylo úterý 24. 1.,
kdy meteorologové naměřili až - 26,7 °C.
Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
Bývá dobrým
zvykem ohlédnout se za minulým rokem
a myslím, že tak
můžeme učinit
s uspokojením.
Us kut e č n i l i
jsme 48 samostatných akcí, na
kterých přijalo
účast na 1 500
seniorů, a naše
řady se blíží počtu tří set členů. Nejvíce bylo připravených
besed, a to 10 (s básnířkou paní Cholinskou,
cestopisné o Íránu, Srí Lance, Jižní Koreji, Mexiku, USA, Belize a Guatemale, ale
i o radniční věži, Klubu českých turistů nebo
o novinkách v dopravě). Velmi oblíbené
byly exkurze, těch bylo 5 (do Muzea harmonik, litovelského pivovaru, vápenky pana
Vitoula, depozitáře muzea a firmy SEV Litovel), stejně jako zájezdů (do olomouckých
fortů, Ivančic a Náměště nad Oslavou, Pevnosti poznání Olomouc, Teplic nad Bečvou
a Hranic na Moravě či do Velkých Losin).
Nešetřili jsme se ani ve sportovních aktivitách při 4 cyklovýletech a 1 pěším výletu do
Javoříčka a Bouzova. Užívali jsme si kultury
při divadelních představeních našich ochotníků v sokolovně na hře Švejku!!! nebo na
Nedbalově operetě Polská krev v MDO
Olomouc. Zkoušeli jsme, jak se osvědčí pravidelné schůzky seniorů v klubovně, a ukázalo se, že svůj smysl mají. Bylo jich také 5
a máme snahu je obohacovat o zajímavou
náplň i informace. Dobře jsme se prezentovali v Babím létě na Šantovce nebo v Českém rozhlase Olomouc, při jednání s Radou
města Litovel nebo na společném setkání
s vedením města a vedoucími spolupracujících subjektů v prosinci. K úplnému obrazu

činnosti patří i pravidelné schůzky samosprávy, ranní plavání pro seniory v plaveckém bazéně ZŠ Vítězná nebo taneční odpoledne při vítání jara a loučení se se zimou.
Je dobré i pochválit – město pomohlo zajistit
vlastní prostor pro činnost v bývalé jídelně
DPS, dovybavit jej počítačem, televizorem
i novými židlemi, takže již nebudeme při
besedách postávat kolem zdí. Děkujeme
všem, kteří s námi spolupracují na aktivním
naplnění seniorských dní. Jako nejúspěšnější hodnotili členové exkurzi do vápenky
pana Vitoula, všechny zájezdy a návštěvu
v pivovaře a Muzeu pivovarnictví.
V listopadu se konala beseda o novinkách
v dopravě s panem Jaroslavem Skálou
(19. 11.) a v prosinci již zmiňované setkání
s vedením města a představiteli spolupracujících organizací. Tam se nás sešlo přes
stovku a po vystoupení tanečních kroužků
ze ZŠ Vítězná došlo na hodnocení činnosti
a zdravice hostů. Na spoustu dotazů musel
odpovědět starosta – je vidět, že seniorům
dění ve městě není vůbec lhostejné. Nálada byla výborná, hudba i občerstvení také
a přání k svátkům i roku 2016 habaděj.
V lednu budou realizovány již avizované
akce. Ve čtvrtek 7. 1. se sejdeme v 15 hodin
v Turistickém informačním středisku na
náměstí. Opět ve čtvrtek 21. 1. v 15 hodin
v Malém sále Záložny můžeme sledovat
diashow Mgr. Vojtěcha Alberta Slámy Báječná Amazonie. A na poslední dny měsíce
chystáme „dílničky“ pro žáky ZŠ Jungmannova Litovel (pokud máte nějakou neobvyklou sbírku nebo koníčka, prosím, přihlaste
se nám k účasti na této akci). Rádi také do
plánu činnosti na 1. pololetí roku 2016 zařadíme to, co vás zajímá – i tady oceníme
každou iniciativu!
Hodně zdraví a pohody po celý rok 2016!
jh

inzerce
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Knihy na tento měsíc		

novinky v litovelské knihovně

Kafe a cigárko aneb Historky z hereckého podsvětí / Marie Doležalová
P. S. / Aňa Geislerová
Husitská epopej III / Vlastimil Vondruška
Kafe a cigárko

Původním záměrem herečky Marie Doležalové byl internetový deník se záznamy
a postřehy z profesního zákulisí. Blog Kafe
a cigárko se záhy stal velmi populárním až
kultovním a nadále je jedním z nejnavštěvovanějších blogů. Marie Doležalová za něj
obdržela cenu Magnesia litera Blog roku.
První náklad knižního vydání byl rozebrán
v několika málo dnech.

P. S.

Literární talent Ani Geislerové mohli posoudit čtenáři časopisu Elle, ve kterém herečka
publikuje své fejetony. Deníkové zápisky
populární herečky Ani Geislerové zachycují
všední život i záblesky střeženého soukromí.
Autorka se svým vtipným, osobitým stylem

často dotýká základních věcí, jako je rodina,
láska nebo dětství. Knižní vydání fejetonů je
půvabné i po výtvarné stránce.

Husitská epopej III

Sága vypráví o událostech slavné i pohnuté
doby 15. století v Českém království. Snad
žádná jiná historická epocha našich dějin
není v obecných představách tak kontroverzní jako právě husitství. Ta doba je pro
dějepisné líčení o to složitější, že obě strany,
katolická i kališnická, měly svým způsobem
pravdu, ale obě současně páchaly bezpráví.
Snad poprvé se v naší literatuře objevuje
dílo, které se odehrává v obou znepřátelených táborech, aniž by jeden upřednostňovalo před druhým. Autor plánuje celkem
sedm pokračování historické ságy.
lf

Výstava kulatých pohlednic
Turistické informační centrum Litovel srdečně zve všechny zájemce k návštěvě nové
výstavy, která bude k vidění od 4. ledna do
31. března ve výstavních prostorách infocentra. Tentokrát je to výstava kulatých
pohlednic Petra Lindušky.
Litovelský knihkupec a sběratel zde vystavuje malou část své obsáhlé sbírky pohlednic, které se tak trochu vymykají normálu –
jsou totiž kulaté. Proč kulaté, to je záhadou
i pro samotného sběratele. Začal je sbírat
ve svých deseti letech, tedy v roce 1971. U
příbuzných nalezl dva kusy, které jim byly
poslány z výletů. No a dva kusy, to už je hezký základ. Tvar pohlednic Petra tak fascinoval, že se rozhodl, že je bude sbírat. V brzké
době se jeho sbírka začala utěšeně rozrůstat
a netrvalo dlouho a shromáždil prvních 50
pohlednic. S každým novým přírůstkem
se jeho radost zvětšovala. Rozkládal si je
v obýváku po podlaze a dlouho se kochal jejich pestrými barvami. Po několika letech ale

4. 1.–31. 3. v TIC

podlaha pokoje přestala
stačit a bylo nutno sbírku nějak uskladnit.
Musela se spokojit se
starou krabicí, protože v letech sedmdesátých se nějaké eurofólie
nebo alba na míru prostě
sehnat nedaly. Pohlednic přibývalo, dokonce
se ve sbírce objevily nějaké z ciziny a radost
z exponátů byla čím dál tím větší. Tento
stav trvá doposud, i když sbírka je již dávno
uskladněna v šanonech a roztříděna podle
zemí.
Při posledním dotazu před 5 lety v agentuře Dobrý den vyšlo najevo, že je to největší
sbírka kulatých pohlednic v republice, snad
i v Evropě, a pokud by byl zájem, provedl by
se průzkum databází po celém světě. Sbírka kulatých pohlednic Petra Lindušky činí
kolem 2 800 kusů z různých zemí, včetně
rarit. Petr Linduška je i autorem katalogu
československých kulatých pohlednic, který
však zde není vystaven, neboť jeho jediný
exemplář byl nešťastnou náhodou zničen.
Sběratel však hodlá katalog znova přepracovat a během krátké doby aktualizovat, takže
sběratelé, kteří by měli zájem, budou mít
z čeho čerpat.
Výstava obsahuje pouze české a slovenské
pohlednice vydané od sedmdesátých let
minulého století doposud a kromě kulatých
zde najdete i pohledy oválné, které se objevují v posledních asi 8 letech. Zvláštní malý
oddíl patří pohlednicím Litovle a okolí.
Doufáme, že se Vám výstava bude líbit. Přístupná bude od pondělí do pátku od 8 do 17
hodin, v sobotu od 9 do 15 hodin (polední
přestávka 12–12.30 hod.). Vstupné dobrovolné.
pl

Litovelské ulice
NÁMĚSTÍ PŘEMYSLA OTAKARA
Hlavní náměstí ve městě nese ve svém názvu
jméno českého krále a moravského markraběte
z rodu Přemyslovců Přemysla II. Otakara (nar.
kolem r. 1233, zemř. 26. 8. 1278 Suché Kruty,
Rakousko), zakladatele města Litovle.
Do dějin českého státu se Přemysl II. Otakar
zapsal kromě jiného právě jako zakladatel obcí
a měst. Žádnému předchůdci ani následovníku
na trůně se jich nepovedlo založit takové množství. Do seznamu měst, která založil, patří např.
i České Budějovice, Olomouc nebo Ústí nad Labem. Města po celé zemi tvořila oporu panovníka, upevňovala jeho moc a jejich představitelé
byli panovníkovou prodlouženou rukou. V neposlední řadě také představovaly zdroj příjmů
v podobě daní do královské pokladnice.
Náměstí Přemysla Otakara se nachází jak jinak
než v centru historického jádra. Má čtvercový
půdorys a prochází jím hlavní ulice ze směru od
Olomouce na Uničov. Původní síť téměř pravidelných ulic vybíhajících z náměstí je zachována dodnes.
V minulosti bylo náměstí nazýváno prostě
Ringplatz – Rynk, Náměstí. Tento název byl
v roce 1893 také oficiálně zaveden. V roce 1900
zvolila česká správa města název podle zakladatele města, českého krále Přemysla II. Otakara. Návrhy na pojmenování byly různé, Češi
o ně vedli s Němci ve městě dlouhý spor. Název
stanovený v roce 1900 přetrval dodnes s výjimkou let protektorátu, kdy se vrátil k prostému
Náměstí (Stadtplatz).
Proměny názvu: Ringplatz  Ringplatz
(1893)  náměstí Přemysla Otakara (1900) 
Stadtplatz (1940)  náměstí Přemysla Otakara (1945)
Ivana Kubíčková

Náměstí v roce 1915.
Náměstí ve 30. letech.
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Římští vojáci v 21. století aneb Legio XIII Gemina Augusta na Hané
JEDNOTKY ŘÍMSKÉ ARMÁDY

MUVE! Každá kohorta měla jinou barvu štítu (červenou, zelenou, modrou, černou...). Pokud se voják v boji ztratil, podle
barvy štítu našel svou jednotku. Štít byl ozdoben symboly, které měly přinést štěstí a zároveň nahnat hrůzu barbarům:
křídly orla (konzul Gaius Marius, který ve 2. století reformoval armádu, udělal z orla společný emblém legií, který měl symbolizovat věrnost, povinnost a hrdost vojáků), blesky (symbolizují Jupitera, nejvyššího z římských bohů), rohy jednorožce.
Sedíme v rozlehlém sále. Mám
zapnutý diktafon. Nahrává latinská slova, jejichž význam si
budu muset dohledat. Nahrává
třískání mečů, přes které žádná slova neuslyším. Jsem uprostřed boje a boj je dřina. I pro
novináře.

Ad arma!

„Vypadá to nebezpečně, ale ve
skutečnosti jsou úrazy ojedinělé.
Člověk musí všechno nacvičit,
aby tělo dělalo všechny pohyby
automaticky. Fotbal je daleko
nebezpečnější,“ uklidňuje mě
centurion 13. legie Gemina Augusta Lucius Lepidius Proculus,
zatímco jeho vojáci do sebe bijí
meči a strhávají se k zemi. Součástí jejich výcviku je i sebeobrana využitelná v běžném životě.
Římský voják nepředstírá. Kdo
neumí šermovat, je zabit hned
na začátku. Nebo se stane senátorem.
„Když přijde nováček, musí obvykle hodně cvičit, aby se naučil
správně hýbat, šermovat. Někomu to jde ale hned. V každém
případě brzo zjistíme, co jde
komu nejlíp, a k tomu ho využíváme na vystoupeních. Kdo
nechce, nemusí šermovat vůbec,“ říká centurion a odhaluje,
že mezi starověkými bojovníky
se najdou i ženy. „V římských
legiích ženy sice nebyly, ale mezi
barbary normálně bojovaly.
Kromě toho jeden důstojník vyhrál v kostkách otrokyni, kterou
tady máme taky.“

Si fueris Romae, Romano vivito
more!

Nebylo by těžké tvářit se celý
čas, že jsme skutečně v době vlády císaře Marka Aurelia, kdy Římané při markomanských válkách přišli až na Moravu. Můj
informátor má obsáhlé znalosti
o životě i armádě v Římě a ví, že
odhalit by nás mohl jenom odborník.
„Naše legie sice působí ve 2. století, ale kostýmy jsme o sto let
pozadu. Kdybychom nosili to,
co vojáci za válek s Markomany,
laik by v nás Římany nepoznal.“
A pak – sledovat boj skutečných
Římanů by mohlo být přitažlivé
jen pro skutečně zaryté fanoušky. Nikdo jiný by si kvůli tomu
asi dovolenou nevzal.
„Když přišli vojáci na místo
boje, nejprve se utábořili. Pak
je důstojník vyvedl ven, seřadil
k boji a čekalo se, co udělá protivník. Málokdy se bojovalo
hned ten den, šlo o to vystrašit
protivníka. Takže se třeba týden
nic nedělo. Ráno se sešikovali
vojáci na obou stranách, pořvávali na sebe, zkoušeli, jestli někdo neustoupí, a pak se zase vrátili do tábora. Každý den se ale
o něco přiblížili. Tím dokazovali
svou odvahu. Teprve pak se pustili do boje. Začalo se bojem na
dálku – lučištníci zkoušeli vyřadit co nejvíc nepřátel. Pak se
házela kopí. Pokračovalo se bojem zblízka. Vojáci se rozběhli
proti protivníkům a snažili se
je srazit na zem. Teprve potom

se bojovalo v hloučcích. Římané
bojovali ve formacích, kde měl
každý své místo a věděl, co má
dělat. Barbaři byli chumel,“ popisuje centurion.

O tempora, o mores!

Centurion, velitel nejmenší armádní jednotky zvané centurie,
velel obvykle osmdesáti mužům.
Lucius Lepidius Proculus, který mi za třesku zbraní vypráví
o své družině, má na povel jen
patnáct bojovníků. A do boje se
jich s ním vydává kolem deseti.
Časy se mění. Římané dobře věděli, proč svým vojákům zakazovali ženit se. Dokonce tomu,
jenž do vojska vstoupil jako že-

contubernium – oddíl 8 mužů,
kteří spolu sdíleli stan i místnost
v kasárnách, společně i jedli
centurie – jinak též setnina, základní taktická jednotka armády
složená z 10 contubernií, která
tedy měla přibližně 80 mužů (jejich počet se ale v různých dobách
měnil), velel jí centurion
kohorta – 6 centurií, kohorty
byly označovány čísly od 1 do 10,
přičemž 1. kohorta měla dvojnásobný počet vojáků
legie – 10 kohort, měla kolem
5 000 pěšáků a 120 jezdců (ti zajišťovali spojení mezi jednotkami
i průzkum při přesunu armád neznámým územím), velel jí legát
s pomocí vojenských tribunů

natý, byl sňatek zrušen. Na příštích dvacet let byla jeho rodinou
armáda.
„Je pravda, že někteří kluci od
nás kvůli rodině odešli. Máme
ale jen kolem deseti až patnácti
vystoupení ročně, takže to manželky většinou snesou. Některé
dokonce jezdí s námi,“ popisuje
velitel. Městské slavnosti, dětské
dny, military festy, historické
akce na hradech. Tam všude je
můžete potkat.
Takže už je vám asi jasné, že nemluvím se skutečným Římanem
ze 2. století (ačkoli Lucius Lepidius Proculus je reálná historická postava). A zřejmě byste už
chtěli vědět, o kom vlastně píšu.

GLADIOS STRINGITE! Římský voják měl na tunice navlečenou lamelovou zbroj
(lorica segmentata), na hlavě měl kovovou přilbu (cassis), na nohou krátké kalhoty (bracae) a vojenské sandály (caligae), v pase měl opasek (balteum). Vyzbrojen byl krátkým mečem (gladius) a kopím (pilum), které ovšem náš voják již
nemá, v ruce držel obdélníkový štít (scutum).
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ZAJÍMAVOSTI

TESTUDO! Po vystoupení umožňují členové skupiny divákům vyzkoušet si, jaké
to je nosit zbroj a bojovat jako římský voják. Přestrojení rodiče pak k všeobecnému nadšení svedou boj s dětmi, které představují barbary. Na snímku velitel učí
diváky vytvořit obranný útvar zvaný želva. Římané zaujímali tuto pozici, aby je
nezranily šípy barbarů nebo předměty, které na ně házeli obránci z hradeb, na
něž Římané útočili.

Roma Victor!

„Vítězný Řím!“ křičeli římští
vojáci, když se s tasenými meči
vrhali do boje. Přinejmenším ve
filmu Gladiátor. Russel Crowe
jistě netuší, že jeho herecký výkon vedl kromě získání Oscara
i ke vzniku litovelské skupiny
historického šermu, která do
svého názvu přijala onen pokřik, jenž měl bojovníkům přinést vítězství.
„V roce 2005 se tehdejší ředitel
Městského klubu v Litovli Jaroslav Krestýn rozhodl, že než aby
na svých akcích platil cizí šermíře z jiných měst, založí radši
vlastní skupinu historického

TROCHA LATINY ANEB
KDYBYSTE BYLI ŘÍMŠTÍ VOJÁCI
Všichni římští vojáci, ať jsou z kterékoli skupiny, musí rozumět stejným rozkazům. Až příště uvidíte
vystoupení některé legie, pravděpodobně uslyšíte:
muve – vpřed
consistite – zastavit
lente – pomalu
cito – rychle
ad gladium vertite – doprava
(doslova otočit se za gladiem, tj.
na stranu, kde mají vojáci zavěšený
meč)
ad scutum vertite – doleva
(doslova otočit se za štítem, ten se
držel v levé ruce)
testudo – želva
(výzva k zaujetí bojové formace)
gladios stringite – tasit meče
ad arma – do zbraně

šermu. Obrátil se na mého bratra a ten zase na mě. V té době
mě hodně oslovil film Gladiátor, a tak jsme začali sestavovat
římskou jednotku,“ vypráví
centurion, pardon, vypráví Ivo
Berka. „Skupin historického
šermu, které dělají gotiku nebo
středověk, je u nás hodně. Římským legiím se věnuje málokdo
– jedna skupina je v Mikulově,
další v Plzni a v Praze. Nechtěli
jsme dělat to, co ostatní, a taky
jsme chtěli lidem připomenout,
že Římané na Moravě skutečně
byli.“
To ostatně novodobí legionáři,
kteří za léta působení ve skupině
ovládají své období lépe než učitelé dějepisu, dělají i záměrně –
čas od času uspořádají představení pro školy, kde děti seznámí
s tím, o čem se v hodinách
nedozví. „Všechno, co říkáme,
máme podloženo archeologickými výzkumy. S archeology se
radíme i o replikách výstroje,
ukazují nám vykopávky,“ zdůrazňuje Ivo Berka a dodává:
„Před čtyřmi lety si nás našel
příznivec římské epochy, člen
české větve řádu paulánů, který
působí v Itálii. Má přístup do
církevních archivů, kde vyhledává informace z římské doby
a v překladech nám je posílá.
Když něco nevíme, obrátíme se
na něj a on to zjistí.“
Ve zbrojnici skupiny Roma Victor se vedle mečů najdou třeba i
vidle nebo kůže z medvěda. Barbaři, které část členů skupiny ve
vzájemných soubojích představuje, měli zkrátka jiné vybavení.
Ale dost bylo slov. Chcete-li vědět víc, prostě přijďte na vystoupení. Finis corunat opus!
hk

 V roce 2001 byly při budování
silnice v Olomouci archeology odhaleny pozůstatky dočasného římského tábora. Je to doklad nejsevernějšího zásahu římských vojsk
na sever od Dunaje. V roce 2013
byl v Neředíně (na parkovišti vedle krematoria) odhalen pomník,
připomínající působení Římanů na
tomto místě. Má podobu římského milníku, kamenného sloupu,
jaké Římané stavěli podél cest
a vytesávali do nich vzdálenosti
k jednotlivým místům.
 Na webových stránkách www.
rimanevolomouci.cz najdete nejen informace o nálezu tábora
v Olomouci a vztyčení památníku,
ale také třeba fotografie římských
vojáků ve zbroji i s jejím popisem.
Modely pro tyto prezentační fotografie byli členové skupiny Roma
Victor.
 Skupina Roma Victor účinkovala
ve videoklipu kapely Škwor k písni
Tak to jsme my.

Tříkrálová sbírka 2016
Začátkem ledna po celé republice opět vyjdou do ulic skupinky
tří biblických králů. V minulosti jejich sbírka vypomohla občanům Litovelska postiženým
tornádem, záplavami, požárem,
občanům a rodinám s dětmi,
kteří se ocitli v nouzi. Z výtěžku
sbírky mohla Charita v Litovli
podpořit Charitní pečovatelskou službu i vybavit Půjčovnu
kompenzačních a zdravotních
pomůcek. Tříkrálová sbírka pomohla i lidem v zahraničí: na
Ukrajině, na Haiti, v Súdánu a
oblastech postižených tsunami.

Použití Tříkrálové sbírky 2015

V minulé Tříkrálové sbírce
bylo vykoledováno v 51 obcích
na Litovelsku 505 382 Kč. Část
sbírky, určenou pro vlastní projekty Charity ve středisku Litovel, jsme využili následovně:
265 200 Kč na pořízení auta pro
pečovatelskou službu, 28 000
Kč na přímou pomoc sociálně slabým rodinám. Zbývající
částka byla použita na humanitární pomoc v zahraničí, kterou
organizuje přímo Sekretariát
Charity České republiky v Praze (bližší informace na www.
caritas.cz), na projekty a poradenskou činnost Arcidiecézní
charity Olomouc (www.acho.
caritas.cz) a 5 % z vybrané částky na režii sbírky (výroba pokladniček, tisk složenek, příprava Tříkrálového koncertu).

O víkendu 9. a 10. ledna

CHCETE BÝT LEGIONÁŘEM?
Skupina Roma Victor je otevřena
všem zájemcům o působení v řadách římských vojáků. Pro všechny od 17 let (až do důchodového
věku), včetně žen, se ve skupině
najde uplatnění. Šermovat zájemce naučí zkušení členové skupiny,
role v představeních jsou však i pro
ty, kteří bojovat nechtějí.
Skupina cvičí každou neděli od 15
hodin v sokolovně na Července,
kde ji můžete vyhledat.
Další informace najdete na stránkách www.romavictor.cz.

V tomto termínu bude probíhat Tříkrálová sbírka především. V některých obcích ale
může proběhnout i v pracovní
dny (rozhodnutí necháváme na
místních kolednících), koledování by mělo být ukončeno do
15. ledna. V Litovli bude sbírka
zahájena v pátek 8. 1. v 17 hodin
dětskou mší spojenou s požehnáním pro koledníky.

Organizace sbírky

Skupinky koledníků i sbírkové
pokladničky budou evidovány.
Každá skupinka bude mít svého
vedoucího, který bude vybaven
potvrzenou průkazkou. Pokladničky budou zapečetěny na
obecním nebo městském úřadě,
kde také bude výnos sbírky spočítán a poté převeden na konto
Tříkrálové sbírky Charity ČR.
Děkujeme za všechny, kterým
Váš dar prospěje.
Ludmila Zavadilová
Charita Šternberk, stř. Litovel
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Romeo a Julie jako akrobati

4. 1.–31. 3., prostory TIC při MK Litovel, PO–PÁ 8–17, SO 9–15 hodin,
vstupné dobrovolné
SVĚT KULATÝCH POHLEDNIC  výstava pohlednic z ČR a SR sběratele
Petra Lindušky
7.–29. 1., Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17, PÁ 8–13,
SO 10–13 hodin, volný vstup
LIMITY  výstava studentů KVV PdF UP Olomouc; vernisáž: středa 6. 1.
v 17 hodin
pá 8. 1., Malý sál Záložny v Litovli, 19 hodin, vstupné: 80 Kč, na místě 130 Kč
KONCERT KAMILY SITTOVÉ a jejích hostů  koncert červenské rodačky
a účastnice soutěže X Factor 2014
od pondělí 11. 1., Velký sál Záložny nebo Koncertní sál Městského klubu,
8 lekcí (1 000 Kč / osoba)
TANEČNÍ KURZ PRO POKROČILÉ  taneční kurz pro pokročilé pod vedením tanečních mistrů Coufalových
út 12. 1., Malý sál Záložny v Litovli, 18 hodin, vstupné: 50 Kč
NEZNÁMÝ TCHAJ-WAN  beseda s cestovatelem Václavem Arnošem
pá 15. 1., Velký a Malý sál Záložny, 20 hodin, vstupné: v předprodeji 150 Kč,
na místě 200 Kč
MĚSTSKÝ PLES  s ochutnávkou španělské hudby a španělského jídla;
na Velkém sále bude k vidění šternberská skupina Gama, silová akrobacie
handstand (balancování na židlích a další vystoupení), taneční skupina
Aires del Sur s vášnivým flamencem, tradiční polonéza ZŠ Jungmannova
a roztleskávačky Golden Bees; na Malém sále bude hrát španělská hudba
No seas perro, připraveny budou speciality španělského kuchaře; občerstvení a tombola zajištěny
út 19. 1., Koncertní sál MK Litovel, 19 hodin, vstupné: 80 Kč
MATYÁŠ NOVÁK  klavírní koncert v rámci KPH
st 20. 1., Velký sál Záložny v Litovli, 10 hodin, vstupné: 40 Kč
POHÁDKY Z MLÉČNÉ DRÁHY  divadlo Tramtárie Olomouc; pro děti z MŠ
a I. stupně ZŠ, včetně veřejnosti
ne 24. 1., Velký sál Záložny v Litovli, 17 hodin, vstupné v předprodeji 150 Kč,
děti do 15 let 75 Kč, na místě příplatek 50 Kč
MILUJ – ROMEO A JULIE  novocirkusové představení na motivy nejznámější Shakespearovy hry, párová akrobacie na šále a další artistické kousky
Vhodné i pro děti!
po 25. 1., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hodin, vstupné: 350/300/280 Kč, na
místě příplatek 50 Kč
CAVEMAN  one man show Jana Holíka o tom, co dělá muže mužem
a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených
kvalitách obou pohlaví
PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR
2. 2. DUO ADAMIS (koncert dua z TV Šlágr)
7. 2. KRKONOŠSKÉ POHÁDKY (nedělní pohádka pro celou rodinu)
11. 2. KOČKY (travesti show)
12. 2. SMETANOVO TRIO (koncert v rámci KPH)
19. 2. XXX. HANÁCKÉ BÁL
22. 2. BRATŘI EBENOVÉ S KAPELOU (koncert)
KURZ SEBEOBRANY PRO POKROČILÉ
18. 3. ATMO music (koncert)
23. 3. KAMELOT (koncert)
5. 4. PETR KOLÁŘ (koncert)
Předprodej: Turistické informační centrum při MK, nám. Př. Otakara 762, Litovel
tel.: 585 150 499 nebo 775 339 098, e-mail: nepustilova@mklitovel.cz

Městský klub Litovel zve celou
rodinu na cirkusové představení Miluj – Romeo a Julie, jeden
z nejdojemnějších příběhů
všech dob. V novocirkusovém
pojetí nejznámější Shakespearovy hry emoce získávají nový
rozměr. Toto představení nabízí dech beroucí kaskadérské

kousky. Akrobatické výkony na
šálách, žonglování noži, koulemi a hořícími loučemi a k tomu
napínavý pantomimicko-poetický příběh s příměsí mluveného slova. Představení je vhodné
i pro děti, tak neváhejte a přijďte
v neděli 24. ledna v 17 hodin do
Velkého sálu Záložny.
MK

Koncert místní Kamily Sittové
V pátek 8. ledna můžete navštívit v 19 hodin koncert Kamily
Sittové a jejích hostů. Rodačka z Červenky se v roce 2014
zúčastnila soutěže X Factor.
Od svých sedmi let pravidelně
zpívala ve sborech, nejdříve
v Červeňáčku a později v Paloře při litovelském gymnáziu,

kde taktéž studovala. Dnes studuje třetím rokem muzikologii
a divadelní vědu na Univerzitě
Palackého v Olomouci. Přijďte
si poslechnout písničky v podání zpěvačky s krásně zbarveným hlasem, bude to pro vás
příjemný zážitek.
MK

Mladý virtuos Matyáš Novák
V roce 2012 ve svých čtrnácti
letech získal cenu Zlatý oříšek
pro nadané děti. Už tehdy byl
klavírním virtuosem. Téhož
roku se stal jedním z vítězů 46.
ročníku soutěže Concertino
Praga. Hudbě se věnuje od pěti
let a za tu dobu posbíral ocenění
v řadě národních i mezinárodních soutěží. Jmenuje se Matyáš
Novák a 19. ledna předvede své
umění i v Litovli.
Matyáš se
narodil v

roce 1998
v Hradci
Králové. Je
studentem
pardubické
konzer vatoře
a zároveň
klavírní
akademie
Incontri
col
Maestro v ital-

ské Imole. Koncertuje doma
i v zahraničí (Německo, Rakousko, Polsko, Lucembursko, Španělsko, Itálie, Čína)
a je vyhledávaným komorním
hráčem i korepetitorem.
Jeho život však není obětován
jen hudbě. Matyáš je také milovníkem železniční dopravy,
členem Českého svazu chovatelů a ve volném čase například rád peče.
red.
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PF 2016
Hanáci sme tô odjakžêva,
nezastavil to žádné čas.
Vime, co stoji chleba skêva,
než na polich dozraje klas.
Toš ať se daři v novym rokô!
Teho nás nigdo nezbavi:
neztrácet rozôm
v každym krokô.
Na dobry časê! Na zdravi!
Dobrá vule ať neôstane.
Z Hanácké ambasádê
Zdenek Brané.

Výstava studentů UP

Jsme skupina jedenácti studentů Katedry výtvarné výchovy
Univerzity Palackého v Olomouci, přičemž zastupujeme
jak bakalářské, tak i magisterské
studentstvo. Naše výstava, nazvaná Limity, navazuje na jistou tradici, neb jde v pořadí již
o osmou výstavu naší katedry ve Výstavní síni Městského
klubu Litovel. Tentokrát jsme
její koncept pojali více jednotně
a společně.
Najdete zde dva typy prací. Jednak to jsou díla jednotlivých
autorů, která reprezentují naši
školní či domácí tvorbu. Reflektují naše osobní přístupy
k společně zvolenému tématu.
Druhou částí je společná práce,
která vznikne přímo v galerii
během 24 hodin. Tento společný
projekt bude vytvořen z předmětů, které nám darují sami
občané Litovle. Jde o příklad
toho, jak dokážeme reagovat
a spolupracovat na díle s omezenými prostředky na konkrétním
místě a v daném čase. Zároveň
se tak na výstavě podílí litovelští
obyvatelé, kteří vybrali, z čeho
bude práce vznikat.
Na výstavě uvidíte práce těchto studentů: Rostislav Pospíšil,
Tereza Schwanzerová, Barbora
Hudáková, Jiří Dosoudil, Kateřina Veverková, David Bartoš,
Lenka Buchničková, Ondřej
Maslák, Gabriela Dorazilová,
Nela Gallatová, Nela Wantuloková.
studenti KVV UP

Pozvánka na ostrov Tchaj-wan
V úterý 12. ledna budu mít po
roce opět možnost podělit se
o svoje cestovatelské zážitky se
všemi milovníky exotiky, dálek
a poznávání.
Tentokrát Vás pozvu daleko na
východ Asie – na malý ostrov
v Tichém oceánu, ležící východně od Číny – na Tchai-wan. V současnosti je oficiální název tohoto malého státu
Čínská republika, i když se to
kontinentální Čínské lidové
republice vůbec nelíbí. Považuje tuto zem za svoji odpadlickou provincii.
V 16. století sem připluli na
svých lodích Portugalci a ohromeni krásou ostrova ho pojmenovali Formosa, což v překladu znamená nádherný. Byl
to právě tento název, který mne
zlákal k plánu přesvědčit se,
zda je to pravda. A už teď Vás
mohu ubezpečit, že ho Portugalci takto označili právem!
Celý střed ostrova je pokrytý
horami, které tu dosahují výšky až 4 000 m. Půvab horám
dodávají nesčetné vodopády,
strmé kaňony a v nižších polohách čajové plantáže. Pobřeží
ostrova tvoří úrodné nížiny,
kde se daří rýži i tropickým
plodinám. Na ostrově je spousta atraktivních, krásných míst,
která stojí za návštěvu. My
jsme na cestě kolem ostrova
postupně navštívili například
velkolepý kaňon Taroko či tisíciletý les v Národním parku
Alison. Lodí jsme se přeplavili na maličký ostrůvek Green.
Na něm bylo za vlády diktátora Čankhajška vězení, kam

Plesová sezóna
9. LEDNA
III. Házenkářský ples, Červenka
15. LEDNA
Městský ples (MK), Litovel
Sokolský ples, Náklo

tehdejší režim zavíral svoje
odpůrce. Dnes je ostrůvek vyhledávaným tropickým rájem.
Ve městech Tainan a Lukang
jsme žasli nad množstvím nádherných taoistických a buddhistických chrámů.
Obdivovali jsme rychlou, moderní a přesnou dopravu nejen
v hlavním městě země Taipei...
A všechny ty silné zážitky
umocňovala setkání s milými,
přátelskými lidmi.
Když jsme seděli v letadle na
cestě domů, přemýšlel jsem,
co řeknu doma přátelům, až se
mě zeptají: „Jak bylo na Tchai-wanu?“ Jak stručně vyslovit pocit z cesty, který si vezu
v sobě? Nabízí se odpověď:
„Utrpěl jsem kulturní šok, ale
v opačném gardu. Viděl jsem
zemi s vysokou životní úrovní,
spokojenými lidmi, krásnou
a čistou přírodou. Navštívili
jsme stát, který slouží lidem!!“
Ale to je na delší povídání...
Takže Vás tímto zvu na přednášku Neznámý Tchaj-wan,
která bude jako vždy doplněná projekcí fotografií a videa.
V Malém sále Záložny se na
Vás 12. 1. bude v 18 hodin těšit
Václav Arnoš.

16. LEDNA
Hasičský ples, Myslechovice
Myslivecký ples, Červenka
22. LEDNA
Ples RS při ZŠ Jungmannova, Litovel
Fotbalový ples, Nová Ves
23. LEDNA
Hasičský ples, Haňovice
Hasičský ples, Nasobůrky
29. LEDNA
Myslivecký ples, Unčovice
30. LEDNA
Hasičský ples, Červenka
31. LEDNA
Dětský maškarní bál, Haňovice
5. ÚNORA
Ples RS při ZŠ Vítězná, Litovel
Hasičský ples, Mezice
6. ÚNORA
Charitní ples, Nasobůrky
Fotbalový ples SK Červenka, Červenka
Dětský maškarní ples, Mezice
12. ÚNORA
Italská noc, Litovel
Společenský ples obce, Haňovice
Obecní ples, Cholina
13. ÚNORA
Karaoke Disco ples, Litovel
Šibřinky, Myslechovice
Fotbalový ples TJ Tatran, Červenka
19. ÚNORA
Hanácké bál, Litovel
Dětský maškarní ples, Červenka
20. ÚNORA
Maškarní ples, Červenka

inzerce

27. ÚNORA
Ples RS při gymnáziu, Litovel
Maškarní sokolský ples, Unčovice
5. BŘEZNA
Ples agentury BAVI, Litovel

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

19. BŘEZNA
Josefovský bál, Náklo
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Muzeum v roce 2016
Začátek nového roku v našem muzeu bude
pro návštěvníky skýtat hned několik zajímavých akcí, které by si neměli nechat ujít.
V rámci ukončení výstavy Puzzlemánie budou vyhlášeny výsledky dlouhodobé soutěže ve skládání na čas. Soutěž končí 10. ledna
a pěkné ceny naleznou své majitele 16. ledna v 10 hodin ve výstavním sále muzea.
Koncem měsíce bude následovat uvedení
nové výstavy, která se zaměří na poutavou
historii i neméně zajímavou současnost
další obce Mikroregionu Litovelsko. Tentokráte se tedy budeme moci seznámit s obcí
Náklo včetně místních částí Mezice a Lhota
nad Moravou. Slavnostní vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 28. ledna.
Celý prosinec 2015 a počátek roku 2016
se nese v duchu příprav otevření nově zrekonstruovaného podkroví budovy muzea,
v němž budou dlouhodobě instalovány dvě
nové expozice věnující se Gustavu Frištenskému, slavnému litovelskému zápasníkovi, a vývoji mechanických hracích strojků
až po moderní gramofony. Více se dozvíte
v příštím čísle Litovelských novin.
RoN

PLÁN VÝSTAV V MUZEU LITOVEL NA ROK 2016
Puzzlemánie 						
do 17. ledna
Pokračování výstavy o puzzle skládačkách – od nejstarší historie po novodobé trendy; část zapůjčená
od sběratelky Anny Počarovské z Miroslavi.
Náklo 						
28. ledna – 17. dubna
Výstava prezentující poutavou minulost i současné dění v další obci mikroregionu, včetně místních
částí Mezice a Lhota nad Moravou.
Káva 							28. dubna – 18. září
Oblíbený nápoj pro volné chvíle charakteristický svojí omamnou vůní a jedinečnou chutí, jak ho známe
i neznáme; ve spolupráci s majitelem pražírny kávy panem Petrem Rajtem.
Optické klamy 					
27. září 2016 – 10. ledna 2017
Nejrůznější druhy optických klamů odhalující záhady lidského vnímání a zákonů fyziky přinášející poučení i nevšední zábavu pro děti i dospělé.
Expozice
Litovelská řemesla 1. poloviny 20. století
Gustav Frištenský
Od mechanického hracího strojku k modernímu gramofonu

RETRORETRORETRORETRORETRORETRORETRO

RETRORETRORETRO

RETRORETRO

RETRO

září 1978: dokončené bytové jednotky před
nastěhováním 


1981: Vítězná ulice od dnešní galanterie
Šárka 

1983: další etapa výstavby byla zahájena
demolicí bloku budov (pohled od dnešního
supermarketu Albert) 

1981: Vítězná ulice od Svatojánského
mostu 


1983: výstavba bytových domů podél
Moravy 


Před časem se nám dostala do rukou
fotodokumentace ke starším kronikám.
Pohledy ne zcela zapomenuté, ale už ne
současné.
Kdo si ještě pamatuje jak vypadala Litovel
před výstavbou sídliště Vítězná? Stavět se
začalo v roce 1974 a do roku 1985, kdy
bylo sídliště dokončeno, zde stálo dvanáct panelových domů s 366 byty.
Na retro okénko se těšte také v některém
z dalších čísel. Možná tam najdete i sebe.
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Střípky z Jungmanky: evropské dotace i návštěva z Revúce
Lze financovat vzdělávání z „evropských“
peněz?

Má cenu pouštět se do otravného papírování, výběrových řízení a doprošovat se peněz
z evropských dotací? Určitě ano. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přerozděluje peníze z dotací do škol pomocí tzv.
výzev a hodlá v tom pokračovat i v dalších
letech. K čemu jsme využili těchto financí
během prvního pololetí my?
Výzva č. 56
Čtrnáctidenní studijní pobyty tří učitelek ve
Skotsku, stínování (návštěva zahraniční školy) čtyř učitelek ve Finsku, podpora čtenářské gramotnosti žáků na 1. stupni pomocí
realizování čtenářských dílen a nákupu knih
do školní knihovny.
Finančně nejnáročnější a hlavně pro žáky
nejatraktivnější byl v říjnu týdenní poznávací a studijní zájezd do Anglie. Právě díky
výzvě č. 56 tam mohlo 40 našich žáků zdarma vycestovat. Podmínkou poznávacího
zájezdu bylo i studium na londýnské škole
Croydon College, které probíhalo dvě dopoledne. Žáci měli možnost navštívit Oxford
i nejznámější londýnské památky, navštívili Windsor a Legoland. Věříme, že to pro
většinu z nich byl nezapomenutelný zážitek
i díky tomu, že byli ubytovaní v anglických
rodinách. Těší nás, že jsme tak mohli splnit

sen i dětem z rodin, pro které by takový zájezd znamenal citelný zásah do rodinného
rozpočtu.
Výzva č. 57
Pomoc při modernizaci vybavení školních
dílen nákupem nářadí, strojů a materiálu pro výuku. Blended learningové jazykové kurzy pro dvě třídy a jejich učitele.
Jde o kombinaci standardní výuky jazyka
s e-learningem, tedy tradiční a moderní formy vzdělávání. Účastníkům byl dle jejich
aktuálních jazykových znalostí aktivován
on-line kurz anglického jazyka. V prostředí
e-learningu se pak každý individuálně vzdělával ve škole i doma, studium si organizoval sám, další výukové lekce se mu otevíraly
podle jeho výsledků studia, každý se mohl
vracet ke cvičením, viděl své pokroky a ověřoval si znalosti v průběžných testech. Ve
škole pak bylo učivo jednotlivých lekcí ještě upevněno a dovysvětleno. Tento způsob
výuky se nejspíš jednou stane zcela běžným,
zatím s ním žáci na základních školách nemají zkušenosti.
Už teď se těšíme na další výzvy MŠMT, kterým se rozhodně hodláme postavit.

vili plno aktivit a vyrábění, rodičovské sdružení pak bohaté občerstvení, děti a rodiče
plno výrobků k prodeji. Více o akci si můžete přečíst na našem školním webu www.
zsjl.cz.
Bylo nám potěšením přivítat v tento den
návštěvu paní ředitelky, její zástupkyně
a dvou učitelek ze slovenské ZŠ Hviezdoslavova v Revúci. Návštěva to nebyla náhodná,
předcházela jí už jedna červnová návštěva
zástupců naší školy v Revúci, kde se začala
plánovat obnova spolupráce škol z let „dávno nedávno“ minulých. Příjemným zpestřením pobytu u nás bylo i setkání s bývalými
učiteli, kdy se při přátelském vzpomínání
prohlížely a komentovaly archivní fotografie
„družby“ s Revúcou. Po těchto učitelských
návštěvách budou následovat výměnné pobyty žáků našich škol, první je plánovaný na
květen tohoto školního roku.
ZSJL

Vánoční jarmark a návštěva z Revúce

Děkujeme všem, kteří se přišli podívat na
náš již tradiční vánoční jarmark spojený se
dnem otevřených dveří. I letos jsme připra-

Dům dětí a mládeže Litovel

Zápisy do 1. tříd

9. ledna  3. Litovelské setkání chovatelů terarijních zvířat / Ing. Pavel Sova
Další setkání chovatelů a obdivovatelů těchto krásných zvířátek. Možnost výměny zkušeností, odborného poradenství a zhlédnutí terárií a jejich obyvatel. Sraz účastníků je v 9 hodin v budově DDM na
Komenského ulici. Účastnický poplatek činí 20 Kč za soutěžícího.
23. ledna  Piškvorky / Mgr. Miroslava Grulichová
Zábavné dopoledne pro děti i dospělé v DDM Litovel v Komenského ulici. Prezence účastníků je
v 9 hodin, následuje vysvětlení pravidel a nácvik, začátek soutěže je v 9.30 hodin. Účastnický poplatek:
20 Kč. Přihlášky podávejte předem v kanceláři DDM, tel. 585 342 448, mobil 775 550 961, e-mail
grulichova@ddmlitovel.cz.
29. ledna  Bongo Brno / Monika Pospíšilová
Výlet do zábavního parku plný akce, dobrodružství, zábavy a dovádění. Cena: 560 Kč (doprava, oběd,
vstup do areálu). Bližší informace na tel. 720 995 102 nebo pospisilova@ddmlitovel.cz.
30. ledna  Litovelské Pomoraví v zimě / Ing. Pavel Sova
Přírodovědně naučná vycházka za každého počasí. S sebou vydatnou svačinu, dalekohled nebo fotoaparát. Sraz účastníků je v 9 hodin u DDM na Komenského ulici. Účastnický poplatek činí 20 Kč za osobu.
30. ledna  Dívka roku ČR 2016 / Hedvika Weberová, DiS.
Základní kolo soutěže. Začátek je ve 14 hodin na Záložně. Vstupné: 100 Kč, v předprodeji v DDM 60 Kč.
		
PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR
6. února  Jednodenní lyžařský zájezd na Slovensko, Jasná – Chopok sever / Monika Pospíšilová
Cena: 690 Kč (doprava, průvodce). Bližší informace na tel. 720 9951 02 nebo pospisilova@ddmlitovel.cz
15.–19. února  Jarní prázdniny s DDM / Monika Pospíšilová
Výlety, tvoření, zábava, to vše děti čeká a nemine. Cena: 1 590 Kč. Bližší informace na tel. 720 995 102
nebo pospisilova@ddmlitovel.cz.
Dům dětí a mládeže Litovel, Komenského 719/6, Litovel
tel. 585 342 448, e-mail: ddm@ddmlitovel.cz, www.ddmlitovel.cz

návštěva z Revúce

LEDEN

ZŠ LITOVEL, JUNGMANNOVA UL.
pátek 15. 1. od 14 do 18 hodin
sobota 16. 1. od 9 do 11 hodin
ZŠ VÍTĚZNÁ, LITOVEL
pátek 15. 1. od 14 do 18 hodin
sobota 16. 1. od 9 do 11 hodin
S sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DĚTSKÝ DOMOV A ŠJ LITOVEL
středa 20. 1. od 13.30 do 15 hodin
v budově školy na ulici Palackého 938
V základní škole jsou vzděláváni žáci základní školy,
základní školy praktické, základní školy speciální.
V ZŠ praktické a v ZŠ speciální je dětem s mentálním
postižením věnována speciálně pedagogická péče
v malém kolektivu dětí.
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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Mateřské centrum Rybička

Stříbrné hlasy z gymnázia

PRAVIDELNÝ PROGRAM MC BUDE ZAHÁJEN 4. LEDNA.

V pátek 20. listopadu se po úspěšném vystoupení v dubnovém
krajském postupovém kole celostátní přehlídky
středoškolských
pěveckých sborů
pro Olomoucký
kraj v Uničově
vydal PS Palora
opět poměřit své
síly s nejlepšími
středoškolskými
sbory do Opavy.
Na 7. ročník přehlídky Opava
Cantat 2015 jsme v kategorii
dívčí sbory s povinnou skladbou postoupili i letos jako jediní. V kategorii smíšené pěvecké sbory byla situace lepší, ale,
oproti rokům minulým, soutěžních sborů, které jsou schopné
nastudovat povinnou soutěžní
skladbu, ubývá. Celkem na přehlídku přijelo 14 sborů. Z nich
ale jen čtyři podstoupily náročné soutěžní vystoupení bedlivě
sledované mezinárodní odbornou porotou. Zbývající sbory

UKÁZKOVÁ HODINA A ZÁPIS DO MINIŠKOLKY
úterý 5. 1. od 8.30 do 11.30 hodin
 Pro děti od 2 let. S sebou svačinu, pití, přezůvky. Tato lekce je zdarma pro nové uchazeče, dále již platba předem, dle přihlášení. Dopoledne: 100 Kč.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
sobota 9. 1.
 Nebojte se otevřít, když k Vám přijdou Tři králové.
HOKUSY A POKUSY S IVOU
čtvrtek 14. 1. od 16.30 do 17.30 hodin
 Kroužek jednoduchých přírodovědných pokusů.
PEDIG
středa 20. 1. od 14.30 do 17.45 hodin
 Zveme začátečníky i pokročilé na kurz pletení z pedigu. Je nutné přihlásit se předem. Minimální počet účastníků je 5 osob, jinak bude kurz zrušen. Cena: 120 Kč, pro
děti volná herna.
PRVNÍ POMOC U DĚTÍ
středa 27. 1. od 9.30 hodin
 Zveme všechny rodiče na přednášku. Budeme si povídat o tom, jak reagovat v případě bezvědomí dětí i dospělých a dalších dětských úrazů. Dojde i na praktické vyzkoušení umělého dýchání a masáže srdce. Prostor bude i pro diskuzi a vaše dotazy. Cena
přednášky je 50 Kč.
MOŽNOST PŮJČENÍ DESKOVÝCH HER
Poplatek: 20 Kč za týden půjčení.
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

Bezpečnost ve městě – anketa pro občany Litovle
1. Cítíte se v Litovli bezpečně?			

		

Ano

Ne

2. Proč se v Litovli (ne)cítíte bezpečně?

3. V roce 1992 byla v Litovli zřízena městská policie. Kdybyste měl(a) z vlastní zkušenosti zhodnotit
vystupování a chování městských strážníků na veřejnosti, jak byste ho posoudil(a)?

4. Důvěřujete strážníkům Městské policie Litovel?

			

Ano

Ne

5. Ve městě Litovli je instalován kamerový monitorovací systém. Domníváte se, že tento systém
může sehrát významnou úlohu v prevenci kriminality a odhalování trestné činnosti na území města?
Ano
Ne
6. Jaká opatření ke zvýšení bezpečnosti a snížení kriminality v Litovli byste navrhli?

přijely předvést své programy
v nesoutěžní přehlídce.
Palora v nelehké pozici prvního
soutěžícího obhájila s přehledem stříbrné pásmo z předloňského roku, a tak se může
naplno věnovat další práci na
poli středoškolského sborového
zpívání.
Kéž by stříbrných hlasů mezi
mládeží přibývalo. Na Gymnáziu Jana Opletala v Litovli bohužel zpěváků ubývá i přesto, že
máme pro sborovou práci velmi
dobré podmínky.
Marcela Barvířová

Cítíte se v Litovli bezpečně? Pokud ne, co by se mělo zlepšit?
Komise prevence kriminality
při Radě města Litovel provádí
průzkum, jehož cílem je získat
co nejširší zpětnou vazbu od
občanů a dozvědět se, jaké je
jejich vnímání pocitu bezpečí.
Získané informace budou využity k provedení takových
opatření, která by odpovídala
na případné obavy místních
obyvatel a ideálně sloužila jako
prevence kriminality.
Prosíme proto občany o vyplnění dotazníku, který je k dispozici buď v novinách, nebo
na webu města (www.litovel.
eu), kde jej lze vyplnit a odeslat
online. Anketa trvá do konce
ledna.
Vyplněné papírové dotazníky
vložte do obálky nadepsané
Městská policie Litovel a doručte na podatelnu městského
úřadu na radnici nebo v Havlíčkově ulici. Máte-li co říct
a prostor v anketním lístku je
pro vás nedostačující, neváhejte
k němu připojit vlastní list papíru.
Komisi zajímá i názor mladé
generace. Proto spolupracuje se
základními školami, aby získala
informace i od nich.
red.
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Podniky Litovelska

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO HAŇOVICE

Lány půdy, kterou obdělává Zemědělské družstvo Haňovice,
se táhnou od Myslechovic až po
Měrotín a Palonín. Převážnou
většinu (2 000 ha) tvoří pole,
zbylých 150 ha představují
louky. Rostlinná výroba však
není jedinou aktivitou rozvíjejícího se podniku, jehož předseda Ing. Václav Kuba převzal
na podzim spolu se starostou
Haňovic z rukou ministra zemědělství ocenění za výbornou
spolupráci družstva a obce.

Rostlinná výroba

Podnikat na půdě, již nevlastní,
není pro podnik výhoda. Pachtovné představuje 1–3 % z ceny
půdy, která v důsledku přeceňování půdy stoupá. Tím se zvyšují
náklady nájemce, který majiteli
hradí i sumu ve výši daně z nemovitosti. Změny klimatu zase
vyžadují přizpůsobovat se technologiemi i plodinami, které
družstvo pěstuje.
Přesto je rostlinná výroba
úspěšnou aktivitou družstva.
Nepřekvapí, že asi 50 % produkovaných plodin představují
obiloviny. Šest set hektarů půdy
je vyhrazeno pšenici ozimé (je
využívána pro výrobu mouky
převážně v ČR), 400 ha je oseto
sladovnickým ječmenem (slad
z místního ječmene se přidává
i do litovelského piva), 350 ha je
vyhrazeno kukuřici (kukuřičná
siláž se využívá jednak ke krmení skotu, jednak v bioplynové
stanici, o níž ještě bude řeč).
Menší plochu zaujímá pro Hanou typická cukrovka (250 ha).
Případné přebytky jsou prodány
k technickému zpracování na
výrobu bioetanolu atp. Z naprosté většiny ale vznikne cukr.
Asi 180 ha je vyhrazeno ozimé
řepce. Ta v posledních letech nenechává klidné jak své zastánce,
propagující výhody biopaliv, tak
odpůrce, poukazující například

Novodobá historie ZD Haňovice začíná v roce 1990. Z Jednotného zemědělského družstva se stalo Zemědělské družstvo Doubrava Haňovice (od
r. 2006 jen Zemědělské družstvo Haňovice). Skončilo právo družstevního
užívání pozemků. Z majitelů půdy se
stali buď členové družstva, pronajímatelé, nebo se nechali vyplatit.
V současnosti ZD Haňovice vlastní
téměř 50 % z 2 150 ha půdy, kterou
obdělává.
na to, že řepka vyčerpává půdu.
Mezi 10 plodin, jimiž se ZD
zabývá, patří i travní osiva pěstovaná na svazích Bouzovské
a Zábřežské vrchoviny. Využívána jsou pro parky a hřiště, nebo
jako krmivo. Nechybí ani pícniny, které družstvo uplatní jako
krmivo pro vlastní dobytek.
S rostlinnou výrobou souvisí
mechanizace – traktory, kombajny, řezačky... Vedle zajišťování vlastních potřeb družstvo
svými stroji vypomáhá i jiným
(doprava, práce nakladačem...).

Chov skotu

Čtyři sta padesát dojnic, které
jsou chovány přímo v haňovickém kravíně, dodá denně do
olomoucké Olmy 11,5–12 tisíc
litrů mléka. Od loňského roku
však mléko již není kvótovaná
komodita. (Každý výrobce měl
určeno množství mléka, které musel dodat. V případě ZD
Haňovice to byly 4 miliony litrů
ročně.) Důsledkem zrušení kvót
bylo snížení výkupní ceny. (Pro
zajímavost: v říjnu 2015 se litr
mléka vykupoval za 7,38 Kč.)
Vedle dojnic mají v družstvě
i jalovice a telata, dohromady
900 kusů skotu. Mléčná výroba
však nad masnou převažuje.

Chov prasat

Prasata chová družstvo ve dvou
střediscích. V budově bývalého
kravína v Sobáčově sídlí 236 prasnic, tam se rodí a jsou odchována
selata. Jakmile povyrostou, přestěhují se do výkrmny v Bílé Lhotě,
kde se nachází kolem 2 000 prasat.
I ceny za výkup vepřového
v posledních letech klesají.
V naší zemi se údajně vyprodukuje jen 30 % vepřového masa,
které se zde spotřebuje, zbytek je
zajištěn dovozem z jiných zemí.
(Výkupní cena zabitého vepře
v jatečně upravených půlkách se
pohybuje mezi 31 a 36 Kč/kg.)

Plasty Mladeč

Přidruženou výrobou ZD Haňovice je výrobna plastových
komponentů, která roku 1992
zahájila svou činnost v uvolněné budově po opravárenské
dílně družstva v Mladči. Zpočátku se zde vyráběly spirály do
kalendářů, brčka do limonád či
díly ke splachovacímu zařízení
na toalety. Nabídka produktů
se ale rozšiřuje a proměňuje.
Z granulátu, který je zahřátím
na vysokou teplotu rozpuštěn,
vznikají protlačením přes odpovídající matrice nejrůznější
trubky a trubičky, profily, těsnění, zavěšovací lišty, bužírky...
a stále i splachovací komplety.
Zcela speciálním výrobkem
Plastů Mladeč je filament pro 3D
tisk, který společnost nabízí od
roku 2013. Jde o tiskovou strunu
o průměru 1,75 mm nebo 2,90
mm (připomíná plastový drát
navinutý na cívce), z níž ve 3D
tiskárně vznikne trojrozměrný
objekt. Filamenty se vyrábějí
v nejrůznějších barvách a s různými vlastnostmi. Do některých
se kvůli vodivosti přidává i kov.
3D tisk není dosud nijak masovou záležitostí, i když jeho
rozvoj se dá v budoucích letech
předpokládat. Odběrateli filamentů jsou zatím výzkumná
pracoviště, vysoké školy, případně progresivní jedinci, část produkce putuje do zahraničí.

Bioplynová stanice

V roce 2012 vybudovalo ZD bioplynovou stanici. Zbytky z výroby mu tak pomáhají vytvářet
elektrickou energii i teplo. Hnůj,
močůvka, kejda skotu a prasat,
posečená tráva a listí, zbytky
žrádla, odpad z cukrové řepy,
který se vrací z cukrovaru, i seno
z luk v CHKO se v nádrži vyhřívané na 42 °C, zvané fermentor,
smíchají se silážovanou kukuřicí (tvoří 35 % směsi). Vše pak

dohnívá v dofermentoru. Rozkladem hmoty vzniká bioplyn
(důležitý je zejména metan).
Jímá se přímo z fermentoru
a přes filtry pokračuje do kogenerační jednotky. Vstupuje
zde do motorů, jimž slouží jako
palivo a které pohánějí dynamo
vytvářející elektrickou energii.
Motory jsou navíc chlazeny vodou, která se odvedeným teplem
ohřeje a slouží pak k vytápění
budov družstva i obecního úřadu (v zimě) nebo v podlahovém
topení při dosušování semen
a obilí (v létě).

Co se buduje a plánuje

Při příjezdu od Litovle si může
zájemce všimnout nových sil
přichystaných pro 6 000 t obilí,
kde se budou plodiny i dosušovat (již známým teplem z bioplynky). To je počin minulého
roku.
V roce 2016 plánuje družstvo
v těsné blízkosti areálu vybudovat dva skleníky (o rozloze 1 a 2
ha) pro hydroponické pěstování
rajčat. Menší ze skleníků má být
díky vlastní elektřině celodenně
osvětlený. Protože rajčata nebudou zasazena v půdě, ale bude je
vyživovat hydroponický roztok,
bude jejich pěstování probíhat
po celý rok. V ČR zatím takový
skleník neexistuje.
Vytvoření skleníků předpokládá
nárůst stávajícího počtu 58 zaměstnanců o dalších 20–25.
hk

JAK FUNGUJE 3D TISKÁRNA
Kdo se v říjnu zúčastnil dne otevřených dveří Zemědělského družstva
Haňovice, mohl vidět 3D tiskárnu
v praxi. Z mého laického pohledu
je to zdánlivě jednoduché zařízení, které svou prací do určité míry
připomíná šicí stroj. Tak, jako si
švadlena na stroj přichytí špulku
niti, připevní výrobce k rámu tiskárny cívku s filamentem. Ten vede
nikoli do jehly, ale do tiskové hlavy,
kde je natavován, a dále do tiskové
trysky. Tryska se přibližuje k podložce a na určených místech zanechává krůpěje roztaveného plastu,
který brzy ztuhne. Vrstvu po vrstvě
tak tryska opakuje svou cestu, až
od základů po vrchol vytvoří celý
předmět. (Výroba miniatury Eiffelovy věže o výšce asi 7 cm trvala
v Haňovicích kolem 20 minut.) Celý
proces je řízen počítačem, kde ve
speciálním programu autor pro
zamýšlený objekt vytvořil digitální
předlohu.
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Litovelský bylinkář: ALOE STROMOVITÁ
Aloe stromovitá (Aloe arborescens) je vytrvalá pichlavá dekorativní sukulentní rostlina z čeledi liliovitých (Liliaceae).
Pochází z Jihoafrické republiky a v současné době se pěstuje ve všech zemích, kde je tropické klima.
V lednu příroda odpočívá. Na zahradě kontrolujeme zakrytí záhonů venkovních léčivek, aby je případný mráz
nepoškodil, a pozornost věnujeme
spíše pokojovým léčivkám.
Mezi nejsnáze pěstované a nejznámější pokojové léčivky patří aloe.
V pokojových podmínkách dorůstá
výšky kolem 1 metru. Při pěstování
potřebuje propustnou hlinitopísčitou půdu a místo s dostatkem světla.
Velmi dobře snáší suchý pokojový
vzduch. Nesnáší pouze příliš mokrou
půdu, zvýšeným zaléváním mohou
uhnít kořeny. Přes léto jí prospívá letnění na balkóně nebo v zahradě.
Aloe se rozmnožuje mladými rostlinami, které se objevují na jejím
kmínku. Nejlepší období pro množení je konec zimy a začátek jara. Mladé
sazeničky dávám do sklenice s vodou,
kde pustí kořínky do 3 týdnů od ulomení od stonku.
Pro léčení používáme rostliny alespoň 3 roky staré. Před použitím aloe
nezaléváme 2 týdny. Zaléváním se
ředí šťáva a léčivý účinek je menší.
Hlavní léčivou látkou je šťáva z listů.
Používá se čerstvá, konzervovaná
nebo sušená. Zvýšeného léčivého
účinku dosáhneme, když čerstvé listy
zabalíme do tmavého papíru a uložíme na několik dní do chladničky. Při
nedostatku světla a za chladu začne
rostlina vylučovat látky, které jinak
neobsahuje a které její účinek zesilují
a umocňují.
Šťáva z aloe má silné antibiotické

účinky. Sušená šťáva se nazývá sabur
a užívá se jako velmi silné projímadlo
v dávkování 0,1 až 0,2 gramů několikrát denně. Maximální denní dávka
je 1 gram. Čerstvá šťáva a gel se používají převážně zevně a mají velmi
silné hojivé a antibiotické účinky.
Podélně rozřezané listy chladí a hojí
spáleniny, léčí drobná poranění při
říznutí ostrými předměty a záněty
kůže, pomáhají při parodontóze, když
krvácejí dásně. Dále odstraňují svědění pokožky při lupech ve vlasech,
urychlují granulaci pokožky, chrání
kůži před UV zářením atd.
Vnitřně se aloe používá méně kvůli
velmi silnému působení. Spíš se užívá
v různých džusech a jiných komerčně
vyráběných přípravcích. Obsahuje
vitamíny A, C, D a E, beta karoten
a další tělu prospěšné látky. Léčivě
neutralizuje jedovaté látky, detoxikuje organismus, upravuje střevní
mikroflóru, udržuje acidobazickou
rovnováhu, snižuje obsah kyseliny
v žaludku, regeneruje buňky. Svým
antihyperglykemickým působením
pomáhá při léčbě cukrovky 2. typu
a proti obezitě. Povzbuzuje tvorbu
makrofágů, čímž posiluje imunitu.
Zabraňuje tvoření kamenů a písku
v močových cestách, má protirakovinové účinky atd.
Šťáva z aloe přidaná do červeného
vína s medem pomáhá při chudokrevnosti. (1 díl šťávy z aloe na 10
dílů přírodního nekonzervovaného
červeného vína + 1 polévková lžíce

medu. Pro lepší konzervaci se někdy
přidává rum nebo brendy.) Užívá se
po polévkových lžících 3x denně.
Já přidávám několik kapek z listu
aloe, který mám v chladničce, do
očistného nápoje. Připravuji ho tak,
že do 250ml sklenice vody dám večer
před spaním 2 čajové lžičky vinného octa a 2 lžičky medu, nechám to
přes noc ustát a ráno piji na lačno po
dobu 3 týdnů. Po týdenní pauze kúru
opakuji. Při vnitřním použití čerstvé
šťávy doporučuji užívat po čajových
lžičkách a ne dlouhodobě. Užívání po
polévkových lžících, jak doporučuje
různá literatura, se jeví jako příliš silné a ne každý organismus je na toto
velké dávkování připraven.
Léčivé jsou i ostatní druhy aloí. Nejvyužívanější v komerčním prostředí
je aloe vera. V prodejnách se někdy

Pokračují práce na přípravě Velkých dějin Litovle
Počátkem roku 2015 začala vznikat nejobsáhlejší kniha
o minulosti našeho města – Velké dějiny Litovle. Na projektu,
jehož realizace potrvá čtyři roky,
pracuje 18 autorů především
z řad historiků z Palackého univerzity a odborníků ze Státního
okresního archivu v Olomouci.
Na vybraných kapitolách a tématech se podílí i povolané osoby přímo z Litovle.
Dvakrát do roka se redakční
rada schází s kontrolní radou,
sestávající ze zástupců města, aby předložila výsledky své
dosavadní práce a nastínila
její další průběh. Tak se stalo

i 26. listopadu. Vedoucí autorského kolektivu doc. PhDr. Karel Konečný, CSc., seznámil přítomné s postupem prací. Tento
rok byl věnován shromažďování
pramenů, vyhledávání a studování materiálů a bádání v archivech. Tam historici nacházejí
i podklady k tématům, která dosud nebyla pořádně zpracována, jako např. boje o kostely po
1. světové válce (v souvislosti se
vznikem československé církve
a rozšířením pravoslaví).
V průběhu roku 2015 proběhlo
ve Státním okresním archivu
Olomouc rozsáhlé restaurování
starých listin města Litovle, kte-

ré byly následně digitalizovány.
Aby jejich studium bylo umožněno také zájemcům z veřejnosti, byly listiny zpřístupněny
i na internetu. (www.archives.cz
 Digitální archiv  Archivní
fondy  Výběr archivu – SOkA
Olomouc  Výběr databází –
Listiny  Fond – Litovel) Příští rok bude v digitální podobě
zveřejněna i nejstarší litovelská
kniha Libri civitatis.
V roce 2016 bude pokračovat
badatelská činnost na zajišťování informací, zároveň už začnou
vznikat první texty. První rukopisy mají být odevzdány koncem roku 2016.
red.

nabízí jako pokojová rostlina, což je
vzhledem k její velikosti nevhodné.
Dá se pěstovat pouze ve vytápěných
sklenících. Pro pokojové pěstování je
vhodná pouze aloe arborescens.
Další druhy jako aloe ferox, aloe succotrina, aloe plicalitis, aloe perryi
a aloe perrfoliata se pěstují pro léčivé účinky v zahraničí, kde k tomu
mají vhodné klimatické podmínky. U
nás jsou tyto druhy neznámé, pouze
ojediněle jsou k vidění ve sklenících
botanických zahrad.
Od ledna do dubna budou v Litovli
v kavárně Modrá kočka probíhat
další přednášky pro veřejnost. První
se uskuteční 21. 1. v 18 hodin na
téma Léčivky na posílení organismu –
adaptogeny, afrodisiaka atd.
Přeji příjemné prožití zimy bez nemocí.
bylinář Vláďa Vytásek

Si fueris Romae,
Romano vivito more;
si fueris alibi, vivito sicut ibi.
Budeš-li v Římě, žij po
římském způsobu, budeš-li
jinde, žij, jak se žije tam.

O tempora, o mores!
Jaký čas, jaké mravy!

Finis corunat opus.
Konec korunuje dílo.
(Znalost významu těchto
latinských úsloví se může hodit
na straně 10.)
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PRODEJNÍ MÍSTA LITOVELSKÝCH NOVIN
V LITOVLI
trafika pana Zatloukala, ulice 1. máje
trafika pana Drabiny, ulice Masarykova
trafika pana Ošťádala, ulice Palackého
knihkupectví pana Lindušky, náměstí Přemysla Otakara
knihkupectví paní Válkové, ulice Žerotínova
Turistické informační centrum, náměstí Přemysla Otakara
kavárna Modrá kočka, ulice Mlýnská
potraviny COOP, ulice Svatoplukova
potraviny Adam, ulice Žerotínova

V OBCÍCH
Březové, smíšené zboží
Červenka, bufet na nádraží
Červenka, potraviny paní Blehové
Haňovice, smíšené zboží
Cholina, potraviny COOP
Chudobín, smíšené zboží
Měrotín, smíšené zboží
Mladeč, smíšené zboží
Mladeč, kantýna paní Urbanové na vápence
Myslechovice, smíšené zboží
Nasobůrky, smíšené zboží
Pňovice, smíšené zboží
Savín, knihovna
Slavětín, smíšené zboží
Unčovice, Kafé Haná

Naučné stezky na Litovelsku (2)
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. 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 skládačky s mapami.

Naučná stezka Třesín

Tahle naučná stezka patří v regionu k nejstarším. Točí se kolem
343 m vysokého vrchu Třesín.
Už asi před 200 lety vyzdobili
Lichtenštejnové tuto část regionu, jen kousek od svého sídla
na Nových Zámcích, drobnými
stavbičkami. Rytířská síň tehdy
byla opravdovským chrámem,
dnes zbyl jen jeden sloup a patky. Ale Čertův most a jeskyně
Podkova se zachovaly téměř
v původní podobě. A že i v minulosti vedly nedělní procházky
právě tudy, je zcela jisté.
NS Třesín je vyznačená
ze strany od Mladečských jeskyní. První tabule je už v obci, na cestě vedoucí k jeskyním.
A hned za nimi, vlevo od
cesty, je zajímavost, která není tak známá jako
už zmiňované stavbičky.
A přesto ve své době, ve
20. letech minulého století, byla středem zájmu.
Jde o sáňkařskou dráhu,
na jejíž výstavbě se po-

NS TŘESÍN
dílel slavný litovelský zápasník
Gustav Frištenský. Dráha je stále
dostatečně zřetelná, má podobu hlubokého koryta. Náletové
stromy a keře, které se v ní uchytily, by dnes i v případě dostatečného množství sněhu sáňkování
dost znesnadnily, ale při troše
chtění by to jistě šlo. Ve své době
byla cílem sportovně založených
Litoveláků, kteří sem i se sáňkami podnikali nedělní výlety. Na
místě sloužilo malé občerstvení,
aby bylo něco na zahřátí.
Další zajímavostí na trase je
mnoho prohlubní, jakoby trychtýřů, které vznikly působením
vody. Ty jsou po pravé straně
cesty. Po levé pak jsou vidět poslední zbytky lanovky, která zbyla po těžbě vápence.
Na druhé straně vršku je další
pozoruhodnost – Řimické vyvěračky. Pramen vody vytéká
přímo ze skal Třesína. Krátký
výstup k Rytířské síni určitě stojí
za to, zbytky chrámku jsou pro
nezasvěcené velkým překvapením. Od Rytířské síně bývala
navíc krásná vyhlídka na Nové

Zámky, na jejímž obnovení se
v současnosti pracuje. Jeskyně
Podkova nebo taky Bočkovy
díry byly původně dvě jeskyně,
které byly v době vzniku stavbiček propojeny. V letním období
lze jimi s baterkou projít, v zimě
jsou uzavřeny mřížemi, aby zde
mohli v klidu přezimovat netopýři. Klenutý Čertův most
odnikud nikam je pro potěchu
oka jako stvořený. Celý okruh je
5 km dlouhý, a pokud není blátivo, je sjízdný i pro kočárky. NS
Třesín patří k nejkrásnějším na
Litovelsku. Jedinou nevýhodou
je blízkost dálnice, odkud jde
poměrně velký hluk.
Jak se k naučné stezce Třesín dostat? Z Litovle do Mladče, kde je
parkoviště, je to 5 km. Směrovky
začínají v obci směrem k Mladečským jeskyním. Pak už stačí
jen jít a dívat se kolem sebe. Tolik zajímavostí jako na NS Třesín není na žádné jiné.
O naučných stezkách budeme
psát i v dalších Litovelských novinách.
Eva Vaňková
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Ježíškova pošta
 
 Slet čertů, Mikulášů a andělů


Česko zpívá koledy (Martin Maxa)


 

 
 










Slet čertů, Mikulášů a andělů






Litovelský
advent


  Vánoční hody (Mrazík)
Balónkový den (malí diváci)




Balónkový den

Vánoční hody (Majetínek)
















 
 
 



