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O volbách, sestavení koalice i síle   sociálních sítí jsme mluvili s novým 
vedením města
Zastupitelstvo města Litovel Vás 
na svém 1. zasedání dne 19. října 
zvolilo starostou a místostarostou 
města. Jaké byly Vaše pocity před 
samotnou volbou a jaké jsou po ní?
St.: Mé pocity nejdou ani popsat 
jedním slovem. Nejkrásnější bylo 
to, když jsme u voleb dostali tzv. 
vysvědčení. Poslední měsíce před 
volbami pro nás nebyly vůbec 
jednoduché. Mysleli jsme, že nás 
spousta lidí odsoudí (zejména za 
dopravní komplikace, které ve 
městě nyní jsou). Úspěch u voleb 
je tak pro mě určitě příjemný, ale 
i to je slabé slovo. Tento úspěch 
ale znamená také velkou odpo-
vědnost, neusnout na vavřínech 
– to jde ruku v ruce. 
Ustavující Zastupitelstvo měs-
ta Litovel (ZML) proběhlo dle 
mého názoru v poklidu, bez 
žádných větších peripetií a diva-
dla. Od nových zastupitelů jsem 
osobně cítil pokoru, takže já sám 
za sebe jsem spokojen. 
Mst.: Po volbách jsem byl nadše-
ný z výsledku – byl jsem rád, že 
lidé ocenili naši práci z minulého 
volebního období, za což jim pa-
tří velké poděkování. Jejich volbu 
vnímám tak, že způsob, kterým 
jsme vedli s Viktorem město  
v minulém období, je správný  
a svou volbou nám dali možnost 
pokračovat v započaté práci. 
Samotné Ustavující ZML pro-
běhlo podle očekávání. Pro mě 
nepříjemným zjištěním byla sku-
tečnost, že po týdnech vyjedná-
vání o složení koalice, došlo při 
volbě místostarosty k nedodržení 
koaliční smlouvy jedním z jejích 
členů. To je pro mě vztyčený prst 
pro nastávající volební období.

Další čtyři roky tedy budete ve vede-
ní města. Snad budou trochu klid-
nější než ty v předchozím volebním 
období, kdy jste museli čelit covidu, 
hrozbě odtržení místních částí od 
Litovle…,
St. + Mst.: Jsme velmi rádi, že 
můžeme pokračovat v naší další 
práci. Je toho před námi opravdu 

mnoho. Nečekáme, že roky, které 
jsou před námi, budou klidné. Již 
nyní řešíme investice na rok 2023. 
Všechny naše kroky konzultuje-
me s koalicí. Nemáme problém 
komunikovat ani s opozičními 
stranami. Nechceme, abychom si 
navzájem házeli klacky pod nohy.  
První půlrok v roce 2023 nám  
i nadále budou znepříjemňovat 
život dopravní omezení. Bezpo-
chyby nás občané neušetří kritice, 
i když rekonstrukce je krajskou 
akcí. Pořád ale opakujeme to samé 
– buďme rádi, že Olomoucký kraj 
takto velké finance vložil do oprav 
komunikací v Litovli.
Čekají nás také velká rozhodnu-
tí v energetické oblasti. Jednáme 
s Městskou teplárenskou spo-
lečností o energetické koncepci 
města (viz článek v minulém čísle 
LN). Dalším velkým tématem pro 
nadcházející volební období je od-
padové hospodářství. Nyní jsme 
se účastnili semináře o likvidaci 
odpadů s výhledem do r. 2030. 
Musíme naše město do budoucna 
připravit na plnohodnotné třídění 
a likvidaci odpadu. Litovel je v ob-
lasti třídění odpadu na špici. Po-
řád ale máme co zlepšovat a kam 
se posouvat. Jak jsme již několi-
krát informovali, situace v odpa-
dech se otočila o 180 °. Nyní mu-
síme platit za likvidaci komodit, za 
které jsme dříve dostávali naopak 
zaplaceno. Proto motivační pro-
gram, o kterém  jsme kdysi in-
formovali, nemůžeme zavést. Pro 
další roky by mělo platit, třiďme 
odpad – popelnice, nový sběrný 
dvůr – to vše nám u toho pomá-
há. Otázkou do budoucna je i čet-
nost svozu odpadů. Jak vidíte, věcí  
k řešení je určitě hodně a těžko 
říci, jestli toto období bude klid-
nější nebo ne...To ukáže čas a po-
víme si to až na jeho konci... 
Máme rozjednány ale i spousty 
„hezkých“ projektů – nová záze-
mí ve školách, nové cyklostezky, 
chodníky, v Nasobůrkách revi-
talizaci uličního prostoru, kana-
lizaci v Nové Vsi a Savíně... Mu-

síme zdůraznit, že město Litovel 
je ekonomicky silné, velká část 
úvěrů je zaplacena. Nepřišli jsme 
o finance jako jiní, kteří je měli  
u Sberbank...

Můžete čtenářům představit koali-
ci, která tedy bude město vést? A kdo 
bude v opozici?
St.: Měli jsme záměr vytvořit širo-
kou koalici. Nedopadlo to, proto 
nakonec tedy máme koalici sta-
ronovou. SNK Litovel 8 mandá-
tů, KDU-ČSL 1 mandát, ODS  
1 mandát, SNK – Občané a spor-
tovci Litovelska 2 mandáty. Ko-
alice udělala vstřícné gesto, kdy 
předsedové Finančního i Kont-
rolního výboru jsou z opozičních 
stran. Martin Geprt (ANO) pove-
de Finanční výbor,  Kontrolní vý-
bor povede Robert Najman (SNK 
– ED). V opozici jsou tyto strany: 
ANO, Naše Litovelsko a SNK Ev-
ropští demokraté.

Jak taková koaliční jednání probí-
hají? Máte hned jasno, s kým chcete 
spolupracovat a s kým nikoli?
St. + Mst.: Ihned po uveřejnění vý-
sledků voleb proběhla telefonická 
komunikace s lídry politických 
stran a hnutí, které se dostaly do 
zastupitelstva. Od druhého dne po 
volbách začínají koaliční jednání. 
U nás je zvykem, že nejsilnější 
strana, která vyhraje volby, inici-
uje setkání. My jsme tedy hned 
v neděli začali jednat s ostatními 
stranami. Hlavní otázka byla, za 
jakých podmínek by byli ochotni 
vstoupit s naším sdružením do 
koalice. Do vyjednávání šlo naše 
sdružení  s tím, že chceme jakožto 
strana, která volby tak výrazným 

způsobem vyhrála, mít starostu, 
místostarostu a jednoho radního. 
Některé strany se vyjádřily hned, 
některé chtěly čas na rozmyšlenou. 
Probíhala tedy další jednání a vý-
sledek již znáte.

Překvapila Vás osobně nízká voleb-
ní účast v  komunálních volbách? 
Čím to podle Vás je, že volby tzv. 
netáhnou, že není „in“ k volbám jít? 
Mst.: 41 % u komunálních voleb je 
standard posledních let, byť jsou 
to nejdůležitější volby z pohledu 
občana města. Naši volební kam-
paň jsme pojali jako kontaktní. 
Uspořádali jsme volební mítinky 
jak ve všech místních částech, tak 
v Litovli.  Chtěli jsme občany  vy-
burcovat, aby k volbám přišli, aby 
vyjádřili svůj názor na směřování 
města. Bohužel, jak vidíme, ne-
povedlo se... Jestli jsou lidé už tak 
znechuceni politikou, nevíme...

Možná je lepší než volit být hrdinou 
na sociálních sítích… Tam všichni 
všechno ví…
St.: Upřímně, člověk se někdy 
bojí cokoli říct. Doba je v tomhle 
hodně zlá. Ano, na sociálních sí-
tích jsou všichni hrdinové. Osob-
ně si myslím, že město Litovel se 
snaží svým občanům vyjít vstříc, 
snažíme se informace co nejdříve 
zprostředkovat, ale všem se pros-
tě zavděčit nedá... A to, že se lidé 
dosti nevybíravým způsobem 
vyjadřují na Facebooku? Že útočí  
a nedají si nic vysvětlit? Přijďte na 
otevřenou radnici a můžeme si  
o všem promluvit – otevřeně, bez 
urážek, můžeme si vše vysvětlit. 
Jsme tu od toho pro Vás, tak snad 
se zadaří!                                        red.
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Komunální volby jsou za námi. Jaké jsou výsledky?

Počet volebních okrsků Voliči v seznamu Volební účast v % Vydané obálky Odevzdané obálky Platné hlasy
17 7 776 41,80 3 250 3 248 61 023

Kandidátní listina Hlasy Počet 
kandidátů

Počet 
mandátůčíslo název abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 3 227 5,29 21 1
2 Občanská demokratická strana 3 341 5,47 21 1
3 SNK – Občané a sportovci Litovelska 5 060 8,29 21 2
4 L.I.T.O.V.E.L. 1 316 2,16 21 0
5 KDU-ČSL 3 345 5,48 21 1
6 Naše Litovelsko 10 472 17,16 21 4
7 SNK Litovel 19 877 32,57 21 8
8 ANO 2011 11 665 19,12 21 4
9 Komunistická strana Čech a Moravy 2 720 4,46 21 0

Kdo jsou naši noví zastupitelé?

Celorepublikové srovnání: Voleb-
ní účast dosáhla 46,07 %, při ko-
munálních volbách v roce 2018 
přitom ve volbách odevzdalo své 
hlasy 47,34 % voličů. Průměr-
ný věk zvolených zastupitelů je 
47,60 let, nejstaršímu z nich je 
88. Osmnáctiletých zastupitelů je 
pak v celé zemi 11. V nově zvo-
lených zastupitelstvech usedne  
71 % mužů a 29 % žen. Čistě žen-
ské zastupitelstvo mají ve čtyřech 
obcích, kterými jsou Počepice v 
okr. Příbram, Biřkov v okr. Klato-
vy, Jestřabí v Krkonoších v okr. Se-
mily a Okarec v okr. Třebíč. Čistě 
„mužskou záležitostí“ jsou zastu-
pitelstva ve 423 obcích.               red.

Robert Najman
Počet hlasů: 300 
KL: SNK – ED

Bc. Zdeněk Jančí
Počet hlasů: 291

KL: ODS

Ing. Ludmila 
Zavadilová

Počet hlasů: 327
KL: KDU-ČSL

Jiří Kohout
Počet hlasů: 477 

KL: SNK – Občané 
a sportovci Lit.

Mgr. Mirko Spurník
Počet hlasů: 393

KL: SNK – Občané 
a sportovci Lit.

Mgr. Alice Hemer-
ková Bittnerová
Počet hlasů: 571

KL: Naše Litovelsko

Ing. Vítězslav 
Špunda

Počet hlasů: 689
KL: Naše Litovelsko

Ing. Zdeněk Potužák
Počet hlasů: 563

KL: Naše Litovelsko

Aleš Hubáček
Počet hlasů: 558

KL: Naše Litovelsko

Viktor Kohout
Počet hlasů: 1393
KL: SNK Litovel

Mgr. Eva 
Hrachovcová

Počet hlasů: 1124
KL: SNK Litovel

Mgr. Lubomír Broza
Počet hlasů: 1103
KL: SNK Litovel

Michaela 
Spannbauer

Počet hlasů: 986
KL: SNK Litovel

Ing. Karel Zmund
Počet hlasů: 998
KL: SNK Litovel

Mgr. Kateřina Faksa
Počet hlasů: 904
KL: SNK Litovel

MUDr. Dajána 
Dvorská

Počet hlasů: 1001
KL: SNK Litovel

Ing. Martin Benešl
Počet hlasů: 1024
KL: SNK Litovel

Martin Geprt
Počet hlasů: 745
KL: ANO 2011

Ing. Martin Pavlík
Počet hlasů: 658
KL: ANO 2011

Mgr. Tomáš Dědek
Počet hlasů: 632
KL: ANO 2011

Jana Wagnerová
Počet hlasů: 620
KL: ANO 2011

modře zvýrazněná jména jsou noví radní města
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Stíny Litovelska
Profesionální řidiči???
V poslední době máme velké pochyb-
nosti o profesionalitě řidičů nákladních 
vozidel, která jezdí po našich silnicích. 
To, že nákladní vozidla havarují, je cel-
kem pochopitelné vzhledem k množství 
náklaďáků, které jezdí po silnicích a dál-
nicích v České republice. Ovšem to, co se 
děje v posledních třech měsících v okolí 
Litovle, to je opravdu zarážející. Mluví-
me o komunikaci přes Šargoun. V první 
řadě musíme Vás, čtenáře, upozornit, že 
to není cyklostezka, jak si někteří myslí-
te, ale normální místní komunikace. Na 
její podstatné části je ale zakázán vjezd 
všech motorových vozidel. Výjimku mají 
jen vozidla dopravní obsluhy. Přesto 
však již poněkolikáté zde museli strážní-
ci MP Litovel řešit vjezd řidičů kamionů 
(nákladních vozidel s návěsem, jejichž 
hmotnost přesahovala 40 tun).
Přesně to museli řešit strážníci 20. září, 
a to hned dvakrát. Dopoledne to byl 
40tunový kamion s návěsem se sloven-
skou registrační značkou a odpoledne 
pak náklaďák vezoucí náklad 15 tun  
s polskou registrační značkou. Na 

řidiče prvního náklaďáku nás upo-
zornili občané, protože tento řidič 
při pokusu se otočit, zapadl do 
pole a vytáhnout ho muselo spe-
ciální odtahové vozidlo. Druhého 
řidiče náklaďáku zastavila hlídka 
MP Litovel při namátkové kontrole  
v odpoledních hodinách. Oba řidiči 
svorně tvrdili, že je na tuhle komuni-
kaci zavedla navigace!!!
Prosíme řidiče, aby klidně užívali navi-
gaci, nikdo nechceme bloudit, ale sle-
dujme dopravní značení a dodržujme 
je! Ušetří to čas i peníze. Jen pro infor-
maci, tak prvního řidiče jeho nepozor-
nost stála sedm tisíc (1 500 Kč pokuta 
a zbytek za vyproštění) a druhý řidič 
platil tisícovku. A to se fakt vyplatí...

Městská policie Litovel

 
 

 
 

Otvíráme novou pobočku advokátní 
kanceláře zde v Litovli 

Pro právní rady a konzultace je možné nás 
navštívit  každou středu  

od 14.00 hod. do 18.00 hod.  

bez předchozí objednávky, a to 
v klubovně Měského klubu Litovel. 

 

Pro případné objednávky nás prosím 
kontaktujte na tel. číslech: 

 724 190 437 nebo 583 430 490 
nebo e-mailem: akslaby@akslaby.cz 

Otevíráme  novou pobočku
advokátní kanceláře zde v Litovli.

Pro právní rady a konzultace je možné nás navštívit

každou středu od 14.00 hod. do 18.00 hod. 
bez předchozí objednávky, a to

v klubovně Městského klubu Litovel.

Pro případné objednávky nás prosím
kontaktujte na tel. číslech:

 724 190 437 nebo 583 430 490
nebo e-mailem: akslaby@akslaby.cz

Společnost EKT GmbH & Co. KG se 
sídlem v  německém Bad Salzufle-
nu je výrobce precizních termo-
plastových produktů používaných 
převážně v domácích spotřebičích. 
Lisování plastových dílců předsta-
vuje náš stěžejní výrobní program, dále se zabýváme potiskem, frézo-
váním, svařováním a montáží skupin pro domácí spotřebiče. 

Pro plánovanou expanzi hledáme zaměstnankyně  
a zaměstnance na následující pracovní pozici:

Dělník/-ice
Požadujeme ochotu pracovat ve třísměnném provozu (pondě-
lí–pátek) a manuální zručnost. Uvítáme odpovídající vzdělání  
a zkušenosti v oboru. 
Nabízíme:
✳ zajímavé mzdové ohodnocení
✳ měsíčně vyplácené prémie za individuální výkon a šrotace
✳ 25 dní dovolené
✳ stravenkový paušál, příspěvek na penzijní připojištění a Vánoce
✳ každý měsíc odměnu za přítomnost v práci (6 % mzdy)
✳ příplatky za směnnost nad rámec zákona 
✳ smlouvu na dobu určitou (1 rok), poté na dobu neurčitou
✳ možnost kariérního růstu
✳ čisté a moderní prostředí nového závodu

Pošlete nám prosím svůj životopis na e-mail: prace@ekt.tech.
EKT CZ k.s., Víska 42. Tel.: 583 361 020, www.ekt.tech.

INzERcE

Litovelské střípky
Plánujete svatbu? Můžete online.
Manželství není jen nejdůležitějším 
vztahem. Je i vztahem, který dává člo-
věku pocit, že život je krásný  a hodný 
žití, i kdyby byl navenek sebetěžší. Ir-
ving Stone 
Plánujete svatbu? Líbí se Vám naše 
město a chcete mít svůj Den s velkým 
D v našem městě či jeho okolí? Mrk-
něte se na webové stránky Městského 
úřadu Litovel, kde jednoduše můžete 
provést online rezervaci dne, kdy 
chcete svatbu mít. Můžete si vybrat, 
jestli chcete mít svatbu v obřadní síni 
nebo mimo ni, následně vyberete 
samotný den a čas obřadu. Vše rych-
le a jednoduše. Podrobné informace 
k uzavření manželství včetně dalších 
formulářů najdete na stránce přísluš-
né životní situace Matričního úřadu.

Upozornění ČEZ
ČEz Distribuce a. s. 
upozorňuje vlastníky 
a uživatele pozem-
ků, přes něž vede 
nadzemní elektrické vedení distribuč-
ní soustavy provozované společností 
ČEz Distribuce, a. s., nebo na něž za-
sahuje ochranné pásmo, na povin-
nost odstranění a okleštění stromoví  
a jiných porostů ohrožujících bezpečné  
a spolehlivé provozování zařízení 
distribuční soustavy v majetku spo-
lečnosti ČEz Distribuce, a. s. (dále jen 
„zásah“). 
zásah provádějte průběžně v období 
vegetačního klidu ve stanoveném roz-
sahu. Nebude-li zásah proveden do  
15. 11. tohoto roku a bude-li ohrože-
na bezpečnost a spolehlivost provozo-
vání zařízení distribuční soustavy, je 
pracovník pověřený společností ČEz  
Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu 
na dotčené pozemky za účelem pro-
vedení zásahu. Více informací najdete 
na webu www.cezdistribuce.cz/orezy.

red.
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SVATOMARTINSKÁ HUSA
KDY: pátek 11. a sobota 12. listopadu

KDE: hospoda U Kapličky v Mezicích

Nabídneme Vám husí paštiku, husí 
vývar, pečené husí stehýnko, 
červené a bílé zelí, houskový 

a karlovarský knedlík.
Objednávky přijímáme na tel. čísle 

774 539 989 nebo na e-mailu: 
hospodaukaplicky1@seznam.cz

Po pádu „železné opony“ (v r. 1989) 
se rozběhl čilý přeshraniční ruch. My 
jsme se vydávali poznávat svět a svět 
se hrnul poznávat nás. O překvapení 
na obou stranách nebyla nouze. My 
zjistili, že tam není všechno tak špatné, 
jak nám bylo předkládáno, oni zase, že 
u nás není válka, nejsou v Jugoslávii, 
ale v Československu a umíme stolovat 
i používat příbor. Dezinformace byla 
na obou stranách hranic.
Mezi různými návštěvníky byli nejvíce 
slyšet muzikanti. Ve městech nebo 
při velkých akcích se objevily skupiny 
jihoamerických hudebníků. Ve svých 
pončech vypadali, jakoby vystoupili 
z knížek cestovatele Miroslava 
Stingla. V ulicích našich měst zněla 
nezaměnitelná hudba, v níž vynikal 
jeden hudební nástroj: Panova flétna. 
My známe zobcovou flétnu, s níž děti 
začínají svoji hudební kariéru, a flétnu 
příčnou – koncertní nástroj, ale Panova 
flétna u nás tradici nemá. Kdo asi byl 
ten Pan, jehož jméno nástroj nese?
Pan byl jedním z řeckých bohů, syn 
nymfy a boha. Přes svůj božský původ 
však neměl ani stepilou postavu ani 
mužnou tvář. Narodil se porostlý 
srstí, s růžky na hlavě a kozlíma 
nohama. Nějaký čas dlel na Olympu 
mezi ostatními bohy, ale brzy odešel 

mezi lidi. Vybral si 
krásnou a klidnou 
krajinu uprostřed 
Peloponésu. Stal se 
patronem lesů, lovců, 
pastýřů i ochráncem 
stád. Sedával u 
ohňů  v blízkosti lidí 
a hrával na píšťalu. 
Byl veselý, nikomu 
neublížil. Toužil po 
lásce, neuvědomoval 
si však, že pohled na 
něj vzbuzuje strach,  
i když zbytečný. Dvořil 
se vílám a nymfám, 
ale všechny před jeho ošklivostí prchaly. 
Jedna z nich se dostala až k vodě,  
a protože se nemohla dostat dál, raději 
se proměnila v rákos. Nešťastnému 
Panovi pomohl bůh větru radou  
i skutkem. Utěšoval ho a prolétl 
rákosím, které se smutně rozšumělo. 
Pan na jeho radu dal a nařezal rákos 
na různě dlouhé díly. Podle velikosti 
je poskládal, svázal a zafoukal do nich. 
Panova flétna byla na světě.
Často se pak lesem nesla její jemná  
a tklivá melodie. Vábila poutníky tak, 
že se často vydávali za jejím hlasem, 
aniž tušili kam. Když však hudba ustala, 
najednou zjistili, že bloudili celé hodiny. 

Obtížně hledali cestu zpět a obvykle 
Pana vyrušili. Ten pak dával velmi 
hlasitě najevo svoji nevoli obrovským 
rámusem a dupotem. Neznámý zvuk 
každého vyděsil tak, že bez rozmyslu 
utíkal, ani nevěděl kam. Bylo to však 
úplně zbytečné. Pan nebyl zlý, jen 
trochu vzteklý, ublížit nechtěl. Reakce 
lidí také využíval pro svoji zábavu. 
Když zjistil jak na jeho počínání reagují, 
s oblibou jim strach naháněl. Odtud 
tedy pramení název „panický strach“, 
nikoliv od našeho panice. Vyslovuje 
se totiž tvrdě – panycký, stejně jako 
panika.
 Text: Marie Hrubá, kresba: Petr Linduška

Víte, co to je...? Panova flétna a panický strach

INzERcE

Město Litovel zrušilo na začátku 
měsíce října na svém webu sekci 
Otázky a odpovědi. Sekce nebyla 
hojně využívána, většina z Vás sle-
duje Facebook města nebo napíše 
e-mail osobě, se kterou potřebuje 
nějaký problém řešit. Pro infor-
maci přinášíme přehled možností, 
jak být v obraze o dění ve městě. 

Aplikace Litovel v mobilu
Jelikož má v současné době sko-
ro každý mobilní telefon, tak se 
díky této aplikaci můžete snadno 
a rychle dozvědět o všech no-
vinkách, které se v Litovli dějí. 
Budete mít přístup k aktualitám  
z města, informacím z Městského 
klubu o pořádaných akcích nebo 
veškerým kontaktům na vedení 
města či jednotlivé odbory úřa-
du. Jdete po městě a vidíte např. 
nefunkční veřejné osvětlení? Po-

mocí této aplikace – hlášení zá-
vad, můžete poruchu snadno 
nahlásit. Jak? Stačí dané místo 
vyfotit, určit, kde se porucha 
nachází, vyplnit své kontaktní 
údaje a požadavek na odstranění 
odeslat. Na webu města pak mů-
žete sledovat průběh zpracování 
až po konečné vyřešení. Mobilní 
aplikaci si můžete do svého zaří-
zení stáhnout pomocí QR kódu, 
který najdete na hlavní straně 
webu města v dolní části.

Zasílání novinek na e-mail
Jestli chcete novinky dostávat na 
Váš e-mail, není nic jednodušší-
ho, než si zvolit jejich zasílání. Na 
hlavní straně webu města je ve 
spodní části stránky odkaz No-
vinky na e-mail, nastavení zasílá-
ní. Tam si zvolíte, z které oblasti 
chcete novinky nechat zasílat.

Chcete být v obraze? Možností je hodně!
Např. jestli z celého webu nebo 
jen určité sekce (zastupitelstvo 
města, městská policie, Litovel 
v médiích ad.), dále si můžete 
zvolit i zdroj nebo typ ozná-
mení. Pak už jen napíšete svůj  
e-mailový kontakt, potvrdíte  
a je hotovo. Vše nastaveno.  

Facebook
Město Litovel najdete i na Face-

booku, v dnešní době velmi ob-
líbeném informačním kanále.

Videa na YouTube
Na YouTube kanále Litovel.eu se 
zveřejňují jednotlivá krátká vi-
dea. Ta jsou současně promítána 
ve smyčce i na monitorech v bu-
dově 2 Městského úřadu. Videa 
najdete také na úvodní straně 
webu města.                              red.
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Vážení příznivci litovelského ochtnického divadla,
pro Váš zájem jsme se rozhodli ještě jednou zreprízovat úspěšnou de-
tektivní komedii SLAVÍCI Z MADRIDU, kterou jsme Vám předvedli le-
tos na jaře.
Pro Vaši radost ji tedy uvádíme v sobotu 5. listopadu v 19.00 hodin  
v Litovli na Sokolovně. Předprodej vstupenek je jako vždy v knihkupec-
tví Atlas Alfa na náměstí Přemysla Otakara. Cena vstupenky je 100 Kč. 
Těšíme se na Vás, rádi Vás pobavíme.                       Ochotníci S.O.S. Litovel

Slavíci z Madridu znovu na scéně

Dneská mám pro vás, mili čtenáři, 
nachestanó takovó bajko. Néni na ni nic 
složetyho, a je, jak decky, o zviřátkách. 
Vrátime se o nejakó chvilo zpátky v čase, do 
té požehnané dobe lovcu mamutu. Snaď vás 
většena čtla te nádherny knižke od pana 
Štorcha, tak to pro vás bode přejatelny. 
Mladé Kopčem zas jednó blómal s oštěpem 
po venko a přeméšlel, do čeho be pichl, kdež 
znenadáňó sleši tróbeni. Hneď věděl, kerá 
oderela, jistě, že nikdo netróbil na žádné 
nástroj, belo to v pravěko, belo mo jasny, že 
do pastičke, keró nastražel nedaleko, se mo 
chetl mamut. Leti teda tam, a skotečně!  
V diře je spadené mamut jak noha. A tróbi 
na celó pravěkó dědino, že se nemuže dostat 
ven. Kopčem přeleti s tém oštěpem a jedinó 
pořádnó ranó trefi teho mamuta do oka. 
Jasny jak facka, mamut trefené do oka je 
mrtvé mamut. Kopčem tancoje vitězné 
balet a juchá, že bode mět pár neděl co do 
hobe. No ale jak tak juchá, nevšimne si, že 
néni o pastě sám. Tróbeni převolalo eště 
iny zájemce o kósek žvanca. Všimne si jich, 
až dež je jož pozdě – zrovna dež se mo jeden 
z nich – vlčesko jak sviňa – zahrezne do 
lokťa. Kopčem se lekne, posti oštěp a padá 
k zemi. Přeskočijó dalši dvá vlci a só rádi 
dvojnásobně, protože majó kromě mamuta 
k obědo hneď eště aji večeřo. Pračlověk leži 
mrtvé a vlci sápó mrtvyho chobotnatca na 
kóske. Abe to ale neměle tak jednodochy, 
v tem mrko je o dire hroznéch dalšich 
abonentu na jidlo. Přeběhle hyene. Te  

s vlkama bojovat nebodó, ale 
veplati se, dež chvilo počkajó, 
šak ono cose zbede. A take ja. 
Dostávajó na starosť takovy 
to jemňéši porcováni. Ale e z 
teho se eště dá cose okořistit! 
Dobře to vi párek supu, co 
trpělevě sledojó celé incident 
a jak vidijó, že je nekde 
nejaké zbeteček, jož só tam 
a trhajó a zobó. Nemeslete 
si ale, že tém je celé mamut rozdělené. 
Kdepak! Za supama jož só tade krkavci  
a po nich eště menši vrane. A všeci dostanó 
kósek mamuta. A dež jož se zdá, že zviře je 
zežrany, nastopoje armáda brablencu. Tak 
ohlodany kostě ste eště neviděle. Všecke 
te zviřata se naprale a nic si nenechale 
na horši čase. Škoda, debe bévale počkale, 
až si ólovek okledi pračlověk, mohle se 
nastěhovat bléž k němo a měle be každé 
deň trocho, takle to zežrale naráz, málem 
pokle, drohé deň to zpracovany nekde 
veklopile a za dva dni zas abe kdese lovile. 
Ešle si ale meslite, že tém celá bajka 
skončela, tož to né. Mamut sice bel ve své 
prvotni podobě zežrané kompletně, ale jak 
sem jož naznačel, za dva dni se objevile 
jeho recykláte. A o te se s ohromnó slávó 
a radošťó postarale dalši zviřátka z řiše 
hmezo. No a namisto obveklyho bajkovyho 
poočeni na závěr zbévá tento návod: Za 
mamuta si dosaďte náš společné majetek  
a za zviřátka kehokoliv, na keho si 

spomenete. Jenom te óplně posledni 
hmyzáčke, tož tam nemosite dosazovat 
nikeho, to sme me – ti némenši z némenšich. 
S némiň ostréma zobama a drápama. Jenom 
si spomeňte, jak nám dělá radosť, dež se 
nám posti nejaká maličkosť zadarmo! Muže 
to bet óplná hovadina, ale je pro všecke a je 
grátis, ožéme si! A me si ožéváme, papáme 
a tak mlaskáme, že neslešime, jak se nám te 
větši zviřátka zpovzdáló smějó. Nezapomněl 
sem na neco? Baže zapomněl. Na chodáka 
mrtvyho Kopčema. On samozřémě nebel 
na světě sám. Kámoši z kmeňa ho šle hledat 
a dež ho našle, take ohlodanyho, řekle si, že 
ho mosijó pohřbit. A tak veožele té jáme 
po mrtvym mamutovi a lovca tam šóple. 
Zahrnole ho hlenó, ať má pokuj. A zatimco 
jedni zahrnovale, drozi jož začale kopat novó 
ďóro na novyho mamuta. Ale tade jož vám 
napovidat nebodo, dosaďte si keho chcete  
a kde chcete.
Že to bela pěkná bajka? Jak od Ezópa...

Petr Linduška

O volbách po volbách

VO L N Á  V S T U P E N K A

pořadatel veletrhu

Stavotech



Omnis Olomouc, a.s., Horní lán 10a, 779 00 Olomouc
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výstava a konference k úsporám energie 
a využití obnovitelných zdrojů

multižánrová akce s cílem propagace 
a popularizace architektury a designu

krajská přehlídka investičních příležitostí,
prezentace měst a obcí Olomouckého kraje

moravská výstava a konference 
na téma dřevěné stavěníMODERNÍ DŮM
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Ze společnosti

Přišli na svět  
  8. 2.  Sofie Kučerová z Litovle
  3. 5.  Romana Huňková z chořelic
  5. 5.  Matyáš Juhaňák z Litovle
23. 5.  Dominik Valenta z Nové Vsi
  7. 6.  Adam Mareš z Březového
  9. 6.  Miroslav Ellner z Litovle
  9. 6.  Matěj Rozsíval z Myslechovic
23. 6.  Matyáš Kabelík z Litovle
30. 6.  Matyáš Švec z Litovle
  8. 7.  Vojtěch Michna z Litovle
10. 7.  Karel Voříšek z Litovle
19. 7.  Dorota Gazdíková z Myslechovic
25. 7.  Olivia Kevešová z Litovle
29. 7.  Adam Kršek z Litovle

Byli oddáni
24. 9.  Veronika Alková z Mrskles
  a Jiří Šišma z Litovle

  1. 10.  Petra Čepová ze Třech Dvorů 
  a Jan Kryl z Červenky
  8. 10.  Monika Čiháková z Nýrska
  a Jakub chrudina z Litovle
15. 10.  Tereza Malíšková z chořelic
  a Daniel coufal z chořelic
15. 10.  Hana Baleková z Uničova
  a Jan Maneth z Nové Hradečné

Odešli
22. 9.  Věra zapletalová z Litovle (67 let)
23. 9.  Ladislav Kubálek z chořelic (71 let)
26. 9.  Josef Fuks z choliny (57 let)
10. 10.  Miloslav Dostál z Litovle (83 let)
11. 10.  Svatoš Dvořák z chudobína (76 let)
14. 10.  Rozália Živčáková z Litovle (92 let)
14. 10.  Rostislav Nantl z Litovle (74 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřební službou Hrandop

DĚJINY KOLEM NÁS / 7

Město Litovel bylo na jaře osloveno Ing. Ja-
nem Goláněm z Prahy z Úřadu pro civilní le-
tectví ohledně důstojné připomínky jednoho 
z letců 2. světové války, rodáka z Chořelic. Se 
zaslanými  materiály byli seznámeni členové 
Letopisecké komise Rady města Litovel. Uvá-
dí se v nich mj., že od roku 1942 sloužil u 311. 
bombardovací perutě v RAF a že jde o top elit-
ní osobnost našeho letectví i odboje. Nejaktiv-

nější byla na schůzce komise paní Marie Hru-
bá, která provedla důkladnou rešerši v terénu  
i v muzeu, pátrala po životopisu, narazi-
la na jméno Bohumil, Bohumír i Bohuslav 
Hrabal, který se narodil 30. ledna nebo také  
4. února 1914, vypátrala rodný domek v Cho-
řelicích 32, což je domek v dnešní cihelně za 
městským hřbitovem, částečně dostavovaný 
a přistavovaný. Víme také, že v mládí studo-
val v Litovli a pak na průmyslové škole. Jeho 
jméno se opět objevuje až začátkem 2. světo-
vé války.
Byl zařazen do vojenské jednotky v  Krako-
vě na konci srpna 1939, do Anglie se dostal 
v  roce 1941, kde absolvoval kurz palubní-
ho střelce, posléze i kurz na základně RAF 
v  Honingtonu. V  následujících letech se 
účastnil mnoha vojenských operací – noč-
ních náletů, vyhledávání ponorek aj. Ještě 
za války obdržel čs. medaili za chrabrost, 
anglické vyznamenání a Československý 
válečný kříž 1939. Po válce byl povýšen do 
hodnosti nadporučíka a v  březnu 1946 vy-
znamenán vojenskou medailí za zásluhy  
I. třídy. Po roce 1989 uváděn jako podplukov-
ník letectva in memoriam.
Po 2. světové válce se B. Hrabal vrátil do Česko-

slovenska i s anglickou manželkou. Jeho osudy 
v letech 1946 – 1960 nám známy nejsou, víme 
jen, že měl dceru (učila se kadeřnicí) a syna.  
V roce 1960 rodina bydlela v Libochovicích 
na Lounsku, kde byl koncem roku B. Hrabal 
jmenován ředitelem cihelen (Severočeské ci-
helny, n. p. Teplice). V roce 1968 emigroval 
s celou rodinou do Anglie. Zde taky 20. října 
1980 zemřel. Dnes už ani mezi nejstaršími 
občany Chořelic toto jméno není známo.
Téma letecké historie na Litovelsku není do-
sud řádně zpracované, jsou padlí hrdinové 
i hrdinové, kteří přežili. Pamětní deska na 
rodném domku nedává členům Letopisecké 
komise smysl. Není nám známo (ani po kon-
zultaci s  odborníky a specialisty), že by byl 
udělán průzkum, zda byli další letci původem 
z Litovle a místních částí. Domníváme se, že 
pomníky a pamětní desky mají být vzpomín-
kou na padlé, ne na účastníky válek. Ti mají 
být oceňováni a připomínáni za života nebo 
touto formou.
Celé téma by dle našeho názoru měl v  bu-
doucnu uchopit nadšený badatel nebo stu-
dent v rámci své diplomové práce na vysoké 
škole.                                 Za Letopiseckou komisi  
                              Marie Hrubá a Robert Najman

Připomínka letců 2. světové války na příkladu rodáka z Chořelic pana 
podplukovníka Hrabala

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

INzERcE

Potravinová sbírka 
Dne 12. listopadu proběhne podzimní kolo 
potravinové sbírky. Prozatím víme, že se 
bude konat v  obchodě Billa od 8 do 18 ho-
din. Bližší informace budou zveřejněné na 
webu města Litovle, v  městském rozhlase  
a na webu Charity Šternberk.

Poděkování 
Děkujeme všem, kteří nás na Litovelských 
slavnostech podpořili dobrovolným vstup-
ným. Společně jsme vybrali 55 tisíc korun, 
které budou směřovat na vybavení zázemí 
poskytovaných služeb a podporu vzdělává-
ní nízkopříjmových rodin. Velké díky patří 
také všem dobrovolníkům, kteří nám věno-
vali svůj volný čas. Děkujeme.

Informace z Charity

chtěla bych tímto poděkovat za pomoc poskytnutou  
v souvislosti se ztrátou mého milovaného manžela 
pana Jiřího Votápky. Děkuji panu Ing. Ladislavu 

Vitoulovi a jeho manželce za velkou oporu, kterou mi 
oba v této těžké chvíli poskytli.

Děkuji zároveň všem, kteří jste se
s drahým zesnulým přišli rozloučit 
a také za veškeré květinové dary.

manželka Hana Votápková



Stalo se v Litovli
• 140 let

Profesor a spisovatel Eu-
gen Stoklas se narodil  
11. listopadu 1882 v Příboře, 
v rodině profesora učitelské-
ho ústavu. V letech 1907–
1909 učil češtině na německé 
obchodní akademii v Olo-
mouci, pak působil na reál-

ném gymnasiu v Holešově a Valašském Meziříčí. 
V letech 1909–1941 byl profesorem litovelského 
gymnázia. Sbíral pověsti z Hané a Litovelska, za-
jímal se o lidový kroj. Psal dramata a bibliofilsky 
upravené sbírky básní. založil loutkové divadlo 
v Července a psal pro ně divadelní hry. Řadu let 
pracoval v Muzejní radě, za války byl i správcem 
muzea. zemřel v Litovli 11. března 1963.

• 100 let
Dne 25. listopadu 1922 ve 
věku 73 let v Litovli zemřel 
první sládek Josef Elleder. 
Působil nejprve dva roky  
v Konici, pak byl 16 let slád-
kem v měšťanském pivovaru, 
než jej německé vedení z ná-
rodnostních důvodů propus-

tilo. V roce 1892, kdy se stavěl Rolnický akciový 
pivovar, dozíral na jeho stavbu a jako první sládek 
zde potom působil až do své smrti. Měl velké zá-
sluhy na rozvoji pivovaru. Roku 1906 vystupoval  
v Litovli Gustav Frištenský, jako vítězi zápasů mu 
poslala kytici s vyšitou stuhou Ellederova dcera 
Miroslava, kterou si vzal r. 1908 za manželku. 
Provázela jej pak při cestách a zápasech ve světě. 

• 20 let
Dne 1. listopadu 2002 Radek Šišma, ředitel po-
zůstatků bývalé Tesly a pak postupně podniku 
ETA Hlinsko a závodu Massive, oznámil, že bel-
gická firma závod prodala investičnímu fondu  
a ten zhledal, že pro něj vyjde levněji provozovat 

závod v Číně, protože v této zemi už nyní naku-
puje polovinu výrobních materiálů. Litovelský 
závod bylo rozhodnuto zavřít a  nabídnut k pro-
deji, zaměstnanci byli propuštěni.
Objekty bývalé Tesly byly rozprodány. Výrobní 
haly odkoupila firma Head Sports s.r.o. a zavedla 
zde výrobu lisované lyžařské obuvi.
Tradici gramofonové výroby v Litovli dále udržuje 
firma SEV s ředitelem Ing. Jiřím Menclem, sídlící 
ve výškové budově bývalé Tesly.

Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
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Dne 11. října se konala poslední schůzka Sa-
mosprávy Seniorklubu. Mimo členů Samo-
správy se jí zúčastnil i Ing. Zdeněk Potužák.
V úvodu schůzky oznámili předseda L. Fal-
tus a kronikářka M. Faltusová rezignace 
na své funkce ze zdravotních důvodů. Byli 
navrženi a schváleni noví členové výboru 
– Ing. Z. Potužák a V. Spurná. K dnešnímu 
dni je do našeho Seniorklubu přihlášeno 
435 členů. 
Ve dnech 21.–22. září se konala návštěva se-
niorů z družebního města Revúca. První den 
se návštěvě věnovalo vedení města – návště-
va pivovaru, výstup na radniční věž, Muze-
um harmonik, prohlídka města. V podvečer 
posezení se členy výboru v klubovně. Druhý 
den se hostům věnovali členové výboru SK 
– návštěva muzea, poté oběd a po 14. hod. 
cesta domů. Byla to skupina členů protifa-
šistických bojovníků, ke kterým se připojilo 
osm členů SK Revúca. Celkem  31 osob (foto 
vpravo nahoře).
Dne 27. září se konal zájezd do Zlatých 
Hor (foto dole). Pořádal ho Olomoucký 
kraj v rámci seniorského cestování po Olo-
mouckém kraji. Celkem 49 turistů navští-
vilo městské muzeum s  expozicí hornictví  

a ukázkou mi-
nerálů, zlatoko-
pecký skanzen, 
vidělo ukázku 
funkčních replik 
středověkých vo-
dou poháněných 
strojů či si vy-
zkoušelo rýžová-
ní zlata. Návštěva 
poutního místa 
Maria Hilf.
Dne 29. září Městský klub Litovel pořádal 
koncert k Mezinárodnímu dni seniorů  s ná-
zvem PODSKALÁK. Členové Moravského 
divadla Olomouc přednesli nejlepší písně ze 
jmenované operety. Přítomno asi 130 osob.
V úterý 4. října proběhlo výjezdní zasedá-
ní výboru Seniorklubu. Na programu toho 
bylo hodně: návrh akcí do konce roku 2022 
či návrh nového výboru Seniorklubu. 
Dne 12. října paní V. Spurná pořádala vý- 
šlap v okolí Bouzova. Trasa středně náročná 
v délce 11 km. Další den, 13. října, se konal 
tradiční zájezd do termálních lázní Velké 
Losiny. Dne 18. října Krajská rada seniorů 
Olomouckého kraje pořádala celostátní akci 

Babičku roku 2022.
Podrobnosti o akcích bu-
dou uvedeny v  dalších 
číslech LN. Za spolupráci 
děkujeme vedení města, 
Městskému klubu, re-
dakci Litovelských novin  
a všem spolupracujícím 
organizacím. Největší po-
děkování patří členům Sa-
mosprávy a všem členům 
Seniorklubu Litovel.                       
                  Předseda L. Faltus 
 a kronikářka M. Faltusová

Pozvánka na pietní akci
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Knihy na tento měsíc                novinky v litovelské knihovně

Tiffany Jenkinsová – Cesta ze dna 
Detailní portrét mysli a života člověka závis-
lého na narkoticích. Když se objevila zpráva, 
že Tiffany Jenkinsová leží v deliriu na pod-
laze vězeňské cely, byli lidé v jejím městě 
šokováni. Brilantní non-fiction, které se čte 
jako báječně vyfabulovaná fikce.

Ruta Sepetysová – Musím tě zradit
Rumunsko, 1989. Sedmnáctiletý Cristian 
Florescu sní o tom, že se stane spisovatelem, 
ale Rumuni nemají svobodu snít. Režim dik-
tátora Nicolaea Ceauşesca provází izolace  
a strach. Na Cristiana se zaměří tajná policie 
a nutí ho, aby donášel na své blízké. Mladík 
se rozhodne riskovat vše, aby odkryl pravdu 
o režimu a ukázal světu, co se v jeho zemi 
děje.
 
Markéta Lukášková – Co vás v dějáku nena-
učili
Pamatujete na školní dějepis? Vždycky kon-
čil druhou světovou. Jenže právě to, co nás  
v dějáku nenaučili, ovlivnilo naše životy nej-

víc. Jak se komunisté dostali k moci, 
že propaganda byla i v seriálech, že 
politika do sportu bohužel vždycky 
patřila nebo, že lidé utíkali ze země  
v nafukovacím balonu. Nečekejte 
hromadu dat, ale skutečné  příběhy  
i náladu tehdejší doby. 

Vendula Hingarová & Zdenko Maršá-
lek – Posláni na sever: Češi na nucené 
práci v Norsku
Téměř dva tisíce Čechů se během druhé 
světové války ocitly v Norsku, kam je proti 
jejich vůli poslali nacisté v rámci takzvaného 
nuceného pracovního nasazení. Na severu 
Evropy zažili nacistickou zvůli, těžkou práci 
v tvrdých arktických podmínkách, odlouče-
ní od rodiny. Po válce si říkali „Noráci“ a až 
do vysokého věku se scházeli.

Laura Ingallsová Wilderová – Malý dům ve Vel-
kém lese
Píše se rok 1871 a osidlování Ameriky je  
v plném proudu. Laura bydlí spolu s rodiči  

a dvěma sestřič-
kami uprostřed 
wisconsinské di-
vočiny. Do nejbliž-
šího města je to na 
koni několik dní 
cesty, to ale Lau-
ře vůbec nevadí. 
Klasické vyprávění 

neopakovatelným způsobem ukazuje krás-
né dětství v kouzelné přírodě se vším, co  
k tomu patří.

Richard Bergman – Kouzelný klíč
Na podzimní prázdniny u strýčka na Hlo-
davčím zámku se Lukáš s Adélkou velmi tě-
šili. Hned po příjezdu je strýček, který je zde 
kastelánem, vezme na prohlídku. Během ní 
se děti dozví, že pod zámkem se údajně na-
chází vstup do jiné dimenze a na chodbách 
mohou potkat ducha rytíře Jásoty, Démoni-
ty či jiné nadpřirozené bytosti…

Daisy Bellová – Vánoční překvapení
Méďa – rozpustilé štěně retrívra – je vzrušením 
bez sebe! Utekl z domova, kde se mu vůbec 
nelíbilo, a čeká ho dobrodružství, po kterém 
už dlouho touží. Jenže prvotní nadšení velmi 
brzy opadne. Když se unavený, hladový a pro-
mrzlý uloží na rohožku před domkem Wood-
sových, netuší, že tím změní život sobě i jim.                                                                                                    
                                                                             os

Turistické informační centrum 
Litovel opět patří do první troji-
ce oblíbených informačních cen-
ter v  Olomouckém kraji. Tomuto 
triu kraluje Turistické informační 
centrum Šternberk, druhé místo 
obsadilo TIC Javorník, kterému je 
„litovelské íčko“ hned v patách. 
Do prázdninové hlasovací ankety 
„Oblíbené informační centrum 
roku 2022“, kterou pořádá Aso-
ciace turistických informačních 
center ČR a zaštiťuje společnost 
Kam po Česku bylo zapojeno  
501 informačních center z celé 
republiky. Návštěvníci mohli přes 
internet posílat hlasy svým favo-
ritům prostřednictvím webových 

stránek www.kampocesku.cz od 
21. června do 31. srpna. 
„Nejvíce platných hlasů bylo ode-
vzdáno ve Zlínském kraji (1.511)  
a kraji Středočeském (1.342), nej-
méně v Praze (203) a kraji Vyso-
čina (248),“ uvádí A.T.I.C. ČR na 
webu. Ocenění byla infocentrům 

udělena dle jednotlivých 
krajů a slavnostní vyhlášení 
proběhlo 13. října v  rámci 
společenského večera člen-
ského fóra A.T.I.C. ČR. Vy-
hlášená infocentra získala 
diplomy a my jej přidáváme 
k těm z předchozích ročníků.
Děkujeme Vám všem za Vaši 
podporu a přízeň. 
                          Vaše TIC Litovel

TIC Litovel opět mezi nej infocentry
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V minulých dvou číslech jsme se za-
bývali založením nového hřbitova, 
ale s tím také úzce souvisí likvidace 
starého. Dnešní část tedy zahájíme 
právě na Starém městě.
Jak jsme již uvedli dříve, byl tamní 
hřbitov uzavřen Okresní politic-
kou správou 19. září 1927, protože 
,,jest svou polohou veřejnému zdra-
ví nebezpečný“. Občané byli vyzvá-
ni, aby si náhrobky přestěhovali 
na nový hřbitov. Mnozí neměli 
zájem nebo peníze na stěhování 
a prodávali je, a ty, které nemě-
ly majitele, byly také k dispozici. 
(Jestli byly zadarmo, nebo je měs-
to prodávalo, byť za mírný obnos, 
se zjistit nepodařilo.) Tak se stalo, 
že si lidé vybrali díly, které se jim 
líbily, ale netvořily už původní ce-
lek. Mnohdy vzali starý podstavec 
a náhrobek či desku se jmény si 
pořídili nové. Na novém hřbito-
vě je mnoho takových složených 
náhrobků. Viděno očima tehdy 
10letého pamětníka, panoval na 
starém hřbitově zmatek, krádeže 
i hádky. Spory často řešili četníci, 
zvláště když do druhého dne zmi-
zel vybraný materiál.
Dalším krokem byly exhumace. 
Mohly se provádět po 10 letech, 
ale zpomalily je válečné roky. Vý-
měrem Okresního soudu byl tento 
hřbitov dnem 15. 3. 1951 oficiálně 
zrušen, hrobník však stále ještě 
pohřbíval ostatky. Protože exhu-
mace byly nákladné a mnoho lidí 
si je nemohlo dovolit, byly nevy-
žádané ostatky pohřbeny do spo-
lečných hrobů a celý prostor byl 
připravován na parkovou úpravu.
Nový hřbitov se postupně zaplňo-
val a po válce vyvstala nutnost jeho 
rozšíření. Hřbitov leží v katastru 
Chořelic, což má i v názvu, a tak 
Městský národní výbor (MNV) 
žádal Chořelice o prodej dalších 
pozemků. Majitelé však tentokrát 
požadovali směnu. Protože město 
v té době žádné pozemky nemělo, 
trvalo poměrně dlouho, než byla 
směna k oboustranné spokojenos-
ti provedena. Hřbitov tedy mohl 
být rozšířen, ale nic se nedělo. Si-
tuace byla tak vážná, že 8. 10. 1951 

žádá A. Nerušil dopisem MNV  
o urychlené jednání. Uvádí, že 
směna byla uskutečněna, tak je 
nutné i praktické provedení. Na-
bádá vedoucí zdravotního a tech-
nického odboru k činnosti, jinak 
hrozí, že nebude moci pochová-
vat. Dopis sice rada projednala, ale 
opět se nic nestalo. Celá záležitost 
se dala do pohybu až po osobní 
návštěvě pana Nerušila na MNV. 
Žádá o 250 m drátěného pleti-
va, domlouvá sloupky i vhodný 
termín k tomu konané brigádě.  
Z té se však hned omlouvá, že ,,je 
stále zaneprázdněn exhumacemi  
a pochováváním ze starého hřbito-
va“. Výsledkem schůzky je drobná 
poznámka tužkou na konci doku-
mentu: žádáno o poukaz na 250 m 
pletiva. V té době stále ještě platil 
přídělový systém z války – na líst-
ky – na všechno zboží jak pro oby-
vatele, tak i pro veřejné instituce. 
Zrušen byl až v červnu 1953 při 
provedení měnové reformy.
Tak jako různé události ovlivnily 
život lidí, tak  překvapivě zasáhly 
i hřbitovy. V r. 1940 bylo vydá-
no nařízení, že z pomníků a ná-
hrobků musí zmizet připomínky 
na všechno ,,české“, i na to, co by 
mohlo být spojeno s vlastenec-
tvím. V Sochově hrobce, která je 
volně přístupná, uvidíte v charak-
teristice V. Sochy vybroušený text; 
bylo tam slovo český. Podobně je 
tomu na pomníku hrobu rodiny 
Blechtovy, na pravé straně u hlav-
ní cesty. František Blechta rotmistr 
československých legií vybroušeno.
Po válce nastala opačná situace.   
V říjnu 1945 se na hřbitově sešla 
komise k prohlídce a prošetření, zda 
se na pomnících nacházejí závadné 
nápisy. Byly nalezeny na jednom 
nacistické značky, značící narození 
a úmrtí, na jiném funkce zemřelé-
ho v něm. svazu mládeže. Zmíněné 
znaky jsou závadné a musí být od-
straněny. Dále shledán na náhrob-
ní desce nápis v němčině, že občan 
padl v Rusku. To se nezdálo někte-
rým členům komise závadným. 
Jinak na pomnících jiných nebylo 
závady. Tolik úřední zápis.

Po druhé svě-
tové válce na-
stal větší zájem  
o pohřby žehem. 
Kolumbárium 
se plnilo, bylo 
tedy rozhodnu-
to o vybudování 
urnového háje. 
V Litovli působil 
v té době spo-
lek ,,Svaz přá-
tel žehu“, jehož 
předsedou byl 

Dr. Přemysl Dostál, farář Církve 
československé. Neúnavně orga-
nizoval každou sobotu odpoledne 
brigády na úpravu celého prosto-
ru. Urnový háj byl slavnostně ote-
vřen 1. listopadu 1953.
Postupem doby vyvstala potřeba 
,,společného hrobu“, ale jen ur-
nového. Bylo třeba ukládat urny 
ze zrušených hrobů, popřípadě 
těch zemřelých, kteří nemají žád-
né příbuzné. V minulém roce byl 
opraven a pokryt novými deska-
mi. (Nachází se v urnovém háji na 
konci vstupní cesty po levé straně.)
Nejnovějším způsobem pocho-
vávání jsou vsypové loučky. Jejich 
vznik si vynutil celkový způsob ži-
vota. Lidé se více stěhují, odcházejí 
za prací i do zahraničí a o hroby se 
nemá kdo starat. Mnohdy po-
zůstalí plní ze závěti přání svého 
blízkého k takovému rozloučení. 
Na našem hřbitově byla vsypová 
loučka zřízena podle návrhu za-
hradního architekta Ing. Karla Ro-
benka, litovelského rodáka. Dopl-
nil ji kameny, které přivezl spolu 
s manželkou z Kout nad Desnou 
přímo z řeky Desné.
Jak jsme minule uvedli, původní 
výsadbu na novém hřbitově tvo-
řily listnaté stromy, ale během let 
docházelo ke změnám. Utlumo-
vala se činnost zahradnická, zru-
šeny byly květinové záhony kolem 
hlavní cesty a místo nich zasaze-
ny stříbrné smrky. Na fotografii 
ze 70. let jsou již vzrostlé, stejně 
jako břízy z původní výsadby. Ty 
představovaly největší problém. 
Lidé si stěžovali, že hroby v jejich 
blízkosti jsou ,,nevyčistitelné“. Na-
před plné semínek, pak drobných 
lístků. Tak nastala doba ,,tújová“. 
Břízy byly vykáceny a nahradily je 
túje, mnohde nevhodně zasazené 
těsně u hrobů. Jejich okvětí se také 
těžko odstraňuje a barví bílý písek 
na hrobech. 
Uplynula další desetiletí a nasta-
la doba ,,dotačně-revitalizační“. 
Hřbitovní zeleň prošla největší 
změnou. Od září 2012 do června 
2013 bylo vykáceno 135 stromů, 
včetně stříbrných smrků, a značná 
část keřového porostu. Odstraněn 

byl poničený skleník a zrušena 
zahrada. Stromy, které zůstaly, 
hlavně lípy okolo zdí, byly ošet-
řeny zdravotním řezem, další pak 
bezpečnostními vazbami. Bylo 
vysázeno 159 stromů, 970 keřů, 
do železných konstrukcí popínavé 
růže a břečťan. Doplněn byl mo-
biliář – odpadkové koše, lavičky, 
stojan na kola. Celková suma –  
2,9 mil. Kč (město 1,4 a dotace  
1,5 mil. Kč). Ale – občas je nějaké 
ALE. Lavičky bez opěradel tam, 
kde jsou nejvíce potřeba – vedle 
obřadní síně, kde čekají pozůsta-
lí před obřadem; stojan na kola, 
do kterého se hodně dnešních 
kol nevejde (bylo vyřešeno dopl-
něním klasických stojanů); bez 
stromů zhoršená orientace mezi 
sekcemi... Nespokojeni jsou stále 
ti, co mají hroby pod lipami –  
v létě vždy lepkavé od medu a na 
podzim pokryté listím, i ti, kteří 
mají v blízkosti svých hrobů túje. 
Spokojeni jsou naopak ti, kteří 
měli těsně u hrobů stromy, jejichž 
kořeny prorůstaly pod obrubníky. 
Všechny byly vykáceny.
Léta zanedbávaná péče o stromy  
a keře vedla k tak velkému zásahu, 
že se s ním ještě mnozí nesmířili. 
Říká se, že každá změna je k hor-
šímu, ale také, že změna je život. 
Uvidíme, které rčení převáží, ale 
spokojeni stejně nikdy všichni ne-
budeme.
Poslední úpravou na našem hřbi-
tově je rozvod vody ze studny do 
vzdálenějších míst, což ocení ze-
jména starší lidé. Je to akce dokon-
čená na podzim, takže ji už také 
řadíme do historie.
Co říci na závěr? Pro hřbitov je 
95 let ,,mládím“, i když za tu dobu 
prošel mnoha změnami a úprava-
mi. Je důležitou součástí našeho 
života, je zdrojem informací pro 
badatele, odráží historii daného 
místa. Přejme si, aby tomu tak 
bylo i nadále.                  Marie Hrubá

Podklady jsme čerpali z brožur-
ky  pana L. Šika Litovelské kostely  
a hřbitovy a z úředních dokumen-
tů uložených v archivu v Olomou-
ci. Foto: archiv Muzea Litovel.

Historie litovelského hřbitova se uzavírá...



ZE SPOLEČNOSTI/ 11

Vánoční stromky, tradiční sym-
bol Vánoc může vypadat i netra-
dičně, někdo by řekl moderně 
či použil jiný přiléhavý název. 
A jaký? Na to najdete odpověď 
v našem litovelském muzeu. 
Tradiční představa klasických 

Vánoc je pro většinu z nás spo-
jená se zasněženou krajinou, 
velkým vánočním stromem 
obvykle umístěným na náměs-
tí, rušnými předvánočními jar-
marky, kde vyhrávají koledy... 
Máme dobrou náladu, těšíme se 

na bezstarostné volné 
chvíle prožité hlavně 
s   rodinou, ale i na 
dárky, svíčky, cukro-
ví a samozřejmě na 
vánoční stromeček. 
Klasický vánoční 
stromeček voní le-
sem, jehličí vykukuje 
pod střapatými řetě-
zy, ve světle se odráží 
různé blyštivé ozdo-
by rozmanitých tvarů  
a hlavně na Štědrý 
den se doma, pod 
stromečkem, objeví 
dárky.
Současná doba pře-
je inovacím, takže 
místo rostlého jeh-
ličnanu máme umě-
lý stromek, místo 
klasických svíček 
elektrické, dokonce 

i řetězy na stromku probliká-
vají světýlky. Zkrátka pokrok 
nezastavíš. Stromeček si kaž-
dý pořídí podle svého vkusu.  
A ozdoby záleží na představě  
každého z nás, ale jeden cíl máme 
stejný. Aby to bylo pěkné, hezké, 
líbilo se nám to. A když nejen 
ozdoby, ale i vytvoření stromku 
svěříte svým dětem, budete mile 
překvapeni jejich originalitou  
a nespoutanými nápady.
Netradiční, atypické vánoční 
stromky vybočují z  tradičního, 
zažitého schématu. Např. eko-
logicky smýšlející jedinci, jimž 
není jedno, že  kvůli tomu, aby 
doma stromeček uschl za 14 dní, 
potřeboval celých 14 let života 
(dva roky strávil jako semín-
ko úpravou a  sušením, dalších 
pět let rostl zasazen ve školce 
a  dalších sedm let pobyl v  lese 
nebo plantáži). Experimentovat 
se  vzhledem vánočního strom-
ku pak rádi budou kreativní 
osoby, kterým tradiční podo-
by čehokoli připadají vrcholně 
nudné. Další skupinou jsou lidé, 
kteří přípravy na svátky jed-
noduše nestíhají a  stromeček 

zdobí půl hodiny předtím, než 
mají zasednout ke svátečnímu 
stolu. Někteří dokonce mají 
umělý stromek už nazdobený 
z  předcházejícího roku. Jedno-
duše oddělají obal, na který celý 
rok sedal prach, a stromeček je 
nazdobený. Sice vypadá úplně 
stejně jako ten loňský, ale asi to 
nevadí.
Co tak tento rok zkusit změnu? 
Pořídit si netradiční vánoční 
stromek, který nikdo nemá. 
Stačí jenom trocha šikovnos-
ti, zručnosti, představivosti.  
A výsledek vás určitě mile pře-
kvapí. A my vám k  této před-
stavivosti dopomůžeme. Naše 
vánoční stromky mají rozličné 
tvary, jsou z  různých mate-
riálů, různě ozdobené a mají  
i rozmanitou velikost. U nás 
uvidíte stromečky nejen z papí-
ru, dřeva, kovu, textilu, porcelá-
nu, keramiky, skla, ale i ze sirek, 
z vypsaných fixů, obalů z porco-
vaných čajů, šišek, kůry, plasto-
vých flašek… apod.  Budete mile 
překvapeni, z  čeho všeho se dá 
stromeček vyrobit a jak nádher-
ně vypadá.       Zdenka Frištenská

Netradiční vánoční stromky uvidíte v litovelském muzeu

Muzejní společnost Litovelska, z.s. 
 

Vás zve 
 

u příležitosti výročí 
konce 1. světové války 

 

k uctění Dne válečných veteránů 
v Litovli a místních částech. 

 

Ve čtvrtek 10. listopadu 2022 ve 14 hodin             

vyjíždíme osobními auty od litovelského muzea. 
Rádi se s Vámi v plánované časy uvidíme. 

 
 

Časový harmonogram: 
 

Savín – pomník obětem válek (14.30 hod.) 
 

Nová Ves – pomník obětem 1. a 2. světové války na návsi (14.40 hod.) 
 

Chudobín – pamětní deska obětem 1. světové války v katolickém kostele        
sv. Františka Serafinského (14.50 hod.), kříž na hřbitově (15.10 hod.) 

 
Haňovice – pomník obětem 1. světové války na návsi (15.20 hod.) 

 
Myslechovice – pomník obětem 1. a 2. světové války u kaple                  

sv. Michala (15.30 hod.) 
 

Unčovice – pamětní deska obětem 1. světové války                          
v sokolovně (16.00 - 16.20 hod.) 

 
Rozvadovice – pamětní deska obětem 1. světové války na kostele  

Nejsvětější Trojice (16.35 hod.) 
 

Chořelice – pamětní deska obětem 1. světové války na kapli na návsi 
(16.45 hod.) 

 
Tři Dvory – kříž na hřbitově – oběti 1. světové války (17.00 hod.) 

 
Tři Dvory – pomník obětem 2. světové války před hasičskou zbrojnicí 

(17.15 hod.) 
 

Litovel – pomníček padlého letce na Komárově (17.25 hod.) 
 

Litovel – pamětní desky obětem 1. a 2. světové války                         
na náměstí Přemysla Otakara (17.30 - 18.00 hod.) 
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 Společnost  

 

Vás srdečně zve na 

PRODEJ ČERSTVÝCH VÁNOČNÍCH 
STROMKŮ 

Přijďte si vybrat čerstvý český stromeček k nám na plantáž. 
Vy si vyberete – my Vám jej uřežeme. 

od 1. do 20. prosince 2022 

ÚTERÝ A ČTVRTEK od 11 do 17 hodin  

SOBOTA A NEDĚLE od 9 do 17 hodin 

Najdete nás u obce BOUZOV-PODOLÍ směrem na Obectov 

V nabídce bude SMRK PICHLAVÝ 

BALÍME DO SÍTĚ ZDARMA! 

Nově nabízíme i frézování kmenů. 

PRO DĚTI bude připravena Ježíškova poštovní schránka, zvonička přání a drobné 
občerstvení ZDARMA (hrnečky s sebou). 

V případě zájmu prodej možný i v jiný den po předchozí domluvě na tel. 602 931 320 

INzERcE
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Mediální partneři: Rádio Čas, akcezabava.cz                                                                               www.mklitovel.cz, www.litovel.eu

11
• 12. 9.–15. 11.   ŠKOLA HUSÁKOVÝCH DĚTÍ
Prostory TIc Litovel, Po–Pá 8–17 hod., So 9–15 hod., vstupné dobrovolné.
Výstava želechovického muzea prezentující školu 80.–90. let 20. stol.

• 3.–29. 11.    DVĚ GENERACE, JEDNA VÁŠEŇ…
Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15 hod., ST 8–17 hod., PÁ 8–13 hod.,  
So 10–13 hod., vstupné dobrovolné.
Výstava obrazů Vojtěcha Mlčocha a Veroniky Gigalové, vernisáž se bude konat ve  
středu 2. 11. v 17 hod.

• úterý 8. 11.     TOULKY SVĚTEM ZA POZNÁNÍM ŽIVOTA S VODOU I BEZ VODY
Malý sál záložny v Litovli, 14 hod., vstupné 20 Kč.
Beseda s cestovatelem Václavem Arnošem pro školní družiny. 

• úterý 8. 11.    THAJSKO A LAOS
Malý sál záložny v Litovli, 18 hod., předprodej 50 Kč, na místě 80 Kč.
cestopisná přednáška Václava Arnoše s fotografiemi a videozáznamy z cest.

• čtvrtek 10. 11.     KONCERT VE VARNĚ PIVOVARU LITOVEL
Varna pivovaru Litovel, 19 hod., vstupné 150 Kč.
Kateřina Englichová – harfa, Felix Slováček jr. – saxofon, koncert v rámci KPH.

• pátek 18. 11.     ZÁVĚREČNÁ KOLONA TANEČNÍHO KURZU
Velký a Malý sál záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: 160 Kč, bez místenky 100 Kč.
Do všech prostor vstup pouze ve společenském oblečení (pánové s kravatou)!!! 

• pondělí 21. 11.    O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA
Velký sál záložny v Litovli, 9.30 a 14 hod., vstupné 40 Kč.
Divadelní pohádka pro MŠ, I. stupeň zŠ a veřejnost.

• středa 23. 11.     CESTA K VODOPÁDŮM
Velký sál záložny v Litovli, 19 hod., předprodej od 350 Kč, na místě +50 Kč.
Divadelní představení s Jiřím Langmajerem a Anežkou Šťastnou.

• 24. 11.–30. 1.    VÝSTAVA NETRADIČNÍCH BETLÉMŮ A PŘÁNÍ PF
Prostory TIc Litovel, PO–PÁ 9–17 hod., SO 9–15 hod., vstupné dobrovolné.
Vyšívané, tištěné, háčkované a jiné betlémy ze soukromé sbírky pana Pavla  
Čunderleho z Pňovic a PF ze soukromé sbírky pana Miroslava Pinkavy z Litovle.

• pátek 25. 11.     25. ROČNÍK PRODEJE VÁNOČNÍ HVĚZDY
Vestibul MK Litovel, 8–16 hod. Pořádá SDRUŽENÍ ŠANcE – sdružení rodičů a přátel 
hematologicky a onkologicky nemocných dětí při Dětské klinice FN v Olomouci za 
pomoci studentů GJO v Litovli.

• pátek 25. 11.     SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Náměstí Př. Otakara v Litovli, od 15 hod, volný vstup.
Účinkují děti z místních mateřských a základních škol a PS SENzAKORD. Bude 
připravena Ježíškova pošta, Ježíškova dílnička, vánoční prohlídky radniční věže, 
vyřezávaný betlém doplněný o nové figury.

• pondělí 28. 11.    KOUZELNÉ VÁNOCE
Náměstí Př. Otakara v Litovli, od 16 hod., volný vstup.
Vánoční zábavný program pro děti i dospělé plný soutěží, zábavy a zpívání.

• středa 30. 11.    VÁNOČNÍ KONCERT HLAS VÁNOC MARTINA CHODÚRA
Velký sál záložny v Litovli, 19 hod., předprodej 300 Kč, na místě 350 Kč.
zazní autorská tvorba z alba Tisíc a jedna noc a známé české i zahraniční písně.

PŘIPRAVUJEME: 
  5. 12. PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA
  5. 12. SLET ČERTŮ, MIKULÁŠŮ A ANDĚLŮ S ONDŘEJEM RUMLEM
  7. 12. ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY S KAPELOU RK BAND
  8. 12. SIRÉNY NA CESTÁCH (zábavná talk show se S. Pogodovou, J. Asterovou  
                a L. Finkovou)
11. 12. VÁNOČNÍ KONCERT SPS KANTIKA
19. 12. ADVENTNÍ KONCERT PS SENZAKORD A JEHO HOSTŮ
                                                                                                                                            změna programu vyhrazena.

Tak jako každý rok Vás chci 
tímto pozvat na své povídání  
o cestách… 
Po loňské přednášce o pěti 
zemích bývalého Sovětské-
ho svazu se letos podíváme 
opět do exotiky. Tentokrát do 

Thajska a do Laosu. I když jsou 
tyto země sousedé, přesto je  
každá z nich jiná.
Thajsko je moderní vyspě-
lá monarchie, kde významný 
podíl na HDP tvoří turistika. 
Většina návštěvníků Thajska 

má namířeno na jih do věhlas-
ných přímořských letovisek, 
jako jsou Pattaya, Phuket nebo 
Krabi. Ale tam já Vás nezavedu!                                                                                          
Z Bangkoku se nejprve vypra-
víme vlakem na sever Thajska, 
k hranicím Myanmaru a Laosu, 
kde si půjčíme motorku a po-
díváme do hor. Projdeme se po 
vesnici etnika Akhů. Navštívíme 
také nádherné město Chiang 
Mai s neodolatelnou atmosférou 
a plné krásných chrámů. 
    Mrkneme se také do města 
Kanchanaburi, abychom zkont-
rolovali, jak dnes vypadá slavný 
most přes řeku Kwai. Po měs-
tečku Lopburi se prohání tisíce 
opic, které obyvatelé města do-
konce krmí. I tam vás zavedu. 
Pak už se mi, i teď, sbíhají sli-
ny při vzpomínce na návštěvu 
plovoucích trhů v Amphawě  
a v místě zvaném Damnoen  
Saduak.

V druhé polovině mého vyprá-
vění navštívíme Laos. Oproti 
Thajsku je to méně rozvinutá  
a o hodně chudší republika, kde 
je doposud turistika v plenkách. 
Ale zajímavostí, které stojí za 
návštěvu, je tady spousta. Napří-
klad zlaté město Luang Prabang 
nebo nádherná krajina u města 
Vang Vieng. Mě nejvíc zauja-
la cesta na Planinu džbánů. Je 
to mystické záhadné místo. Na 
velké ploše je rozeseto přes dva 
tisíce džbánů. O jejich půvo-
du a účelu dodnes nic nevíme. 
Jsou staré 2 000 let a ty největší  
z nich váží až 6 tun!  Je to jedna 
z mnoha záhad, jakých je na naší 
planetě spousta.
Přijďte se podívat na fotografie 
a videa, při kterých vám budu  
o cestách po Thajsku a Laosu 
povídat. I tentokrát se na vás 
bude těšit Václav Arnoš.

MK

Pozvánka do Thajska a Laosu
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Kateřina Englichová patří 
k výrazným osobnostem 
českého interpretačního 
umění. Vystudovala Kon-
zervatoř v Praze a prestiž-
ní Fulbrightovo stipendi-
um jí umožnilo studovat 
na Curtisově Institutu ve 
Filadelfii. V létě 2017 do-
končuje postgraduální 
studium na Hochschule für Mu-
sik Hanns Eisler v Berlíně. Spolu-
pracovala s  významnými umělci, 
soubory a dirigenty jak v  zahra-
ničí, tak u nás. Několik let hrála 
s Filadelfským orchestrem, dále 
například se San Francisco Cham-
ber Orchestra, s  Hongkongským 
symfonickým orchestrem, s Čes-
kou filharmonií a dalšími. Zúčast-
nila se festivalů například v USA, 
Izraeli, Japonsku, Lucembursku. 
Vedla mistrovské kurzy v  USA, 
Kanadě, Hongkongu, Itálii a Lu-
cembursku. Každé léto vede kurzy 
na festivalu Ameropa a harfové 
kurzy v Santuario di Crea v Itálii. 
Za svou činnost obdržela spoustu 
prestižních ocenění a je i porotky-
ní mezinárodních soutěží. 
Felix Slováček ml. absolvoval 
pražskou konzervatoř a studoval 
na Akademii múzických umění  
v Praze. Zúčastnil se mistrovských 
kurzů v rakouském Semmeringu 

(ISA), kde vyhrál v soutěži decho-
vých nástrojů 2009 cenu Antoní-
na Rejchy. Zde také navštěvoval 
kurzy profesorů Michela Lethieca 
a Francaise Bendy. V roce 2010 
absolvoval HAMU s Komorní 
filharmonií Pardubice v cyklu „Ti 
nejlepší“. Působil na postu prv-
ního klarinetisty v Karlovarském 
symfonickém orchestru, se kte-
rým nyní spolupracuje jako sólis-
ta. Úspěšně vystoupil s mnoha hu-
debními tělesy, kde se představil  
i jako zpěvák, klarinetista a sa-
xofonista. Vystupuje na mno-
ha festivalech – ať už jazzových 
nebo klasické či swingové hudby 
jak sólově, tak s orchestry. Je také 
zkušeným dirigentem. Je členem 
Pražského saxofonového kvar-
teta a Eduard Nápravník Tria.  
V roce 2012 se stal dramaturgem 
a producentem Mezinárodního 
hudebního festivalu Eduarda Ná-
pravníka.                                                            MK

Koncert ve varně Pivovaru Litovel

Zpěvák Martin Chodúr 
svým charismatickým hla-
sem a osobitým projevem 
již řadu let oslovuje po-
sluchače různých genera-
cí. Jeho hudební kariéra 
je charakteristická velkým 
žánrovým rozpětím, ak-
centem na melodii a v au-
torské tvorbě i důrazem na 
kvalitní texty. Vánoční kon-
cert přináší posluchačům 
spojení zpěvákova velkého 
hlasu, melodických písní  
a sváteční atmosféry.  
V rámci koncertního repertoáru 
zazní jak autorská tvorba z ak-
tuálního alba Tisíc a jedna noc, 
tak známé české i zahraniční 
písně.Martin Chodúr je nahrál 
na své album Hallelujah vánoč-
ní písně a koledy s  Janáčkovou 
filharmonií Ostrava v roce 2018. 
Mezi ty patří např. Hallelujah, 
Jdou zástupy věrných (Adeste Fi-
deles Pastores), Christmas (Baby 
please come home), Vánoční 
zvon, Pán jde k nám (Oh Holy 
Night) nebo vánoční píseň Síla 
mít rád. Ta získala nejvyšší oce-

nění Platinová dvanáctka v hit-
parádě Českého rozhlasu v roce 
2019. Koncert v délce 90 minut 
je doprovázen šestičlennou ka-
pelou s obsazením těchto ná-
strojů: příčná flétna, dvoje klá-
vesy, elektrická kytara, akustická 
kytara, baskytara, bicí. Vánoční 
koncert si nenechte ujít ve stře-
du 30. listopadu od 19 hodin ve 
Velkém sále Záložny. Vstupné  
v předprodeji je 300 Kč, na mís-
tě 350 Kč. Vstupenky zakoupí-
te v Turistickém informačním 
centru Litovel.                            MK

Vánoční koncert Martina Chodúra

Po bolestném rozvodu přišel  
i o milovanou nevlastní dceru. 
Dokáže to napravit? Fascinující 
jevištní road–movie o hledání 
cesty k sobě i tomu druhému.  
Současný americký dramatik 
Lee Blessing se proslavil vynika-
jící hrou, za niž byl v roce 1988 
nominován na Pulitzerovu cenu 
– A Walk in the Woods. Od té 
doby se stal plodným a velice ce-
něným dramatikem, který však 
na česká jeviště prozatím vůbec 
nepronikl. Duodrama Cesta  
k vodopádům o labilním otci  
a problémové dceři, kteří se 

snaží během cest po americ-
kých přírodních divech (autem 
ujedou 4 405 km!) napravit 
svůj pošramocený vztah, začíná 
únosem a vynucovaným roz-
hovorem a ústí v porozumění 
a odhalení nečekaných trauma-
tických skutečností. Dynamická 
hra nás v každé scéně přenese na 
jinou zastávku jejich společného 
výletu po krajích USA.  Funguje 
jako výstižný obraz společnos-
ti, v níž je těžké najít společ-
nou řeč, ať už mezi generace-
mi, mezi rodiči a dětmi, mezi 
muži a ženami, nebo jen mezi 

názorově nesouzní-
cími osobnostmi. 
Pro Jiřího Langma-
jera je toto již třetí 
role v  Divadle Ungelt. 
Hrají Jiří Langmajer  
a Anežka Šťastná. 
Divadelní předsta-
vení můžete vidět ve 
středu 23. listopadu 
od 19 hodin ve Vel-
kém sále Záložny 
v  Litovli. Vstupné od 
350 Kč v  předprodeji. 
Vstupenky zakoupíte 
v  Turistickém infor-
mačním centru Lito-
vel. Těšíme se na Vás!  
                                      MK

Cesta k vodopádům



14 / ZE SPOLEČNOSTI

Ještě před 30 lety by bylo téměř 
nemožné sestavit tento článek. 
Díky internetu se v  dnešní době 
můžete dostat k  nejrůznějším 
informacím. Většina z nás si tak 
rozšiřuje všeobecné vzdělání, a 
to platí i pro muzejní pracovníky, 
sběratele a věřím, že i pro milov-
níky psů, kterým je článek určen. 
Do kategorie drobných zajíma-
vostí z Litovle by se daly zařadit 
právě tzv. psí známky. Možná 
doma také máte tuto památku 
na svého mazlíčka nebo patří-
te mezi sběratele. Přijďte se do 
muzea pochlubit, budeme za 
to moc rádi. Za dobu existence 
evidenčních známek jen z  úze-
mí České republiky vzniklo od-
hadem několik set tisíc variant, 
takže i začínající sběratel se ne-
musí bát, že by neměl co sbírat.

Nejstarší psí známky světa
Mezinárodní společnost sběra-
telů psích známek nebo chcete-
-li „zvířecích dokladů, evidencí“ 
ISALC existuje od roku 1972, 
tedy rovných 50 let. Více než 
100 členů z  celého světa má 
členskou kartu, mezi nimi i zá-
stupci z  České republiky. Údaj-
ně nejstarší psí známka pochází 
z  města Rostock z  roku 1759, 
jiný zdroj uvádí Amsterdam 

1797, známku ze slitiny podob-
né cínu. 
Pokud se podíváme do bližší 
historie, už v  polovině 19. sto-
letí měla čínská armáda své 
dog tags a v  roce 1870 pruská 
armáda Hundemarken, byly to 
však identifikační známky vo-
jenských jednotek, název je tedy 
trochu zavádějící. 
Na českých známkách jsou za-
hraničními sběrateli obdivovány 
zajímavé tvary a hlavně provedení 
různých psů a psíků + materiály, 
ze kterých jsou vyrobeny. Někteří 
sběratelé se specializují na různé 
letopočty (samozřejmě čím starší, 
tím lepší). Jiným je bližší tvarová 
pestrost psích známek. V  České 
republice dávají pokročilejší bada-
telé přednost zaniklým nebo ma-
lým obcím, roku na známce a je tu 
také významná skupina hledačů 
s detektory, kteří si nejvíce cení 
toho, co sami v zemi objeví. 

Nejstarší psí známky z území Čes-
ké republiky
Za dosud nejstarší českou evi-
denční psí známku se zatím po-
važuje kroměřížská z  roku 1869. 
Města Kroměříž a Olomouc ob-
držela jako první na Moravě po-
volení vybírat poplatky za držení 
psů začátkem roku 1869. Císař 

František Josef I. pak v  roce 
1870 udělil povolení dalším 
městům – Příboru, Moravské 
Třebové, Svitavám, Znojmu  
i Brnu a o rok později Jihlavě  
a Novému Jičínu. Evidence psů 
byla a stále je spojena s vybírá-
ním poplatků za jejich držení 
nebo chcete-li vlastnictví. Platí  
i dnes, že každý příjem do obec-
ní pokladny je vítaný, a tak byli 
zdaňováni domácí mazlíčci  
i pracovní psi. Příslušná znám-
ka zavěšená na obojku sym-
bolizovala zaplacení poplatku, 
daně ze psa. Vedle těchto evi-
denčních známek se v  minu-
losti vydávaly tzv. kontumační 
známky, které značily, že pes 
nemá vzteklinu a zároveň pro-
šel veterinární prohlídkou.
Kdy bylo povolení uděleno měs-
tu Litovli, zatím nevíme. Jisté je, 
že to bylo za německé Litovle  
a známky tedy byly označeny ná-
pisem Littau. Největší české sbír-
ky se pohybují už v řádech tisíců 
kusů, a jak píše jeden z badatelů, 
každá známka uložená do sbírky 
má velkou výpovědní hodnotu 
nejen pro nás, ale hlavně pro příští 
generace. Je to z toho důvodu, že 
známka jako taková je nahrazová-
na moderními mikročipy a stane 
se brzy vzpomínkou a minulostí. 

V současné době totiž 
už existuje centrální 
registr psů.

Psí známky v  našich 
muzeích
Díky českým muze-
ím, která zveřejnila 
zajímavé příběhy mu-
zejního sbírkového 
předmětu, se nám na-
bízejí nové souvislosti  
a možnosti dokumen-
tace. Odhalit historii 
takového předmětu 
dnes totiž můžeme 
např. v okresních 
archivech, pro Li-
tovelsko ve Státním 
okresním archivu 
v  Olomouci. Jsou-li 
dochovány inventáře  
a úřední knihy, mů-
žeme objevit i jméno 
majitele psa, jméno  
a rasu (plemeno) psa 
a také adresu jejich 
tehdejšího bydliště. 
Každopádně je to 
pátrání, které pobaví 
i zkušené archiváře, 
kteří většinou pomá-
hají lidem s  dohledá-
váním informací po 
lidských předcích.

Základní částí evidence je popis 
stavu psí známky – určení tvaru  
a materiálu, na aversu bývá vět-
šinou vyobrazení pejska, ať již 
celého, nebo jen psí hlavy, na re-
versu pak jméno příslušné obce  
a někdy i politický okres (česky, 
německy), letopočet (rok, pro 
který byla platná) a vyražené po-
řadové číslo, pod kterým byla 
známka po zaplacení evidována. 
Pokud ji pes ztratil, často je dnes 
předmětem archeologických ná-
lezů pomocí detektoru kovů. Zda 
se v  minulosti po nějakou dobu 
staré neplatné psí známky ode-
vzdávaly na úřad při platbě za no-
vou nebo zůstávaly u majitelů psů, 
nemáme doloženo. Každopádně 
zkompletovat řadu letopočtů 
psích známek z  jednoho města 
(třeba Litovle) je sběratelská vý-
zva, která čeká třeba právě na Vás.
Určitě Vás taky napadne, kdo  
a z čeho známky vyráběl? Zatím 
nelze spolehlivě odpovědět pro 
celé období 1869 – dosud, ale 
uvádí se menší kovozpracující díl-
ny a nejčastější materiál je mosaz, 
měď, nejrůznější slitiny, později 
i hliník. Protože se známky ko-
lem otvoru prodíraly, docházelo 
k  častým ztrátám. Ve 30. letech  
20. století výrobci přišli s  novin-
kou – do očka známky začali vklá-
dat drobné ocelové nýtky. Mezi 
nejčastější tvary patří kruhy, ovály, 
trojúhelníky, domečky, čtyřlístky, 
čtverce, kosočtverce, pětiúhelní-
ky, šestiúhelníky, zvonečky, srdce 
aj. Nebylo to samoúčelné, protože 
každým rokem se v daném měs-
tě změnil tvar, někdy i materiál.  
Strážci veřejného pořádku tak na 
první pohled poznali, zda má pes 
aktuálně platnou známku.

Psí známka jako předmět sběratelského zájmu
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Jde to i jinak...
19. září byl pro Jungmanku důle-
žitý den. Konečně jsme se naživo 
setkali se dvěma lektory, o jejichž 
náhledu na učení se ve škole baví-
me už dlouho. Jejich knížka Věřte 
letuškám nás provázela na jaře na-
šimi společnými diskusemi.
V  učebně baristů a barmanů na 
SOŠ v Litovli jsme ráno v 8 zahá-
jili osmihodinové setkání. Hodiny 
uběhly rychle. Diskusí, společnou 
prací, sdílením zkušeností i ná-
hledem do naší minulosti, jak nás, 
učitele, naši rodiče vychovávali, 
jak ovlivnili náš současný pohled 
na svět, na vyučování, na hodno-
cení našich žáků. Probírán byl také 
psychologický pohled na věkové 
skupiny žáků, jak s nimi pracovat, 
jak dosáhnout největšího efektu  
a výsledků ve vyučování. 
Od pěti hodin odpoledne pak 
v  naší sborovně lektoři pokračo-
vali v diskusi tentokrát s  rodiči 
našich žáků. U kávy se rodiče 
zajímali vlastně o stejné věci jako 
my dopoledne. Není to signál, že 
nám, učitelům i rodičům, záleží na 
stejných věcech? Že všichni chce-
me, aby žáci a děti v životě uspěli? 
Rodiče se zároveň ptali na běžné 
projevy puberťáků doma v rodině 
a při učení. Opakovaně sborovnu 
naplňovala otázka: „Jak mám při-
nutit svoje dítě, aby se doma učilo?“ 
Zaujal mě jeden příběh. Třeba se 
v něm najdete stejně jako já. 
Chcete, aby doma vaše dítě ukli-
dilo nádobí z  myčky. Oznámíte 
mu to s časovým termínem: „Ne-
zapomeň, do čtyř to uděláš.“ No  
a pak postupně upomínáte: „Máš 
už jenom 15 minut…, dohodli jsme 
se, že to do čtyř uděláš…, tak jsou 

čtyři a ty pořád nic… tak kdy tedy 
vyrovnáš tu myčku???“ No a pak 
stejně nevydržíte a za pár minut je 
nádobí z myčky ve skříňkách. Co 
si zapamatovalo vaše dítě? Vydrž 
hodinu hluku a myčku někdo vy-
klidí. Jak to udělat lépe? Pro radu 
od lektorů si příště na Jungmanku 
můžete přijít sami (Karel Opravil  
a Marek Tvrdoň jsou ze společ-
nosti KAOMAT, www.kaomat.
cz). Tak ať se nám všem ve výuce 
i ve výchově daří. 

Mgr. Eva Hrachovcová, ředitelka

Evropský den jazyků na Jungmance
Svátek jazyků jsme letos v  září 
oslavili trochu netradičním způ-
sobem. Výuku matematiky, pr-
vouky, českého jazyka a jiných 
předmětů na prvním stupni oz-
vláštnili osmáci a deváťáci tím, 
že učili v  anglickém, německém 
nebo ruském jazyce. Tak se napří-
klad páťáci v prvouce naučili části 
těla anglicky, třeťáci v  angličtině 
názvy barev německy, prvňáčci si 
vyzkoušeli ruskou říkanku nebo 
druháci v matematice počítali an-
glicky.
Zajímavý je různorodý pohled 
žáků – učitelů na vlastní výuku:
„Matika se nám povedla, děti byly 
komunikativní, vypadaly šťastně, 
bavilo nás to, rychle to uteklo. Na 
němčinu jsme byly také nachysta-
né, ale žáci moc nekomunikovali, 
ani bonbóny nezabraly, počítač 
taky nespolupracoval, proto mě to 
moc nebavilo.“
„Učila jsem sestru. Většina dětí se 
zapojovala. Sestra byla naštvaná, 
protože prohrála hru, kterou jsme 
jim zadaly. Na učitelku to nevi-
dím.“

„Chystal jsem kar-
tičky a vlajku do 
němčiny. Učení mě 
velice bavilo, proto-
že děti byly opravdu 
aktivní a šikovné.“
„Ze začátku jsem 
se dětí bál a po této 
zkušenosti se dětí 
bojím ještě víc. Ve 
třetí třídě se děti 
nedaly uklidnit,  
a naopak v první skoro nemluvily.“
„Myslím, že se to povedlo. Bylo to 
docela náročné a celkem stresující, 
ale bavilo mě to. Děti velmi dobře 
spolupracovaly.“
„Děti byly hlučné a moc se hlásily. 
Nelíbilo se mi to. Pracovaly celkem 
dobře, ale bylo to strašný. Určitě ne-
chci být učitel.“ 
Jak se zdá, jedni v  sobě objevili 
zálibu ve vzdělávání ostatních, 
druzí svou učitelskou dráhu prá-
vě ukončili. Úspěch celé akce ale 
dokládají kladné ohlasy jak „pra-
vých“ učitelů sledujících výuku, 
tak i samotných žáčků:
„Děvčata z devátého ročníku od-
vedla výbornou práci. Holky měly 
za úkol zopakovat v  matematice 
slovní úlohy. Připravily si kartičky, 
na kterých měly nakreslené obráz-
ky týkající se slovní úlohy. Obrázky 
byly anglicky pojmenované, takže 

se děti naučily nová anglická slo-
va. Sčítaly a odčítaly v angličtině. 
Super... Holky neměly trému ani 
strach, dětem se vyučování líbilo.“ 
„Deváťáci nebyli téměř nervózní. 
Oceňuji promyšlenou přípravu  
i schopnost některých improvizo-
vat během hodiny, reagovat na 
děti.  Pokoušeli se na prvňáčky 
mluvit anglicky ve spojení s obráz-
kem.  Nadšení prvňáčků z výuky 
starších žáků bylo veliké a těší se na 
někdy příště. I po čase na sebe vzá-
jemně reagují na chodbách.“ 
„Holky u nás měly matematiku  
a hodina byla moc pěkně nachys-
taná, zvládaly improvizovat a taky 
jazyk přizpůsobily dětem, hodně 
vysvětlovaly, za mě super. Více 
nervózní byli naši druháci, kdy se 
jim vykouřily z hlavy i jednoduché 
počty.“

Za tým učitelů Mgr. Soňa Purová

  Adventní jarmark spojený  
             se dnem otevřených dveří

Kde? ZŠ Litovel, Jungmannova ul.         Kdy? 24. 11., 15 –18 hod.
Co? Adventní dílny, vystoupení dětí, fotokoutek, otevřené třídy

Přijďte se podívat, jak se vaše děti učí. 
Občerstvení zajišťuje Spolek rodičů a přátel školy.

Střípky z Jungmanky

Psí známky z Litovle
Díky internetu Vám můžeme 
představit obrázky čtyř histo-
rických psích známek z let 1895  
a 1896 z  tehdy ještě němec-
ké Litovle a dále z  roku 1905  
a 1912 (viz foto str. 14), kdy už 
byla Litovel pod českou sprá-
vou. Díky aktivní občance paní 
Marii Hrubé se nám podařilo 
získat informaci o protektorát-
ní psí známce z  Litovle z  roku 
1940 včetně  dobové fotografie. 
Na snímku z  roku 1937 je hrdý 
nositel známky dobrman Haryk 
spolu s  maminkou paní Hrubé, 
tehdy ještě slečnou Marií Valou-
chovou. To je tedy stručný příběh 
ve své době obyčejných věcí, kte-
ré pomalu mizí. Děkujeme za za-
půjčení a souhlas s publikováním 
známky i fotografie.

I v současnosti vybírá město Lito-
vel poplatek za psa. Do roku 2003 
se vedla pouze papírová eviden-
ce, od ledna 2004 se začala pou-
žívat nově elektronická evidence. 
Na území města včetně místních 
částí bylo v roce 2021 evidováno 
1234 psů, pro rok 2022 jsou čísla 
podobná. Pro informaci odka-
zuji na aktuálně platnou Obecně 
závaznou vyhlášku města Litovel 
č. 5/2019, o místním poplatku ze 
psů, která je dostupná na webu 
města. Pro městskou kasu dnes 
představují příjmy z  tohoto po-
platku cca 300.000 Kč ročně. Psí 
známka dnes má již několik let 
stejný tvar a motiv, nápis město 
Litovel a čtyřčíslí, pod kterým 
je majitel i pes zaevidován. Jedi-
nou drobnou změnou je lesklá 
a matná podoba – viz obrázek. 

Dodavatelem psích známek je 
pan Milan Trunečka z Chvalčova 
a poslední objednané a dodané 
číslo z  loňského roku je 8.199. 
Tímto děkuji osloveným pracov-
níkům Městského úřadu Litovel 
za informace.

Vážení čtenáři, omlouvám se za 
případné nepřesnosti v článku, 
protože sám pejska nemám. Vě-
řím, že se najde nadšenec, kte-
rého téma osloví a zakousne se 
do něj. Pak např. zjistí, kolik psů 
bylo v Litovli na konci 19. století 
nebo v různých letech 20. stole-
tí, jaké tvary Litovel používala, 
zda existují papírové evidence  
v archivech, nebo rozšíří poznání  
o příběhy spojené s historií psích 
známek.  

Za litovelské muzejníky RoN



Mateřské centrum Rybička
cHARITNÍ MATEŘSKÉ cENTRUM RYBIČKA (Jarmila Dospivová)

UKÁZKOVÁ HODINA A ZÁPIS DO MINIŠKOLKY
• úterý 1. 11., od 8.30 do 11.30 hod.
Pro děti od 2 let. S sebou svačinu, pití, přezůvky.
Tato lekce je zdarma pro nové děti, dále již platba předem, dle přihlášení.
Možnost docházky 1–3x týdně (úterý, čtvrtek, pátek). cena za dopoledne 160 Kč.

BAZAR  HRAČEK  A  DĚTSKÝCH KNIH – prodej od maminek
• středa 9. 11., 8.00 –16.00 hod.
Prodej hraček, dětských her, dětských knížek. Přijďte si vybrat, přijďte si nakoupit.
Pokud chcete prodávat, přihlaste se v Mc.
  
USPÁVÁNÍ BROUČKŮ A zVÍŘÁTEK - LAMPIČKOVÝ PRŮVOD
• středa 16. 11., odchod z náměstí od knihkupectví p. Lindušky v 16.45 hod. 
zveme všechny rodiče a prarodiče s dětmi, pojďte s námi za paní zimou, uspat všechny 
broučky k lesní chatě Doubravě. Na každého malého účastníka čeká dárek.
Vyrobte si své světýlko (lampičku) a vezměte krmivo pro zvěř.
Možnost občerstvení, výtěžek určen na podporu projektů Mc Rybička.

18. 11. Mateřské centrum zAVŘENO
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Ve dnech 29. a 30. září se naši 
žáci šestých tříd zúčastnili adap-
tačního kurzu v  resortu Radí-
kov – Chata pod Věží. S našimi 
žáky jsme zamýšleli, že bychom 
v  tamějších chatkách přespali, 
ale co čert nechtěl, babí léto ne 
a ne přijít. Proto jsme rozhodli, 
že v Radíkově společně strávíme 
celý den a večer pojedeme zpět 
do Litovle. A co jsme si z  akti-
vitami nabitého čtvrtka odvezli? 
Spoustu nádherných zážitků, no-
vých přátelství a nových doved-
ností. Zahráli jsme si zajímavé 
hry, nejvíce oblíbenou však stále 
zůstávají Lidé domky. ☺ Kromě 
vydatného oběda a pořádné por-
ce špaget k večeři jsme náš spo-
lečný čtvrtek završili opékáním 
špekáčků, k němuž nám zahrála 
na kytaru paní sboristka Iveta 
Navrátilová. Moc jí tímto děku-
jeme, že nás navštívila. 
V pátek jsme se opět a zase sešli 

– tentokrát však ve škole. Jídelna 
se na celé dopoledne proměnila 
v  herní pole. Abychom nikoho 
nerušili (a ostatně venkovních 
aktivit jsme si ve čtvrtek užili 
dosyta), usedli jsme většinou 
spíše ke stolům a tvořili na papír. 
Vyvrcholením celého kurzu pak 
byla reflexe a závěrečné hodno-
cení. Naši náladu, řadu aktivit 
a her můžete zhlédnout v  při-
praveném videu paní učitelky 
Švecové, která jej pro nás ráda 
vyrobila. 
Jako organizátor celé akce tímto 
velmi děkuji paní učitelce Šve-
cové, panu učiteli Rakowskému, 
paní asistentce Gajdošové a paní 
psycholožce Křížové, bez nichž 
by náš adaptační kurz nebyl tak 
vydařený. V  neposlední řadě 
děkuji našim šesťákům, že se 
v  hojném počtu účastnili a byli 
naprosto skvělí! ☺ Děkujeme.

Mgr. Petr Šulc

Adaptační kurz 6. ročníků

Září na gymnáziu Jana Ople-
tala se jako každý rok nese ve 
znamení seznamování – žáků 
nových ročníků mezi sebou, se 

školou, s  pedagogy. První roč-
níky strávily 3 dny v rekreačním 
středisku v  Javoříčku, prima se 
s  vydatnou pomocí žáků ok-
távy adaptovala v  okolí školy. 
I třídy, které už se znají léta, si 
ale zaslouží strávit nějaký čas 
mimo školní budovu a poznat 
se zase trochu jinak než ve třídě.   
O to se pro kvartu stará záři-
jový pobyt na Rejvízu, druhé 
ročníky mají vždy v  plánu ná-
vštěvu lanového centra Proud 
v  Olomouci. I přesto, že poča-
sí letos úplně nepřálo, protože 
babí léto si dalo na čas, byly tyto 
akce velmi povedené. Letos byla 
sportovní aktivita v  lanovém 
centru navíc o to zajímavější, že 
to byla zároveň soutěž s  legio-
nářskou tematikou. Dvě nejlepší 
družstva zároveň postoupila do 
celostátního finále a neztratila 
se ani v něm! Možná si někteří 

z  čtenářů vzpomenou, 
že loňské září se naše 
škola stala hostitelem 
Valného shromáždění 
Sítě přidružených škol 
UNESCO, k  nimž jako 
jediná škola v Olomouc-
kém kraji patříme. Je vel-
mi milé, že při letošním 
zasedání v  Liberci se na 
nás obrátilo mnoho těch, 
kteří loni Litovel navštívili, 
a ještě jednou poděko-
vali za výbornou organi-
zaci a program. Na dva 
dny v  Litovli vzpomínají 
opravdu v  dobrém. Sekunda se 
zase díky zájezdu do Archeoskan-
zenu v Modré na pár hodin ocit-
la v  období Velké Moravy. Díky 
zajímavému výkladu opravdu 
zapáleného průvodce mohli žáci 
nasát nejen informace, ale i něco 
málo z  atmosféry této vzdálené 

doby. Začátek školního roku bývá 
vždycky nabitý nejen opakováním 
látky loňského roku, ale právě  
i mimoškolními aktivitami. 
A o těch dalších, které právě pro-
bíhají, nebo nás čekají, vás bude-
me rádi informovat.

PhDr. Lenka Viktoříková

Září na Gymnáziu Jana Opletala

Ve středu 21. září si celkem 62 žáků z  kraje 
převzalo ocenění Talent Olomouckého kraje 
2022. Tuto cenu získávají nejlepší školy, žáci  
a studenti, kteří dosáhli mimořádných výsledků 
v mezinárodních, ústředních či krajských kolech 
soutěží. 
Cílem projektu je napomoci rozvoji talentované 
mládeže v Olomouckém kraji a podpořit školy, 
které se systematicky věnují péči o talenty.  Mezi 
oceněnými nejúspěšnějšími školami a gymnázii 
v  kraji se ZŠ Vítězná umístila na 2. místě  
a získala finanční odměnu 15  000 Kč na rozvoj 
talentovaných žáků. Mezi pěti nejlepšími žáky v kraji v oboru technickém 
a dovednostním se umístila Zuzana Smetanová na 2. místě a Veronika 
Zajíčková, bývalá žákyně školy, na 5. místě. Všem blahopřejeme.

Mgr. Zuzana Absolonová, ředitelka

ZŠ Vítězná Talentem Ol. kraje
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Po útlumu sportovní činnosti 
způsobenou v  roce 2020 a 2021 
covidem se aktivity ve sportovním 
ježdění rozjely letos naplno.
Pro málo znalé specifik jezdecké-
ho sportu je nutno říci, že sport 
i chov musí být v  symbióze, obě 
složky musí být propojeny. K po-
sílení a kontrole tohoto organizují 
Asociace chovatelů českého teplo-
krevníka (ASCHK), Česká jezdec-
ká federace (ČJF) a Ministerstvo 
zemědělství (MZ)  Kritéria mla-
dých koní (KMK), kde se mladé 
koně testují.
Jednotlivé ročníky: 4letí, 5letí, 6letí 
v  konkurenci s  vrstevníky stejně 
starými z  ČR, ale i dovezenými 
z  Německa, Holandska, Belgie… 

ukazují svoje schopnosti. Hod-
nocena je jezditelnost, pohyb po 
parkuru, skokové schopnosti, síla 
odrazu, šikovnost.  Hodnotí zpra-
vidla tři komisaři. Na letošní finále 
KMK, konalo se v Písku, byl pro 
zvýšení objektivity pozván i ko-
misař z Německa. Náš klub HJK 
reprezentující město Litovel měl 
ve finále zastoupení.  Mezi 4letý-
mi startoval Rolex Šargoun. Ve 
finále se předvedl velmi nadějně. 
Po 1. kole byl na pátém místě. Po 
druhém kole méně zdařilém klesl 
na 8. příčku, což je v republiko-
vé populaci 4letých velmi dobré 
umístění. Pozitivně byl hodnocen 
především německým komisa-
řem. U Rolexe Šargoun vyzdvihl 

skokové dispozice a 
predikoval dobrou 
sportovní kariéru.
Slušně se předvedly 
i 5leté klisny  Resia 
Šargoun – finále ne-
šla z  důvodů zdra-
votní indispozice, a 
Mon Cherie D. Ab-
solvováním parku-
ru na 120cm výšce  
skončila v polovině 

startovního pole. O tyto úspěchy 
se zasloužil jezdec Pavlíček Jan, 
který koně na kolbištích předváděl 
a především připravil.
Radost a dobrou prezentaci klubu 
a města odvedli poníci. Ve dnech 
18. 8.–22. 8. na Mistrovství ČR ve 
Zduchovicích  barvy HJK a města 
Litovel hájil a nesl na hřbetě  Maon 
Šargoun – 10letý hřebec. V sedle 
měl Veroniku Tůmovou a v nejná-
ročnější kategorii (skákal tři kola 
výšku 110 cm) získali bronzovou 
medaili po náročném rozeskako-
vání.
Na témže MČR 6letá Metsabé 
Šargoun s  jezdcem Václavem 
Humplíkem skončila po rozeska-
kování  na čtvrté příčce, což je pro 
tuto mladou klisničku vynikající 
úspěch. Radost nám přinášela  
i mladá Miriam Šargoun.
Mimo stávajících opor v  týmu 
Pavlíčka J., Bulákové P., Řezníčka 
Dominika, Kramplové Al. klub 
posílila Kvasničková Kristýna 
s  koněm Nelson, Kyjevská Kate-
řina a její koně Filia a Colato R,  
Schmit Emilly a její koník Mana 
Šargoun i Benešová Eliška a její  
kůň Santos, dále Eliška Hegero-

vá a Alesandria a Eliška Erlecová 
s Dantem. Stejně jako malá Dolly 
a její jezdkyně Pavlíčková Eliška  
a rovněž Madia Šargoun a Klaudie 
Vyhnálková.
Letošní výsledky poníků i velkých 
koní ukazují na dobrou chovatel-
skou a trenérskou práci v  našem 
HJK Litovel. Jezdecký sport je ná-
ročný časově i finančně – startov-
né, doprava na závody, veterina, 
krmivo apod.
V roce 2023 si připomeneme  
140 let od vzniku organizované-
ho jezdectví v Litovli – r. 1883 byl 
v Litovli založen při Sokole jízdní 
oddíl Záporož. Myslíme si, že koně 
na Hanou patří i vzhledem k his-
torii a tradici. Proto i malá pomoc 
či vstřícnost je pomocí a vyřešení 
některých problémů nám usnadní 
a ulehčí provoz klubu a sportová-
ní. V  tomto směru bychom rádi 
s městem dále jednali. Děkujeme 
městu za dosavadní podporu, po-
kud nové vedení města by nás při-
jalo, realizace některých myšlenek 
a nápadů by nám mohla v činnosti 
pomoci. Zároveň také děkujeme 
ZD Unčovice za spolupráci.

Mgr. Josef Pokorný,  předseda

INzERcE

 

 

 

Nabízíme k prodeji palivové dříví 
 

 

V nabídce měkké i tvrdé dříví. 
Varianty štípané rovnané v metrových délkách nebo sypaná 

polínka. 
 

 
 

Objednávky přijímáme na telefonním čísle 

731 003 719 
 

 

Sportovní sezóna 2022 v Hanáckém jezdeckém klubu Litovel
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Tým ASS Brno e-Finance vyhrál 
letošní mistrovství ČR extrém-
ních tříčlenných štafet Litovel 
Bobr Cup. Trio Jáchym Kovář 
(běh), Jan Jobánek (MTB) a Ka-
mil Mrůzek zvítězilo o tři mi-
nuty čtyřicet jedna vteřin před 
druhým týmem Kalokagathia 
Aliance. Kajakář Kamil Mrůzek 
vyhrál v  Litovli už pojedenácté 
a vylepšil vlastní rekord. Devíti-
násobný mistr světa ve sjezdu na 
divoké vodě v cíli děkoval svým 
kolegům z  týmu. „Dnes to pro 
mě bylo dost jednoduché. Všech-
no důležité udělal Jáchym a Hon-
za, kteří své úseky vyhráli. Dostal 
jsem štafetu s  velkým náskokem  
a já to jen udržel do cíle,“ usmí-
val se Kamil Mrůzek. 
Druhé místo si z  Litovle odvá-
ží trojice Vít Pavlišta, Michal 
Kaněra a Adam Satke. O stříb-
ru týmu Kalokagathia Aliance 
bylo rozhodnuto už po dru-
hém úseku. Letošní mistr světa 
ve sjezdovém sprintu v  závodě 
družstev Adam Satke ztrácel na 

Mrůzka na závěrečné předávce 
více než pět minut. Satke sice na 
kajaku na Mrůzka stáhl minutu 
a tři čtvrtě, ani to ale nemohlo 
stačit. „Když se jelo naposledy 
v roce 2019, tak jsme s kluky byli 
třetí, letos bereme stříbro, takže 
už nám zbývá jen vyhrát. Letos 
ale bylo vítězství daleko. Gratu-
luju Kamilovi a jeho týmu a dě-
kuji svým parťákům,“ zhodnotil 
závod vítěz kajakářského úseku 
Satke. 
Bronzové medaile na  MČR tří-
členných extrémních štafet vyjel 
tým ASS Brno Extreme ve slo-
žení Milan Janata, Adam Pilčík  
a Pavel Srbecký. 
Zcela jednoznačný průběh měla 
kategorie žen, kterou vyhrálo 
družstvo Kalokagathia Aliance 2 
ve složení Barbora Macurová 
(běh), Simona Spěšná (horské 
kolo) a Martina Satková (kajak). 
Základ vítězství položila Bar-
bora Macurová, která doběhla 
celkově třináctá. „Byla jsem tu 
dnes poprvé a jsem hrozně spo-

kojená. Když mi Tomáš Svoboda 
(manažer týmu) volal a řekl, že 
tu jsou brody, tak jsem hned sou-
hlasila. Při jednom brodění jsem 
si sice narazila nohu, ale snad to 
bude v pohodě,“ hodnotila závod 
Macurová. Ve vítězném týmu se 
představila kajakářka Martina 
Satková. Mnohonásobná mis-
tryně světa ve sjezdu letos dala 
přednost slalomu na divoké vodě 
a v Litovli jela na sjezdovém ka-

jaku vůbec poprvé v sezoně. „Je 
to tak, letos jsem na sjezďáku vů-
bec nejela, takže to pro mě byla 
skutečně na konci roku premiéra. 
Klidně bych brala pouze jedno 
kolo, ale nakonec jsem to zvládla 
docela dobře,“ narážela na dél-
ku tratě Satková, která obsadila 
mezi muži skvělé páté místo. 
„Já to tady mám moc ráda. Je to 
takové pěkné zakončení sezony  
a možnost se potkat i s  jinými 
sportovci,“ dodala Satková.
V  Litovli závodili i jednotlivci 
v  rámci kategorie Bobr Man. 
Potřetí ze čtyř ročníků v  tomto 
klání vyhrál David Jílek. 

Litovel Bobr Cup se jel na Hané 
po dvacáté šesté. Poslední dva 
ročníky se kvůli covidu neusku-
tečnily. Obnovené premiéry zá-
vodu se zúčastnilo šedesát týmů 
a čtyři jednotlivci.

Tisková zpráva

Kamil Mrůzek pojedenácté vyhrál Litovel Bobr Cup

Fanoušci a obdivo-
vatelé silových spor-
tů, kteří v sobotu  
24. září za slunečného 
odpoledne zavítali do 
areálu Pivovaru Litovel, 
byli svědky velké silácké 
show se strhující atmo-
sférou – mezinárod-
ních závodů WORLD 
GRAND PRIX U 105 
MEMORIÁL GUSTA-
VA FRIŠTENSKÉHO. 
Již podruhé se v České 
republice utkali strong-
mani střední váhy na 
nejnáročnějším závodu 
v této disciplíně. Cel-
kem 14 nejsilnějších mužů světa 
ve váhové kategorii do 105 kg 
se utkalo ve skutečně pěti bru-
tálních soutěžních disciplínách.  
A mě velice potěšilo, že závod 

těch nejlepších „stopětkařů“ 
světa byl právě v Litovli a přední 
místa obsadili právě Češi. Gus-
tav by na své následovníky byl 
patřičně hrdý.
                             Zdenka Frištenská

Závody strongmanů v LitovliInzerce



SPORT / 19

Náš tým mažoretek se probo-
joval přes postupová kola aso-
ciace ČMTF a finále ČR až na 
Mistrovství Evropy asociace 
EMA, které se konalo v krás-
ném přímořském městě Zadar 
v Chorvatsku. Soutěžit odjelo 
12 juniorek a 8 seniorek. V pá-
tek probíhala soutěž sólistek,  
v sobotu šla naše velká forma-
ce juniorek pochodové defilé  
a v neděli předvedly juniorky 
pódiovou skladbu. Všechna 
naše děvčata se ukázala ve vý-
borné formě a jejich umístění 
na Mistrovství Evropy bylo vel-
mi úspěšné.
Velkou zásluhu na výborné re-
prezentaci mají všechny naše 
mažoretky a také naše trenérky 
Barbora Zlámalová a Natálie 
Elgnerová, které děti skvěle při-
pravily. Zvláštní poděkování pa-
tří Báře Zlámalové, která musela 

s velkou formací 
juniorek vypilovat 
nejen pódiovou 
skladbu, ale také 
ji doplnit o slav-
nostní nástup a 
odchod a k tomu 
ještě natrénovat 
během letních 
prázdnin pocho-
dové defilé. Pod 
jejím vedením to 
zvládla děvčata na 
výbornou.
Tradicí na tom-
to ME je sobotní 
program v cen-
tru Zadaru, kdy 
starosta města vítá zástupce 
jednotlivých týmů. Za město Li-
tovel jsme panu starostovi pře-
dali dárkové balení piva Litovel, 
ze kterého měl velkou radost,  
a také knihu o Litovli. Potom 

následoval slavnostní průvod 
všech týmů historickým cent-
rem města, jejich nástup a při-
vítání zástupci asociace EMA. 
V centru Zadaru v sobotu od-
poledne předvedly týmy pocho-

dové defilé a večer probíhalo  
i vyhlášení výsledků sóloforma-
cí. Atmosféra byla nezapomenu-
telná nejen pro mažoretky, ale 
také pro přihlížející diváky.
Děkujeme všem sponzorům, 
městu Litovel a rodičům dětí za 
podporu. Jsme rádi, že jsme se 
mohli ME v Zadaru zúčastnit. 
Odvezli jsme si mnoho spor-
tovních zážitků, ocenění a také 
jsme se stihli, možná už letos na-
posled, okoupat v moři i poznat 
krásy historického města Zadar. 
   Mažoretky Linetbells Litovel z.s.

Mažoretky Linetbells Litovel na Mistrovství Evropy

Duo senior baton profi J. Štaffová a B. zlámalová 2. místo a titul I. Vicemistryně
Trio senior baton profi K. Poledníková, K. Šotolová, Š. Pečová 2. místo a titul I. Vicemistryně
Trio senior baton profi N. Elgnerová, S. Arnošová, D. Slouková 3. místo a titul II. Vicemistryně
Sólo senior baton profi J. Štaffová 6. místo
Velká formace junior profi v celoevropské konkurenci krásné 5. místo

Celorepubliková sou-
těž pod názvem „Pla-
veme s městem“ je pro 
náš bazén již tradiční 
každoroční akcí (ko-
nala se 5. října).
Naše město se letos 
umístilo na 6. místě 
ze 17 měst v kategorii 
do 20 tisíc obyvatel. 
Všichni účastníci, 
kteří odplavou libo-
volným stylem 100 m, dostanou 
malý dárek.
Celkový počet 305 účastníků 
opět zajistily děti ze ZŠ Vítězná, 
ZŠ Jungmannova a ZŠ Haňovice 
spolu se svými  učiteli a učiteli 
plaveckého bazénu. 
Nejlepší čas zaplaval pan Voj-

těch Milo – 1:16 min., z řad dětí 
žáci ZŠ Vítězná Litovel: Barbora 
Gelová, 9. A – 1:45 min., Matěj 
Piňos, 8. D – 1:41 min.,  z I. stup-
ně žáci 5. třídy  Radek Maitner 
– 2:01min. a Matyáš Dokoupil – 
2:13 min.
Nejstarším účastníkem je také 
již tradičně pan Karel Mikuli-

ca (85 let), paní Květa 
Remešová a z nejmlad-
ší generace František 
Táborský – 18 měsíců  
(s tatínkem).
Výsledková listina je 
k  nahlédnutí na webu 
www.caspv.cz. Děkuje-
me všem za účast.
Za kolektiv bazénu Mgr.  
    Miroslava Gottfriedová

Plaveme s městem
Ve středu 28. září pro-
běhl již šestý pěší výlet, 
který pořádalo Turistic-
ké informační centrum 
Litovel. 
Tentokrát trasa vedla na 
nejvyšší vrchol Drahan-
ské vrchoviny, který se 
pro tvar svého hřebene 
ve tvaru kosiště nazývá 
Velký Kosíř, a v míst-
ním nářečí získal název 
„Hanácké Mont Blanc“. 
I se svými 442 metry 
nabízí krásné výhledy 
do malebného okolí.  
Výlet jsme začali cestou 
vlakem do Kaple. Pokra-
čovali jsme příjemnou 
procházkou, která nás 
dovedla na Velký Kosíř, 
na vrcholu jsme si trasu zpestřili 
výstupem na rozhlednu a opéká-

ním špekáčků. Po krátké zastáv-
ce jsme pokračovali přes Malý 
Kosíř do Slatinic, kde jsme pro-
šli lázeňský park, načerpali sílu 
v místní cukrárně a vydali se na 
nádraží na cestu zpět do Litovle.  
Výlet se vydařil, počasí nám 
přálo a my se těšíme zase za rok 
na malé i velké turisty. 
                                         TIC Litovel

Pěší výlet na Velký Kosíř za námi



Noc na litovelskémNoc na litovelském
KarlštejněKarlštejně  

 Dům dětí a mládeže Litovel pořádá akci

Kdy: 5. 11. 2022 v 18 hod.

Kde: Gymnázium Jana Opletala v Litovli
 Ukončení: 5. 11. 2022 ve 22 hod.

Děti, co se nebojí, čeká noc plná her, kvízů, napětí, zábavy
s kapkou strašení a dobrodružství.

Co s sebou – jídlo, pití, přezůvky.
Přihlášky (najdete je na stránkách www.ddmlitovel.cz – ke

stažení – přihláška na akci) odevzdat do 3. 11., a to osobně v DDM
Komenského ul. nebo na e-mail pospisilova@ddmlitovel.cz. 

Platby je možné zasílat na účet 19-1172770217/0100, VS 3002 nebo
osobně v DDM Komenského denně do 17 hod.

Bližší informace na tel.: 720 995 102 nebo pospisilova@ddmlitovel.cz

Cena: 200 kč za dítě

Moncifal

Děti si vyzvednout ve 22 hod.

Dům dětí a mládeže Litovel pořádá 
podzimní kolo výstavy

Domácí mazlíčci      
KDE     Budova DDM na Komenského ulici

KDY     Sobota 12. listopadu
             Přejímka zvířat je od 8.00 hodin                                          
             Vstup pro veřejnost od 9.00 hodin

CENA   30 Kč za jednu expozici 
             Vstupné za osobu 30 Kč

 Vystavovat lze zvířátka kromě psů a koček, 
vždy ve vlastní kleci či teráriu. 

 
Pro soutěžící budou připraveny pěkné odměny!

             Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 10. listopadu.

Veškeré další informace na tel. 775 550 964, 725 823 618,
e-mail: p.sova@ddmlitovel.cz.

Dům dětí a mládeže Litovel pořádá

   VÁNOČNÍ SBÍRKU 
PRO PSY 

A KOČKY V ÚTULCÍCH 
Sbíráme: použité bavlněné povlečení, deky, pelíšky,

hračky, granule, konzervy, kapsičky, pamlsky,
vodítka, obojky, misky a jiné chovatelské potřeby. 
Veškeré dary můžete nosit od pondělí do čtvrtka 

do DDM Litovel, Komenského ul. 719/6 
od 8 do 16.30 hod. Sbírka bude probíhat do 16. 12.

Poté budou darované věci převezeny do psího útulku
ZASTAVME UTRPENÍ ŽEROTÍN a KOČIČÍHO DEPOZITA

PÍŠÁNEK UNIČOV. 
Bližší informace u Šárky Venské, tel.: 739 655 803,

e-mail: s.venska@ddmlitovel.cz

PODZIMNÍPODZIMNÍ
KRÁSAKRÁSA  

Výstava prací dětí mateřských škol,
školních družin 

a zájmových kroužků DDM.

• VÝSTAVU •

1.–30. 11. 2022
Městská knihovna, nám. Svobody 675, Litovel 

Výstava bude zpřístupněna 
v otevíracích hodinách knihovny.  

Dům dětí a mládeže Litovel pořádá 


