
Z obsahu: 

Litovelská Hanačka byla založena na pod-

zim r. 1981, ale její kořeny sahají do nedale-

kých Slatinic, kde už od roku 1945 pracoval 

později velmi úspěšný a známý soubor Hanač-

ka Slatinice. Jeho tehdejší dlouholetá choreo-

grafka, paní Valerie Hladká, pomohla při zro-

du a růstu nového litovelského folklorního 

souboru. 

V době, kdy v Litovli soubor teprve vznikal, 

Hanačka ve Slatinicích čelila nemalým obtí-

žím, a to nejen finančním. Nakonec vše došlo 

tak daleko, že se oba soubory spojily „pod 

křídla“ tehdejšího Spojeného závodního klubu 

ROH Tesly Litovel, a tím vznikl velmi dobrý 

základ útvaru zájmové umělecké činnosti, 

Hanáckého souboru písní a tanců Hanačka 

Litovel. Vedoucím souboru byl pan Jan Holin-

ka, choreografkou paní Valerie Hladká – oba 

ze Slatinic. Ředitelem SZK byl tehdy pan 

Stanislav Klein. Při založení souboru pomáha-

li pan Antonín Grepl a paní Jana Baroňová. 

Pro soubor byly pořízeny zcela nové kroje, a 

to jak nejčastěji užívané kroje sváteční, tak i 

kroje všední (pracovní) a nádherné kroje sva-

tební. Hanačka tehdy čítala 12 tanečních párů 

a doprovázela ji Dechová hudba Haná, vedená 

panem Oldřichem Jaklem. 

Nastalo několikaleté úspěšné období plné 

vydařených vystoupení nejen v nejbližším 

okolí, ale i v zahraničí. Nejvíce vzpomínaným 

byl 12denní zájezd vlakem do Volgogradu     

(v tehdejším SSSR) v roce 1986. Bylo s ním 

spojeno tolik vzpomínek na zážitky jak veselé, 

tak i komplikované, že to byl nejvyhlášenější 

zájezd z tehdejší doby. Kromě toho soubor 

vycestoval i do NDR a na Slovensko do tehdy 

družebního města Revúca.  

Avšak po letech úspěšných přišla i léta těž-

ká. Po roce 1989 upadal zájem o práci v sou-

boru nejen ze strany doprovodné hudby a ani  

v porevoluční společnosti zájem o folklór 

nebyl. Dechovka časem přestala existovat a 

Hanačka byla bez muzikantů. Ředitelkou SZK 

byla paní Jana Konečná a Hanačku měla na 

starosti paní Zdeňka Weberová, kterou později 

vystřídala paní Jarmila Bruštíková. Podařilo se 

na čas získat Cimbálovou muziku Šumica 

vedenou panem Pavlem Zlámalem z Lutína, 

která nás (mimo svoje vlastní akce) doprová-

zela. Ne vždy však na nás měla čas, takže od 

roku 1996 jsme byli opět bez muziky.  

Nastala opravdová krize, protože v souboru 

skončila i choreografka paní Valerie Hladká. 

Tehdy jsem nastoupila na její místo a snažila 

se, aby soubor zcela nezanikl. V tomto několi-

kaletém těžkém období nás při vystoupeních 

doprovázel p. Milan Vybíral na klávesy. I 

když vynakládal velké úsilí, tak živí muzikanti 

prostě chyběli. Přesto jsme mu vděční za to, že 

nám pomohl překonat kritické období a udržet 

Hanačku při životě. 

Obrat k lepšímu nastal v roce 2000, kdy se 

novému řediteli Městského klubu Mgr. Jaro-

slavu Krestýnovi podařilo založit novou mla-

dou muziku, která tanečníky nyní už 10 roků 

úspěšně doprovází na nejrůznějších akcích od 

menších, místního charakteru, až po meziná-

rodní folklorní festivaly doma i v zahraničí. 

Další významná změna v souboru nastala    

v červnu 2006. Po 25 letech zastřešování zři-

zovatelem (Městským klubem a jeho před-

chůdci) bylo dalším novým (ale krátkodobým) 

ředitelem Městského klubu panem Jiřím Krá-

lem doporučeno souboru osamostatnit se. Po 

několika měsících příprav a vyřizování organi-

začních záležitostí byl soubor zaregistrován 

Ministerstvem vnitra jako občanské sdružení 

„Folklorní soubor Hanačka“ a následně od 

Městského klubu odkoupil kroje a rekvizity. 

Současně však v té době z Litovle odešel do-

savadní vedoucí muziky Mgr. Milan Novák. 

Soubor byl i s muzikou znovu na začátku. 

Předsedkyní celého souboru (Občanského 

sdružení Folklorní soubor Hanačka) a vedoucí 

taneční složky „Hanačka“ zůstala Stanislava 

Kulatá. Vedoucí dětského souboru „Hanáčci“ 

zůstala paní Pavla Bezová a vedení „Hanácké 

muziky“ převzal Mgr. Robert Najman.  

Soubor začal úspěšně spolupracovat s MAS 

Region Haná na realizaci významného projek-

tu Hanácká svatba, na který jsme v roce 2006 

vyhráli výběrové řízení. Naše úspěšná Hanác-

ká svatba byla v následujících 3 letech celkem 

16x opakována, vždy s velkým úspěchem       

u nadšených i dojatých diváků. Naši Hanáckou 

svatbu si natáčela i Česká televize a část z ní 

zařadila do svého pořadu „Na cestě po Hané“. 

V letošním roce jsme navázali spolupráci 

s MAS Moravská cesta, s jejíž pomocí bude-

me v příštím roce částečně doplňovat krojové 

vybavení souboru (především pracné a finanč-

ně nákladné části krojů). 

Za uplynulých 30 let prošlo souborem asi 

120 členů (tanečníci, dětský soubor, dechov-

ka) a uskutečnilo se nespočet vystoupení a 

akcí. Ze zakládajících členů z roku 1981 jsme 

v souboru zůstali už jen tři. 

Počet vystoupení se stupňoval hlavně v po-

sledních dvanácti letech. Z asi osmi vystoupe-

ní v roce 1999 přes 15, 20 a 30 jsme postoupili 

až na 40 akcí v letošním roce. Za těchto po-

sledních, zatím nejaktivnějších dvanáct roků 

to bylo celkem asi 300 vystoupení a akcí.   
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INFORMACE  2 

Zavádění elektronických OP 

V souvislosti se zaváděním e-OP (občanský průkaz se strojově čitel-

nými údaji a kontaktním elektronickým čipem) jsou naplánovány tech-

nologické odstávky systému CDBP (cestovní doklady s biometrickými 

prvky). 

 

Cestovní doklady 
 

První odstávka: od 17. listopadu 2011 od 6 hod. do 21. listopadu  

   2011 do 6 hod. 

Druhá odstávka: od 23. prosince 2011 od 16 hod. do 2. ledna 2012  

    do 6 hod. 
 

V této době nebude moţné zpracovávat ţádosti o vydání e-pasů ani 

nebude moţné biometrické cestovní pasy předávat. 

Nejzazší termín pro ukončení nabírání ţádostí o vydání e-pasů je 

stanoven na 19. prosince 2011. 

Odstávka se netýká vydávání cestovních pasů typu „blesk“ (tj. ces-

tovních pasů bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometric-

kými údaji, které se vydávají občanovi v kratší lhůtě neţ 30 dnů, nebo 

ţádá-li o vydání cestovního pasu na zastupitelském úřadě ve lhůtě 

kratší neţ 120 dnů). 

Od 1. ledna 2012 se do cestovních dokladů nebudou zapisovat tituly. 

 

Občanské průkazy 

Moţnost poţádat o vydání stávajícího typu občanského průkazu se 

strojově čitelnými údaji, který se bude vydávat do nabytí účinnosti 

novely zákona o občanských průkazech, lze nejpozději do 14. prosince 

2011 u úřadu příslušného pro vydání občanského průkazu (u nepřísluš-

ného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního 

úřadu lze ţádost podat nejpozději do 30. listopadu 2011). 

 

Další informace o cestovních dokladech a občanských průkazech 

najdete na stránkách města www.litovel.eu v sekci Radnice → Potře-

buji si zařídit → Ţivotní situace (Jak poţádat o…). 

Odbor vnitřní správy MěÚ Litovel 

Ve městě Litovli a v místních částech bylo v průběhu 

měsíce října zaznamenáno mj. i spáchání těchto činů: 

V noci ze 2. na 3. 10. odcizil dosud neznámý pachatel 

osobní motorové vozidlo z parkoviště na ulici Severní v Litovli. 

Dne 3. 10. v odpoledních hodinách v Litovli v Olomoucké ulici do-

sud neznámý pachatel rozbil skleněnou výplň dveří na nákladním vozi-

dle a z prostoru kabiny odcizil tašku s doklady. 

Dne 4. 10. v době vyučování odcizil dosud neznámý pachatel ze 

školní šatny SOU v Litovli v ulici Komenského sportovní obuv ke 

škodě L. K. 

Dne 9. 10. v dopoledních hodinách byla v Penny Marketu přistiţena 

při drobné krádeţi A. M. 

Dne 15. 10. v době mezi 20.30 a 23.00 hod. odcizil dosud neznámý 

pachatel dvě jízdní kola zamčená k zábradlí u restaurace U Zeleného 

stromu v Litovli.             Policie ČR 

Ve středu 21. září proběhlo vyhodnocení fotografií zaslaných do 

fotografické soutěţe, kterou pořádal Fotoklub a Městský klub Litovel 

ve spolupráci s Městem Litovel – Odborem ţivotního prostředí na 

téma Litovel a okolí a Litovelsko – prameny a studánky. 

Odborná porota z řad profesionálních fotografů (doc. Jindřich Štreit, 

Mgr. Milena Valušková a další) vybrala následující fotografie: 
 

V první kategorii se umístili: 

1. místo:  Jan Gottfried – soubor fotografií Cholina – Světlo  

  Boží, Pískovna Náklo, Cholina – Přejezd 

2. místo:  Jan Petráš – soubor fotografií Krajina u Litovle 1 - 3 

3. místo:  Michaela Linhartová – Sila 

  Pavel Čunderle – Z Litovle až na konec světa 
 
Ve druhé kategorii se umístili:  

1. místo:  Pavel Čunderle – Studánka spí 

2. místo:  Michaela Linhartová – Voda 

Čestné uznání patří v této kategorii Vendule Metličkové za fotografii 

Balet na Oskavě. 
 
Čestné uznání místostarosty města Litovle patří Eduardu Ullman-

novi za soubor fotografií s názvem Ohňostroj. 

Čestné uznání Odboru ţivotního prostředí bylo uděleno Janě Bedná-

řové za cyklus fotografií Podzim u splavu, Altánek, Svatojánský most. 

Čestné uznání Městského klubu Litovel obdrţel Martin Křivák za 

fotografie Kaple a Gymnázium. 
 
Z vybraných soutěţních fotografií bude od 3. do 30. listopadu uspo-

řádána výstava ve Výstavní síni Městského klubu v Litovli.  

Vernisáţ výstavy se uskuteční 2. listopadu v 17 hod. Vstup volný.                                             

Z nejlepších fotografií bude zhotoven nástěnný kalendář formátu 

48x34 cm na rok 2012.             MK 

Vyhodnocení fotosoutěže 

Veřejné projednání návrhu územního plánu Litovel s odborným vý-

kladem se uskuteční ve Velkém sále Záloţny v Litovli ve středu 16. 

listopadu 2011 od 14 hod. Návrh územního plánu je vystaven k na-

hlédnutí od 17. října do 16. listopadu na odboru výstavby Městského 

úřadu Litovel, ul. Havlíčkova, Litovel, dveře č. 212 (1. patro) a na 

webových stránkách města www.litovel.eu. 

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona 

 kaţdý můţe uplatnit své připomínky k návrhu ÚP Litovel nejpozději 

při jeho veřejném projednání 

 dotčené osoby mohou podle § 52 odst. 2 stavebního zákona uplatnit 

námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru ne-

movitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou 

 dotčené orgány mohou uplatnit na závěr veřejného projednání návrhu 

ÚP Litovel své stanovisko k připomínkám a námitkám 

Stanoviska, námitky a připomínky je moţno uplatnit na adrese MěÚ 

Litovel, odbor výstavby, Havlíčkova 818, 784 01 Litovel. 

K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se 

nepřihlíţí. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech,         

o kterých bylo rozhodnuto při vydání Zásad územního rozvoje Olo-

mouckého kraje, se nepřihlíţí.       Odbor výstavby MěÚ Litovel 

Projednávání územního plánu 

MĚSTSKÁ TELEVIZE - VYSÍLÁNÍ V LISTOPADU  
 

 premiéra:  středa    2. 11. 2011 v 18.45 hod. 

   středa  16. 11. 2011 v 18.45 hod. 

   středa  30. 11. 2011 v 18.45 hod. 

 reprízy: denně v   6.45, 11.00, 18.45 a 23.00 hod. 

 

 on-line: http://infokanal.litovel.eu 
 
Připomínky, názory, nápady, náměty, ale i věcnou kritiku týkající se 

vysílání můţete volat nonstop na telefonní záznamník tel. č. 581 003 

467. Informace o kulturních, sportovních i jiných nekomerčních ak-

cích, událostech a zajímavostech, které chcete bezplatně zveřejnit 

prostřednictvím TV obrazovky ve čteném zpravodajství, sdělte telefo-

nicky či písemně na MěÚ Litovel tel. č. 585 153 250 (Ing. J. Hlavin-

ka), e-mail: hlavinka@mestolitovel.cz nebo infotv@centrum.cz 

nejpozději týden před uvedením premiéry. 

Stavební úpravy v Litovli 

Jak sdělil redakci LN vedoucí odboru místního hospodářství a sta-

vebních investic M. Skácel, probíhá nebo bude v brzké době probíhat  

v Litovli několik stavebních úprav. 

Sanace silnice naproti poliklinice si vyţádala vykácení ţivého plotu 

podél Moravy. Aby byla zajištěna bezpečnost chodců, bude podél řeky 

v těchto místech vybudováno zábradlí. 

Nového zábradlí se dočká i mostek vedoucí z ulice Bezručovy smě-

rem na Šargoun. 

Chodník na ul. Palackého vedoucí od křiţovatky s ul. Příčnou podél 

hostince U Zeleného stromu k mlýnu dostane zámkovou dlaţbu. 

Do konce listopadu budou zakoupeny a instalovány dvě aut. čekárny, 

a to na litovelském autobusovém nádraţí a v Rozvadovicích ve směru 

na Olomouc. Na příští rok je naplánována oprava zálivů.         red. 

http://www.litovel.eu/
http://infokanal.litovel.eu/
mailto:hlavinka@mestolitovel.cz
mailto:infotv@centrum.cz


18. schůze Rady města Litovel, 

konaná dne 6. října 2011 

 
 
Rada města Litovel projednala 

a schvaluje: 

 záměr zveřejnění pronájmu části 

pozemku parc. č. 856/5 v k. ú. 

Litovel na dobu určitou tří let 

s moţností dalšího prodlouţení 

pronájmu. Zájemci nabídnou 

způsob vyuţití a cenu. 

 objednání komplexního auditu 

stavu herních prvků na dětských 

hřištích v Litovli a místních čás-

tech 

 záměr zveřejnění odprodeje 

těchto herních prvků: hnědá lavi-

cová houpačka se stříškou, nízká 

trojitá hrazda, vysoká šplhací 

sestava a herní sestava TOMI se 

skluzavkou 

 umístění vyhlídkového altánu 

na pozemku parc. č. 328/3 v k. ú. 

Nová Ves u Litovle. O souhlas 

budou poţádáni i spoluvlast-

níci pozemku Obec Bílá Lho-

ta a Obec Měrotín. Altán 

zhotoví na vlastní náklady 

Lesy ČR. 

 uzavření nájemní smlouvy 

na pronájem části pozemku 

parc. č. 479/20 v k. ú. Litovel 

s nájemcem, který bude vylo-

sován. Losování bude prove-

deno za účasti všech přihlášených 

zájemců o pronájem a místosta-

rosty města pana Šrůtka. 

 zveřejnění záměru pronájmu 

části pozemku parc. č. 515/1 za-

hrada, díl č. 1, o výměře 300 m2 a 

pozemku parc. č. 1861 ostatní 

plocha, o výměře 88 m2, vše v k. 

ú. Litovel, lokalita Javoříčská, za 

účelem zřízení zahrádky,  k pose-

zení, odpočinku a relaxaci. Proná-
jem bude uzavřen na dobu neurči-

tou, s výpovědní lhůtou ke 31. 3. 

a 31. 10. příslušného roku. Cena 

za pronájem bude činit 2 Kč/m2/

rok, dle usnesení RM č. 

286/16 ze dne 25. 6. 2003. 

Díl č. 1 z pozemku parc. č. 

515/1 je oplocen, pozemek 
parc. č. 1861 je volně přístup-

ný a část pozemku slouţí jako 

vstup na pozemek parc. č. 

515/1. 

 vyhlášení termínu na podá-

ní ţádostí o podporu veřejně 

prospěšných činností 

 uzavření dvou smluv o výpůjčce 

mezi Městem Litovel a společnos-

tí EKO-KOM, a. s., Olomouc, 

jejímţ předmětem je zapůjčení 

celkem 15 ks odpadových nádob 

na tříděný odpad 

 uzavření Smlouvy o dílo mezi 

Městem Litovel a Ing. Petrem 

Götthansem, se sídlem Kosmo-

nautů 1028/7, 779 00 Olomouc, 

ve věci zpracování projektu 

„Myslechovice pod Rampachem 

– protierozní úpravy pozemku 

parc. č. 117/1“ 

 uzavření Smlouvy o dílo mezi 

Městem Litovel a Ing. Petrem 

Götthansem, se sídlem Kosmo-

nautů 1028/7, 779 00 Olomouc, 

ve věci zpracování projektu 

„Myslechovice – revitalizace 

poţární nádrţe“ 

 předloţený návrh Realizační 

dohody o spolupráci v oblasti 

zabezpečení včasného, organizo-

vaného a efektivního nasazení sil 

a prostředků Armády ČR. Dohoda 

bude uzavřena mezi Městem Lito-

vel a Krajským vojenským veli-

telstvím Olomouc. 

 předloţený návrh na ozelenění 

průmyslové zóny 

 umístění sídla obchodní společ-

nosti MUDr. Jarmila Fousová, 

gynekolog s. r. o., v budově č. p. 

664 v ulici Kollárova v Litovli, po 

dobu výkonu gynekologické pra-

xe dle uzavřené nájemní smlouvy. 
 

výběr redakce 

VYNESENO Z RADNICE  3 

Téměř všechny poškozené ban-

kovky v peněţním oběhu se dle 

dlouhodobých zkušeností České 

národní banky řadí mezi takové, 

za něţ při odevzdání v bance 

náleţí okamţitá náhrada v plné 

výši jejich nominální hodnoty. 

Obchodníci, kteří podnikají jako 

právnické osoby, musí takové 

bankovky od zákazníků přijmout, 

i kdyţ je nevracejí zpět do oběhu. 

Tato pravidla pro výměnu poško-

zených bankovek jsou zveřejněna 

na internetových stránkách České 

národní banky. 

Nový zákon o oběhu bankovek 

a mincí, který platí od července 

2011, stávající pravidla pro vý-

měnu poškozených bankovek pro 

občany a právnické osoby nezmě-

nil. Bankám uloţil novou povin-

nost na přepáţkách bezplatně 

vyměňovat běţně poškozené 

bankovky. To zákon dříve nenaři-

zoval, poškozené bankovky proto 

banky mohly vyměňovat v ome-

zeném mnoţství či za úplatu. 

Principy nakládání s poškoze-

nými bankovkami a mincemi 

nový zákon jen upřesnil a vyjas-

nil. I nadále platí, ţe kvalita čes-

kých bankovek je vysoká. 

„Obdobně jako před účinností 

nového zákona o oběhu bankovek 

a mincí náleží lidem za poškozené 

bankovky téměř ve všech přípa-

dech okamžitá náhrada v plné 

výši jejich nominální hodnoty,“ 

řekl člen bankovní rady Pavel 

Řeţábek, který dohlíţí na činnost 

sekce peněţní a platebního styku. 

„Dle našich dlouhodobých 

zkušeností to platí pro devět 

z deseti poškozených bankovek, u 

ostatních, slovy zákona nestan-

dardně poškozených bankovek, 

provádí ČNB jejich odborné po-

souzení,“ uvedl. 

Podle zákona o oběhu bankovek 

a mincí jsou banky na svých pře-

páţkách povinny lidem bezplatně 

a ihned vyměnit bankovky, které 

spadají do kategorie běţně poško-

zených nebo opotřebovaných 

oběhem. Obchodníci a směnárníci 

je musí přijímat a nadále zákazní-

kům nevydávat. Odvedou je své 

bance v trţbách, a tím je vyřadí   

z oběhu. Obchodníkům a směnár-

níkům za ně musí banky poskyt-

nout náhradu. 

Bankovky opotřebované obě-

hem jsou pomačkané nebo zašpi-

něné. Mezi běţně poškozené se 

řadí například jednostranně po-

psané bankovky, dále třeba ban-

kovky roztrţené na dvě části, 

natrţené, bankovky s utrţeným 

rohem nebo vyprané - pokud jsou 

beze změn viditelných lidským 

okem a lze určit jejich pravost. Za 

běţně poškozené bankovky náleţí 

lidem okamţitá náhrada. Bankám, 

které běţně poškozené bankovky 

odmítnou vyměnit za bankovky 

vhodné pro další oběh, můţe dle 

zákona o oběhu bankovek a mincí 

ČNB vyměřit pokutu aţ 1 milion 

korun. 

Banky mohou zadrţet pouze 

nestandardně poškozené bankov-

ky, ostatní subjekty takové ban-

kovky nemusí převzít. Nestan-

dardně poškozených bankovek je 

však mezi lidmi menšina a vyzna-

čují se významným poškozením, 

které vzniklo při mimořádné udá-

losti, a proto jejich poškození 

brání jejich dalšímu oběhu. 

Nestandardně poškozené jsou 

například ohořelé a zetlelé ban-

kovky, dále třeba bankovky přetr-

ţené na více neţ dva kusy, ban-

kovky zašpiněné biologickým 

materiálem (nejčastěji krev; ne-

jedná se například o ţivočišné 

nebo rostlinné tuky či poškození 

jinými potravinami nebo nápoji), 

bankovky obarvené či odbarvené 

tak, ţe nelze určit jejich pravost a 

nelze rozpoznat obrazec, a obou-

stranně pomalované, popsané či 

potištěné bankovky. 

Zadrţí-li banka nestandardně 

poškozené bankovky, mohou lidé 

ČNB poţádat o vyplacení náhra-

dy. Ţádost o vyplacení náhrady je 

součástí formuláře (Potvrzení      

o zadrţení bankovek a mincí), 

který je kaţdá banka povinna při 

zabavení nestandardně poškozené 

bankovky s klientem vyplnit. 

ČNB například poskytla náhra-

du za zničené bankovky muţi, 

který peníze místo v peněţence 

uchovával v kapse od kalhot. Ty 

pak putovaly do pračky i s balí-

kem pětitisícovek. Vzhledem       

k velkému poškození bankovek 

nebyli pracovníci obchodní banky 

schopni jednoznačně určit jejich 

pravost a rozpoznat obrazec, ban-

kovky tedy vyhodnotili jako ne-

standardně poškozené a zaslali je 

ČNB k posouzení. O náhradu 

několik desítek tisíc korun ČNB 

poţádali i majitelé rodinného 

domu, v němţ vypukl poţár po 

zkratu elektroinstalace, způsobe-

ný nabíječkou od mobilního tele-

fonu. ČNB náhradu i v tomto 

případě vyplatila. 

Dne 20. ř í jna oslavili manž ele  
Karel a Květoslava Zmundovi 

60 let spolec ne ho ž ivota. 
Vs e nejleps í , hodne  pohody a 

hlavne  hodne  ždřaví  př ejí  syn 
Kařel a dceřa Jitka s řodinami. 

Dne 22. 10. 2011 oslavil  
65. nařoženiny dlouholety   

třene ř mla dež e  
Jiří Polanský. 

Tí mto mu de kujeme ža přa ci  
vykonanou u maly ch de tí , kteře  
se vž dy na fotbal i pana třene řa 

s řadostí  te s í . Př ejeme mu  
mnoho dals í ch křa sny ch let 

přož ity ch s nejmens í mi fotba-
listy a pevne  ždřaví , bež kteře -
ho se nikdo ž na s neobejde. 

Za fotbalovy  oddí l  
Pavel Pe řus ka 

Téměř všechny poškozené bankovky se nahrazují v plné výši 

Nový zákon o oběhu bankovek 

a mincí reaguje na změny v pe-

něţním oběhu. Dříve prakticky 

veškerá hotovost procházela stro-

jovým zpracováním na poboč-

kách ČNB, které vytřiďovaly a 

automaticky nahrazovaly všechny 

poškozené bankovky. Nyní řada 

bank zpracovává hotovost sama 

nebo prostřednictvím bezpečnost-

ních agentur. Část hotovosti uţ 

tedy neprochází pobočkami ČNB, 

ale banky ji rovnou vrací do obě-

hu. Nový zákon na toto reaguje a 

stanovuje jasná pravidla pro tří-

dění bankovek, aby bylo zajiště-

no, ţe se k lidem bude dostávat 

kvalitní a nepoškozená hotovost. 

Marek Petruš,  

ředitel komunikace a mluvčí ČNB 
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Stalo se v Litovli 

výročí na listopad 2011  
 

 Listem z 25. 11. 1361 věnuje Jitka z Hunčo-

vic půlku mlýna, „který po pravé straně cesty 

do Uničova před vrbkami leží“, a celý užitek 

z něj klášteru sv. Ducha a jeho špitálu (na 

místě dnešního Alberta). Tak se poprvé připo-

míná Špitálský mlýn. Mlýn stával u ramene 

Moravy, zasypaného při regulaci r. 1930, a 

vystřídal řadu majitelů. Při regulaci řeky byl 

r. 1931 zařízen na parní pohon a doplněn 

parní pekárnou. Po znárodnění zde byli za-

městnáni bývalí soukromí pekaři. Roku 1977 

byl mlýn zbořen, aby uvolnil místo pro kotel-

nu nového sídliště. 

 V listopadu 1901 byla radnice namísto 

petrolejovými osvětlena acetylénovými lam-

pami podle zvláštního patentu litovelského 

strojníka Libora Šmoldase. Brzy nato se při-

hlásila elektřina. Elektrárnu z bývalého měst-

ského mlýna zřídila Litovel r. 1909. Rozvod-

ná síť byla zpočátku jen ve městě, až po r. 

1911 se připojovaly okolní obce. 

 Koncem roku 1921 byly poprvé po váleč-

né přestávce otevřeny páteční trhy na náměstí, 

prodávalo se především obilí. Za prodaný 

metrák obilí město vybíralo tržní poplatek 1 

Kč. Trhy na dobytek, ovoce, zeleninu, kuřata, 

máslo, vejce atd. byly sice také povoleny, 

jenomže z venkova nikdo nepřijel. Sedláci 

stále ještě výhodněji prodávali doma a nepo-

třebovali vozit na trh, kde byly stanoveny 

cenové limity: hovězí maso 10-14 Kč za kilo-

gram, sádlo 26 Kč, mouka 2,30-3,10 Kč, 

mléko 2 Kč za litr. Oběd v hostinci stál 7 Kč, 

řízek 8,50 Kč, telecí pečeně 7 Kč, polévka a 

černá káva po koruně. 
 25. 11. 1941 zemřel Jan Sláma. Litovelský 

sportovec a muzikant se narodil 24. 6. 1891. 

Skladbu studoval u O. Bradáče, byl dobrým 

pianistou. Složil řadu písniček i skladeb         

k sokolským cvičením a scénám. Dirigoval 

místní pěvecké sbory i orchestrální soubory, 

byl mj. místostarostou sokolské jednoty a 

předsedou divadelního odboru. Pro protině-

mecké smýšlení byl 24. 4. 1941 zatčen se  

sestrou Marií Smetanovou, vězněn v Olomou-

ci, Brně a Osvětimi, kde vysílením zemřel. 

 4. 11. 1951 se v Července narodila Jana 

Motlová, výtvarnice a mnohaletá redaktorka 

Litovelských novin, kde působila v letech 

2003-2011. Výtvarnou tvorbu má stále jako 

svého koníčka (malba na hedvábí, kožený 

šperk, keramika, ilustrace). Vystavovala v 

Uničově (1986), v Litovli (2001, 2010) a na 

společných výstavách. V poslední době ilu-

strovala sbírky básní litovelské autorky Jarmi-

ly Cholinské.      L. Šik 

Špitálský mlýn 

Tuhle cyklotrasu určitě dlouho znáte. Jezdili 

jste po ní už dávno předtím, než se do lesa 

přistěhoval Lesánek, malý skřítek, postavička 

z pera výtvarnice Markéty Němečkové, který 

shlíží z tabulí na pěti zastávkách trasy a pou-

čuje děti třeba o tom, jak rostou stromy nebo 

žijí lesní zvířátka. 

Aby byla pro děti cyklistická vyjížďka do 

lesů Litovelského Pomoraví atraktivní, vybu-

dovala zde firma Mapy Machovský různé 

herní a odpočinkové prvky. Osmikilometrová 

trasa začíná u školní jídelny na ulici Studentů. 

Sami si zvolte směr, kterým se po okruhu 

vydáte. Pustíte-li se směrem severovýchod-

ním, čeká vás první zastávka u lesní školky na 

okraji lesa za lesním závodem, kde jsou pro 

děti připravené pohádky malované na otoč-

ných kostkách. Lanová dráha, již si mohou 

vyzkoušet i dospělí, je natažena na rozcestí 

Střeň - Březové. U mostu přes Moravu byl 

zajištěn přístup až k řece a můžete si zde od-

počinout na zastřešených lavicích se stolkem. 

U pomníku k 10. výročí založení ČSR při 

odbočce na Šargoun si děti zaskáčí nebo se 

prolezou po opičí dráze. Poslední hravá za-

stávka čeká děti přímo blízko mlýna Šargoun 

u objektu CHKO. 

Cyklistická trasa, která je součástí Moravské 

stezky č. 51, cyklotrasy protínající Moravu od 

severu k jihu, byla oficiálně otevřena 27. září, 

postupně se však bude vylepšovat a dobudo-

vávat. „Úprav se dočkají prvky na některých 

zastávkách, plánujeme zřídit stojany na kola, 

jedná se o opravě asfaltových cest. Na zastáv-

kách nebudou k dispozici odpadkové koše, 

protože odpad do lesa nepatří, každý si ho má 

odvézt s sebou,“ uvádí Eva Vaňková, iniciá-

torka a spoluautorka projektu a představitelka 

Mikroregionu Litovelsko. Ten na projekt při-

spěl částkou 175 000 Kč, dalších 400 000 Kč 

uhradil Olomoucký kraj.         hk 

Za Lesánkem na cyklotrasu LP 

Literární večer v litovelské knihovně se 

uskutečnil 5. října v rámci Týdne knihoven. 

Pozvání přijala paní Ivana Teshomeová, která 

v loňském roce vydala svou prvotinu Měsíční 

sonáta pod africkým sluncem, inspirovanou 

vlastními prožitky z manželství tvořeného 

osobami dvou rozličných kultur, Češky a 

Etiopana. Otevřeně hovořila o nelehkém sou-

žití s manželem v exotické Etiopii, o výchově 

svých dětí a odpovídala na desítky otázek 

přítomného publika. V románu se osudy hlav-

ní hrdinky neuzavírají a autorka již pracuje na 

pokračování svého životního příběhu.  

Program poté pokračoval milým vystoupe-

ním Petra Lindušky, který významně přispívá 

k „hanácké osvětě“. Vydal již druhou knihu 

parafrází na hanácké pověsti, svérázných feje-

tonů, úvah a roztomilých básní, to vše kořeně-

né hanáckým zemitým humorem. Po knize 

Tož tak jsme křtili knihu Tož bať a následovat 

prý bude v brzké době No deť. Už se těšíme, 

Petře! 

Knihy Měsíční sonáta pod africkým slun-

cem a oba hanácké tituly Petra Lindušky lze 

zapůjčit v naší knihovně.       L. F. 

Beseda s I. Teshomeovou a P. Linduškou 

Ivana Teshomeová (vpravo) s ředitelkou knihovny  

PROVOZOVNA  
PŘESTĚHOVÁNA!  

SÍDLÍ V LITOVLI  
NA JAVOŘÍČSKÉ ulici 1313/6a.  

TEL. 585 154 631 MOB. 724 158 043 

Zavedená, dynamická  
účetní kancelář TRIO v Uničově  

nabízí pro podnikatele a byt. jednotky 
 

vedení účetnictví 
daňové evidence 
zpracování mezd 
daňové přiznání 

poradenství 
  

Kontakt: Účetní kancelář TRIO 
Olomoucká 226, 783 91 Uničov  

tel.: 585 001 400 
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ŽÊVOT JE KRÁSNÉ!… 

Z HANÁCKÉ AMBASÁDÊ 

PRO LITOVEL 

A OKOLI 
 

Stalo se ve světě 

výročí na listopad 2011 
 1. 11. 1781 vydal císař Josef II. patent o 

zrušení nevolnictví v Čechách, na Moravě a 

ve Slezsku. Díky tomu již poddaní nepotře-

bovali souhlas vrchnosti, když se chtěli stě-

hovat, uzavřít sňatek, studovat a učit se ře-

meslu. V důsledku uvolnění odešla řada lidí 

do měst, za prací i za studiem, čímž se zvýšil 

počet českých vzdělanců a následkem toho se 

dalo do pohybu i národní obrození. Přesto až 

do r. 1848 přetrvalo poddanství, jehož sou-

částí byla vedle odvádění dávek vrchnosti i 

robota, povinná práce na panské půdě. 

 7. 11. 1811 se narodil český spisovatel, 

básník a sběratel lidové slovesnosti Karel 

Jaromír Erben. Přestože studoval práva, stal 

se archivářem města Prahy a historická díla i 

vydával. Do dějin české literatury se však 

zapsal především svou jedinou básnickou 

sbírkou Kytice z pověstí národních (slavné 

balady Vodník, Polednice, Svatební košile, 

Zlatý kolovrat aj.) a Českými pohádkami. 

Díky tomu, že po vzoru bratří Grimmů sbíral 

mezi venkovskými lidmi ústně tradované 

pohádky i písně, dochovaly se dodnes tradič-

ní příběhy o Zlatovlásce, Dlouhém, Širokém 

a Bystrozrakém, třech zlatých vlasech děda 

Vševěda nebo Otesánkovi. 

 11. 11. 1821 přišel na svět ruský spisovatel 

Fjodor Michajlovič Dostojevskij (foto). Jen 

o vlásek unikl popravě z politických důvodů, 

načež strávil čtyři roky v káznici a pak deset 

let na Sibiři. Autobiografické zážitky z vězni-

ce zachytil v próze Zápisky z mrtvého do-

mu. Pro zájem o motivy, podstatu a oprávně-

nost lidského jednání, jimiž se zabývá i ve 

svých nejznámějších dílech - Zločin a trest, 

Bratři Karamazovi, Idiot - je považován za 

zakladatele psychologického románu. 

 14. 11. 1971 se americká planetární sonda 

Mariner 9 dostala na oběžnou dráhu Marsu, 

a stala se tak vůbec první sondou na orbitě 

jiné planety než Země. Za necelý rok svého 

fungování zmapovala většinu povrchu této 

čtvrté planety Sluneční soustavy, která je pro 

svůj načervenalý povrch nazývána Rudou 

planetou. Ukázalo se tak, že se na Marsu 

nevyskytuje voda v tekutém stavu. V součas-

nosti kolem planety obíhají další sondy a na 

jejím povrchu se pohybují vozítka, která 

pozemšťanům předávají další informace. 

Koncept kontinua 
Jean Liedloffová 

 
Štěstí bez neštěstí neexistuje, neboť neštěstí 

je tu proto, abychom poznali, co je štěstí, 

praví se. Přesto v Jižní Americe žije kmen, 

jehož členové jsou šťastní stále. Lidé, kteří 

žijí v harmonii se svými instinkty a potřeba-

mi. Jejichž slovník neobsahuje slovo práce, 

neboť každou činnost provádějí tak, aby z ní 

měli potěšení. Kteří nikdy nikomu neberou 

jeho svobodnou vůli. Kteří ke svým dětem 

přistupují tak, že z nich vyrostou spokojené, 

harmonické bytosti. 

Autorka žila s tímto kmenem dostatečně 

dlouho na to, aby si našla odpovědi na otázky:  

Proč děti v naší civilizaci pláčou, zlobí a mají 

problémy? Proč tomu tak není u malých do-

morodců? Co schází našim dětem a co jejich 

děti dostávají? 

Ideální knížka pro všechny, kteří chtějí mít 

děti, a o něco náročnější pro ty, kteří už děti 

mají. Doporučená literatura pro všechny hle-

dající a přemýšlivé se zvláštním přihlédnutím 

k etnologům.           hk 

Kniha na tento měsíc 

Zdroj: www.russia-ic.com 

Pohlazeni po doše  

Nedávno mně vekládal muj kamarád Franti-

šek, jaky pozdviženi měle v rodině, dež děcka 

dostale za domáci uloho od pani učitelke 

donyst napsanéch pár slov v hanáckym náře-

či. A vnuk s tém přešil dom. „Vzácná to že-

na,“ řikám, s ožetim podle Božene Němcové!

Ta pani učitelka určitě vi, co chce, dež má 

školákum neznalém té věce přednášet o ma-

teřskym jazeko jejich taťku a dědu, maminek 

če babiček. Čtete to dobře! Nespletl sem se! 

Nekery děcka dneská ani slovo po hanácke 

nežbleptnó. Belo be na dlóhy povidáni roze-

birat, čém to je, a mosel be o teho bet Jarda 

Hlavinku, keré to zkracoje k zapamatováni. 

Hanáčtěna je světové jazek a divéte se, 

nekeři z nás o tém ani nevijó! A tak fšeckém 

mosime přepomenót, co sme prohlašovale od 

počátko našé práce, že jednó chcem založet 

tade o nás vesokó školo světovéch jazeku, ať 

se te naše děcka mužó vebaveni vedat do 

světa a omět se zkošeni a obohaceni vracet! 

Já vám toto povidám proto, jak sme si ožele 

láske k hanáčtěně me fšeci, co sme ve středo 

5. řijna bele na křto drohé knižke pana Petra 

Linduškovyho Tož bať v knihovně. Každá 

dobrá zpráva be se měla nejak zvlášť a gór 

dobře vehlašovat!  

Pošlete to dál, prosim vás, zanedlóho bodó 

teto vétvore pro nás e pro potomke vehlášeny 

co povinná literatura! Povinná, protože poo-

křeje a prohřeje srdce a pohladi po doše! 

Z Hanácké ambasáde Váš Zdenek Brané 

Kniha o Frištenském 

Nová biografická kniha o nejslavnějším 

českém zápasníkovi Gustavu Frištenském, 

který je zároveň nejznámějším litovelským 

občanem, vyšla a byla pokřtěna v říjnu. Na 

dvou stech stránkách nashromáždili její auto-

ři Zdenka Frištenská, zápasníkova praneteř a 

vedoucí litovelského muzea, a nakladatel 

Pavel Ševčík množství snímků z Frištenské-

ho profesionálního i soukromého života, 

řadu archivních dokumentárních materiálů, 

novinových výstřižků či dopisů, vzpomínky 

příbuzných i samotného zápasníka. Ten si po 

léta vedl pečlivě archiv, vedle kterého vlast-

ním nákladem vydával i paměti. 

Kniha mapuje Frištenského život od jeho 

narození 11. května 1879 až do smrti 4. dub-

na 1957. Zmiňuje jeho dětství na statku na 

Kolínsku, kde vyrůstal spolu s pěti sourozen-

ci, jeho působení v profesi mladého řezníka i 

jeho začátky v oblasti silového sportu v br-

něnském klubu Hellas. Velký prostor je vě-

nován Frištenského zápasnickému životu, 

jeho úspěchům a budování jména, které je 

pojmem dodnes. Vynechána nejsou ani léta 

válečná a poválečná, jeho hospodaření na 

statku v Lužicích, ale také filmové role. Pro-

stor je věnován Frištenského rodině i přáte-

lům a známým, jichž měl jako slavný a spo-

lečenský člověk dostatek a z nichž můžeme 

zmínit třeba Petra Bezruče. 

Atraktivně, čtivě zpracovaná kniha Silný 

jako Gustav Frištenský je v distribuci v síti 

knihkupectví, koupit si ji můžete i v muzeu, 

všude za 390 Kč.         hk 

křest knihy 17. 10. v litovelském pivovaře 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1781
http://cs.wikipedia.org/wiki/1811
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Jarom%C3%ADr_Erben
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Jarom%C3%ADr_Erben
http://cs.wikipedia.org/wiki/1821
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fjodor_Michajlovi%C4%8D_Dostojevskij
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pokračování ze strany 1 

Nyní máme v souboru celkem 42 více či 

méně aktivních členů. Z toho je 30 dospělých 

a 12 dětí, z nichž už ale některé nejstarší po-

malu přecházejí do dospělácké části. Naše 

vystoupení doplňuje a zpestřuje náš lidový 

vypravěč pan Jaromír Hlavinka. I když počty 

členů vypadají optimisticky, stále nám chybí 

aktivní tanečníci – jak dospělí, tak i děti.  

Finančně je soubor podporován především 

Městem Litovel, za což i touto cestou velmi 

děkujeme. Děkujeme i dalším sponzorům, 

kteří nás během uplynulých let finančně pod-

pořili a snad i nadále budou podporovat 

(Vápenka Vitoul, Litovelská cukrovarna, Pap-

cel Litovel, Elektrocentrum Olomouc).  

S prostory pro nácviky tanečníků nám plně 

vychází vstříc Městský klub, jehož ředitelce 

Bc. Haně Vogelové, dále paní Aleně Nepusti-

lové a všem dalším bývalým i současným 

pracovníkům děkujeme za ochotu a spoluprá-

ci. Muzikantům poskytuje prostor k nácviku 

Církev československá husitská na faře Huso-

va sboru. Paní farářce Lucii Haltofové také 

děkujeme.  

Snažíme se co nejlépe reprezentovat na 

spoustě nejrůznějších vystoupení jak v blíz-

kém okolí a po celé ČR, tak i v zahraničí.       

V letech 2002–2005, ještě pod Městským 

klubem, jsme opakovaně reprezentovali na 

Slovensku (Revúca, Lipany, Krivany, Stará 

Lubovňa), dále v Polsku (Wieliczka, 

Piwniczna) a také v Holandsku (Winschoten). 

Jako již samostatné občanské sdružení v r. 

2007 opět na Slovensku (Levice – Hanácká 

svatba). V r. 2008 v Itálii (Mezinárodní 

folklorní festival v Silvi Marina) a v r. 2009   

v Srbsku (Mezinárodní folklorní festival 

v obci Vlaška a recipročně v tomtéž roce srb-

ský soubor KUD Šumadija z Vlašky u nás). 

V r. 2010 jsme absolvovali dva zahraniční 

zájezdy krátce po sobě – v červenci do Chor-

vatska (Makarské kulturní léto) a v srpnu na 

Slovensko (Mezinárodní folklorní festival 

v Trnavě a v Piešťanech).  

V letošním roce se zahraniční zájezd neu-

skutečnil především z časových důvodů 

(kalendář přeplněný jinými vystoupeními).  

Doufáme, že i do dalších let nás štěstíčko ani 

zdraví neopustí a bude nám nadále dopřáno 

přízně diváků, počasí a v neposlední řadě         

i našich příznivců a materiálních, duševních    

i finančních podporovatelů a sponzorů.  

Rádi mezi námi přivítáme nové členy,  hlav-

ně nám chybí tanečníci. Zájemci, nebojte se 

nás kontaktovat např. prostřednictvím naší 

stránky www.hanacka-litovel.cz. 

Stanislava Kulatá, předsedkyně souboru 

30 let folklorního souboru Hanačka 

Hanácká mozeka 

hanácká nevěsta 

80. léta 

Stav Olomouckého rybníka nepřestává vy-

volávat diskuzi. Protože orobince narostly ve 

značné části plochy rybníka, což nebylo před-

mětem projektu revitalizace, byla kolaudace 

stavebním úřadem podmíněna tím, že do tří let 

musí investor (Město Litovel) zajistit soulad 

mezi původně projektovaným stavem a reali-

tou. Zeptali jsme se Mgr. Ondřeje Dočkala, 

zda existují způsoby, jak tuto podmínku splnit. 

Porost orobinců v ploše zátopy Olomoucké-

ho rybníka měl v roce 2010 ideální podmínky 

pro růst (mělká voda, hodně živin, plný osvit), 

proto se velmi dobře zakořenil a přežívá i po 

napuštění rybníka na normální hladinu.          

V přírodních podmínkách však tyto rostliny       

v tak hluboké vodě nerostou, neodpovídá to 

jejich nárokům na prostředí, proto budou 

postupně vyslabovány a jejich množství se 

bude snižovat už jen z tohoto důvodu. Pravdě-

podobné je dlouhodobější přežívání pouze 

menšího porostu v mělčí části rybníka. Záro-

veň lze rozvoj orobinců omezovat i pomocí 

různých opatření, prováděných jak ve smyslu 

manipulace s vodní hladinou, tak ve smyslu 

regulace obsádky rybníka. V zimním období se 

plánuje, po snížení hladiny vody (v řádu desí-

tek cm) a zamrznutí stébel orobinců do ledu, 

pomocí rychlého dopuštění vody do zamrznu-

tého rybníka využít nižší hustoty ledu oproti 

vodě - led bude vytláčen na hladinu a tímto 

pohybem je možno se pokusit vytrhnout ale-

spoň část oddenků orobinců ze dna rybníka. 

Na jaře potom, při nasazení vyšší obsádky ryb 

(při respektování účelu dotace), se dosáhne o 

něco nižší průhlednosti vody, což dalším způ-

sobem rozvoj orobinců omezí. (V roce 2011 

bylo extrémně slunečné jaro a voda byla na-

prosto průhledná. Až ke dnu, k rašícím rostli-

nám, se tedy dostalo množství světla. Rybí 

obsádka pro rok 2012 byla do Olomouckého 

rybníka nasazena již na podzim t. r.). Součástí 

revitalizace bylo i vysazení vodních rostlin a 

jejich podpora v rybníku (v pobřežním pásmu). 

Cílem výše uvedených opatření rozhodně ne-

může být popření smyslu revitalizace. Cílem 

musí být respektování jak smyslu revitalizace, 

tak i původně všemi zúčastněnými subjekty 

odsouhlaseného projektu.          Ondřej Dočkal 

Ještě k Olomouckému rybníku 

V říjnu jsme se zúčastnili besedy s příslušni-

cemi Preventivní informační služby Policie 

ČR Olomouc, kterou jsme uspořádali ve spo-

lupráci s MC Rybička. Sympatické poručice 

M. Vlachová a M. Štrbáková si nás získaly 

neformálním přístupem, a později také po-

drobnými odpověďmi na otázky. O tom, že 

senioři jsou v oblasti kriminality rizikovou 

skupinou a často se stávají oběťmi trestné 

činnosti, všichni dobře víme. Jak se jí vy-

hnout, o tom jsme se mohli dovědět právě na 

uvedené besedě. Hovořilo se o nebezpečí ka-

pesních krádeží, podvodech na prodejních 

zájezdech, zabezpečení platebních karet a 

mobilů, rizikovém půjčování peněz, bezpeč-

ném používání internetu nebo domácím násilí 

páchaném na seniorech. Pozornost byla věno-

vána i okradení „slušným člověkem“ vydávají-

cím se za výběrčího za energie, podomního 

prodejce, zvěstovatele „velké výhry“ nebo 

dokonce za rodinného příslušníka nebo něko-

ho, kdo jej za námi pro peníze poslal. Podrob-

ně byla také vysvětlena otázka tzv. nutné nebo 

přiměřené obrany.  

V následujících měsících máte možnost se 

s námi ještě vypravit za divadlem nebo lední 

revue. Na pondělí 7. 11. připravujeme zájezd 

do Moravského divadla Olomouc na muzikál 

Sugar (podle úspěšného filmu Někdo to rád 

horké), v sobotu 26. 11. zájezd do Brna na 

lední revue Popelka a poslední letošní divadel-

ní zájezd do Olomouce bude ve čtvrtek 8. 12. 

na Bizetovu Carmen. Na tyto akce přispíváme 

dle možností a přihlášky ještě přijímá paní 

Köhlerová v Darce na ul. Třebízského. Z naší 

činnosti nemizí vzdělávací akce, a tak ty, které 

zajímá cestování a zeměpis, rádi přivítáme 

v pátek 11. 11. v 15 hod. v Malém sále Zálož-

ny na přednášce a besedě Rusko a Dálný Vý-

chod. Pro ty, kdo si chtějí zavzpomínat, orga-

nizujeme již druhé setkání s fotografem panem 

Miroslavem Pinkavou ve středu 23. 11. opět 

od 15 hodin v Malém sále Záložny. O tom, jak 

chceme prožít konec roku 2011 se seniory a 

Seniorklubem čtěte v dalším čísle LN. 

hj (redakčně kráceno) 

Ze seniorklubu  

http://www.hanacka-litovel.cz/


INFORMACE  7 

Poslední zářijovou neděli se kostelem sv. 

Marka v Litovli rozezněly lesnice a zpěv. Již 

potřetí se v tomto krásně prosluněném kostele 

uskutečnila Svatohubertská mše k oslavě 

patrona všech myslivců a lesníků, sv. Huber-

ta. Není tomu tak dávno, kdy se náš soubor 

mysliveckých trubačů, Trubači z Doubravy o. s. 

při OMS Olomouc, připravoval na 2. ročník. 

Rok utekl doslova jako voda a je tu opět pod-

zim, což je pro myslivce jedno z nejaktivněj-

ších období v roce, především proto, že začala 

lovecká sezóna. Je třeba říci, že samotný lov 

je pro většinu myslivců jakousi „odměnou“ za 

celoroční náročnou a obětavou péči a starost  

o zvěř i o prostředí, ve kterém zvěř žije. 

Přesně v 9.30 hod. po krátkém zazvonění se 

zaplněným kostelem roznesly nádherné tóny 

lesnice při úvodní předehře ke skladbě Intro-

dukce - vábení sv. Huberta. Při prvních tó-

nech také vyšel slavnostní průvod myslivců   

v čele s litovelským farářem panem Josefem 

Rosenbergem a s ministranty, které následo-

vali myslivci s trofejí jelena, sokolníci s drav-

ci a další myslivci a přátelé myslivosti. Jako 

tradičně měla mše klasický průběh, který 

ovšem stylově doprovázely skladby z Hubert-

ské mše B dur autorů JUDr. Petra Vacka a 

Josefa Selementa. Po úvodní Introdukci násle-

dovaly skladby Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, 

Agnus Dei, Benedictus a závěrečné Finale. 

Zvuk lesnic byl doprovázen sborovým zpě-

vem pěveckého sboru Palora, který působí při 

Gymnáziu Jana Opletala v Litovli pod vede-

ním sbormistryně Mgr. Marcely Barvířové. 

Mysliveckou atmosféru dokreslovala krásná 

výzdoba oltáře v barvách podzimu v popředí  

s trofejí jelena a dále sokolníci s dravci, kteří 

již byli v plné lovecké kondici a náladě, takže 

neutichající cinkot rolniček se rozléhal celým 

kostelem. I samotné kázání se neslo v duchu 

myslivosti a jejích tradic. Pan farář zmínil 

legendu o sv. Hubertovi, o potřebě přírodu a 

zvěř chránit a opatrovat tak, jak praví úvodní 

formule na pasovacím listu myslivce, nikoliv 

se jen hnát za trofejemi a vlastním užitkem. 

Nad rámec skladeb z Hubertské mše B dur 

zazněly v průběhu svatého přijímání i jiné 

lovecké fanfáry a skladby, jako např. Arie 

Bon Repos s nádherným pěveckým doprovo-

dem Marcely Barvířové a Jirky Grulicha, dále 

následovalo Konopišťské halali, Daněk, Par-

forsní pochod a jiné. Po skončení mše byl pro 

všechny přítomné hosty, přátele myslivosti a 

přírody i pro ostatní věřící připraven krátký 

koncert lovecké hudby, který se uskutečnil za 

slunečného počasí v parčíku před kostelem, 

kde již v podání celého souboru zazněly např. 

tyto skladby: Chlumecká fanfára, Naháňka na 

černou, Zur Gabenbereitung, Finale z Hranic-

ké mše a jiné. Koncert byl provázen mluve-

ným slovem s představením jednotlivých 

skladeb a jejich autorů.  

Jako již tradičně bude závěr věnován podě-

kování všem, kteří se podíleli na přípravě, 

organizaci i samotném průběhu mše, a to 

zejména všem členům souboru Trubači          

z Doubravy, o. s. při OMS Olomouc, pěvec-

kému sboru Palora, sbormistryni Mgr. Marce-

le Barvířové, sokolníkům Olomouckého stře-

diska, manželům Turkovým a Standovi Ošťá-

dalovi za výzdobu kostela, Jirkovi Doležalovi 

za pořízení krásných fotografií, litovelské 

farnosti i otci Josefovi a všem ostatním, kteří 

nás podpořili při přípravě této akce. Myslím, 

že není troufalé říci, že jsme v Litovli přispěli 

ke vzniku krásné myslivecké tradice s du-

chovním nádechem.  

Trubači z Doubravy, o. s. při OMS Olomouc 

Svatohubertská mše potřetí v Litovli 

AKCE VÁNOČNÍ HVĚZDA 
 

V pátek 25. listopadu  

od 8 do 16 hodin  

se ve vestibulu Městského klubu 

Litovel uskuteční již 14. ročník  

prodeje vánoční hvězdy.  

 

Akci pořádá Sdružení Šance, 

sdružení rodičů a přátel hematolo-

gicky a onkologicky nemocných dětí 

při Dětské klinice FN v Olomouci, 

za pomoci studentů GJO v Litovli. 

 

Děkujeme všem, kteří si vánoční 

hvězdu koupí, a přispějí tak na  

pomoc těžce nemocným dětem. 

Vážení čtenáři, 

rádi bychom napříště v Litovelských novi-

nách zveřejňovali výročí narození občanů 

Litovle a integrovaných obcí od 70 let výše. 

Ke zveřejnění data narození však potřebuje-

me písemný souhlas dotyčné osoby. Obejít 

ani obeslat všechny zúčastněné není v na-

šich možnostech. Je-li Vám 70 let a více a 

máte-li zájem o zveřejnění svých narozenin 

v LN, bude pro Vás v příštím čísle LN na-

chystán formulář k vyplnění. Formulář bude 

od listopadu k dispozici také na matrice 

MěÚ a na webové adrese www.litovel.eu v 

sekci Formuláře ke stažení → odbor vnitřní 

správy → matrika. Za spolupráci Vám pře-

dem děkuje      redakce LN 

Narozeniny slaví 
v měsíci listopadu 

 
92 let Jarmila Jaš kova   
91 let Kve tošlava Foltý nkova  
89 let Marie Kr í ž kova   
89 let Ve ra Wilhelmova   
86 let Martin Ž ivc a k 
83 let Ludmila Burdova   
82 let Marie Kvapilova  
82 let Antoní n Kotera 
81 let Marta Dolež alova  
80 let Olga Eigelova  
75 let Antonie Male r ova  
75 let Jir ina Kleinova   
75 let Va clav Mach 

Odešli… 
v době od 21. září do 20. října 

 
Marie Dulí nkova  ž Chudobí na (67 let) 
Františ ek Smrc ek že Saví na (95 let) 
Jir í  Pr í boršký  ž Litovle (47 let) 
Ladišlav Axmann ž Litovle (75 let) 
Drahomí ra S perlí kova  ž Našobu rek (91 let) 
Vojte ch Jakš a ž Pater í na (75 let) 
Emilie Pr í hodova  ž Litovle (84 let) 
Marta Sme kalova  ž Litovle (87 let) 
Jarošlav Valouch ž Litovle (90 let) 

 

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami  
Hrandop a Hlubinka. 
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Před dvaceti lety Petr Dolinský s manželkou 

Jaroslavou, oba absolventi zahradnické fakul-

ty, zakládali květinářství, tehdy ještě na ná-

městí, v dnešním papírnictví PM studio. Dnes 

má Pinie vlastní budovu, kde květiny a jejich 

doplňky zabírají většinu přízemí a chystají se 

přelít i do prvního patra. 

„Tehdy, v roce 1991, jsme začínali zrovna    

o dušičkách. Měli jsme výhodu v tom, že jsme 

sortiment mohli rozšiřovat postupně. K řeza-

ným květinám přibyla hnojiva a substráty, 

postupně přišly umělé a sušené květiny, jako 

první jsme v Litovli začínali s dárkovým zbo-

žím. V současnosti nabídku rozšiřujeme          

o čaje, bylinné směsi nebo pivní kosmetiku. 

Dnes už je zákazník náročnější,“ vzpomíná 

Petr Dolinský. 

Nepřekvapí, že v prodejnosti stále vedou 

řezané a hrnkové květiny, následované doplň-

kovým zahradnickým zbožím. Dnes už není   

v módě balit kytice do celofánu, zato se do 

nich přidávají sušené květiny nebo drobné 

dekorativní předměty. „Například svatební 

kytice se dnes dělají obvykle malé, ne dlouhé 

závoje jako dřív, také anturie už se téměř ne-

používají. Podoba kytky se ale odvíjí přede-

vším od přání zákazníka. Samozřejmě se to 

občas snažíme korigovat, protože když má 

nevěsta 150 cm a převislou kytku, nepůsobí to 

dobře,“ uvádí majitel Pinie. 

Řezané květiny jsou rychlospotřební zboží, 

je proto třeba mít spolehlivého dodavatele, 

který musí mít v autě chladicí zařízení. „Loni 

jsme i my zbudovali chladicí box, který květi-

nám značně prodlužuje trvanlivost, třeba růže 

vyloženě potřebují být dobře vychlazené,“ 

popisuje P. Dolinský. 

Jak trvanlivost květin může ovlivnit zákaz-

ník sám? „Je důležité, do čeho kytku dáte. 

Starší keramické vázy jsou líhní bakterií, a 

pokud ji vyloženě nevydrhnete štětkou, pořád 

tam něco je. Mikroorganismy ucpou cévy 

řezných ploch a květiny uvadají. Ideální jsou 

proto skleněné nádoby. Jsou hladké a člověk 

vidí, jestli je vše v pořádku.  

Květiny se také nemají dávat do stejné míst-

nosti s ovocem, hlavně jádrovým, protože 

vylučuje etylen, který výrazně urychluje do-

zrávání a odkvétání květin. Takže váza s mis-

kou jablek není ideální kombinace.“         hk 

Dvacet let květinářství Pinie 

Bývalá kasárna na Nových Zámcích u Lito-

vle by našel asi každý Litovelák bez dlouhého 

rozmýšlení. Že jde o kulturní památku, zvanou 

Hospodářský dvůr, ví možná už jen málokdo. 

Do roku 2008 užívala objekt česká armáda, 

která zde celých 70 let provozovala tankové a 

automobilové sklady. Od té doby celý areál 

pomalu chátral. Objekt, umístěný naproti prů-

čelí zámku, změnil v tomto roce  majitele a 

chystají se v něm velké změny. 

Podle vyjádření nového majitele Ing. Davida 

Dostála bude ve Dvoře Nové Zámky obnoven 

tradiční chov koní s ustájením pro 35 koní. 

Nově bude založen Jezdecký klub Nové Zám-

ky (dále JK Nové Zámky), jemuž areál poskyt-

ne kompletní zázemí v podobě moderního 

parkurového závodiště s kvalitním povrchem, 

dvou krytých jezdeckých hal, automatického 

kolotoče i solária pro koně. Na samotném 

nádvoří Hospodářského dvora vyroste drezúrní 

obdélník, po kterém se budou prohánět jezdci 

na koních. JK Nové Zámky bude poskytovat 

služby v oblasti vyjížděk do přírody, výcviku 

jezdců, ustájení koní, organizace závodů, pro-

nájmu jezdeckých hal a venkovních ploch, ale 

i pořádání letních táborů. O prázdninách tak 

budou moci přijet děti do Litovelského Pomo-

raví a prožít letní dny v koňském sedle.  

Investiční záměr nového majitele předpoklá-

dá zpřístupnění areálu veřejnosti v jednotli-

vých etapách. Zájemci o služby JK Nové Zám-

ky budou uspokojeni již s příchodem jara příš-

tího roku. Od léta 2012 bude také v provozu 

zahradní restaurace s letní terasou. Do budouc-

na bude součástí restaurace stylový lovecký 

salónek s vinným sklepem a jezdecký salón. 

Obyvatelé Litovelska budou moci využívat 

služeb restaurace k organizaci významných 

rodinných událostí, jako jsou oslavy naroze-

nin, křtiny, promoce nebo svatby, a k tomu si 

vybrat i prostory podle svých představ.  

V další etapě bude ve Dvoře Nové Zámky 

vybudován penzion s ubytovací kapacitou pro 

50 osob a doprovodnými službami v podobě 

wellness a zážitkových aktivit. Na přilehlých 

kurtech si bude možné zahrát např. tenis nebo 

volejbal, v chladných dnech si zase prohřát 

tělo ve finské sauně. V areálu vznikne také 

menší konferenční sál, který bude k dispozici 

pro pořádání školení a firemních prezentací. 

Podle slov realizátorky projektu budou        

v areálu probíhat různé sportovní a kulturně-

společenské události. Pořádány zde budou 

soutěže pro milovníky jezdeckého sportu, ale 

také chovatelské výstavy a mnohé další kultur-

ní akce volně přístupné veřejnosti.  

V souvislosti s otevřením Dvora Nové Zám-

ky veřejnosti budou nově vytyčeny hipostezky 

Litovelským Pomoravím. Projekt hipostezek 

bude realizován od počátku roku 2012 za fi-

nanční podpory Euroregionu Praděd. Na vy-

jížďku v koňském sedle se po stezkách bude 

moci vydat v doprovodu zkušeného průvodce 

každý, kdo bude toužit po poznání krás místní 

krajiny a čerpat energii v CHKO Litovelské 

Pomoraví. 

Současně s realizací hipostezek bude ve 

spolupráci s evropskými fondy připravována i 

expozice  tzv. Malého lednicko-valtického 

areálu, pro niž bude ve Dvoře Nové Zámky 

trvale vyhrazeno místo. Nové Zámky u Litovle 

mají velmi zajímavou historii spojenou 

s rodem Liechtensteinů, proto by neměly 

v budoucnosti chybět mezi turisticky atraktiv-

ními oblastmi Moravy.  

Oba výše zmiňované projekty, podporované 

evropskými fondy, si dávají za cíl podpořit 

turistickou atraktivitu Litovelského Pomoraví 

a zvýšit tím jeho návštěvnost.    Z. Kocourková 

Dvůr Nové Zámky se otevře veřejnosti 



ZPRÁVY NEJEN Z OBCÍ  9 

 Stav od 1. 11. Současný stav 

Pondělí 8.00-9.00 14.30-15.30 13.00-15.30 

Úterý 8.00-9.00 14.30-15.30 13.00-15.30 

Středa 8.00-9.00 14.30-16.30 13.00-16.30 

Čtvrtek 8.00-9.00 14.30-15.30 13.00-15.30 

Pátek 8.00-10.00 zavřeno 13.00-15.30 

Pošta Unčovice 

Od 1. listopadu 2011 dojde na poště v Unčovicích k následující   

změně úředních hodin pro veřejnost: 

V úterý 6. září 2011 předala obec 

Mladeč do užívání rekonstruovanou 

místní komunikaci mezi Mladčí a 

Sobáčovem. Tato komunikace má 

pro Mladeč a Sobáčov zvláštní 

význam, neboť vedle toho, že tyto 

místní části propojuje, se na ní 

nachází řada významných objektů. 

V Mladči je to správa obce 

s obecním úřadem, knihovnou a požární zbrojnicí, v Sobáčově pak 

významné mikroregionální společensko-kulturní centrum u místního 

rybníka. Mladečští tuto komunikaci využívají také pro dopravu za 

prací, do škol, na nákupy a za kulturou do Litovle, a naopak Litovelští 

jí projdou nebo projedou na kole třeba při návštěvě Mladečských jes-

kyní, Třesína či Novozámeckého areálu.  

Vlastní stavební práce byly zahájeny v červenci 2011. Vozovka byla 

komplexně zrekonstruována v délce 1,73 km a byl na ni položen nový 

asfaltový povrch. Protože hlavním mottem bylo především zvýšení 

bezpečnosti chodců a cyklistů, byl v Mladči z návsi až po konec obce 

vystavěn podél komunikace v délce 500 m nový dlážděný chodník. 

Vedle toho je na celém zrekonstruovaném úseku omezena rychlost na 

40 km/h. Komunikací také neprojedete s autem vyšším jak 2,5 m. Cel-

ková plocha regenerovaného území je 1,07 ha. 

Projekt byl realizován za finanční podpory Regionálního operačního 

programu NUTS II Střední Morava. Partnery projektu jsou město Lito-

vel, Správa silnic Olomouckého kraje, Zemědělské družstvo Haňovice 

a akciová společnost Stalagmit.  

Ing. Václav Arnoš, starosta Mladče 

Silnice Mladeč - Sobáčov Nové komunikace 

To, že nejlepší piva se vaří na střední Moravě, opětovně potvrdily 

výsledky letošního ročníku degustační soutěže České pivo.  

Litovel Premium se stal nejlepším ležákem v příslušné kategorii. 

Ležáky jsou otázkou prestiže, ale pokud jde o množství vypitého piva, 

stále vede výčepní desítka. A právě v kategorii světlých výčepních piv 

obsadila piva z Olomoucka všechny tři medailové pozice. Vítězství 

patří Holbě Classic, následované Litovlí Moravan a Zubrem Gold 

v silné konkurenci 17 piv známých domácích značek. U nás se jí vypi-

je zhruba 10 milionů hl ročně, a to je více než polovina celkové pro-

dukce.  

Stejně úspěšný jako litovelská desítka byl také Litovel Free, který 

získal druhou nejvyšší příčku v kategorii nealkoholických piv. Výbor-

né ohodnocení získal díky své celkové charakteristice a vyvážené chuti 

velmi podobné běžnému alkoholickému pivu. 

Letos se soutěže zúčastnilo celkem 69 piv, která v 5 kategoriích 

hodnotilo 24 degustátorů a pivovarských odborníků. 

Pivovar Litovel, a. s. (redakčně kráceno) 

V měsíci září se dočkala opravy silnice spojující obce Červenka a Tři 

Dvory. Vozovka, podél níž se vyskytují sídla několika podniků 

(Adriana, Orrero, bramborárna), získala nový asfaltový povrch, takže 

na cyklisty ani motoristy už nečekají nástrahy četných děr. Rekon-

strukce silnice, která spadá ze dvou třetin do katastru obce Červenka a 

z jedné třetiny patří Litovli, stála 5,8 milionu Kč a Olomoucký kraj na 

ni přispěl částkou 2 miliony Kč. Opravu provedla olomoucká firma 

Strabag a. s. 

V současnosti probíhá výstavba diskutované cyklostezky vedoucí 

lesem od Tří Dvorů směrem na Litovel. Ta má sloužit cykloturistům 

jako spojnice mezi Březovým a Červenkou. 

Před dokončením je i další cyklostezka, a sice z Unčovic do Rozva-

dovic. 

Pro cyklostezku ze Tří Dvorů do Litovle, která by místním obyvate-

lům usnadnila cestu do práce či do města, je zatím zpracovávána pro-

jektová dokumentace a její realizace bude záviset mj. na úspěšném 

pozemkovém jednání na trase.            red. 

Ocenění pro litovelské pivo 
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Jak se zařizuje pohřeb 

Nastává čas dušiček, doba, která každému 

připomíná, že smrt je neoddělitelnou součástí 

života a že jednou s ní bude konfrontován 

každý z nás.  

Jak se zachovat v případě, že vám někdo 

zemře? A jak vlastně pracují ti, které ve svém 

domě málokdo rád vidí - zaměstnanci pohřeb-

ní služby? 

Pokud dojde k úmrtí doma, je třeba nejdříve 

zavolat záchrannou službu, která provede 

ohledání zesnulého a vystaví list o ohledání. 

Teprve potom se volá pohřební služba (PS), 

která zajistí podle zprávy v ohledacím listě 

převoz zesnulého na pitvu, nebo do chladicího 

zařízení PS.  

Pracovník PS zároveň informuje pozůstalé o 

základních věcech, které jsou k vyřízení po-

hřbu potřeba: osobní doklady (rodný list, od-

dací list, občanský průkaz, průkaz pojištěnce, 

platný pas, příp. vojenská knížka…), oblečení 

pro zesnulého a případně fotografie na parte. 

Pokud dojde k úmrtí jinde (zdravotnické 

zařízení, domov důchodců, LDN), jsou o udá-

losti pozůstalí informováni pracovníky daného 

zařízení. 

V obou případech si pozůstalí mohou vybrat 

PS dle vlastního uvážení, nehledě na to, kte-

rou PS byl zajištěn převoz. „V případě, že 

vám je nepříjemné nebo nemožné navštívit 

sídlo PS, jsou pracovníci ochotni přijet za 

vámi i domů,“ upozorňuje p. Hubáček z PS 

Hlubinka.  

Co všechno pak PS zařídí? 

Všechny doklady zesnulého, které jí poskyt-

nou pozůstalí, předá spolu s ohledacím listem 

na matriku v místě úmrtí. Ta do 30 dnů vysta-

ví úmrtní list. Ten pozůstalým slouží např.     

k vyřízení vdovského nebo sirotčího důchodu 

a k dalším právním a úředním úkonům. Vedle 

toho matrika na základě oznamovací povin-

nosti informuje o úmrtí Českou správu sociál-

ního zabezpečení (odhlášení důchodu), zdra-

votní pojišťovnu, Český statistický úřad nebo 

okresní soud. Soud zajistí notáře, který je 

pověřen vedením dědického řízení, jehož 

termín vyřizovateli osobně sdělí. Úmrtí je 

zaneseno i do evidence obyvatel. 

Vedle dokumentů PS zařídí vše, co souvisí  

s pohřbem. V dnešní době již v těchto služ-

bách nepřevládá černá barva. Proto je možné 

zvolit nejen klasické parte na bílém podkladu, 

v nabídce jsou i smuteční oznámení s decent-

ním barevným podtiskem. Také při výběru 

rakví lze volit ze široké barevné i cenové šká-

ly. 

Mají-li pozůstalí zájem, může PS zajistit 

celou květinovou výzdobu. V nabídce jsou jak 

živé, tak umělé květiny.  

Také hudba, která při obřadu zazní, je vybí-

rána v souladu s přáním zákazníka a nemusí 

jít vždy jen o klasiku. „Sami pozůstalí nejlépe 

ví, jaký zesnulý byl, co měl rád a co rád po-

slouchal. Proto se nebráníme žádnému hudeb-

nímu stylu. Z každého žánru se dá vybrat 

hudba k důstojnému rozloučení. Zažila jsem 

pohřeb 90leté babičky, která milovala Queeny 

a celou dobu jí je hráli. To se týká i oblečení. 

Pokud neměl rád černé, dejte mu to, co rád 

nosil,“ říká paní Jana Hradilová z PS Hran-

dop. 

Jak květiny, tak i řečníka, který při obřadu 

pronese proslov o zesnulém, si mohou pozů-

stalí domluvit v PS, nebo zajistit sami. 

Pohřební obřad pak může být buď církevní, 

nebo civilní. V současnosti jsou oba zastoupe-

ny přibližně rovnoměrně, stejně jako kremace, 

která bývá zpravidla spojována s civilním 

obřadem, a pohřeb do země, který je typičtější 

pro rozloučení v kostele. 

Sjednává-li pozůstalý pohřeb církevní, je 

třeba se domluvit nejprve s knězem, který určí 

termín obřadu.  

Civilní pohřby se odehrávají v obřadních 

síních, ať už na litovelském hřbitově, ve 

Šternberku nebo třeba v Olomouci. (Zde je 

pro velkou frekvenci čas obřadu omezen na 20 

min., za dvojobřad je třeba si připlatit. Taková 

omezení menší obřadní síně nemají.)  

„Do země musí být člověk pohřben na místě 

k tomu účelu schváleném, tedy na hřbitově. 

Nejde pochovat svého blízkého pod stromem 

na zahradě. Naproti tomu popel si po kremaci 

může člověk u nás vyzvednout, a pak už je na 

něm, co s ním udělá. Může ho mít doma, nebo 

ho třeba rozptýlit na rozptylové loučce. Exis-

tují i ozdobné skleněné nádobky, do nichž se 

část popela odsype, pokud nechce mít člověk 

doma celou urnu, ale zároveň se nechce se 

zesnulým tak úplně rozloučit,“ vysvětluje pan 

Hubáček. 

Ceny pohřbů se pohybují v rozmezí přibliž-

ně 8-22 tisíc Kč. V nejlevnějším případě jde 

zpravidla o bezobřadní pohřeb. Ten je obvykle 

vypravován pro ty, kteří nemají žádné příbuz-

né, a hradí jej obec, na jejímž území člověk 

zemřel.  

Cena pohřbu je pak závislá především na 

individuálním přání pozůstalých (počet parte, 

květinová výzdoba, cena rakve aj.).  

Kdo se chce rozloučit bez účasti veřejnosti, 

může nechat vypravit pohřeb v úzkém kruhu 

rodinném.  

„Pokud lidi přijdou rozhodnutí, že chtějí 

kremaci bez obřadu, tak na ně nenaléháme. 

Pokud váhají, říkám jim, že každá etapa lid-

ského života by měla být nějak ukončena. To 

se týká i úmrtí, jež by mělo být zakončeno 

posledním rozloučením. V mnoha případech 

pak lidé mívají pocit, že něco důležitého neu-

dělali,“ připomíná J. Hradilová. 

Pracovníci PS dobře vědí, že k lidem, kteří 

se ocitnou v takto těžké situaci, je vždy třeba 

přistupovat individuálně a především citlivě. 

Vždy se jim proto snaží vyjít vstříc a poradit, 

aby poslední rozloučení s blízkou osobou bylo 

důstojné a podle jejich představ. 

Z historie 
 
V historii Litovle se vyskytuje hned několik 

hřbitovů, z nichž dnes už ani jeden neexistuje. 

Nejstarší byl hřbitov kolem kostela sv. Filipa 

a Jakuba na Starém městě. Ten byl pro úplné 

naplnění uzavřen až v r. 1927. Ve druhé polo-

vině 30. let, když se stavěla nová silnice        

z Rýmařova na Uničov a Litovel, byla část 

hřbitova obětována této stavbě. Oficiálně 

zrušen byl svatojakubský hřbitov v 50. letech, 

a postupně pak přeměněn na park. 

V oblasti dnešního sídliště Vítězná stával 

klášter Svatého Ducha a od 14. stol. k němu 

přináležející hřbitov. Výsadou kláštera bylo, 

že díky papežskému privilegiu směl vykoná-

vat církevní obřady (včetně pohřbívání) i       

v době interdiktu. Když v 16. století získali 

ve městě převahu protestanti a mnichové        

z kláštera byli vypuzeni, pochovávali se na 

místní hřbitov už jen vandráci, nemanželské 

děti a opovrhovaní lidé. 

Hlavní hřbitov byl přímo ve městě, u koste-

la sv. Marka. V r. 1784 však císař Josef II. 

nařídil z hygienických důvodů pohřbívat 

mrtvoly pouze ve lněných pytlích namísto     

v rakvích. Protože to vyvolalo velkou nespo-

kojenost lidu, bylo nařízení upraveno tak, že 

hřbitovy v obvodu obce měly být zrušeny a 

zřízeny nové, v dostatečné vzdálenosti za 

hranicemi obce, kde mohli být lidé pohřbívá-

ni dle svého přání. Z toho důvodu byl r. 1784 

hřbitov u sv. Marka zrušen a hrobky přenese-

ny ke svatému Filipu a Jakubu. Některé         

z nich však dodnes zůstaly ve zdech kostela. 

Protože u sv. Marka i Filipa a Jakuba se 

pohřbívali jen protestanti, zřídili si katolíci 

vlastní hřbitov u Nasobůrek v oblasti za dneš-

ní Alibonou. Podle křížů, postavených z al-

mužny Kryštofa Langa, se mu říkalo U Tří 

křížů. Svému účelu sloužil ještě v 19. století. 

Poté, co ostatní hřbitovy postupně zanikly a 

filipojakubský přestal stačit požadavkům 

obyvatel, bylo rozhodnuto o zřízení nového 

městského hřbitova na návrší u Chořelic. Ten 

byl slavnostně otevřen 18. 9. 1927.  

Protože svou vzdáleností nevyhovoval nový 

hřbitov obyvatelům Červenky, zřídili svůj 

vlastní, který byl vysvěcen 20. 10. 1927. Jed-

ním z prvních pochovaných bylo novorozeně 

paní Pospíšilové, z jejíž nadace byl pak za-

koupen zvon pro hřbitovní zvonici. 

Současný měrotínský hřbitov, jenž nahradil 

původní kolem kostela, byl zbudován r. 1837. 

Dvojstranu připravila hk. 
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Nejprve se rozhodněte, na kterém hřbitově 

chcete hrob mít. Není podmínkou, abyste měli 

trvalé bydliště v místě, kde se hřbitov nachází. 

Správu jednotlivých hřbitovů vykonávají 

příslušné městské a obecní úřady. Tam vám 

budou nabídnuta volná místa, z nichž si může-

te vybrat to, které vám bude vyhovovat. Nato 

s vámi bude sepsána smlouva o nájmu hrobo-

vého místa. (Tato smlouva se prodlužuje po-

každé, když je do hrobu někdo uložen.) 

V případě pohřbení ostatků do země je doba 

pronájmu uzavírána na dobu tlecí. Cena za 

pronájem je vypočítána na základě velikosti 

parcely a vychází ze zákonem stanoveného 

sazebníku, daného počtem obyvatel té které 

obce. Doba k vyřízení je vzhledem k případné 

potřebě rychlého jednání krátká. Hned, jak 

zaplatíte poplatek, můžete pronajaté místo na 

hrob využít. 

Chcete-li si pronajmout hrob na hřbitově     

v Litovli - Chořelicích, Třech Dvorech, Roz-

vadovicích nebo Chudobíně, obraťte se na 

bytové oddělení Městského úřadu v Litovli. 

Sídlí na radnici na náměstí Přemysla Otakara, 

v zelené budově v přízemí. Stačí vejít do prů-

jezdu a dát se prvními dveřmi vlevo. 

Pronájem hrobu na zmiňovaných hřbitovech 

spolu se službami činí 25 Kč/m2/rok. Smlouva 

za pronájem hrobu se uzavírá na 5 let (jde-li 

např. o urnový hrob nebo dosud neobsazený 

hrob). Smlouva na dobu tlecí je pro Litovel 

uzavírána na 10 let, pro Chudobín na 15 a pro 

Tři Dvory na 20 let. Po vypršení této lhůty je 

pak třeba smlouvu obnovovat každých 5 let. 

V případě, že nájemce o pronájem zájem již 

nemá, je jeho povinností odstranit hrobové 

zařízení včetně uren. Poplatek za pronájem 

místa v urnové zdi a kolumbáriu činí 60 Kč/

rok. 

Ve všech ostatních obcích, kde se nachází 

hřbitov, se obracejte přímo na představitele 

místního obecního úřadu. 

V Července je smlouva uzavírána na dobu 

10 let a poplatek činí 10 Kč/m2/rok. 

I v Cholině se smlouva uzavírá na 10 let a 

poplatek je 10 Kč/m2/rok. 

V Bílé Lhotě zaplatíte 8 Kč/m2/rok a smlou-

vu uzavřete na 10 let. 

V Pňovicích se podepisuje smlouva na 10 

let a pronájem hrobu činí 10 Kč/m2/rok. 

To v Nákle je smlouva uzavírána na 5 let a 

poplatek je stanoven podle typizovaných roz-

měrů hrobu. Za jednohrob uhradíte 320 

Kč/5let, za dvojhrob 640 Kč/5 let a za troj-

hrob nebo hrobku 1 040 Kč/5 let. Poplatek za 

místo v urnovém háji činí 200 Kč/5 let. 

V Měrotíně vás zase jednohrob bude stát 

100 Kč/rok, dvojhrob 200 Kč/rok, nadměrný 

hrob (př. hrobka) 250 Kč/rok a urnový hrob 

50 Kč/rok. Smlouva se vyřizuje na 10 let. 

Jak si pořídit hrob 

Užitečné adresy 

 

Oddělení bytového hospodářství 

Městský úřad Litovel 

Náměstí Přemysla Otakara 778 

(zelená budova, dveře č. 779/2) 

tel.: 585 153 151, 585 153 116 

e-mail: polivkova@mestolitovel.cz 

 

Pohřební ústav Hrandop 

Havlíčkova 631 

Litovel 

tel.: 585 341 937, 602 566 085 

e-mail: info@pohrebnisluzba.com 

 

Pohřební služba Hlubinka s. r. o. 

Palackého 891 

Litovel 

tel.: 585 341 693, 775 775 935 

e-mail: ps.hlubinka@seznam.cz 

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  

Užitečné informace 

 Třebaže pohřební služby mají stanovenou 

otvírací dobu kanceláře, obracet se na ně mů-

žete nonstop, v kteroukoli denní i noční hodi-

nu, a to i o víkendu. Oba litovelské pohřební 

ústavy mají zřízenou linku stálé služby (viz 

níže), na které se vám vždy někdo ozve. 

 V případě, že člověk nezemře doma, ale 

třeba v nemocnici, LDN, domově důchodců 

nebo někde venku, je jeho převoz zajištěn 

některou z místních pohřebních služeb. Pozů-

stalý však není povinen využít služeb PS, která 

byla u zemřelého jako první, a celý pohřeb si 

může domluvit u zcela jiné pohřební služby, 

která si nebožtíka od té první vyzvedne. 

 Řada zvláště starších lidí má doma tzv. 

„pojistku na smrt“. Přestože mohla být uzavře-

na už před desítkami let, tato pojistka stále 

platí a částka z ní slouží k úhradě výdajů spo-

jených s pohřbem. O existenci takové pojistky 

je vhodné se vzájemně v rodině informovat. 

(příklad z praxe ze vzpomínek p. Hubáčka: Po 

pěkném pohřbu kremací našla rodina tatínkovu 

pojistku, která měla být vyplacena s tou pod-

mínkou, že pohřeb bude proveden do země.) 

Zdá se, že květinová výzdoba na pohřbech 

ani při dušičkách příliš nepodléhá módním 

trendům. Na rozdíl od minulosti se u pohřeb-

ních věnců a kytic upouští od nejtemnějších 

tónů a karafiáty už nejsou typickou ozdobou. 

Vazba se doporučuje ladit do dvou, nejvýš 

tří barev. Z květin se často objevují růže, 

chryzantémy, gerbery, ale i mečíky, lilie… 

Rostlé kytice už se dnes komponují do vodní 

podložky, aby déle vydržely. 

Pro výrobu dušičkových košů, věnců či 

kytic se tradičně užívají umělé (voskové a 

látkové) a sušené květiny. Běžným materiá-

lem je i chvojí (zejm. smrk, jedle, borovice a 

túje), šišky, mech, statice, mahonie, slaměn-

ky, proutí. Základem vazeb bývají různé 

druhy slámových nebo polystyrenových 

korpusů, koše a různé nižší nádoby. Vedle 

dušičkových vazeb jsou hroby zdobeny i 

hrnkovými květy, hlavně chryzantémami. 

Čím ozdobit hrob 

Zajímavosti 

Mnoho zajímavostí nejen o úmrtí a pohřbí-

vání u nás se můžete dozvědět z knihy Ale-

xandry Navrátilové Narození a smrt v české 

lidové kultuře. Zde se mj. píše: 

Až do konce 18. stol. se mrtví pohřbívali 

hned po smrti. Neexistovalo ohledání, pouze 

zkouška dechu pomocí zrcátka nebo pírka. 

Teprve r. 1756 byla stanovena 48hodinová, 

r. 1775 pak 24hodinová lhůta mezi úmrtím a 

pohřbem, jíž se zabránilo nešťastnému po-

hřbení zaživa, předtím nikoli výjimečnému. 

V souvislosti s návratem antiky byla zejm. 

v 19. stol. znovuoživena myšlenka kremace. 

Spalování bylo po celý středověk považová-

no za trest pro čarodějnice a sektáře, proto 

ho rakouská vláda nepovolila. Zákonem       

u nás je umožněno od r. 1919, katolická 

církev jej přijala až r. 1962. 

Nebožtíkům se dříve do rakve nedávaly 

boty, nebo jen papírové, neboť se věřilo, že 

budou tak dlouho obcházet po světě, dokud 

je neroztrhají. 

Při cestě na hřbitov byl zvyk, že na hrani-

cích obce prosil předříkávač jménem zemře-

lého všechny za odpuštění. Ten měl díky 

tomuto momentu smíření dojít klidu. 
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Putovníci se šapitó: Pro nás je veselý zážitek plný cirkus 

Bedna se otvírá a z ní se náhle vymrští světlé tělo plaza. Krokodýl. 

„Jů!“ vyhrknou děti a znepokojeně sledují, kam si to dvoumetrový tvor 

namíří. Ti odvážnější se za chvilku budou fotit s hadem dlouhým přes 

půl manéže, ti méně nadšení snahu rodičů o atraktivní snímek opláčou. 

Jsme v cirkuse a představení je právě v půli. 

„Krokodýly mají v celé republice jen dva cirkusy - Berousek a my,“ 

popisuje Alan Kellner, majitel a principál cirkusu Kellner, který v polo-

vině září postavil stan v Litovli na Starém městě. „My jsme si toho 

našeho jeli chytit do Afriky. Než jsem ochočil toho jednoho, vystřídal 

jsem jich pět, kteří se zkrátka ochočit nedali. S tímto mi to trvalo dva 

roky, ale můžu k němu jen já.“ 

Zřejmě není snadné být krokodýlem v cirkuse, zcela určitě ale není 

snadné být cirkusákem. Ani jeho potomkem. „My jsme malý, rodinný 

cirkus, vystupujeme jako rodina. Což mimo jiné znamená, že plat dostá-

vají jen naši dva zaměstnanci, ostatní mají kapesné,“ hodnotí Alan 

Kellner, který celý program zajišťuje spolu se svou ženou, dcerou a 

synem. Místo pravidelného usedání do školních lavic čeká potomky 

téměř každodenní vystupování na visuté hrazdě, klaunská čísla nebo 

představení s kruhy. Leckterý školák by jistě měnil. Už s menší chutí by 

ale skládal každého půl roku náročné závěrečné zkoušky, a třebaže by 

asi zprvu jásal nad vlastním obytným přívěsem, neustálé přemísťování, 

skládání a rozbíjení cirkusu by ho taky brzy zmohlo. Kdo ví, zda pro 

cirkusové děti není nakonec odpočinkem zimní sezóna (trvá asi od kon-

ce března do začátku listopadu), kdy cirkus zakotví na zimovišti a ony 

na čas tráví dny jako jejich vrstevníci. 

Ani pro dospělé ale s koncem sezóny prázdniny nezačínají. „V zimě 

máme víc práce než v sezóně. Barvíme, svařujeme, opravujeme, nacvi-

čujeme nová vystoupení, trénujeme nová zvířata, když koupíme… Za 

těch osm až devět měsíců se toho nashromáždí tolik, že to ani na výjezd 

nebývá hotové,“ vyjmenovává A. Kellner a dodává: „Navíc si na zimní 

období musíme vydělat přes sezónu. A teď nejsou pro cirkusy ty nejlep-

ší časy. Lidi mají málo peněz a co si první odřeknou, je zábava a kultu-

ra. Přitom když přijde do cirkusu sto lidí, pokryje to jen přibližně režii.“ 

Že takzvaní světští nebudou nejspíš žádní boháči, napadne zřejmě 

každého čtenáře Eduarda Basse. Co možná překvapí víc, je, že práce    

v cirkusu je vlastně stereotyp. „Když se přemísťujeme z místa na místo, 

ráno ve čtyři se vstává, nasedá do aut a celý cirkus se převáží. Hned ten 

den se musí postavit, někdy je ještě ten sám den program, jindy volno. 

První se musí udělat výběhy, nakrmit a napojit zvířata, teprve pak se jde 

stavět cirkus. Potom se jede udělat reklama do dalšího města, rozvěsí se 

poutače, dají se pozvánky do školek a do škol. A večer je program. 

Podle velikosti města máme představení někde jeden den, někde týden. 

Pak se cirkus zase skládá a jede se dál. A tak pořád dokola,“ popisuje 

stručně ředitel. 

Co tedy tyhle lidi vlastně k takovému způsobu života vede? Toulavá 

krev? Tradice? „Moje děti už jsou devátá generace v jednom oboru,“ 

vysvětluje principál. „Dědeček s babičkou z mé i manželčiny strany 

byli cirkusáci, rodiče taky. Náš rod má minimálně třísetletou cirkuso-

vou tradici, dvě stě let můžu doložit doklady. Mám ještě povolení         

z Rakouska-Uherska, že můžeme putovat, povolení ke vstupu do 

měst… Za komunismu jsme vlastní cirkus mít nemohli, jezdili jsme do 

angažmá do zahraničí - vždycky devět měsíců na západě a tři doma. Já 

se v cizině narodil a vyrostl, žil jsem, jako teď žijí moje děti. Když jsem 

si našetřil, pořídil jsem si v roce 1998 vlastní cirkus.“ (Pozn. red. Pře-

čtete-li si pozorně knihu o G. Frištenském, kterou vám doporučujeme 

na str. 5, dozvíte se, že i sám Frištenský vystupoval v cirkuse Kellner. 

Je docela možné, že šlo právě o předky těch současných.) 

Možná na dýce v puse neudržíte rozžatý svícen, na křehkých hůlkách 

nedokážete stát ani nohama, natož na jedné ruce, a neposlechne vás ani 

vlastní pes, natož lama nebo had. A přesto byste chtěli zkusit své štěstí 

u cirkusu. Neházejte flintu do žita. Každé jaro najdete inzerát přinej-

menším deseti cirkusů, které hledají zaměstnance - šoféry, dělníky, 

ošetřovatele zvířat… Má to však svůj háček. Málokdo to vydrží. „Nám 

to nepřijde, protože my jsme v tom vyrostli. Ale když je člověk zvyklý 

chodit třeba dvacet let pravidelně do práce, ráno vyjde, večer se vrátí, 

těžko snáší, když má bydlet v přívěsu, nemá soboty ani neděle, protože 

tady pracuje osm měsíců nonstop, ať prší nebo sněží. Když je na plaká-

tu, že představení bude v sobotu a ono prší, stejně ten stan musíme po-

stavit, protože lidi na program čekají. Zato je potom pro nás veselý 

zážitek plný cirkus. A hlavně, když se ti lidi baví celý program, vidíte, 

že se jim to líbí, odcházejí a u vchodu říkají: Bylo to pěkné, přijeďte 

zas.“                   hk 
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Akce v měsíci listopadu  
 

16. 11.  MALBA NA SKLO VYPALOVACÍMI BARVAMI  

 – od 15.30, 2. patro, předměty k dekoraci si každý donese své 

17. 11.  USPÁVÁNÍ BROUČKŮ - LAMPIČKOVÝ PRŮVOD 

  – sraz v 16.30 u MC, odchod v 17 hod. 

23. 11.  VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ 

  – od 15.30, 2. patro, nutné přihlásit se předem do 17. 11. 

30. 11.  ODPOLEDNE PRO MISIE  

 – od 15.30, 2. patro 

 

Bližší informace k programům v MC Rybička. 

V měsíci listopadu bude MC zavřeno ve čtvrtek 3. 11. a 24. 11. 

Týdenní program zůstává beze změn. 

Animátorka MC: Jarmila Dospivová, tel.: 739 246 016,  

e-mail: mcrybickalitovel@seznam.cz 

Lektor angličtiny pro děti: Mgr. Simona Geprtová, tel.: 604 483 831  

Lektor angličtiny pro dospělé: Mgr. S. Jakešová, tel.: 775 060 841 

Cvičení pro těhotné: Bc. K. Růžičková , tel.: 736 179 399 

Vedoucí Charity Litovel: Ing. Ludmila Zavadilová, tel.: 736 750 222 

MC Rybička se zapojilo do celorepublikového projektu Mámy pro má-

my. V tomto projektu se vyrábí drobné dárečky pro maminky na odděle-

ní předčasně narozených dětí a současně také pletené oblečení pro 

předčasně narozené děti ve FN Olomouc. Vše již bylo předáno FN Olo-

mouc. Projekt stále běží a je možné i nadále se do něj zapojit. 

MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA 

PROGRAM DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NA LISTOPAD 

3. 11. Tvořivé odpoledne – tentokrát keramická dílna, 1. sezení 

Výroba dárečků nebo dekorací k Vánocům. Pro všechny, kdo chtějí 

načerpat vánoční atmosféru a vylepšit si Vánoce vlastní tvorbou. Sejde-

me se na Staroměstském náměstí v 17 hod. Cena 1. sezení je 50 Kč.  

Jana Čekelová 

 

12. 11. Litovelská dětská výstava domácích mazlíčků 

Podzimní kolo. Přejímka zvířat je od 8 hod., vstup pro veřejnost od 9 

hod. Startovné je 20 Kč za jednu expozici, vstupné 20 Kč za osobu. Na 

soutěžící čekají pěkné ceny.              Pavel Sova 

 

18. 11. Otvíračka v Klubu mladých od 10 do 16 hod. 

Bude spojena s turnajem ve fotbálku.        Š. Grunová, M. Škulavíková 

20. 11. O zlatou rybičku 

Přehlídka tanečních kolektivů a soutěž jednotlivců v disko tanci, začá-

tek ve 14 hodin ve Velkém sále Záložny v Litovli. Přihlášky podávejte 

v kanceláři DDM do 10. 11. 2011.         Mgr. Miroslava Grulichová 

 

24. 11. Výběrový casting do základního kola Dívka roku 2012 

DDM Litovel, Komenského ul. 14 - 16 hod.  

 Hedvika Weberová, DiS. 

 

24. 11. Tvořivé odpoledne – tentokrát keramická dílna, 2. sezení 

Dotváření výrobků z prvního sezení a výroba PF 2012. Opět se sejdeme 

na Staroměstském náměstí v 17 hod. Cena 2. sezení je 50 Kč. 

Jana Čekelová 

Výstava Kuchařky - domácí štěstí 

Dekorativní textilie, tzv. nástěnné kuchařky či textilní nástěnky, jsou 

předmětem aktuální výstavy v Muzeu Litovel. Ručně vyšívané kuchař-

ky mají mnohaletou tradici. Coby módní prvek vznikly a oblibu získaly 

nejdříve v Německu koncem 19. století. Odtud se jejich vzory šířily do 

Anglie, Holandska, Polska, Rakouska-Uherska. Na jejich šíření měly 

vliv mj. módní časopisy a příručky ručních prací. 

V prvních desetiletích 20. století se dostaly také na naše území. Móda 

textilních nástěnek má hlubší kořeny, než se na první pohled může 

zdát. Souvisela s modernizací kuchyní v městském prostředí. Změnou 

vytápěcího zařízení, zvětšením oken, a tím i zesvětlením kuchyně, vy-

bílením stěn a zavedením bílých a světlých stěn kuchyňských nábytko-

vých souprav dostala na přelomu 19. a 20. století kuchyň novou podo-

bu. Na zvětšená okna se začaly věšet drapérie, na kuchyňský nábytek 

prostírat textilní soupravy a ke sporákům, lavičkám a stolečkům s ná-

dobami na vodu se začaly věšet textilní nástěnky, které měly především 

chránit stěnu a současně zpříjemnit a zútulnit prostředí. Do vesnického 

prostředí se textilní nástěnky dostaly později, což souviselo s vývojem 

a vznikem světlejších kuchyní na vesnicích. Bývaly předtištěny na 

tenčím bílém, v továrně vyrobeném bavlněném plátně. 

Visívaly především v kuchyních našich rodičů a prarodičů – odtud 

lidový název kuchařky, ale v 1. polovině 20. století bychom je našli i 

v jiných místnostech domácností – v ložnici, obývacím pokoji, pracov-

ně apod. Často se na nich objevovala rčení s poučným textem. Pestrost 

témat, humor a nadsázka, ale i moudrost vyjádřená v jediné větě vzbu-

zuje v dnešní době obdiv. Z pravidelných, téměř dokonalých výšivek 

lze vyčíst trpělivost a zručnost tehdejších žen. Objevují se však také 

výtvory těch, které vyšívání přinejmenším nebavilo a jejichž nechuť se 

na výšivce odrazila. Často ani své dílo nedokončily.  

Výšivky většinou využívají stonkového stehu, méně častý je steh 

řetízkový či křížkový, na nápisy se používá stehu plochého. Nejčastější 

zbarvení nápisů a výjevů je červené, modré, případně černé, méně často 

se používá kombinace dvou a více barev. 

Sběratelé kuchařek je postupem času začínali třídit podle námětů a 

témat, k nimž se výšivky vztahovaly. Kuchařky zachycovaly rodinu, 

domov, interiér domácnosti, milostný motiv. Zobrazovaly náboženskou 

tematiku, práci, pracovitost, úsilí, ale také odpočinek, hru. Na pozděj-

ších nástěnkách se objevovala zvířata a postavičky z různých pohádek. 

Velmi oblíbené byly rostlinné motivy, ale rovněž geometrické orna-

menty. Témata nejčastěji souvisela s domácími pracemi, týkala se hlav-

ně kuchařského umění, odhodlání vzornou čistotou pečovat o domác-

nost, ale výjimkou nebylo ani vtipné hodnocení vzájemných rodinných 

vztahů. Kromě toho vyjadřovaly také úctu k práci, vlastenectví, opěvo-

valy mládí a lásku, oblíbené byly i motivy z Prodané nevěsty a texty 

dobových písní. Časté jsou i nástěnky nad postel s přáním dobré noci či 

dobrého jitra. Nápisy na nástěnkách byly zasvěceny domácnosti, čisto-

tě, práci, úsilí, víře, modlitbám, lásce, vdavkám. Objevovaly se na nich 

úryvky písniček, slova chvály mužům, kteří nepijí, různá zrnka pravdy 

a lidové moudrosti. 

Pestrost témat humorných i vážných až melancholických je nejen 

nesporným odrazem povahy, vkusu, názoru, ideálů a zálib každé hos-

podyně, ale i doby, kdy byla nástěnka vyšívána. Naškrobené a nažehle-

né textilie měly ukázat mj. čistotnost a pořádkumilovnost hospodyně.  

Pro milovníky starých časů máme dobrou zprávu. Vyšívaná kuchařka 

s libovolným motivem se dnes dá také koupit. Jeden kus stojí zpravidla 

od 200 do 600 Kč podle náročnosti výšivek. Najdou dnes opět své mís-

to v našich domácnostech nebo chalupách? 

Muzeum Litovel tímto děkuje všem příznivcům, kteří prohledali své 

prádelníky a zásuvky skříní a obohatili výstavu o své vyšívané kuchař-

ky. Výstava Kuchařky – domácí štěstí Vám umožní nahlédnout do 

domácnosti našich předků. Otevřena je od 9. 11. do 29. 12.             RoN 
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Velká jazyková slavnost na Jungmance 

V pátek 23. 9. 2011 jsme si na naší škole 

připomněli blíţící se Den evropských jazyků. 

Letos jsme dali ţákům druhého stupně moţ-

nost vyzkoušet si, jak náročná je práce učitelů 

cizích jazyků. Během prvních tří vyučovacích 

hodin ţáci druhého stupně vyráběli sady her k 

výuce a procvičování anglických slovíček. 

Vzniklo tak několik obrázkových her typu 

Člověče, nezlob se, sady pexes či kvartet. Ţáci 

si sami vyhledali vhodná slova ve slovnících, 

poté vyrobili karty či hrací plány. Ve druhé 

polovině projektového dne přešli do tříd první-

ho stupně, kde vysvětlili mladším spoluţákům 

princip jednotlivých her, a poté dohlíţeli nejen 

na hru mladších dětí, ale zejména na správné 

pojmenování obrázků anglický slovem. Vyro-

bené hry vyuţijí učitelé cizích jazyků i při 

další  výuce. 

Jeden z účastníků popisuje svůj den jazyků 

takto: 

U nás na Jungmance se jiţ stalo hezkým 

zvykem, ţe se zde od roku 2009 kaţdý školní 

rok koná velká akce na počest všech evrop-

ských jazyků. Letošní rok 2011/ 2012 nemohl 

zůstat výjimkou. Proto jsme se všichni mohli 

těšit na pátek 23. 9., coţ byl den, na který 

tento svátek, oficiálně zvaný Evropský den 

jazyků, připadl.  

A jaký program nás vůbec čekal? Pro leto-

šek byl vybrán způsob seznamování s jazyky 

formou her. Kaţdá třída ze 2. stupně se rozdě-

lila do skupin a kaţdá z těchto skupin dostala 

za úkol vytvořit některou z těchto her: pexeso, 

kvarteto, Černý Petr nebo Člověče, nezlob se. 

Takto vytvořené hry pak měly ve druhé části 

dopoledne otestovat třídy ze stupně prvního. 

Naše třída 8. B měla za úkol vyrobit čtyři 

sady pexes: vţdy šestnáct dvojic – obrázek se 

zadaným tématem „jídlo“ na jedné kartičce a 

na druhé kartičce anglický a německý název.  

Hned jak začal čas testování, odebrala se 

kaţdá třída z 2. stupně do přidělené třídy na 1. 

stupni, kde si měly děti vyrobené hry zahrát. 

My z 8. B jsme dostali 2. třídu. Jakmile jsme 

tam dorazili, seznámil jsem druháčky s tím, 

proč jsme k nim přišli a co teď budou dělat, a 

následně jsme si je rozdělili do skupin. Při hře, 

nebo chcete-li při onom jiţ tolikrát zmiňova-

ném testování, jsme druháčkům anglické a 

německé názvy překládali do češtiny, a to 

jednak pro orientaci ve hře a také pro poučení 

a zábavu. Druháčkům se naše pexesa velmi 

líbila, něco nového se naučili a určitě by neby-

li proti tomu, kdybychom jim nabídli hrát si s 

našimi pexesy i jindy.  

Myslím, ţe tohle byl zatím nejvydařenější 

Evropský den jazyků, co jsem kdy zaţil, mohli 

jsme si vyzkoušet i roli učitelů a posoudit tak, 

jak to při výkonu povolání mají těţké. 

Petr Komárek, 8. B 

Projekt Velká Morava 2011 na ZŠ Jungmannova 

Jiţ potřetí se ţáci našich sedmých ročníků 

účastnili projektu Velká Morava, který je sou-

částí našeho školního vzdělávacího programu. 

Přestoţe jeho cílem je pokaţdé Památník Vel-

ké Moravy ve Starém Městě u Uherského 

Hradiště a archeoskanzen Modrá u Velehradu, 

vţdy dojde na nějaké novinky či obměny pro-

gramu. Letos jsme v archeoskanzenu měli 

moţnost zhlédnout ukázku práce hrnčíře, ţáci 

si mohli sami upéct v primitivní peci placky a 

ti, kteří chtěli, si mohli i zastřílet z luku na 

typické slaměné terče. Ohlasy ţáků na projekt 

jsou vţdy velmi pozitivní, protoţe spojení 

výuky s přímým proţitkem obohatí víc neţ 

pouhé sezení v lavici. Najdou se i ţáci, pro 

které je i samotná dvouhodinová cesta vlakem 

velkým záţitkem. Poděkovat můţeme i počasí, 

které nám přineslo sluníčko a teploty lepší, neţ 

jsme zaţívali po většinu prázdninových dnů. 

Jak projekt hodnotili samotní ţáci? 
 
Líbilo se mi, že nám v muzeu pustili film, 

který byl hodně zajímavý. Překvapilo mě, že 

nám hrnčíř ukazoval, jak se vyrábí nádoba 

z hlíny. Zajímavé bylo, že jsme si sami opékali 

placky. (N. Elgnerová, 7. A) 
 
Když jsme byli v muzeu, zaujalo mě to, že 

uvnitř muzea se nalézaly pozůstatky kostela a 

hřbitova. Měli na tom hřbitově dokonce i 

opravdové kostry. Zjistila jsem, že dívky v té 

době dospívaly ve dvanácti a muži, když jim 

narostly vousy. (L. Tomášková, 7. A) 

Líbilo se mi jak v muzeu, tak ve vesničce 

Modrá. Hlavně ty domečky, ty mě hodně zau-

jaly (že byly malé a z přírodních materiálů). 

Radši bych žila v takovém domečku než 

v nějaké vile. V muzeu mě zaujalo hlavně to 

jejich oblečení. (Š. Jarošová, 7. B)     ZŠJL 

U příleţitosti Evropského dne jazyků, který 

se slavil 26. září letos uţ podesáté, jsme ote-

vřeli pro naše ţáky Anglické centrum. Ţáci 

mají nejen skvělou moţnost vypůjčit si něja-

kou zajímavou kníţku nebo časopis 

v anglickém jazyce, ale zároveň si mohou 

přijít pro radu týkající se probírané látky 

v hodině angličtiny a případně si i udělat je-

den z připravených testů, který jim bude opra-

ven, jenţe tentokrát se nebudou muset bát 

špatné známky.  

Mgr. Alena Faltová, ZŠ Vítězná 

Anglické centrum 
ZŠ Litovel, Jungmannova ul. zve všechny děti, 

rodiče a další zájemce na svůj tradiční 

 

Vánoční jarmark spojený se dnem otevře-

ných dveří 

 

Připravujeme pro vás vystoupení našich žáků, 

vánoční dílny, jarmark s vánočním zbožím a 

občerstvení. Budeme se na vás těšit 6. 12. 

2011. Bližší informace o programu najdete  

v listopadu na plakátech a webových  

stránkách školy. 

V pátek 14. 10. jsme se ve školní druţině 

ZŠ Vítězná domluvili a uspořádali soutěţ v 

pouštění draků, drakiádu. Počasí nám oprav-

du vyšlo, větřík pofukoval a k tomu svítilo 

sluníčko. Téměř kaţdý jsme si donesli draka, 

ať uţ vlastnoručně vyrobeného nebo koupe-

ného, a vyrazili jsme na pole k Šargounu. 

Tam jsme si nejdřív draky rozmotali a zkou-

šeli s nimi běhat, aby nám vylétli k obloze.  

Pak začala soutěţ. Paní vychovatelky nám 

zapisovaly čas, jak dlouho draka udrţíme ve 

vzduchu. Vyhrál to prvňáček Matyáš Bartoň. 

Jeho drak létal déle neţ tři minuty. Pro vítě-

ze byly připraveny krásné ceny. 

Součástí soutěţe byl i doprovodný pro-

gram - ukázky práce modelářů p. Vespalce a 

p. Lachnita. Přinesli nám ukázat vrtulník a 

rogalo na dálkové ovládání. Jejich modely 

byly dokonalé a létaly tak vysoko, ţe přes 

sluníčko jsme je mnohdy na obloze hledali. 

Na závěr jsme si mohli zaházet polystyreno-

vými letadélky. Odměnou jsme kaţdý dostali 

lízátko a oplatek a vycházkou jsme se vraceli 

do druţiny.  děti ze školní družiny 

Drakiáda v družině 

drakiáda 
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Studenti GJO již potřetí v Paříži a Londýně 

V září se opět čtyřicítka studentů litovelské-

ho gymnázia vypravila pod vedením tří vyuču-

jících (Věra Voglová – průvodce Paříží, An-

drea Kaňáková – průvodce Londýnem a Mar-

cela Barvířová – výtvarná a hudební podpora) 

na návštěvu výše zmíněných metropolí. Nešlo 

ovšem o běžný turistický zájezd, jeho náplní 

bylo již tradičně seznámit se s architekturou a 

významnými galeriemi a muzei obou měst. Na 

zájezd odjížděl každý student s konkrétním 

projektovým úkolem, na němž začal pracovat 

již v červnu. 

 

Tento rok to celé vypuklo ve čtvrtek 15. 9. 

v jedenáct hodin dopoledne, kdy jsme se my, 

studenti Gymnázia Jana Opletala, nalodili  do 

autobusu a vydali se směrem k hlavnímu měs-

tu Francie. K odjezdu jsme se dostavili pře-

kvapivě všichni včas. Plni optimismu a hlavně 

očekávání jsme vyjeli a druhý den ráno nás už 

vítala Paříž. O tom, jak je nádherná, jsme se 

přesvědčili hned, když jsme si ji po příjezdu 

prohlédli z Eiffelovky. Ten výhled, to bylo 

něco! Slovy se to popsat nedá, to prostě musí 

člověk zažít! Po tomhle dech beroucím zážitku 

jsme prošli kolem Invalidovny, kde je pohřben 

Napoleon Bonaparte, přes krásný most Ale-

xandra II. až na slavnou třídu Champs Elysées. 

Tam jsme dostali rozchod a sejít jsme se měli 

na náměstí Svornosti. Krásné jméno pro místo, 

kde se za Velké francouzské revoluce konaly 

popravy, že? Bohužel se někteří nezorientova-

li, takže jsme hned při prvním srazu sháněli 

některé spolužáky. Naštěstí nás čekali u slav-

ného luxorského obelisku. Mohli jsme tedy 

vyrazit do Musée d´Orsay podívat se na impo-

zantní impresionistické sbírky.  

Druhý den jsme vyspaní a odpočatí zahájili 

návštěvou roztodivné čtvrti La Défense. Cho-

dili jsme tu s pusou otevřenou a koukali na 

nejrůznější abstraktní sochy a na budovy vy-

stavěné ve stylu hi-tech architektury. Celá 

čtvrt´ je pěší zónou, takže procházka po ní 

byla příjemná a výhledy na Paříž úchvatné. 

Sobotní maraton pokračoval památkami 

v Latinské čtvrti. Využili jsme víkendu, 

v němž probíhají Dny evropského dědictví, a 

navštívili místa, kam se turista běžně nedosta-

ne. V Panthéonu jsme sestoupili do krypt podí-

vat se na hroby velikánů jako Émile Zola, 

Marat, Alexander Dumas, Voltaire nebo man-

želé Curieovi. Prošli jsme historické sály, pro 

některé vysněné, Sorbonny. A komu to nesta-

čilo, měl ještě šanci se podívat do Lucembur-

ského paláce – sídla francouzského Senátu. 

Večer byl věnován Montmartru. Po bulváru 

Clichy jsme prošli kolem kabaretu Moulin 

Rouge (a řady dalších zajímavých podniků, 

kde někteří chtěli zůstat), a pak už jsme neo-

chvějně stoupali vzhůru k bazilice Sacré Co-

eur. Ani déšť nám nepokazil naše nadšení 

z této přenádherné části Paříže. Tohle město 

má prostě kouzlo za každého počasí! 

Nedělní program jsme zahájili na náměstí 

Bastily, zastavili se na kouzelném náměstí 

Vosges (prý nejkrásnějším na světě) a přes 

ještě spící židovskou čtvrť jsme došli až 

k Centre Pompidou, kulturnímu centru, jehož 

architektura připomíná rafinérii ropy. Pak už 

následoval ostrov Cité, kde stojí slavná kated-

rála Notre Dame. Ta je prostě úchvatná. Právě 

probíhala mše, a tak tam zněla nádherná hud-

ba. A jak to tam vonělo kadidlem, to byla 

prostě neuvěřitelná atmosféra! 

Odpoledne nám potom zabrala návštěva 

snad nejslavnějšího muzea na světě, Louvru. 

Ani v nejmenším nezklamalo moje očekávání, 

naopak. Ujišťuji vás, že je tam k vidění víc 

než Mona Lisa. To už byla ale jen třešnička na 

dortu. Po setmění jsme se naposledy projeli 

Paříží, a pak tradá do Londýna. 

Plavba přes kanál La Manche byla klidná. 

Pozorovali jsme východ slunce nad moře a 

náhle se před námi objevily bílé skály Doveru. 

První den byl ve znamení Londýna královské-

ho - Westminster Abbey, Houses of Parli-

ement, Buckingham Palace. Na Trafalgar Squ-

are jsme vzpomněli na admirála Nelsona a 

navštívili proslulou National Gallery. Mě 

osobně zaujalo, že tu probíhala výuka školáků. 

Nedalo mi to a musela jsem se zastavit, chvíli 

poslouchat a nasát tu příjemnou atmosféru.  

Další den byl doslova nabitý. Nejdříve Ken-

singtonská muzea. Z těch jsme byli nadšení. 

Kde jinde v Evropě zažijete zemětřesení         

v japonském supermarketu a dýchne na vás 

dinosaurus. Klidně bychom tam strávili celý 

den. Program však pokračoval, a tak následo-

val téměř nekonečný pochod přes Hyde park, 

Picadilly až na Covent Garden. Tím nás paní 

profesorky kapitálně utahaly. Jen z posledních 

sil jsme se v době rozchodu přes Chinatown 

doplazili na Oxford Street plnou obchodů. 

Třetí den v Londýně na nás nejdříve čekal 

jižní břeh Temže. Kolem repliky Shakespearo-

va divadla Globe jsme došli do galerie moder-

ního umění Tate Modern (přiznávám, moderní 

umění jsem nepochopila ani tady). Z kavárny 

v sedmém poschodí je však nádherný výhled 

na katedrálu sv. Pavla, kam následně zamířily 

naše kroky. Pak se naše skupina nějakou dobu 

prodírala přelidněnou čtvrtí City. Pro mě byl 

však tento den zásadní, protože jsem se podí-

vala do Toweru, a ten mě prostě nadchl. Hrad-

by, opevnění, Brána zrádců, a hlavně britské 

korunovační klenoty! Stálo to za to! 

Poslední den našeho výletu jsme strávili 

prohlídkou moderních a zrenovovaných Doc-

klands, kde mimochodem kdysi řádil Jack 

Rozparovač. Odpoledne jsme pak doslova 

podešli Temži (je tam totiž tunel) a ocitli se v 

Greenwichi. Tam jsme si, bohužel jen přes 

plot Královské observatoře, vyfotografovali 

nultý poledník a byl tu konec našeho putování. 

Nasedli jsme do autobusu a hurá k domovu. 

Kanál La Manche jsme tentokráte podjeli Eu-

rotunelem a v pátek odpoledne jsme už byli 

zase v Litovli.  

Teď, když se ohlížím zpátky, musím konsta-

tovat, že zájezd měl velmi nabitý program. Asi 

byl vyčerpávající, ale velmi vydařený, nejen 

díky skvělé partě, která se tu sešla, ale i díky 

zkušenému pedagogickému vedení, které si 

dalo za cíl představit nám dvě nádherná města.  

Paříži, Londýne, já se vrátím! 

Kristina Tejkalová, studentka oktávy 

jeden z historických sálů pařížské Sorbonny 

obelisk na place de la Concorde 

V říjnu uspořádal DDM další ročník výtvar-

né soutěže s názvem Podzimní krása. Zúčast-

nily se jí děti litovelských MŠ Gemerská, 

Kollárova, Frištenského a Čihadlo. Dále děti, 

které navštěvují kroužky Pastelka, Raníček a 

Koumáci při DDM Litovel. Všichni ti, kteří 

rádi kreslí, malují, ale také ti, kteří nenechají 

bez povšimnutí překrásné podzimní materiály. 

Příroda nám v tomto období nabízí přehršel 

barevných listů, šípků, dýní, ale i brambory a 

suché květy. Záleží jen na fantazii každého 

z nás, jak tyto podzimní krásy vnímáme.  

Na slavnostní vernisáži, která se konala 17. 

října v Městské knihovně v Litovli, vystoupily 

děti z MŠ Litovel, Gemerská se svým krátkým 

kulturním programem.  

Kdo získá nejlepší ocenění, zjistíme až na 

základě ohodnocení laické veřejnosti, která má 

za úkol vybrat nejzdařilejší práce mladých 

umělců. Mohu však konstatovat, že to bude 

úkol obtížný. V Litovli totiž máme velice 

nadané výtvarníky – všechny práce  si zaslouží  

obdiv a výtvarníci  odměnu. 

Všem mladým malířům touto cestou děkuji 

a těším se na další výtvarné práce v příštím 

školním roce.      

  Hedvika Weberová, DiS. 

Dům dětí a mládeže Litovel 

Podzimní krása 
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PROGRAM MĚSTSKÉHO KLUBU LITOVEL 

VÝSTAVA SOUTĚŽNÍCH FOTOGRAFIÍ 

3. - 30. 11., Výstavní síň MK, PO, ÚT, ČT 8-15, ST 8-17,  

PÁ 8-13, SO 10-13 hod. 

vernisáž: středa 2. 11. v 17 hod. 

téma: Litovelsko – prameny a studánky a Litovel a okolí, připraveno ve 

spolupráci s Městem Litovel – Odborem životního prostředí  
 
ENSEMBLE VERSUS  

neděle 6. 11., kaple sv. Jiří v Litovli, 18 hod., vstupné dobrovolné 

koncert duchovní hudby z období renesance, raného baroka, dvacátého 

století i děl soudobých 

ve spolupráci s Římskokatolickou farností 
 
NEBOJSA V ČAROVNÉM LESE 

pondělí 7. 11., Velký sál Záložny v Litovli, 10 hod., vstupné: 40 Kč 

pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ včetně veřejnosti 
 
IVA KEVEŠOVÁ s kapelou 

úterý 8. 11., Malý sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: v předprodeji 

70 Kč, na místě 100 Kč  

koncert k výročí kapely, křest CD se směsicí chansonu a jazzu  

(Miloš Pohl – bicí, Jakub Vladimír Knápek – piano, Jakub Knápek – 

kontrabas)  
 
Pavel Fiala, Josef Dvořák: S PYDLOU V ZÁDECH 

středa 9. 11., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., 

vstupné: 350/300/280/250/200 Kč 

divadelní komedie s J. Dvořákem a Markétou Hrubešovou v hlavní roli 
 
SLAVNÉ OPERNÍ ÁRIE A PÍSNĚ 

Kateřina Šmídová Kalvachová (soprán), Josef Zedník (tenor), Miro-

slav Sekera (klavír) 

čtvrtek 10. 11., varna Pivovaru Litovel, 19.30 hod., vstupné: 120 Kč 

v rámci koncertu KPH, generální sponzor: Pivovar Litovel, a. s. 
 
PETR PAN A VANDA 

neděle 13. 11., Velký sál Záložny v Litovli, 15 hod.,  

vstupné: 40 Kč (děti do 5 let zdarma), na místě +50 Kč 

magická pohádka, výpravný muzikál s prvky černého a pohybového 

divadla a laterny magiky (vhodné pro děti od 4 let) 
 
CITRON 

sobota 19. 11., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod.,  

vstupné: v předprodeji 120 Kč, na místě +50 Kč 

koncert legendární rockové skupiny 
 

DUHOVÁ AFRIKA – OD SLONÍ ŘEKY ZA BÍLÝM ŽRALOKEM 

pondělí 21. 11., Velký sál Záložny v Litovli, 8.15 hod., vstupné: 40 Kč 

diashow česko-rakouské dvojice cestovatelů Kateřiny a Miloše Motani 

pro žáky II. stupně ZŠ a SŠ včetně veřejnosti 
 
TAJEMSTVÍ POUŠTĚ 

pondělí 21. 11., Malý sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: 100 Kč 

diashow česko-rakouské dvojice cestovatelů Kateřiny a Miloše Motani 

fotografie a hudba jihozápadu USA s působivým komentářem 
 
14. ROČNÍK PRODEJE VÁNOČNÍ HVĚZDY 

pátek 25. 11., vestibul MK Litovel, 8 – 16 hod. 

pořádá Sdružení Šance - sdružení rodičů a přátel hematologicky a onko-

logicky nemocných dětí při Dětské klinice FN v Olomouci za pomoci 

studentů GJO v Litovli 
 
ZÁVĚREČNÁ KOLONA 

pátek 25. 11., Velký a Malý sál Záložny v Litovli, 18 hod., 

vstupné: 100 Kč, bez místenky 60 Kč 

do všech prostor vstup pouze ve společenském oblečení  
 
ADVENTNÍ TVOŘENÍ 

neděle 27. 11., Velký sál Záložny v Litovli, od 13 hod., vstupné: 60 Kč 

tvoření vánočních a adventních dekorací pod vedením zkušené floristky 

z Olomouce 

v ceně je vstup a základní materiál, přízdoby dle výběru lze zakoupit na 

místě 

 

PŘIPRAVUJEME 
 
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU, KELTSKÝ 

VEČER, V. SLET ČERTŮ, MIKULÁŠŮ A ANDĚLŮ, MARTA KU-

BIŠOVÁ (vánoční recitál), JAZZOVÉ VÁNOCE NA NÁMĚSTÍ, ZA-

BÍJAČKA S KAPELOU NAVOSTRO 

 

Předprodej:  

MK Litovel, nám. Př. Otakara 753, Litovel,  

tel.: 585 341 633, e-mail: nepustilova@mklitovel.cz 

TIC (Bavi) Litovel, nám. Př. Otakara 754,  

tel.: 585 342 300, e-mail: info@bavi.cz 

(V případě platby na účet č. 35-781 697 0247/0100 kontaktujte paní 

Nepustilovou z MK Litovel.)  

 

Info: www.mklitovel.cz, www.mestolitovel.cz. Změna programu vyhrazena. 

Komorní sbor Ensemble Versus se věnuje duchovní hudbě z období 

renesance, raného baroka, dvacátého století, ale i dílům soudobým. 

Usiluje vždy o neotřelou a tematicky sevřenou dramaturgii jednotli-

vých vystoupení, spíše zpívaných rozjímání než koncertů. Svým reper-

toárem tak v kombinaci „staré“ a „nové“ hudby obsahuje všechna ob-

dobí liturgického roku.  

Soubor působí při Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masary-

kovy univerzity v Brně od roku 2003 a v současné době má čtrnáct 

členů. Sbormistrem je Vladimír Maňas, odborný asistent Ústavu hu-

dební vědy a člen Svatomichalské gregoriánské scholy.  

V kapli sv. Jiří v Litovli zazní v neděli 6. listopadu od 18 hod. sklad-

by od Jacobuse Vaeta - Videns Dominus a Miserere mei Deus, Franci-

se Poulence - Timor et tremor, Tomase Luise da Victoria - Vere lan-

guores nostro, Petra Ebena - Abba Amen a From life to life, Giachese 

de Werta - Vox in Rama, Ivana Hrušovského - Psalmus 120, Bohusla-

va Martinů - Na tom světě a Roberta Parsonse - Credo, quod Redem-

ptor meus vivit. Vstupné dobrovolné.   Římskokatolická farnost 

Po mnoha letech se tato legendární semaforská inscenace vrací zpět 

na divadelní prkna s Josefem Dvořákem v hlavní roli. Postavička pros-

tého lidového chytráka, který se zaplétá v šachové partii mocných, 

poskytuje vynikajícímu Josefu Dvořákovi prostor pro řadu brilantních 

klaunských čísel. „Ta snaha neustále předstírat, hrát vždy tu roli, která 

se právě žádá, vytěžit z každé situace i něco pro sebe, onen bezpáteřný 

konjunkturalismus, snaha vytvářet i na troskách za každou cenu zdání 

idylky… Není nám to všechno příliš povědomé?“ 

Hrají: Josef Dvořák, Markéta Hrubešová, Rostislav Trtík, Karel Gult 

alt. Jiří Veit, Veronika Bajerová alt. Dagmar Schlehrová.        MK 

S Pydlou v zádech Koncert Ensemble Versus 

VÝZVA 

Vážené čtenářky i čtenáři, 

zatímco pročítáte listopadové číslo LN, my už chystáme prosincové, 

vánoční. Možná patříte k těm, kteří rádi připravují vánoční nebo slav-

nostní cukroví a pokrmy a mají doma nějaký málo známý, přesto skvělý 

recept. Pak neváhejte a pošlete ho do redakce LN (adresa viz tiráž). 

Nejzajímavější recepty budou zveřejněny. 

mailto:nepustilova@mklitovel.cz
mailto:info@bavi.cz
http://www.mestolitovel.cz/
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Divadelní odbor Sokola Litovel pro Vás připravil letos již druhou 

premiéru. Po úspěšných Světácích v režii Michala Schmalze Vám 

předkládáme novinku v repertoáru souboru – hořkou komedii na moti-

vy novely Michaila Bulgakova Psí srdce. 

Děj hry je zasazen do období před téměř sto lety, po Velké říjnové 

socialistické revoluci, kdy sovětské Rusko je zmítáno chaosem, bídou 

a hladem. Nově nastolený řád je teprve v plenkách a kdo má funkci, je 

téměř neomezeným pánem. Profesor Preobraženskij je chirurgem svě-

tového významu. Uskutečňuje nevídané vědecké experimenty a jeden  

z nich – omlazení organizmu nemocného psa – mu nevyjde tak, jak by 

si přál. Dojde totiž k počlověčení. Pes, který dostane orgány mrtvého 

pobudy, se mění v člověka, a to s jeho nejhoršími vlastnostmi, z nichž 

ta dominantní je terorizování jiných lidí. Nebudeme zde prozrazovat 

detaily ani jak hra dopadne, snad jen malý dovětek: 

Původní, poněkud depresivně laděný příběh jsme už na první čtené 

zkoušce přetavili do komediální polohy, takže doufáme, že se náš di-

vák alespoň trochu pobaví. K tomu může přispět několik zbrusu no-

vých písniček, které jsme si do hry dodali a naživo je předvedeme. 

V režii Petra Lindušky účinkuje několik již osvědčených herců naše-

ho souboru v čele s Lukášem Malaskou, Tomášem Vackem, Tomášem 

Dědkem, Leou Hutařovou, Miluškou Calábkovou atd. 

Přejeme všem hodnotný kulturní zážitek. 

Premiéra je plánována na 25. listopadu, reprízy pak 26. 11., 2. 12. a 

3. 12., vždy v 19.00 hodin na sokolovně. Vstupné činí 50 Kč. Předpro-

dej je v knihkupectví Atlas Alfa na náměstí Přemysla Otakara. 

Petr Linduška 

Sokol Litovel zve do divadla 

Legendární skupina Citron v Litovli 

Historie rockové skupiny Citron je velmi pestrá a lze ji rozdělit na 

období blues rockové v letech 1976 – 1982 a druhou éru, jíž je v pod-

statě dnešní hardrockový Citron.  

Už v první polovině 80. let se skupina dostala do pozice jedné z ne-

joblíbenějších a zároveň nejuznávanějších metalových skupin u nás.     

V roce 1986 vydala ve spolupráci se západoněmeckou firmou album 

Plni energie. První nahrávky ale vycházely již v 70. letech a byly koru-

novány albem Obratník raka, který ovšem vyšel pouze v exportní verzi 

Tropic of Cancer. Roku 1987 nahradil zpěváka Stanislava Hranického 

bývalý člen skupiny Vitacit Ladislav Křížek. Také jeho zásluhou získa-

la o rok později skupina ocenění Zlatý slavík v kategorii skupin. 

V 90. letech došlo k několika výměnám členů a aktivity skupiny se 

snížily na minimum. Až v roce 2001 se bývalí členové zlatého věku 

Citronu, bohužel už bez Jindřicha Kvity, který zemřel v roce 1998, 

pokusili o comeback, vydali album Síla návratů a vloni album Bigbíto-

vý pánbů. Vystoupení legendární skupiny ve složení: Radim Pařízek, 

Jarda Bartoň, Standa Hranický, Vašek Vlasák a Jura Šperl proběhne 

v sobotu 19. 11. od 19 hod. ve Velkém sále Záložny v Litovli.          MK 

Tajemství pouště 

Manželé Kateřina a Miloš Motani, žijící od roku 1989 v Rakousku, 

se již řadu let věnují fotografování a cestování. Jejich tvorba je zamě-

řená na detailní vystižení různých podob, forem, tvarů a barev přírody. 

Jejich fotografie překvapují nejen vysokou technickou kvalitou, ale 

hlavně svojí atmosférou, zachycující pomíjivé okamžiky hry světla a 

stínů, které příroda nabízí. Tematicky se dvojice zaměřuje zejména na 

oblasti pouští a polopouští. Své ojedinělé pásmo prezentují s velkým 

úspěchem jak v České republice, tak i v zahraničí.  Jedinečná diashow, 

která je zpracovaná a prezentovaná nejmodernější digitální technikou, 

vás zavede na jihozápad USA. Úchvatné fotografie jsou doprovázeny 

podmanivou hudbou, inspirovanou indiánským etnikem, a působivým 

komentářem. Známé i málo známé oblasti Kalifornie, Arizony, Utahu, 

Nového Mexika a Colorada hýří těmi nejkrásnějšími barvami, nesku-

tečnými tvary a překvapují neuvěřitelnou pestrostí, která nemá jinde na 

Zemi obdoby. Cesta napříč Údolím smrti, jednou z nejsušších a nejtep-

lejších oblastí na světě, je jejich prvním setkáním s pouští. Prožívají    

v ní krušné chvíle a namáhavé výšlapy terénem. Stejně tak v této na 

první pohled vyprahlé pustině nalézají krajinu nepopsatelné krásy. Za 

Údolím smrti na ně čeká další poušť – písečné duny různých barev, 

nekonečné pláně, mohutná skaliska, široká údolí, hluboké kaňony, 

úzké soutěsky, kamenné mosty, pichlavé kaktusy, samota, růžová rána, 

blankytně modré nebe, úmorná vedra, spalující slunce, červené večery, 

hvězdnaté noci a večerní chlad. A tam někde v té největší pustině se 

skrývá dokonce jedno doposud neobjasněné pouštní tajemství. Po 

shlédnutí jedinečného fotografického pásma možná i vy poznáte, jak 

rychle dovede poušť vyvolat závislost, které se mnozí nezbaví po celý 

svůj život. 

Městský klub Litovel a manželé Motani vás zvou na diashow v pondělí 

21. listopadu v 18 hod. v Malém sále Záložny v Litovli.                   MK 

Pohádka Petr Pan a Vanda 

Magická pohádka – výpravný muzikál o chlapci, který nechtěl vy-

růst, malé holčičce Vandě, která se bojí usnout, a jejich společné dob-

rodružné cestě do Říše snů, do Země Nezemě, o bojích s piráty i          

s lidojedným krokodýlem. Jeden z prvních a nejkrásnějších fantasy 

příběhů o nekonečné fantazii dětství nabízí tvůrcům divadla širokou 

paletu možností vytvořit výpravnou, dějově bohatou, muzikálovou 

inscenaci s prvky černého a pohybového divadla a laterny magiky. 

Vhodné pro děti od čtyř let.  

Na nedělní pohádku pro celou rodinu, která se hraje v neděli 13. 

listopadu v 15 hod., vás zvou divadlo AHA a MK Litovel.        MK 

Iva Kevešová: Chanson & jazz 

V úterý 8. listopadu proběhne v 19 hod. v Malém sále Záložny 

v Litovli koncertní křest prvního CD kapely Ivy Kevešové, který je 

zároveň téměř ročním výročím vzniku této formace. Na koncertě i na 

CD uslyšíte směs chansonů a jazzových standardů, o komorní dopro-

vod se postará kapela ve složení Vladimír Jakub Knápek (piano), Ja-

kub Knápek (kontrabas) a Miloš Pohl (bicí).          MK 

z nácviku představení Psí srdce 
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Cvičení v TJ Sokol 

Tělovýchovná jednota Sokol Litovel  

oznamuje, že od října zahájila pravidel-

né cvičení v Sokolovně. 

 

Jóga  

 cvičitelé manželé Markovi 

 každé pondělí od 18.30 do 20.00 hodin 
 

Cvičení žen s hudbou  

 cvičitelka Marie Smékalová 

 každou středu od 19.00 do 20.00 hodin 
 

Sletové cvičení dívek (1. - 5. třída)  

 cvičitelky Ilona a Martina Jančí  

 každou středu od 16.00 do 17.00 hodin 
 

Sletové cvičení žen  

 cvičitelky Vlasta Machalová  

            a Eva Prucková 

 každou středu od 20.00 do 21.00 hodin 

 

Všichni stálí a noví cvičenci  

jsou srdečně zváni. 

S.E.P. – reality spol. s r.o., Poděbradova 

751/2, Litovel  

tel. 585 342 086, 723 463 834 

www.sepreality.cz 

nabízí 
 

 pronájem obchodu v Litovli, přízemí, 75 

m2, blízko náměstí. Nájem 6 tis. Kč/měs.       

+ energie 

 pronájem kanceláře v Litovli, 1. patro, 68 

m2, blízko nám. Náj. 5 tis. Kč/měs. + energie 

 pronájem provozovny/bytu v Šumperku 

(Gen. Svobody), 3. patro, 26 m2. Nájem 3 tis. 

Kč/měs. + energie 

 pronájem obchodu v Šumperku (Gen. Svo-

body), 1. patro, 39+34 m2. Nájem 6 tis. Kč/

měs. + energie 

 pronájem nebytových prostor (kanceláře     

+ sklad) v Uničově (U Pily), přízemí, 1 072 

m2, Nájem 55 tis. Kč/měs. + energie 

 prodej pozemku v Litovli, 809 m2, určený 

pro výst. RD s nutností zřídit inž. sítě (cca 

550 tis.), cena: 470 tis. vč. projektu + zřízení 

IS 

 zprostředkováváme prodej nové výstavby 

17 RD v lokalitě Křelov – Břuchotín, bližší 

info: www.carmanhome.cz 

Lyžařský oddíl TJ Tatran Litovel pořádá     

v neděli 27. 11. 2011 BĚH LITOVELSKÝM 

POMORAVÍM. Jde o první ročník běhu, kte-

rý je zařazen do Středomoravského běžeckého 

poháru 2011. Start je v 11.00 hod. v Litovli u 

Úřadu práce. Borci se poperou s okruhem, 

který povede přes Chořelice, Rozvadovice, 

Šargoun a zpět. Délka trati bude cca 12 km. 

Přihlásit se mohou i příchozí k poměření 

svých sil. Občerstvení zajištěno. Prezentace 

od 10.30 hod. Srdečně tímto zveme sportovní 

veřejnost k divácké účasti a podpoře běžců. 

            LZ 

Běh Pomoravím 

Kdo by čekal, že motoristický závod, při 

němž účastníci víc létají vzduchem, než se 

dotýkají země, a jejichž kreace nepůsobí ani 

trochu bezpečně, přiláká tolik fanynek? A 

přece mezi několika tisícovkami diváků, kteří 

se 2. října odpoledne dostavili do areálu za 

litovelským hřbitovem, bylo mnoho těch, 

které obdivovaly rychlost jezdců, atraktivitu 

freestylových skoků, při nichž závodníci vy-

soko ve vzduchu předváděli roznožky či otáč-

ky, a elán a šikovnost motokrosových juniorů, 

a které si nakonec vystály frontu na podpis od 

jednoho z vítězných jezdců. 

Pořadatel LR Cosmetic Ados Cup, který 

měl pro nejlepšího juniorského závodníka, 

jímž se stal nadaný Adam Straka, nabídku na 

vstup do týmu, zorganizoval superkrosový 

závod v Litovli po tříleté přestávce a na star-

tovní dráhu přilákal zvučná jména motokroso-

vého sportu. V kategorii Setkání mistrů 

(starších, zkušených závodníků) byli jezdci 

podle dosažených výsledků rozděleni do finá-

le B (kde zvítězil David Kosmák) a finále A. 

Na pro diváka příjemně přehledné trati plné 

několikanásobných skoků, zatáček a možností 

předjet soupeře nakonec zvítězil Filip Neuge-

bauer. Za ním dojel Francouz Florent Richier 

(oba z týmu Osička MX Team), třetí byl Petr 

Bartoš z RS Petrol - Orion Litomyšl Team. 

Vedle věnců a šampaňského byli jezdci odmě-

něni také cenou za umístění, tzv. prize money, 

takže např. vítěz závodu si odnesl 800 €. 

Dá-li se nadšení fanynek (i fanoušků) po-

chopit, si přijďte vyzkoušet na některou          

z dalších místních motokrosových akcí.       hk 

Superkrosový závod v Litovli 

http://www.carmanhome.cz/
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17. ročník Bobr Cupu zaznamenal rekordní počet závodníků 

Martin Frei, Jan Hruška a Václav Lagner, to jsou jména členů týmu 

Nutrend – nových mistrů republiky v závodě extrémních tříčlenných 

štafet. O vítězi se tentokrát rozhodovalo až v závěrečných metrech, kdy 

kajakář Václav Lagner takticky lépe zvládl doběh do cíle, kde se od-

poutal Michaelu Odvárkovi z týmu Hodinky Legend Team a dojel své-

mu druž-stvu pro titul. „Vyráželi jsme s Michalem Odvárkem společně 

na vodě. Ještě tam s námi byl třetí tým, a tak jsme se dohodli na spolu-

práci, abychom třetím v pořadí ujeli. Na otočce už jsme měli náskok a 

bylo jasné, že se rozhodne až v závěru. Michal je rychlostní kanoista, 

tak jsem doufal, že při vylézání z lodě bych mu mohl utéct, a to se taky 

povedlo,“ radoval se v cíli Lagner. Michael Odvárko, který jel v druž-

stvu společně s běžcem Lukášem Olejníčkem a nejrychlejším mužem 

cyklistické části Ondrou Fojtíkem, potvrdil Lagnerova slova. „Celou 

trať jsme spolupracovali, a pak jsem ztratil na doběhu. Měl jsem trochu 

dřevěnou nohu, trvalo mi, než jsem se rozběhl, a Vašek mi utekl. Pak 

jsem ho ještě trochu dotáhl, ale na cílové rampě už jsem neměl šanci 

Vaška předjet. I s druhým místem však myslím můžeme být spokojení.“  

Velká smůla potkala asi největší favority z družstva Pivovar Litovel. 

Trojice Roman Skalský, Robert Novotný a Kamil Mrůzek skončila už 

po pár minutách. Běžec Roman Skalský si ošklivě podvrtl kotník, takže 

závod pro něj skončil už na třetím kilometru.  

V Litovli tentokrát panovalo skutečně horké letní počasí. Ideální pod-

mínky přitáhly na start rekordní počet 262 týmů. Suché tratě navíc sli-

bovaly i hodně rychlé časy a možnost překonání traťového rekordu. 

Očekávání skvělých výkonů se potvrdilo, rekord však nepadl. Čas ví-

tězného tria Frei, Hruška, Lagner v cíli činil 2:02:27 a za historickým 

zápisem z roku 2009 letošní vítězové zaostali o 97 vteřin. Podmínky si 

pochvalovali hlavně bikeři. „Dneska to bylo hodně rychlý. Ještě jsem 

neviděl časy, ale jestli to nebyl rekord, tak někde hodně blízko toho 

času to muselo být,“ tvrdil v cíli Jan Hruška, který dosáhl na druhý 

nejlepší čas mezi cyklisty.  

Zajímavé jsou výsledky jednotlivých disciplín. Ani v jedné ze tří 

disciplín nedosáhl až na vrchol nikdo z vítězného tria Nutrend. V běhu 

si s patnáctikilometrovou tratí poradil nejlépe Martin Gerych 

(InSportLine trener A), který zvládl běžecký úsek v čase 49:46 a jako 

jediný se vešel pod padesát minut. „Dneska mi to sedlo. Tady tu trať 

mám hodně rád. Martin Frei trhal pole, až jsme zůstali sami dva a na 

posledních dvou kilometrech jsem naopak nastoupil já a na oraništi 

jsem mu utekl,“ radoval se vítěz běhu Gerych, startující za tým InSport-

Line trener A. Na horském kole pro změnu dominoval Ondra Fojtík z 

družstva Hodinky Legend Team. Pro zajímavost čas vítěze MTB je 

49:47, tedy o jedinou sekundu více než čas nejlepšího běžce. Na vodě 

pak vypálil všem rybník Karel Slepica z Treku, který velmi rychlým 

časem 21:20 posunul své družstvo na konečné čtvrté místo.  

V kategorii žen se stejně jako mezi muži rozhodlo až v posledním, 

kajakovém úseku. Paďourová z týmu Ski Klub Jablonec předjela Petru 

Halaškovou z družstva CK Bartoněk tým a rozhodla o vítězství svého 

týmu. Spolu s Paďourovou se z prvenství radovaly kolegyně Klára Mo-

ravcová (běh) a Adéla Boudíková (MTB).  

Rovněž kategorie crazy byla letos hodně silná. V konkurenci Mikulá-

še, Nočních košil z týmu Hajánci a sličných sestřiček z družstva Steto-

skop byli nakonec za nejzajímavější trio vyhlášeni Indiáni z Kamence 

ve složení Petr Blačinský, Vladislav Mazánek a Tomáš Chmela. Vzhle-

dem k názvu týmu pak snad ani nemá smysl dodávat, jaký že to měla 

tato trojice převlek... 

Za zmínku stojí i výkon Davida Kostruha, který se mimo oficiální 

závod vydal na souboj s celou porcí pětačtyřiceti kilometrů a tří disci-

plín sám. Člen loňského vítězného veteránského družstva (startoval na 

MTB) se chtěl „posunout dál“, a tak si na sebe naložil úkol zvládnout 

celého Bobra sám. Jak Kostruh před startem prozradil, běhat začal asi 

před půl rokem a na kajaku jel zhruba pětkrát. Závod však nakonec tým 

– jedinec zvládl, ačkoliv toho měl skutečně až nad hlavu. „Jsem rád, že 

jsem to dal, ale hrozně to bolí. Nakonec i čas není tak úplně špatný, 

takže jsem fakt rád,“ přerývaně líčil své pocity ihned po dojezdu David 

Kostruh. 

Free Litovel Bobr Cup 2011 se vydařil. Padl historický účastnický 

rekord (262 týmů). K vidění byly velmi dobré výkony a rychlé časy. 

Rekordní byla také teplota, a tak se rok 2011 do historie BOBRA zapíše 

zlatým písmem. O tom, jaký ten letošní Bobr byl, se dozvíte z fotek na 

Facebooku Bobr Cup. Všem účastníkům díky a s pozdravem Keep Bob-

ring! tu budeme opět za rok.          David Knebel 
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Lokalita: Severní II, zahájení výstavby 2011,  

1. etapa: 15 byt. jednotek, 7 garáží. Min. fin. vklad: byt 3+KK od 550 tis. Kč,  

2+KK od 358 tis. Kč bez nutnosti dokládat příjmy!! informace: www.litovelbyty.cz,  

tel.: 585 004 449 (OSBD Olomouc), 585 153 250 (MěÚ Litovel) 

NEVÁHEJTE, VYBÍREJTE RYCHLE, již 80 % bytů a 85 % garáží zam-

luveno! Bez dostatečného počtu smluvně rezervovaných bytů není možné zahájit výstavbu! 

 

NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA V LITOVLI 
VYUŽIJTE SOUČASNOU NIŽŠÍ SAZBU DPH! 

INZERCE  20 

 

DEN PREVENCE DIABETU 

v Nemocnici Šternberk 
 

Kdy: pondělí 14. 11. 2011 v 8 – 14 hod. 

Kde: diabetologická poradna Nemocnice 

 Šternberk (2. patro v pavilonu  

 vyšetřovacích metod u laboratoří) 

Všem zájemcům nabízíme ZDARMA: 

 změření krevního tlaku, pulsu  

a hladiny cukru v krvi 

 orientační vyšetření moči na přítomnost  

cukru, acetonu a bílkoviny 

 změření obvodu pasu a výpočet BMI 

k posouzení rizikovosti vzniku onemocnění 

 poradenství odborníků o správné  

životosprávě  

 

V případě podezření na onemocnění pacienta 

objednáme na další vyšetření.  

Více informací na www.nemstbk.cz. 

Restaurace STOP 
Sobáčov u Litovle  

pořádá ve dnech 24. - 26. 11. 2011 
gastro akci Řízková show  

 

provozní doba restaurace:  

PO-NE  od 10.30 do 22.00 hod. 

telefon: 604 936 611, 775 691 506  

 

K příjemnému posezení srdečně zve 

vedoucí provozu Alice Marková a  

šéfkuchař Zdeněk Kabelík.  

Program Moravského divadla Olomouc 

listopad 2011 

 

 1. Zápasy Improligy  

 2. Arabská noc (činohra) 

 3. Louskáček (balet) 

 4. Markéta Lazarová (činohra) 

 5. La Traviata (opera) 

 6. Prodaná nevěsta (opera) 

 7. Sugar (muzikál) 

 8. The Beatles & Queen (balet) 

10. Nápoj lásky (opera) 

11. Černá komedie (činohra) 

12. My se vlka nebojíme (pohádka)  

14. Frida (balet) 

15. Markéta Lazarová (činohra) 

16. Evžen Oněgin (opera) 

17. Kdo je tady ředitel (činohra) 

18. Nápoj lásky (opera) 

19. Něco za něco (opera) 

20. Pipi Dlouhá punčocha (pohádka) 

21. Černá komedie (činohra) 

22. Arabská noc (činohra) 

24. Černá komedie (činohra) 

25. Sen noci svatojánské (balet) 

26. Ballet Days (balet) 

27. Ballet Days - Gala (galavečer) 

28. Limonádový Joe (muzikál) 

      Nemravná píseň (kabaret, ČRo) 

29. Nápoj lásky (opera) 

30. Černá komedie (činohra) 

http://noviny.litovel.eu/
http://www.nemstbk.cz

