
Z obsahu: Podzim, čas řepné kampaně 

Podzim září barevným listím. Podzim chut-

ná zralými jablky. Podzim se dotýká studeným 

větrem. Podzim voní… řepnou kampaní. To 

není konec poezie. Pro mnohé Litovelany je 

právě tohle vůně domova.  

Už od roku 1871, kdy byl v litovelském 

cukrovaru vyroben první cukr. S výjimkou let 

1997-2000, po která byla výroba přerušena, 

vlastně téměř ukončena. To, že je dnes Lito-

velská cukrovarna prosperující podnik, což 

začíná být vidět i navenek, není samozřejmost. 

V polovině 19. století bylo v Čechách, na 

Moravě a ve Slezsku kolem 400 cukrovarů. 

Dnes je jich sedm. Vedle Litovle jsou to na 

Moravě Vrbátky, Prosenice, Hrušovany nad 

Jevišovkou a Opava, v Čechách pak Dobrovi-

ce a České Meziříčí. Není to málo? 

„Sedm cukrovarů v ČR stačí vyrobit dosta-

tek cukru pro zásobení českého trhu. Protože 

je cukerní pořádek řízen EU, má každá z těch 

továren kvótu na výrobu cukru pro potravi-

nářský průmysl, který má právo prodat v rám-

ci unie. Všechno, co se vyrobí navíc, se buď 

musí vyvážet mimo státy EU, nebo zpracovat 

v chemickém průmyslu,“ vysvětluje ředitel 

cukrovaru Ivo Mikstein. Mimochodem – v za- 

hraničí se sladí i cukrem z Litovle. 

 

Z čeho co a kdo za tím stojí… 

Z čeho je věc zřejmá. Bílé hromady cukrov-

ky se během podzimu svážejí z řepných polí 

Litovelska, Uničovska a Šumperska, aby na tři 

měsíce plně zaměstnaly litovelskou výrobnu. 

Letos tak od 24. září do Vánoc (a to za přízni-

vých podmínek, jinak o něco déle) uslyšíme 

čas od času padat z vlečky hromadu řepy, 

přesněji 2 500 tun denně, nebo chcete-li 

220 000 tun za celou kampaň. Výsledkem 

bude asi 33 000 tun cukru.  

Kde tedy všechen ten cukr je? Viděli jste 

snad v obchodě sáček s nápisem Litovelská 

cukrovarna?  

„Nejmenší balení, které vyrábíme, je pade-

sátikilové,“ objasňuje Ivo Mikstein. „Takže 

cukr dodáváme v podstatě jen do průmyslu, 

zejména nápojářského, nebo do pekáren, do 

Olmy… Když jsme v roce 2001 znovu vstoupili 

na trh, byla kapacita drobných, kilových bale-

ní cukru v obchodech dostačující, takže nebylo 

třeba se do tohoto sortimentu tlačit.“ Zároveň 

připouští, že časem se cukrovar ke kilovým 

balením možná přece jen dopracuje. Jako 

jediný u nás totiž vyrábí vedle krupicového i 

hrubý krystalový cukr, který je stále mezi 

lidmi žádán. Naopak moučkový ani kostkový 

cukr zdejší cukrovarníci nevaří. 

Přestože je možné litovelský cukr (tedy 

nejméně 50 kg) koupit u paní sekretářky, vyu-

žívají toho nejvýše včelaři. Vzhledem k tomu, 

že supermarkety právě cukr dotují, aby přilá-

kaly zákazníky, je cukr přímo z výrobny ve 

skutečnosti dražší než z obchodu. 

Vyrobit přes třicet tisíc tun cukru, obhospo-

dařovat obrovská strojní zařízení, to není jen 

tak. V sezóně na tom pracuje vedle 82 stálých 

zaměstnanců ještě přibližně 30 sezónních 

pracovníků. Dvanáctihodinové směny, soboty, 

neděle… devadesát dní je beze zbytku naplně-

ných aktivitou. 

Není divu, že mimo sezónu je třeba pracovat 

na vyčištění a opravě všech strojů, nakupuje 

se řada náhradních dílů za ty opotřebované. 

Změny a proměny 

Některých změn si všimne i ten, kdo kolem 

cukrovaru jen prochází. Po léta oprýskané 

budovy dnes září novou žlutou fasádou i vy-

měněnými okny, budova zámečnických dílen 

a stolárny má i novou střechu. 

Zvláště řidiči možná zaznamenali také opra-

vený úsek silnice vedoucí podél cukrovaru. 

Část byla znovu předlážděna, na části byly 

kostky nahrazeny asfaltem. Aby se dal lépe 

čistit prostor na řepní ukládku, nahradil i zde 

asfalt původní panely. 

Nový turbogenerátor o výkonu 2 MWh od 

letoška vyrábí efektivněji cukrovaru vlastní 

elektřinu, přičemž je využívána pára vznikají-

cí v uhelné kotelně. Turbína nahradila starší, 

méně výkonný stroj a zároveň doplnila solární 

panely, jejichž energii cukrovar využívá už tři 

roky. 

Obzvláště obyvatele blízkých ulic může 

potěšit, že byly podniknuty další kroky k od-

stranění zápachu z kalových polí naproti cuk-

rovaru. Do těch odtéká voda s hlínou využíva-

ná při zpracování řepy. V průběhu roku hlína 

sedimentuje, a když je voda odčerpána, zemi-

na se vytěží, nechá se vyschnout a zemědělci 

si ji odvezou zpátky na pole. Zmiňovaný zá-

pach pochází ze zahnívajících organických 

zbytků v této hlíně. Proto bylo letos zakoupe-

no štěrbinové spádové nerezové síto, které 

z již jednou přečištěného hliněného roztoku 

separuje organické nečistoty. Za kampaň je 

tak odstředěno asi 1 000 t organické hmoty. 

Efekt by se měl projevit už na jaře.  

Starosta města s potěšením kvitoval jak tyto 

změny, jež jsou výsledkem společné snahy 

cukrovaru a města zajistit obyvatelům příjem-

né životní prostředí (a jež jsou také odrazem 

jednání s místními občany, které se uskutečni-

lo loni na jaře), tak provedené i plánované  

technologické změny, které by měly snížit 

negativní dopad činnosti cukrovaru na ovzdu-

ší. Rekonstruován bude jeden z uhelných kot-

lů, jehož látkový filtr má výrazně snížit pří-

padné emise tuhých látek. 
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Myšlenka na zavedení euroklíčů vznikla jiţ před více neţ dvaceti 

lety. Dnes jde o mezinárodní projekt rozšířený na téměř 100 000 míst 

Evropy. Jeho záměrem je pomoci lidem se sníţenou schopností pohybu  

tím, ţe jim bude zajištěn rychlý a důstojný přístup k veřejným sociál-

ním zařízením, jakoţ i k technickým kompenzačním zařízením 

(výtahy, svislé a schodišťové plošiny atd.). K tomu slouţí právě      

euroklíče. Klíče, jimiţ lze otevřít jednotné eurozámky instalované 

nejčastěji na dveřích bezbariérových WC (na úřadech, čerpacích stani-

cích, nádraţích, v obchodních domech atp.), případně slouţící k uza-

mčení jiných zařízení. Tento systém umoţňuje zachovat pro ty, jimţ 

jsou prostory určeny, čisté, hygienické a funkčně vybavené prostředí a 

zamezit přístup těch, kteří by zařízení zneuţívali a poškozovali 

(vandalové, narkomani…). Euroklíč lze pouţít v řadě zemí Evropy, 

u nás je eurozámky osazeno jiţ přes 400 míst. 

O euroklíč, který je poskytován zdarma, mohou poţádat drţitelé 

průkazů TP, ZTP nebo ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti a 

rodiče dětí do tří let, kteří mají trvalé bydliště v Olomouckém kraji. 

Centrálním distribučním místem euroklíčů pro Olomoucký kraj je Re-

gionální pracoviště a poradna Národní rady osob se zdravotním posti-

ţením ČR (Slovenská 5, Olomouc). Distribuce euroklíčů osobám se 

zdravotním postiţením probíhá také prostřednictvím pracovišť úřadu 

práce. V Litovli se zájemci mohou obracet na pobočku ÚP v Chořeli-

cích, odbor nepojistných sociálních dávek, oddělení příspěvek na péči, 

mobilita. Euroklíče zde vyřizuje Mgr. Hana Nevimová (tel. 950 141 

231). Dalším pracovištěm, které distribuci klíčů zajišťuje, je odbor 

sociální a správní Městského úřadu Litovel v Havlíčkově ulici,        

Mgr. Pavel Procházka (tel. 585 153 231). 

Protoţe jsou veřejná sociální zařízení zpravidla vybavena přebalova-

cím pultem a díky své velikosti umoţňují zaparkování kočárku, mohou 

si euroklíč dlouhodobě zapůjčit i rodiče dětí do tří let. Distribuce je 

zajištěna Sítí mateřských center. Kontakt na krajskou koordinátorku 

pro Olomoucký kraj Bohdanu Sonet je 773 819 013 nebo bohda-

na.sonet@materska-centra.cz. 

Seznam všech míst vybavených eurozámkem a další uţitečné infor-

mace najdete na stránkách www.euroklic.cz.          red. 

Euroklíč v Olomouckém kraji 

Ve městě Litovli a v místních částech bylo v průběhu 

měsíce října zaznamenáno mj. i spáchání těchto činů: 

V době mezi 18. hodinou dne 3. října a 1. hodinou dne 

4. října dosud nezjištěný pachatel rozbil nezjištěným předmětem skle-

něnou výplň levých zadních dveří osobního motorového vozidla stojí-

cího v Litovli na sídlišti Karla Sedláka. Z vozidla odcizil autorádio 

s CD přehrávačem. 

V době mezi 10. hodinou dne 2. října a 9.30 hodinami dne 4. října 

odcizil dosud neznámý pachatel 2 tuny nerezového potrubí ze sklado-

vých prostor ve Svatoplukově ulici v Litovli. 

V době mezi 17. a 19. hodinou dne 4. října odcizil dosud neznámý 

pachatel jízdní kolo uzamčené v Litovli v Komenského ulici. 

V době mezi 18. hodinou dne 6. října a 8.30 hodinami dne 8. října 

odcizil dosud neznámý pachatel ze společných prostor domu v Litovli 

na Rybníčku dámské horské jízdní kolo, které bylo uzamčené lanko-

vým zámkem. 

Dne 9. října v 15.50 hod. řídil Z. Š. v Litovli na Olomoucké ulici 

osobní motorové vozidlo ve stavu vylučujícím způsobilost. Dechovou 

zkouškou u něj bylo zjištěno 3,20 g/kg alkoholu v krvi. 

Policie ČR 

MĚSTSKÁ TELEVIZE – VYSÍLÁNÍ V LISTOPADU 
 
 premiéra:  středa 14. 11. v 18.45 hod. 

   středa 28. 11. v 18.45 hod. 

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

Sběr větví 

Sběr větví proběhne  

od pátku 9. listopadu do neděle 11. listopadu 

na osmi tradičních stanovištích: 
 

1. ul. Palackého, naproti prod. ETA    2. ul. Příčná, parkoviště 

3. Komárov, za pomníčkem     4. ul. Dukelská, u mostu 

5. ul. Červenská, na konci u zahrádek    6. ul. Ţerotínova, za garáţemi  

8. křiţovatka ul. Šmakalova – Sochova    8. Pavlínka 

Sběr zeleně 

Kontejnery pro sběr zeleně budou přistaveny 

od úterý 13. listopadu do pátku 16. listopadu 

na těchto stanovištích: U lagun (zahrádky), ul. Javoříčská, Komárov, 

ul. Červenská, ul. Palackého 
 

a od pátku 16. listopadu do pondělí 19. listopadu 

na těchto stanovištích: ul. Šargounská, ul. Sochova,  Pavlínka,  

ul. Ţerotínova, ul. Dukelská (zahrádky) 

Nesmyslnost černých skládek 

Jen za první pololetí letošního roku vydalo Město Litovel na likvida-

ci černých skládek 70 000 Kč. 

V docela nedávné době byla opakovaně likvidována například černá 

skládka za Novou Vsí. Dvě avie a multikára. 

U koupaliště. U přečerpávací stanice v Chořelicích. Za lesními škol-

kami směrem na Březové. Kolem rušných cest. Kolem Třídvorky. 

Všude. Tradiční i nová místa černých skládek. 

Proč?  

Nábytek, pneumatiky, plasty. Nedávno stál odloţený gauč u rybníka 

v parku. I nábytek na stanovišti tříděných odpadů je černá skládka! 

Přestoţe: V Litovli je od úterý do soboty otevřen sběrný dvůr, kam 

lze bezplatně odpad zavézt. Teď se jeho kapacita rozšiřuje, bude jed-

nou tak velký. V obcích probíhá dvakrát ročně svoz velkoobjemového 

a nebezpečného odpadu.  

Namísto toho: Objevitelé skládek musí volat na Odbor ţivotního 

prostředí MěÚ (585 153 265) nebo městskou policii (585 153 237). 

Policie musí na nejrůznějších místech instalovat snímací zařízení 

(přichycený pachatel = pokuta aţ 50 000 Kč). Organizace musí kaţdo-

ročně pořádat jarní úklid (loňská bilance z Litovelska: cca 5 plných 

kontejnerů o objemu 5 m3). Na příští jarní úklid budete včas přizváni 

i vy. Kéţ by to ale nemuselo být!             hk 

http://infokanal.litovel.eu/


37. schůze Rady města Litovel, konaná dne 4. října 2012 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 

 revokaci usnesení č. 1263/35 a nově schvaluje výběr zhotovitele 

na akci Revitalizace městského koupaliště Litovel – přírodní kou-

pací biotop a souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným 

uchazečem, společností Stavební firma Vymětal, s. r. o. z Litovle 
 záměr zveřejnění odprodeje nemovitosti č. p. 49 na pozemku 

parc. č. st. 24 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 24 

zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Savín, za cenu dle znaleckého 

posudku 

 doporučení hodnotící komise o výsledku výběrového řízení na akci 

Litovel – výstavba nového chodníku v ulici Pavlínka. Vítězem výběro-

vého řízení se stala firma Swietelsky stavební, s. r. o. z Brna. 

Rada města Litovel: 

 doplňuje své usnesení č. 741/39/1 ze dne 10. 7. 2008 a nově 

schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemků v lokalitě Staro-

městského náměstí v Litovli mezi městem Litovel a Římskokatolic-

kou farností Litovel. Výpůjční doba je stanovena na dobu 15 let 

ode dne podpisu smlouvy. 

 bere na vědomí požadavek občanů ze sídliště Novosady na vybu-

dování dětského hřiště a ukládá vedoucímu odboru MHaSI zařadit 

do rozpočtu 2013 částku na doplnění herních prvků pro malé děti, 

které budou nainstalovány do stávajícího koutku na hraní v lokalitě 

sídliště Novosady 

 bere na vědomí cenovou nabídku firmy Statika Olomouc, s. r. o. na 

akci Vodní kanál – Litovel – statický posudek zaklenbování Nečízu pod 

náměstím. Vedoucí OŽP nabídku ještě prověří.       výběr redakce 

VYNESENO Z RADNICE  3 

nabízí k prodeji družstevní byt 2+1,  
v 6. NP, v Litovli na sídlišti Karla Sedláka. 

Nutná kompletní rekonstrukce.  
Byt se nachází v panelovém domě,  

který má novou zateplenou střechu a plastová okna. 
 

Zájemci, volejte na:  
585 00 44 49, 585 342 341, 731 869 783, 605 247 771 

nebo pište na: kracmarova@osbdunicov.cz  

Výzva matriky pro rodiče a jubilanty 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 

nemohou být nadále rodičům bez jejich předchozího souhlasu zasílány 

pozvánky na vítání dětí. Pokud tedy budou mít zájem zúčastnit se obřa-

du, je třeba to nahlásit na matrice městského úřadu a doručit vyplněný 

souhlas. Vítání se mohou zúčastnit pouze děti, které mají  trvalý pobyt 

v Litovli a jejích částech. 

Na základě téhož zákona nemá již Sbor pro občanské záležitosti  

k dispozici údaje o jubilantech. Nemůže také bez předchozího souhlasu 

zasílat blahopřání a vykonávat návštěvy u jubilantů v Litovli a místních 

částech u příležitosti jejich 75., 80., 85. a  dalších narozenin. Prosíme 

tedy zainteresované jubilanty, aby i oni vyplnili souhlas se zpracováním 

osobních údajů. Potřebný formulář bude uveřejněn v příštím čísle Lito-

velských novin. 

Všechny formuláře jsou také k dispozici na matrice městského úřadu 

(nám. Př. Otakara 778, Litovel). Kontakt:  

Ivana Čtvrtníčková a Petra Robenková,  

tel. 585 153 114 (115),  

e-mail: ctvrtnickova@mestolitovel.cz, robenkova@mestolitovel.cz 

SOUHLAS SE ZASLÁNÍM POZVÁNKY NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ……………………………………………………………………………….. 
 
Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………………………………………………………. 
 
Datum narození dítěte: ………………………………………………………………………………… 
 
Adresa trvalého bydliště: …………………………………………………………………….…………………………………….. 
 
Doručovací adresa: …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefonní kontakt: ………………………………………………………………………………………. 
 
Souhlasím se zasláním pozvánky na akci Vítání občánků. Souhlas je dáván Městskému úřadu v Litovli. 
Výše uvedené osobní údaje jsou určeny pouze pro potřeby akce Vítání občánků. Jakmile pomine účel, budou shromážděné  
zpracované údaje týkající se akce Vítání občánků skartovány dle vnitřní směrnice úřadu.  
 
Souhlasím / nesouhlasím*, aby jméno a příjmení dítěte bylo uvedeno v Litovelských novinách.     (* nehodící se škrtněte) 
 
 
V Litovli dne ……………………………………….      …………………………………………………….. 

             podpis zákonného zástupce dítěte 

mailto:kracmarova@osbdunicov.cz


4 ROZMANITOSTI  

Stalo se v Litovli 

výročí na listopad 2012 
 

 11. 11. 1882 se narodil v Příboře, v rodině 

profesora učitelského ústavu, spisovatel    

Eugen Stoklas. V letech 1907–1909 učil 

češtině na německé obchodní akademii 

v Olomouci, pak působil na reálném gymná-

ziu v Holešově a Valašském Meziříčí, v le-

tech 1909–1941 byl profesorem litovelského 

gymnázia. Řadu let pracoval v Muzejní radě, 

za války byl i správcem muzea. Sbíral pověsti 

z Hané a Litovelska, zajímal se o lidový kroj, 

psal loutkové hry, založil loutkové divadlo 

v Července, ale psal i dramata a bibliofilsky 

upravené sbírky básní. Zemřel v Litovli 11. 3. 

1963. 

 14. 11. 1897 byla vysvěcena a uvedena do 

provozu nová budova zimní hospodářské 

školy. Byl to jeden z výsledků činnosti po-

krokových sedláků z okolních vesnic. Ti stáli 

i u zrodu Rolnické záložny, 24. 11. 1896 pak 

založili Hospodářské družstvo. Předsedou a 

hlavním iniciátorem byl poslanec Josef Svo-

zil, ve výboru poslanec Josef Staroštík, Anto-

nín Tymich (mlynář ve Lhotě), Jan Jarolím 

(rolník z Řimic) a Josef Smékal (rolník 

z Hradečné). Družstvo se věnovalo hromad-

nému nákupu jadrných krmiv, osiva a umě-

lých hnojiv. První menší skladištní budovu 

postavil r. 1898 tesařský mistr Sova ze Sobá-

čova na Olomouckém předměstí. V roce 1901 

bylo skladiště rozšířeno o přístavbu na výkup 

obilí. Hospodářství družstva vedl Vincenc 

Ševčík, který tehdy přišel do Litovle jako 

ředitel zmíněné hospodářské školy. V budově 

v Palackého ulici nyní sídlí speciální škola.  

 25. 11. 1922 zemřel ve věku 73 let Josef 

Elleder, první sládek litovelského pivovaru. 

Pocházel z jižních Čech, ale roku 1876 se 

s rodinou odstěhoval do Litovle, kde byl 16 

let sládkem v bývalém měšťanském pivovaře. 

Pak jej německé vedení z národnostních dů-

vodů propustilo. V roce 1892, kdy se stavěl 

Rolnický akciový pivovar, dozíral na stavbu, 

a stal se pak prvním sládkem nového pivova-

ru, kde působil až do své smrti. Zasloužil se 

nejen o pivovar, ale i o rozvoj chmelařství a 

sladovnictví na Hané. Měl zájem také o spo-

lečenský život a kulturu, jeho manželka hrála 

divadlo. 

Dcera 

Miroslava 

si vzala 

zápasníka 

Gustava 

Frištenské-

ho, druhá 

dcera Emi-

lie si vzala 

Ing. Vác-

lava Saka 

a jejich 

dcerou je 

spisovatel-

ka Miro-

slava To-

manová. 

L. Šik 

V minulém příspěvku jsme si stěžovali na 

nesolidnost CK Geovita v souvislosti se zru-

šením našeho zájezdu v rámci Seniorského 

cestování 2012 po Olomouckém kraji. Naše 

připomínky řešil Krajský úřad Olomouc. Na-

konec to bylo celé takové neslané – nemastné. 

Výsledkem bylo opatření CK, že lépe zpracu-

je propozice a zlepší informovanost v komu-

nikaci s klienty. To nám bylo ovšem málo 

platné, ale vzhledem k tomu, že jsme měli již 

zájezd naplněn a peníze vybrány, rozhodli 

jsme se uskutečnit akci na vlastní pěst. 

A dobře jsme udělali.  

Počasí v úterý 18. září bylo přenádherné a 

navíc jsme si mohli stanovit dřívější odjezd 

tak, abychom vše stihli beze spěchu. Už v 10 

hodin nás čekali na hradě Helfštýně a věnova-

li se nám přenáramně. Oběd v hospůdce Pivo-

var v Lipníku nad Bečvou byl chutný a sytý, 

navíc jsme k němu dostali i třetinku piva 

z místního minipivovaru. Prohlídka města 

začala až ve 14 hodin, bylo dost času si pose-

dět v kavárně nebo na lavičkách v centru měs-

ta a užívat si sluníčka a lebedění. V Lipníku 

nám představili svoje skvosty:  u renesanční-

ho zámku z roku 1609 je technicky zajímavá 

úprava terasy na střeše bývalých stájí západní-

ho dvorního křídla. V době svého vzniku to 

byla první střešní zahrada v zemích severně 

od Alp. Byla vybudována v letech 1910-1911, 

kompletní rekonstrukce byla provedena v roce 

2006. Dalším skvostem pak byla zvonice, 

mohutná pozdně renesanční stavba završená 

vykrajovanou atikou, která byla postavena 

také v roce 1609. V současné době jsou na ní 

tři zvony. Závěr našeho výletu patřil městu 

Přerov, kde jsme si prohlédli Muzeum Jana 

Amose Komenského a v duchu se vrátili do 

školních škamen třeba z 50. let. V tento den 

jsme již potřetí vystoupali na vyhlídku a zno-

vu mohli těžit z nádherného počasí a velké 

dohlednosti do okolí (také si ovšem znovu 

postěžovat na bolavá kolena!). Výsledkem 

akce bylo 49 spokojených seniorů, už natěše-

ných na některý z dalších našich zájezdů. 

Také jsme měli svůj svátek, a to 1. října, 

kdy byl Mezinárodní den seniorů. Ony ty 

podobné svátky byly dříve silně zprofanova-

né, snad tento podobný nádech nedostane. Asi 

bychom si na něj ani nevzpomněli, kdyby 

nám nepřišlo milé blahopřání od přátel ze 

slovenské Revúce od místní JDS (Jednoty 

důchodců Slovenska), se kterou jsme navázali 

partnerské kontakty vloni. Také nám neopo-

mněl poblahopřát i starosta města Ing. Zdeněk 

Potužák, a to dalo podnět k úvaze, zda by 

město pro téměř třetinu svých obyvatel třeba 

nezařídilo k tomuto svátku jako dárek nějakou 

zajímavou kulturní akci gratis.  

Co chystáme ještě do konce kalendářního 

roku? Hned první listopadový den máme 

v plánu další zájezd, tentokrát spíše minizá-

jezd do sousedních měst. Odjezd je v 9 hodin 

z náměstí a už  v 10 hodin nás budou očekávat 

v Muzeu času ve Šternberku. Po prohlídce 

půjdeme na oběd a v odpoledních hodinách si 

prohlédneme Muzeum vězeňství v Uničově a 

pravděpodobně i muzeum ve Vodní brance a  

uničovské náměstí s  Medelskou branou. Ve 

středu 14. listopadu máme obligátní schůzku 

seniorů v DPS. Tentokrát je pozvaná paní 

Mráčková se zajímavým povídáním o přírod-

ním léčitelství. Opět ve středu, tentokrát  28. 

11., zveme od 15 hodin do Malého sálu Zá-

ložny na besedu s panem Boleslavem Vacou 

na téma Vánoce v příkazském skanzenu. Po-

slední akcí měsíce bude zájezd do Moravské-

ho divadla Olomouc na Dvořákovu operu Čert 

a Káča (přihlášky u paní Köhlerové v Darce 

na ulici Třebízského). Do kalendáře si zapište 

ještě datum 5. prosince, kdy se uvidíme 

v Koncertním sále MK na setkání s vedením 

Města Litovel a vedoucími spolupracujících 

organizací, abychom nejen zhodnotili rok 

2012, ale také se s ním vesele rozloučili.  

Dále pro vás vyřizujeme SENIORPASY a 

chystáme přehled možností jejich využití 

v nejbližším okolí. Přejeme příjemné podzim-

ní dny a těšíme se na vaši účast na akcích. 

hj 

Seniorklub informuje 

Zemřel Josef Hamřík 

 

Ve čtvrtek 4. října zemřel litovelský občan 

pan Josef Hamřík, který by se 23. prosince 

dožil 99 let. Několik desítek let působil jako 

technický pracovník v litovelském Papcelu. 

Josef Hamřík byl válečným veteránem ze 

2. světové války. O své odbojové činnosti 

nerad mluvil, proto jsou naše informace jen 

kusé. Podle vzpomínek pamětníků během 

války ukrýval několik lidí včetně svého bra-

tra. Na konci války byl zapojen do činnosti 

partyzánské jednotky maršála Tita. Ta byla 

složena z jugoslávských zajatců, kteří praco-

vali v Medlově, kde se v té době těžil písek a 

kámen. V březnu 1945, když se blížila fron-

ta, zajatci uprchli a schovávali se v lesích 

kolem Obectova. Josef Hamřík zde sloužil 

jako spojka a podpora. Jugoslávští partyzáni 

pak údajně pomáhali při osvobozování ves-

nic na Lošticku a Mohelnicku. 

V Litovli dosud žijí tři váleční veteráni, 

v Olomouckém kraji je celkem 134 osob se 

statusem válečného veterána.     red. 
Josef Elleder foto: Miroslav Pinkava 
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Stalo se ve světě 

výročí na listopad 2012 
 

 18. 11. 1852 se narodil český malíř a ilu-

strátor Mikoláš Aleš. Jako mnozí jiní umělci 

si proţil období nouze, kdy si přivydělával i 

kresbami pro různé časopisy a noviny. Aleš 

patří k tzv. Generaci Národního divadla, na 

jehoţ výzdobě se podílel svými lunetami i 

nástěnnými malbami. Vedle olejomaleb (mj. 

obraz Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou, který 

při rozměrech 10 x 8,5 m patří mezi největší 

na světě) je znám zejména svými ilustracemi, 

jichţ vytvořil na 8 000 (Jiráskovy Staré po-

věsti české, Špalíček národních písní a říka-

del, oblíbený Slabikář z roku 1898 (foto) aj.). 

 28. 11. 1912 vyhlásila Albánie nezávislost. 

Stalo se tak po téměř pěti staletích nadvlády 

Osmanské říše, která usilovala o nahrazení 

původního křesťanství islámem a neumoţnila 

rozvoj vzdělanosti ani průmyslu v zemi. Ná-

zev Albánie, pocházející z antiky, znamená 

bílý, coţ je kontrast k sousední Černé hoře. 

 4. 11. 1922 objevil anglický egyptolog 

Howard Carter Tutanchamonovu hrobku 

v Údolí králů v Egyptě. Objev dosáhl velkého 

ohlasu jednak proto, ţe se předpokládalo, ţe 

Údolí králů uţ je celé důkladně prozkoumáno 

a nic nového se v něm najít nedá, a pak proto, 

ţe na rozdíl od ostatních hrobek nebyla Tu-

tanchamonova hrobka vykradena. Poklady 

z hrobu mladého faraona, který údajně nebyl 

nijak významných panovníkem, jsou uloţeny 

v muzeu v Káhiře. 

 4. 11. 1982 přišlo na svět první české dítě 

počaté umělým oplodněním. Stalo se tak 4 

roky poté, co se v Anglii narodilo vůbec prv-

ní dítě ze zkumavky. Česká metoda MUDr. 

Ladislava Pilky, při níţ jsou vajíčka se sper-

miemi přeneseny od vejcovodu, se stala jed-

nou z běţných metod asistované reprodukce a 

její autor byl za ni oceněn Světovou organiza-

cí pro léčbu neplodnosti. Chlapci, který se tak 

v Brně narodil, je letos 30 let. 

Kniha na tento měsíc 

Jak žít a nezbláznit se 
Lidmila Pekařová 

 

„O výchově se nemá mluvit, výchova se má 

dělat,“ tvrdí autorka knihy Lidmila Pekařová, 

primářka oddělení rehabilitace a diagnostické-

ho centra Hamzovy léčebny. A také: „Jak 

vypadá genetická výbava, nevíme, máme 

jedinou moţnost. Co nejméně riskovat. Dělat 

co nejméně výchovných chyb.“ 

Proto její kníţka budoucí i současné rodiče 

provází všemi stádii ţivota dítěte, od narození 

po dospělost. Proto na mnoha příkladech 

z praxe ukazuje, jak rodiče i v dobré víře 

svým dětem škodí. Neboť ne rozmazlování a 

ulehčování ţivota („Vţdyť je to ještě dítě, ať 

si uţívá a o nic se nestará…“), ale zodpověd-

nost, samostatnost a plnění vlastních povin-

ností připraví potomka pro budoucí ţivot 

dospělého. Neboť vychovávat neznamená 

říkat, co se má dělat, ale mnohokrát to s dítě-

tem udělat, naučit ho to, jít příkladem. Neboť 

být rodičem neznamená jen mít dítě, ale být 

s dítětem. Hovořit s ním. Spoluproţívat. Vní-

mat jeho potřeby a neomezovat vzájemnou 

komunikaci na příkazy. A to stojí čas. 

Kníţka vhodná nejen pro rodiče, ale i praro-

diče, aby přestali lpět na představě, ţe oni uţ 

mohou pouze rozmazlovat.          hk 

Podzim sotva stačil zbarvit listí do zlatova 

a uţ je nejvyšší čas připomenout si Vánoce i 

dny radostného očekávání svátků – advent. 

K tomuto období neodmyslitelně patří před-

vánoční koncerty, které tradičně navozují 

blíţící se slavností atmosféru těchto svátků.  

Smíšený pěvecký sbor Senzakord poslu-

chačům nabídne hned tři adventní koncerty. 

První z nich se uskuteční jiţ 7. prosince 

v rámci předvánočních kulturních akcí na 

náměstí Přemysla Otakara, které budou za-

hájeny rozsvícením vánočního stromu. Zde 

sbor vystoupí se směsí tradičních i méně 

známých tuzemských i zahraničních písní. 

Vánoční galakoncert GLORIA si pak bu-

dou moci posluchači vychutnat v neděli 

16. prosince v Koncertní síni v Uničově a 

v úterý 18. prosince ve společenském sále 

hotelu Záloţna v Litovli. Jaký zajímavý 

repertoár se ale chystá? 

Typicky tradiční vánoční atmosféru pod-

trhnou nejen české koledy v úpravě Františ-

ka Mlynáře, ale také Bachův Air, Cacciniho 

Ave Maria, Mozartovo Ave verum corpus 

nebo prokomponovaná píseň Adeste fideles. 

Ţe se bude takřka celý koncert odehrávat 

v plném obsazení se sólisty, pěveckým sbo-

rem a orchestrem jistě nadchne nejednoho 

posluchače. Netradiční hudební záţitek je 

pak moţné očekávat ve druhé části progra-

mu.  

Uţ název koncertu napovídá, ţe jde o slav-

nostní dílo Antonia Vivaldiho nazvané Glo-

ria. Co ale přináší zajímavého oproti jiným 

vánočním produkcím? Kromě barokního 

orchestru a sboru se na něm účastní i sólisté 

a nutno dodat, ţe jedno ţenské sólo zazpívá 

muţský hlas posazený do falzetu. Výjimeč-

nost této kantáty ale podtrhují i velmi zpěvné 

a příjemné melodie, které člověku utkví 

v paměti.    

Jako sólisté se na galakoncertech představí 

Halina Holínková a Monika Kaštanová 

v sopránu, alt předvede barytonista Pavel 

Maška, sborové party zazpívá pěvecký sbor 

Senzakord a hrát bude Smyčcový orchestr 

ZUŠ v Uničově doplněný o sólové dechové 

nástroje. Taktovky se ujmou dirigentky Jana 

Zámečníková a Hana Kaštanová. 

Věříme, ţe vám dá hudba zapomenout na 

přízemní starosti a předvánoční shon a připo-

mene magickou moc i duchovní rozměr 

Vánoc!        Senzakord 

Senzakord: 

Vánoční koncerty 

PROVOZOVNA  
PŘESTĚHOVÁNA!  

SÍDLÍ V LITOVLI  
NA JAVOŘÍČSKÉ ulici 1313/6a.  

TEL. 585 154 631 MOB. 724 158 043 

Nová výstava 

Od pátku 9. listopadu do konce letošního 

roku vystřídá velmi úspěšnou stavebnici 

LEGO nová tematická výstava Betlémy mno-

ha tváří. Tentokrát vyuţijeme materiálovou 

pestrost a originální nápady tvůrců. Vedle 

papírových a vyřezávaných betlémů budeme 

prezentovat miniatury i netradiční materiály 

(sklo, bavlnka, těsto, vata, šustí) ze soukromé 

sbírky olomouckého betlémáře Jaroslava Te-

saře, ze sbírky Vlastivědného muzea v Olo-

mouci a z dalších zdrojů.           muzejníci 
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Přerůstá Vám finanční situace přes hlavu?  
 

Nestačíte vydělávat na měsíční splátky úvěrů? 

Vyhrožují vám exekucí?   
 

Máte neúnosné splátky s vysokými úroky? 

 

 

Právě pro vás jsme otevřeli  
CENTRUM PORADNY  

PRO ODDLUŽENÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ. 
 

Jsme připraveni vám pomoci a vyřešit finanční situaci, která vás 
zatěžuje. Zjednodušíme a vyřešíme vaše finance, také výrazně 
ušetříte na měsíčních nákladech. V případě nouze, kdy už není 
možná konsolidace půjček nebo přeúvěrování, vám pomůžeme 
s osobním bankrotem, což je pořád lepší varianta, než přijít 
o majetek. 

 
Přijďte se zdarma poradit. Čím dříve začnete svoji situaci řešit, 

tím lépe vám můžeme pomoci.  
 

Neodkládejte návštěvu u nás! 
 
Poradna pro veřejnost je otevřená: 
PO 14.00 – 18.00 a ST 14.00 – 18.00 
Adresa: Poděbradova 751/2, Litovel, 784 01 
 
Kontakty pro domluvení schůzky:  
mail: ceprodfin@ceprodfin.cz 
mobil: 775 612 960, 605 524 824 
 

Více informací na: www.ceprodfin.cz 

Ceprodfin, s. r. o. 

Setkání Vísek 

Dne 21. a 22.  září se ve Vísce konal sraz Vísek. Setkání se zúčastnili 

zástupci celkem šesti obcí jménem Víska z celé České republiky a dvou 

obcí ze Slovenska. Na Slovensku mají tyto srazy již velkou tradici. 

U nás se jimi nechal inspirovat Stanislav Kamba, starosta obce Vísky, 

a v roce 2009 zorganizoval 1. setkání Vísek v České republice. Po ně-

kolika ročnících, kdy se akce setkala s velkým ohlasem, se organizace 

ujala Víska u Litovle s významnou podporou města Litovle. 

Hlavní část setkání se konala v pátek 21. 9. v kulturním domě ve Vís-

ce. Program začal s mírným zpožděním, protože někteří účastníci přijeli 

opravdu zdaleka, představením každé delegace a jednotlivých obcí.  

Další částí programu byla prezentace historie obce Víska, kterou připra-

vil Radek Havlíček a která se setkala s velkým ohlasem všech přítom-

ných. Pozadu nezůstal ani Ota Nakládal, který si připravil přednášku 

o Litovelském Pomoraví z velmi netradičního pohledu – ze života hmy-

zu. Obě přednášky navodily výbornou atmosféru a všichni přítomní se 

pak vydali na prohlídku vesnice. Na lukách byla připravena zastávka 

s malým občerstvením a celá prohlídka byla zakončena ve mlýně, jenž 

je dominantou Vísky. Odborný výklad o tom, jak funguje turbína, před-

nesl Franta Vymětal, jemuž patří dík za vřelé přijetí a trpělivost. 

Poté se celé setkání přesunulo k prohlídce litovelského pivovaru, kde 

byli všichni pohoštěni pivem a chleby s tvarůžky. Páteční program vy-

vrcholil na bowlingovém turnaji.  

V sobotu dopoledne pokračovalo setkání prohlídkou Litovle, formou 

příjemné procházky, která se rovněž setkala s kladnou odezvou.  

Osadní výbor Víska tímto děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a 

průběhu celého srazu, zejména pak starostovi města Litovle Zdeňku 

Potužákovi, místostarostovi Petru Šrůtkovi a tajemníkovi Radku Vašíč-

kovi. Všichni jmenovaní byli na srazu přítomni po oba dny a Litovel 

rovněž celou akci finančně zajistila. Dík patří i Stanislavu Kambovi, 

starostovi Vísek, který tradici srazů Vísek založil a je jejím hlavním 

iniciátorem. 

Příští sraz Vísek se bude konat v červnu 2013 v obci Vísky u Bosko-

vic.              

Michal Zlámal, předseda OV Víska 

 

Zúčastněné obce: Víska u Litovle, Kadaň–Víska, Víska u Chotěboře, 

Kravaře–Víska, Víska u Jevíčka, Vísky, Družstevná–Vieska (Sloven-

sko), Ladomerská Vieska (Slovensko) 

mailto:michal.hladik@ceprodfin.cz
http://www.ceprodfin.cz
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Odešli... 
v době od 21. září do 22. října 

 
Vlastimil Sedla ř  z Han ovic (82 let) 
Mařie Přokes ova  z C eřvenky (86 let) 
Fřantis ek Zatloukal z Litovle (82 let) 
Iřena Pola kova  z C eřvenky (80 let) 
Zden ka Smřc kova  z Me řotí na (83 let) 
Milena Vybí řalova  z Litovle (75 let) 
Miřoslav Chytil ze Soba c ova (70 let) 
Oldř ich S kuřek z Litovle (72 let) 
Josef Křs ek z Mladc e (78 let) 
Josef Hamř í k z Litovle (98 let) 

 

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami 
Hlubinka a Hrandop. 

Narozeniny slaví 
v měsíci listopadu 

 

93 let Jařmila Jas kova  
92 let Kve toslava Folty nkova  
90 let Mařie Kř í z kova  
87 let Mařtin Z ivc a k 
84 let Ludmila Buřdova  
83 let Mařie Chřa stecka  
83 let Mařie Kvapilova  
82 let Mařta Dolez alova  
81 let Olga Eigelova  
81 let Jan Vas ec ka 
81 let Oldř ich Bezde k 
76 let Antonie Male ř ova  
76 let Jiř ina Kleinova  
76 let Va clav Mach 

Byli oddáni 
v době od 22. září do 21. října 

 
Petřa Vos alí kova  ze Tř í  Dvořu  
a Daniel Gřonych z Litovle 

 
Julia na Klimes ova  z Nasobu řek 
a Břonislav Ulic ny  z Nasobu řek 

 
Eva Thomasova  z Litovle 
a Petř David z Litovle 

Dne 25. října oslavil 93. narozeniny  
 

pan Vojtěch Lének z Litovle.  
 

Všechno nejlepší,  
hodně štěstí a zdraví  

do dalších let mu přejí  
dcery, vnoučata  
a pravnoučata. 

5 otázek pro... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenku Fišrovou 

ředitelku knihovny 

 

Které služby vedle běžného půjčování knih 

knihovna nabízí? 

Litovelská knihovna poskytuje služby, které 

jí ukládá knihovní zákon, tedy buduje a zpří-

stupňuje univerzální knihovní fond se zřete-

lem k potřebám uživatelů, což je základním 

kamenem naší činnosti.  

Kromě půjčování knih a časopisů běžně 

dostupných na našem trhu se snažíme také 

zajišťovat regionální literaturu. Informace o 

regionální produkci musíme průběžně vyhle-

dávat, a tak jsou pro nás velkou pomocí upo-

zornění kolegů či uživatelů na vydávané tituly 

věnující se Litovli, Hané a blízkému regionu.    

Velmi využívanou je tzv. meziknihovní 

výpůjční služba, tj. zajišťování dokumentů, 

které nejsou v našem vlastním knihovním 

fondu, z jiných institucí. Pokud jsou žádané 

tituly k dispozici, k našemu uživateli se dosta-

nou většinou v rozmezí 3–5 dnů.  

Našim uživatelům nabízíme bezplatně inter-

net. Podle jejich požadavků také konkrétní 

informace vyhledáváme, zpracováváme a 

poskytujeme. Výčet služeb není úplný, o dal-

ších možnostech můžeme informovat každého 

zájemce při návštěvě knihovny.  
Knihovna dále pořádá besedy na literární 

témata, knihovnické lekce, což je v podstatě 

návod, jak se orientovat v knihovně a sezná-

mení s jejími službami, lekce v základech 

práce s výpočetní technikou, setkání se spiso-

vateli, ilustrátory, regionálními autory, tradič-

ní akce jako Březen – měsíc knihy, Noc 

s Andersenem nebo Týden knihoven a další.  

 

Kolik má litovelská knihovna čtenářů, která 

skupina převažuje a vyvíjí se jejich počet či 

zaměření během let? 

Knihovna registrovala loni kolem 1500 

uživatelů, další uživatelé jsou zapsáni v míst-

ních knihovnách. Rok od roku pozorujeme 

mírný nárůst čtenářů – během posledních 

osmi let jde přibližně o 200 zapsaných čtená-

řů. Čtenáři a uživatelé našich služeb v roce 

2011 navštívili knihovnu více než 21 000krát, 

dalších zhruba 5 000 návštěv vykonali v po-

bočkách, dohromady si půjčili necelých 64 

tisíc svazků. Velký počet čtenářů tvoří věková 

skupina 15-19 let. Pro zajímavost – statisticky 

nejméně často přijde do knihovny čtenář – 

muž ve věku 30-45 let. Ve střední věkové 

kategorii totiž převažují ženy. Starší čtenáři už 

mají vyváženější složení, co se pohlaví týká, a 

tvoří kolem 15 % našich návštěvníků.  

Podle svých zkušeností mohu uvést, že 

složení čtenářů se příliš nemění. Mění se ale 

jejich vkus. Vždy převažoval trend, že lidé 

hledali v knihách především oddech, pobavení 

a únik od reality. V posledních letech zažívají 

na knižních trzích boom autoři chrlící tisíce 

stran fantasy literatury a mystických témat a 

o takové knihy je velký zájem. Musím také 

ale říci, že výrazně vzrostl počet studujících, 

přibylo hodně studujících při zaměstnání, 

kteří požadují odbornou literaturu, což je 

oproti minulosti také novum. 
 
Kolika knihami litovelská knihovna dispo-

nuje a které se nejvíc půjčují? 

Litovelská knihovna včetně poboček nabízí 

svým čtenářům téměř 38 tisíc svazků literatu-

ry, dalších více jak pět a půl tisíce koluje ve 

výměnných souborech. Snažíme se o pestré 

složení knihovního fondu, ročně nakoupíme 

kolem 1 200 svazků novinek a rádi vycházíme 

vstříc konkrétním požadavkům na nové tituly. 

Jak už jsem uvedla, nejvíce se půjčuje odde-

chová literatura, detektivky, romány pro ženy, 

fantasy. Pár příkladů: Larsson a jeho Miléni-

um, upíří sága Stmívání, thrillery Ludluma, 

Childa nebo knihy Daniely Steelové, Nory 

Robertsové a další. Ale žádána je také esoteri-

ka, léčitelství, knihy o zdravém životním sty-

lu, cestopisy, průvodce, válečná literatura atp. 
 
Jak jste se dostala ke své práci knihovnice a 

proč jste se pro ni rozhodla? 

Mohla bych odpovědět banálně, že jsem 

vždycky byla dobrým až náruživým čtenářem 

a práce v knihovně mě lákala. Do knihovny 

mě ale přivedla náhoda, když jsem v ní praco-

vala na studentské brigádě. Měla jsem tak 

možnost poznat skutečnou práci knihovníka, 

tedy že nemůže jen listovat knihami a pročítat 

je, jak si myslí spousta lidí, ale že jde o sou-

hrn mnoha odborných činností, někdy pes-

trých, někdy náročných, někdy zase stereotyp-

ních. Ale stále pracujeme s knihami, ke kte-

rým mám velmi pozitivní vztah, s informace-

mi, s moderními technologiemi. V neposlední 

řadě se setkávám s našimi čtenáři, uživateli 

našich služeb. V mém případě více s dětmi jak 

s dospělými. S dětmi je občas v knihovně 

legrace, když si popletou knihy a autory nebo 

komentují obsahy přečtených děl a dílek. 

Snad to nebude klišé, když odpověď shrnu do 

jediného: baví mě to. I po třiceti letech. 
 
Jaké jsou knihy Vašeho srdce a proč? 

Zase těžká otázka. Jak vybrat knihu svého 

srdce. V poslední době jsem dospěla do stá-

dia, kdy knihu, která mne nepohltí po prvních 

řekněme padesáti stranách, odložím. Byly 

doby, kdy jsem se snažila přečíst každou po-

ctivě do konce. I když jsem se prokousávala 

každou stránkou. To už nedělám. Také se mi 

samozřejmě dostaly do rukou spousty knih, 

které jsem hltala dlouho do noci s rizikem, že 

ráno budu mít problémy se vstáváním. Třeba 

některé tituly Noaha Gordona, McCourta, 

Herriota, Bulla, Clavella, Waltariho, Styrona 

W. Smithe a mnoha dalších. Ovšem když byla 

před časem Českou televizí vyhlášena anketa 

Kniha mého srdce, dala jsem svůj hlas Jirot-

kovu Saturninovi. Musím říkat proč? 

Příští měsíc bude na vaše dotazy odpovídat 

ADRIANA SIENELOVÁ, fotografka. 

KAMENICTVÍ 
Litovel, Svatoplukova 127 
Tel., fax: 585 341 478,  
mobil: 605 131 789  
ZHOTOVENÍ POMNÍKŮ  
OPRAVY HROBŮ 
ZÁKRYTOVÉ DESKY NA HROBY, 
SCHODY Z KAMENE A TERACCA  
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pokračování ze strany 1 
 

Kudy tudy – cesty řepy i člověka 

Leckdo uţ v cukrovaru byl, další se můţe 

v rámci větší skupiny objednat na exkurzi, kde 

ho od letoška provede pan Zdeněk Braný. 

I kdyţ... proč čekat na exkurzi, kdyţ virtuál-

ně se po stopách řepy můţeme projít právě 

teď. A nezapomeňte – všichni trička s sebou! 

Jedno lusknutí prstů a jsme na poli. Řepa se 

předčišťuje uţ tady. A teď šup za ní na nákla-

ďák a hurá do Litovle. Přijíţdíme na váhu 

(ţádné postávání, do hodiny tady budou další 

tři auta) a uţ se i s řepou vyklápíme na pásový 

dopravník. Pod námi zrovna uhání škodovka 

na Nové Zámky, ale to uţ jsme v plavicí kyne-

tě a plujeme do pračky (prý abychom se zbavi-

li hlíny a nečistot). Kam dál? Řezačka. Tak 

rychle ven. Bílé nudličky, cukrovarské řízky, 

si jenom nabereme do dlaně. Ale jenom troš-

ku, zbytek necháme odejít do difuze, kde se 

spaří horkou vodou, která vyluhuje sacharózu. 

A můţeme si do nádobky nabrat surovou šťá-

vu. Za chvíli se do ní nasype vápno (prý si ho 

tady vyrábějí sami), aby na sebe navázalo 

neţádoucí sloţky, a vzápětí se do šťávy vţene 

oxid uhličitý, který odstraní všechny nečistoty 

a sraţeniny. Co to vzniklo? Saturační kal. 

Odfiltrujeme ho přes plachetku, ať si ho země-

dělci odvezou jako hnojivo na pole, a šup 

s čirou šťávou do odpařovací stanice. Uţ z vás 

taky stoupá pára? Tak rychle do triček. Šťáva 

houstne, bodejť by ne, v rafinerii je 80 °C. 

Chvilku počkáme a hele… první krystalky 

cukru. Ještě je třeba ze směsi odstředit cuker-

ný roztok a na sítě nám zůstal bílý cukr. Je 

ještě horký (bratru 60 °C!) a vlhký, a tak si 

ještě počkejme, neţ se zchladí, dosuší a na 

třasadlech rozdělí na krystal a krupici. Zatím 

můţeme míchat melasu, která vznikla z od-

středěného cukerného roztoku a brzy se vydá 

do lihovaru nebo k výrobci krmných směsí. 

To to uteklo, viďte. Jenom 19 hodin. No 

dnes to šlo váţně dobře.          hk 

Podzim, čas řepné kampaně 

Pásový dopravník přemosťuje silnici na Nové 

Zámky, takže přepravovaná řepa nepřekáží 

provozu. 

Bílá řepa září z kalných vod pračky. Její další 

cesta povede na řezačku, voda se odčerpá do 

kalových polí. 

Vodopád cukerných řízků na řezačce. Zbave-

né sacharózy budou využity jako krmivo pro 

dobytek nebo v bioplynové stanici. 

Ředitel cukrovaru Ing. Ivo Mikstein předvádí 

různě zbarvenou surovou cukernou šťávu. 

A na téhle hromadě to všechno začalo. 

Setkání mladých globalistů – druhý ročník 

Program Litovel, přátelský domov mladé 

generace obnovuje tradici evropských zemí 

přivítat dorůstající mládeţ (14–15 let) v prv-

ních krocích do dospělosti. Během setkání 

v sídlech důleţitých správních a kulturních 

organizací města se delegáti našich škol sezná-

mí s náročností, jakou vyţaduje kaţdodenní 

úsilí udrţovat v našem městě klid, pořádek, 

kulturní a zdravé ţivotní prostředí. Dovědí se, 

ţe tohoto cíle je moţné dosahovat jen za spo-

luúčasti kaţdého občana. Díky odpovědné 

přípravě a přátelskému přijetí ze strany navští-

vených organizací mohli v loňském roce mladí 

delegáti splnit svůj úkol na jedničku. 

Dnes naše děti jsou zítra budoucnost národa. 

Péče o jejich zdravý vývoj nemůţe být jen  

záleţitostí školy. Vedle rozhodující role rodičů 

záleţí i na  moudrém občanu, abychom mla-

dým lidem vytvářeli svým jednáním v místě 

bydliště skutečný domov, který jim vroste do 

srdce. 

Za podporu děku-

jeme městským 

institucím i učitel-

ským sborům. 

Počítám i s Vámi, 

čtenáři Litovelek… 

M. Flášarová, 

J. Cholinská,  

R. Najman 

 

foto z loňského 

setkání: M. Krylová 

Program 2. setkání mladých globalistů 

 

1. Doklady minulosti. Zdroj národní hrdosti 

    (městské muzeum, R. Najman) 
 
2. Křižovatky pod zemí. Okupanti všedních  

    dní  

    (Čerlinka, čistička odpadních vod,  

      H. Stoupová, O. Ţerníčková) 
 
3. Volání o pomoc 

    (půda, les, CHKO, V. Polášek) 
 
4. Kdo udržuje civilizovaný vzhled našeho  

    města?  

   (Technické sluţby, K. Zmund, 

    .A.S.A., R. Šmíd) 
 
5. Kultura – pramen porozumění mezi národy 

    (městská knihovna, L. Fišrová) 
 
6. Setkání na radnici 

    (setkání s volenými zástupci města,  

     výklad R. Najman) 
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Včera a dnes: Hospody Litovelska 

Hostinec Pod Zámkem 

Tak jako je Chudobín vesnicí tří kostelů, 

býval také vesnicí tří hospod. V té první, Gar-

gelově, se podle tradice scházeli přívrţenci  

Československé církve husitské a herci. Na-

cházela se v nynějším domě č. 32, který roku 

1902 koupili Antonín a Aloisie Gargelovi a 

vedle hospody zde zřídili i řeznictví. Fungova-

la zde aţ do 40. let. Součástí stavení byl i sál, 

který slouţil Sokolům jako tělocvična a také 

divadelní sál. (Chudobínský divadelní odbor 

byl velmi činný. Jen za období 1. republiky 

odehrál 104 představení. Proto bylo r. 1922 

přenosné jeviště v sále nahrazeno jevištěm 

stálým. Poslední představení zde byla odehrá-

na roku 1949, pak divadelní odbor zanikl.) 

V Mazánkově hospodě bylo středisko stou-

penců Pravoslavné církve a hasičů. Pod Chu-

dobín spadala také dnešní restaurace Stop. Její 

klientela však pro větší vzdálenost od obce 

vyhraněná nebyla. 

Vraťme se však k hospodě, která je v obci 

zdaleka nejstarší a jíţ chudobínští pamětníci 

dodnes říkají Mazánkova. Třebaţe v roce 

1787, ze kterého pochází první záznam o ní, 

po budoucím hostinském Mazánkovi ještě 

nebylo ani stopy. Tehdy panský hostinec od 

hraběte Filipa z Andlern-Witten koupil za 682 

zlatých jistý Jan Winkler. Kromě samotného 

stavení koupě zahrnovala stáje, stodolu, stud-

nu a sklep, zahradu a 28 měřic dominikálních 

(tedy vrchností obdělávaných) polí. Povinností 

hostinského zde bylo „čepovati jen chudobské 

vrchnostenské pivo, nikdy nebýti bez piva, 

pivo nepoškozovat ani nefalšovat. Jinak by 

zaplatil 6 rýnských pokuty a udavač by dostal 

z toho třetí díl.“ Obecní kronika dále uvádí, ţe 

vyčepuje-li hostinský 60 beček piva ročně, 

můţe si z kaţdé bečky ponechat 16 krejcarů. 

Vedle piva mohl šenkovat také kořalku a víno. 

Po smrti Jana a Viktorie Winklerových se 

r. 1831 hostince ujal jejich syn Josef Winkler, 

který však musel vyplatit sestry Annu a Alţbě-

tu a bratra Jana, který byl knězem. 

V průběhů 19. století změnila hospoda něko-

likrát majitele. Roku 1844 ji Josef Winkler 

prodal Františku Lipovskému. Od roku 1871 

byl jejím majitelem statkář Emil rytíř Tersch, 

který ji pronajímal. Uvádí se, ţe v roce 1872 

zde byl hostinským jistý Metelka. A konečně 

roku 1897 přešel hostinec koupí do rukou 

Ferdinanda a Filomeny Mazánkových. 

Ferdinand Mazánek, muţ mohutné postavy, 

se vedle hostinské ţivnosti věnoval i řeznictví 

a uzenářství. Velmi oblíbené a kvalitní byly 

jeho klobásy a buřty. Za jeho působení hosti-

nec dobře prosperoval. V místním sále se po-

řádaly taneční zábavy. Ve 30. letech se na 

Mazánkově zahradě konávaly nedělní odpo-

lední zahradní slavnosti. Hrával na nich zábav-

ní orchestr Hynka Šmoldase. Zahrada sama 

byla původně obrovská. Vedla od hospody, 

která se nachází přesně na hlavní křiţovatce 

v obci, aţ po místo, kde dnes stojí pravoslavný 

kostel. Kdyţ známý chudobínský kněz Josef 

Ţídek po přestoupení z Církve čsl. husitské na 

pravoslaví hledal místo na nový chrám pro 

tuto církev, vyhlédl si právě Mazánkův poze-

mek. Ten sice nejdřív prodat nechtěl, nakonec 

se však nechal přesvědčit biskupem Gorazdem 

a část pozemku Ţídkovi prodal. Dnes na něm 

vedle chrámu sv. Cyrila a Metoděje stojí i 

fara.  

Ferdinand Mazánek zemřel v roce 1950 ve 

věku 76 let. Ţádné z jeho šesti dětí ţivnost 

převzít nechtělo. Roku 1949 získali nemovi-

tost postupní smlouvou manţelé Josef a Marie 

Neumanovi. Josef Neuman byl jedním z hos-

tinských, kteří vedli hospodu v období komu-

nismu, kdy patřila pod Jednotu – spotřební 

druţstvo Litovel, později Olomouc. Kromě něj 

zde na pozici vedoucího působili i Bernard 

Čtvrtníček nebo Marie Schrollerová. Tato éra 

byla pro hostinec obdobím stagnace. 

Po převratu byl hostinec vrácen dědicům 

J. Neumana. Od nich jej koupila paní Eva 

Dračková. Po její smrti pak nemovitost odkou-

pili Petr a Denisa Čamkovi, kteří hostinec 

provozují v současnosti. Je třeba říct, ţe ke 

spokojenosti svých hostů, takţe se po létech 

útlumu opět těší zvyšující se návštěvnosti. 

Hostinec Pod Zámkem je klasická vesnická 

hospoda, proto se tu vaří nejvýš o letních ví-

kendech. Čepuje se litovelská jedenáctka, 

černá desítka a šerák.  

V hostinci je moţno uspořádat svatební, 

pohřební či narozeninovou oslavu, dvakrát do 

roka se zde konají plesy a jednou hodová zá-

bava. Otevřeno je od úterý do čtvrtka v 17–22 

hodin, v pátek a sobotu od 16 do 23 hodin a 

v neděli od 16 do 21 hodin. V pondělí je za-

vřeno. V létě se otvírá o hodinu dřív.         hk 

Mazánkova hospoda v roce 1928 (zdroj RK Dimas) hostinec Pod Zámkem v roce 2012 

A K C E  V Á N O Č N Í  H V Ě Z D A  
 

V pátek dne  

30. listopadu  

od 8.00 do 16.00 hodin  

se ve vestibulu  

Městského klubu Litovel 

uskuteční  

jiţ 15. ročník  

prodeje vánoční hvězdy.  

Tuto akci pořádá SDRU-

ŢENÍ ŠANCE – sdruţení 

rodičů a přátel hematolo-

gicky a onkologicky nemoc-

ných dětí při Dětské klinice 

FN v Olomouci, za pomoci 

studentů GJO v Litovli.  

Děkujeme všem, 

kteří si tuto vánoční 

hvězdu koupí a přispě-

jí tak na pomoc těţce  

nemocným dětem.  
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Obilíčko, obilí už jsme z pole sklidili ... 

… odvezli je do stodoly ... 

Obraz naší každodennosti. Zrající obilí na 

letních polích zemědělské Hané, kilová mouka 

v červených, modrých a zelených sáčcích 

v regálech obchodů, krajíce chleba namazané 

k večeři. Běžné, známé věci. Známé? Co víme 

doopravdy o tom, odkud k nám přicházejí? Co 

víme o tom, jak se z malého zrnka pšenice 

stane bochník na našem stole? 

 

Takže vzhůru ke kořenům. Vzhůru na starou 

unčovickou tvrz, sídlo zemědělského družstva 

Unčovice. Vzhledem k tomu, že se svými 188 

zaměstnanci (resp. 60 v rostlinné výrobě) ob-

dělává na 6 250 ha polí od Litovle až po Olo-

mouc, že každoročně vyprodukuje přibližně 7 

t pšenice, 5,5 t ječmene, 60 t cukrovky, 50 t 

kukuřice a 4 t řepky olejky, měli by tady 

o cestě zrna něco vědět. 

„Právě připravujeme půdu k setí ozimu,“ 

seznamuje mě hlavní agronom Pavel Gnip 

s činností slunečného říjnového dne. V tuto 

chvíli už je osivo namořeno a připraveno 

k vysetí. Namořeno? „To znamená, že na se-

mínko je nastříkána chemická látka, která ho 

v době, než vyklíčí a vyroste z něj rostlinka, 

uchrání před plísněmi a houbovými choroba-

mi. Protože máme mořicí linku, můžeme si 

osivo připravovat sami,“ vysvětluje Ing. Gnip. 

A pak to začíná. Na podzim vyjíždějí secí 

stroje na pole s ozimou pšenicí, na jaře přichá-

zí na řadu ječmen, cukrovka a kukuřice a 

v srpnu už je půda připravena pro řepku, které 

trvá 11 měsíců, než je připravena ke sklizni. 

Nu, co se tedy děje s malým semínkem pšeni-

ce od přelomu září a října, kdy je zaseto, do 

přelomu července a srpna, kdy vydá klasy? 

„V prokypřené, pohnojené a urovnané půdě 

se vytvoří seťové lůžko, tvrdé podloží, na 

které se semínko položí a je přikryto načechra-

nou hlínou. Podle toho, jak je semínko velké, 

tak hluboko se dává do půdy. U pšenice je to 3

–5 cm,“ vypráví unčovický agronom. Už na 

podzim semínka klíčí, vytvářejí mírné odnože, 

které jsou už teď na polích dobře patrné. Tak 

pšenice přezimuje. 

A přichází jaro. 

A přijíždějí stroje, aby 

podpořily růst malých 

rostlinek dusíkatými 

hnojivy. Pak se sledu-

je – prospívají výhon-

ky dobře, nebo potře-

bují další dohnojení? 

K tomu se přidávají 

ochranné postřiky 

proti plísním a pleve-

lům… 

 

Vsuvka z 21. století: 

Postřiky v období čím 

dál modernějších bio-

potravin? Co na to pan 

agronom? 

„Biozemědělství je nesmírně náročná práce. 

Postupy, které vyžadují biopotraviny, se musí 

razantně lišit od toho, co se používá v konven-

čním zemědělství. Protože tyto rostliny nejsou 

nijak ošetřené, je poměrně vysoké procento 

napadeno plísněmi na úrovni, která je stěží 

rozeznatelná. I technologie výroby je velmi 

náročná, takže naprosto není možné zajistit 

takové velké výnosy, jaké má třeba náš pod-

nik. Proto si myslím, že je mnohem jednodušší 

správně využívat chemické prostředky a tech-

nologie v tom konvenčním zemědělství.“ 

 

Druhá vsuvka z 21. století: Opačným extré-

mem jsou totiž geneticky modifikované orga-

nismy, GMO. Jak se k nim staví naše zeměděl-

ství? 

„GMO znamená, že se do rostliny vloží gen, 

který je rezistentní proti nějaké látce, která se 

pak používá na ničení škodlivých činitelů. 

Existují např. plodiny, kterým se říká Roundup 

ready. Roundup je název totálního herbicidu, 

který ničí všechny rostliny kromě té, do níž je 

přidaný konkrétní gen. V Evropě GMO ale 

nijak rozšířené nejsou. Je to hodně hlídané. 

Zatím to není dotaženo tak daleko, aby to bylo 

stoprocentně bezpečné.“ 

Moderní technologie vtrhly i do zemědělství. 

V přesném zemědělství se využívají GPS, díky 

kterému řidič stroje při hnojení nepřekrývá 

místo, na které už bylo hnojivo aplikováno, 

takže nedochází k přehnojení. Stejně tak je 

pomocí dálkového průzkumu, pozemních, 

leteckých nebo družicových senzorů, možno 

vyhodnotit celé pole, zjistit, kde je obilí řidší a 

kde hustší, a díky navigaci GPS aplikovat 

v určené oblasti více či méně hnojiva. 

Takže máme řádně pohnojeno. Pšenice za-

tím zraje. V tomto období ku chvále krásy 

češtiny i přírody odnožuje, sloupkuje, metá, 

kvete a odkvete, tvoří obilky, prochází stádiem 

mléčné zralosti, voskové zralosti a konečně 

plné zralosti. Po měsíci je hotovo. A nastává 

sklizeň. 

Ideální je, když obilí dozrává postupně – tak 

se i vysévá. Svět se ale neřídí našimi přáními, 

takže zpravidla větší část dozraje současně. To 

se musí postupovat velice rychle. Pokud prší, 

začnou se objevovat plísně. Za slunného poča-

sí může obilí s menšími ztrátami na poli vydr-

žet i deset dní. Proto kombajny o žních pracují 

ve dne v noci. Sláma se buď nechá rozsekaná 

na poli jako hnojivo, nebo se slisuje do balíků 

a využívá třeba jako podestýlka.  

A obilí? Čtěte dál. 

 

Není možné, aby ten, kdo žije v Litovli, 

nevěděl, co je to silo. Velká, opravdu velká 

stodola, řekněme. V Litovli máme dvě. Spo-

lečnost MSK Kroměříž, jíž patří, v nich skla-

duje vedle pšenice na mouku i sladovnický 

ječmen, žito a řepku. Do těchto sil se však 

dnes spolu nepodíváme. Vystačíme si s velko-

kapacitními věžemi ZD Unčovice v Nákle 

(čtyři o objemu 3 000 t, čtyři na 300 t) a dvě-

ma šternberskými sily společnosti MJM Lito-

vel, o které ještě uslyší-

me dále. 

   Ideální je, když je 

vlhkost sklizeného 

obilí 14–15 %. Ale o 

tom, jak to bývá 

s ideály, jsme už mlu-

vili. Prší. A od toho tu 

jsou sušičky. 

   Vlhká pšenice se 

dostane do bubnové 

sušičky. Zrnka zde 

víří v teplém vzduchu, 

a tím se z nich vypa-

řuje vlhkost. Pro ječ-

men jsou zase využí-

vány sušičky roštové. 

Konkrétně si představte betonovou halu 

s velkým roštem, na něm dvoumetrovou vrst-

vu ječmene, skrze který  prostupuje teplý 

vzduch a výpary se odvětrávají pryč. Podle 

kapacity tak některá sušička vysuší dvě tuny 

obilí za hodinu, jiná i deset. 

Suché obilí přichází na třídičku. Tady je 

vyčištěno od plevele, drobných kamínků a 

různých úlomků. Než se z ní stane mouka, 

bude pšenice přečištěna ještě jednou. 

Zrno pak tráví svůj čas uskladněné v silech, 

než přijde jeho čas a má se proměnit v něco 

jiného. Tehdy se znovu čistí a kalibruje. Při 

tomto procesu projde každé zrnko sítem, které 

má oka o dané velikosti. Zrna, která nepro-

jdou, jsou kvalitnější. Ta menší, která projdou, 

se využijí k druhotné výrobě (např. hospodář-

ských krmiv). 

Kromě toho se u pšenice určené na mouku 

sleduje její vlhkost, objemová hmotnost, obsah 

dusíkatých látek, lepku a párové číslo. 

A pak už vzhůru do mlýna. 

 

mlýn ve Šternberku 
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Litovelsko je oblast řek, a tudíž i mlýnů. 

Z některých jsou restaurace nebo vodní elek-

trárny, jiné se rozpadají a po rozvalinách dal-

ších už dnes není památky. V Litovli zůstal 

jediný funkční mlýn – Staroštíkův. Dělá se 

v něm ale pouze šrot. 

Nezbývá tedy než vydat se na návštěvu do 

Šternberka. Velký mlýn kousek od hradu pro-

vozuje zmiňovaná společnost MJM Litovel.  

Čím je mlýn pro laického návštěvníka? Veli-

kánskou budovou, kde mezi jednotlivými pa-

try probíhají potrubím tajné pochody mouky, 

kterou za celou dobu vůbec neuvidí. Místem, 

kde stěží potká člověka – podnik má pět za-

městnanců. Na správu celého systému samo-

statně pracujících strojů stačí jeden mlynář. 

Mlynář, který se neprochází po mlýnici v bílé 

čepici, ale který sedí u počítače v prosklené 

kanceláři. Protože mlýn pracuje nepřetržitě od 

nedělního do páteční-

ho večera, střídají se 

v třísměnném provozu 

tři mlynáři. K tomu 

jedna paní v laborato-

ři, druhá na příjmu 

objednávek. A ovšem 

řidiči, kteří mouku 

rozvážejí po zemi i za 

hranice. To už jsme 

ale na konci procesu, 

a tak zpět na začátek. 

Na začátku je tedy pšenice. (Ono by na za-

čátku mohlo být i žito, ale šternberský mlýn 

není vybaven na zpracování žitné mouky. 

Nejbližší takový mlýn stojí ve Slatinicích.) 

Denně jí do mlýna ke zpracování přijede ko-

lem 120 tun, což činí kolem 25–26 tisíc tun 

ročně. Z dávky jediného dne vznikne přibližně 

85 t mouky. 

Když mlynář přijme dovezené obilí, roztřídí 

ho podle kvalit do jednotlivých zásobníků. 

Mouka totiž vzniká smícháním pšenice růz-

ných šarží ve správném poměru. 

Nastává další čištění, při kterém jsou vylou-

čeny nejen zbývající nečistoty, ale třeba i 

prasklá, rozpůlená zrna, protože mouka se 

mele pouze z celých zrn. V trieuru, třídičce, 

jsou zrna vytříděna podle velikosti. Ze slab-

ších, která propadnou sítem, se mouka nestane 

a vracejí se ke zpracování třeba do krmiv pro 

zvířata. 

Přichází fáze nakrápění. Nakropená zrna se 

nechají odležet 6–10 hodin. Tím se oddělí obal 

od jádra. Otruby se používají při výrobě krm-

ných směsí, melou se jádra zrn. 

Takže konečně nastal čas mletí. Ke slovu 

přicházejí válcové stolice, které zrno rozeme-

lou na šrot. Ten pokračuje do vysévačů, sou-

stavy sít, kde se vznikající mouka rozdělí pod-

le hrubosti. Do zásobníků pak putuje mouka 

hladká, polohrubá, hrubá a chlebová. Jedna 

bez druhé nevznikne, pouze hrubou mouku jde 

ještě semlít na polohrubou či hladkou. Je proto 

třeba mít zajištěn odbyt pro všechny druhy.  

Do pekáren přichází nejtmavší mouka chle-

bová. Tmavá barva je dána vysokým obsahem 

popelovin, jinak též minerálních látek. Nej-

světlejší hladká mouka jich má nejméně. Vyu-

žívají ji zejména cukráři, pečou se z ní i rohlí-

ky. Polohrubá mouka je základem těstovin, 

hrubá je vhodná na knedlíky.  

Za naplněním svého účelu vyráží mouka ve 

velkých cisternách nebo 25kg či 50kg pytlích, 

pro domácnosti jsou připravena i kilová bale-

ní. Koupit se dají ale jen v prodejnách MJM 

nebo v obchůdcích s regionálními produkty. 

Mouka. Je vyrobená a pět dní bude čekat, 

než se bude smět použít. Máme tedy dost času 

na to opustit mlýn a vydat se do pekárny. 

… chleba (z mouky) budou plné stoly ... 

… a koláčů vrchovato, zalesknou se jako zlato 

 

I když na těch dvacet kilometrů zrovna pět 

dní nepotřebujeme. Jsme zpátky v Litovli. 

Stojíme před domkem na rohu Revoluční a 

Vlašímovy ulice. Vůně čerstvého pečiva láká 

chodce už několik metrů od dveří. Tohle malé 

litovelské pekařství má tradici. Vzniklo na 

začátku 90. let. V roce 2002 jej od pana Hu-

báčka koupil současný majitel Pavel Nakládal, 

mimochodem vyučený pekař. Vlastně docela 

dobré podnikání, ne? Jí se pořád... 

„V pekařině se moc peníze vydělat nedají,“ 

směje se majitel pekařství. „Než vyděláte tisíc 

korun na rohlíkách… Navíc oproti roku 2008 

šla produkce asi o 40 % dolů.“ Takže spíš 

nejisté podnikání. Prodat se musí rychle. A 

dobře plánovat. „Jeden čas se hodně prodávaly 

pletýnky se sýrem, teď už nejdou. Teď jsou 

zase oblíbené párky v rohlíku. Minulý týden 

šly na odbyt ty s hořčicí, tento s kečupem… 

Nikdy si neporadíte. Jeden večer přijdu a ob-

chod je prázdný a jindy toho zůstane hodně.“ 

V krámku pracují čtyři pekařky ve dvou-

směnném provozu. Moc se nevyspí. Otevřeno 

je už od půl šesté, protože nejvíc zákazníků 

přichází ráno – po cestě do práce, do školy. 

A stálí jsou jak zákazníci, tak nabídka pečiva. 

Rozličné rohlíky a housky, vánočky, sladké 

pečivo z kynutého, listového i plundrovaného 

těsta, které jde nejvíc na odbyt. Jenom chleba, 

který tady prodávají, pochází od paní Meli-

chové z Příkaz. Na jeho výrobu zde není kapa-

cita. 

Vzadu za prodejnou je sklad a v něm čeká 

nám dobře známá mouka (i když tahle pochází 

ze mlýna v Polici u Úsova). Denně jí tu spo-

třebují na 200 kg. Je základem pro těsto, které 

umíchané odpočívá v díži asi čtvrt hodiny, než  

se rozkrájí na díly o požadované hmotnosti. 

Ano, jsme uprostřed posledního procesu cesty 

zrna. Právě pečeme řekněme rohlíky. Nuže 

právě jsme byli svědky vzniku tzv. presů, kusů 

těsta, které se vloží do děličky a ta z něj udělá 

36 dílů o stejné váze. Kupříkladu z 2,2 kg 

těsta máme 60gramové kousky. Rohlíky se už 

nestáčejí ručně. Kousek těsta projde tzv. rohlí-

káčem, strojem, který 

z něj nejdřív udělá 

placku, a pak jej po-

mocí dvou pláten 

zatočí. Asi čtvrt hodi-

ny budou ještě syrové 

rohlíky odpočívat v 

kynárce, jakési skříni, 

v níž je teplo a vlhkost 

kolem 80–90 %. Ko-

nečně se posypou solí 

nebo sýrem, strčí do 

pece a za 15 minut je 

hotovo. Vzpomeňte si 

zítra, až půjdete pro 

rohlíky, že za nimi stojí 1,5 hodiny práce. 

A za celým procesem jejich vzniku… 

A propos – budou Vánoce. Čas vánoček, 

hurá do pekařství. „Vánoce jako celek jsou 

podle mě absolutní propadák. Sice se tak tři 

dny před nimi prodá hodně vánoček a vek, ale 

jak lidi předtím pečou a potom jsou přejezení, 

nakupují mnohem míň. A pak o prázdninách. 

Lidi se vysvlečou, zjistí, že ztloustli, a na od-

byt začne jít nejvýš černé pečivo,“ shrnuje 

litovelský pekař. 

Pokud trpíte tím nešvarem, že právě zároveň 

čtete a snídáte – koláček (do jara je daleko), 

vězte, že je to ta nejvhodnější oslava na za-

končení naší pouti od zrna… třeba ke chlebu. 
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PROGRAM MĚSTSKÉHO KLUBU LITOVEL 

POVÍDÁNÍ O KENI 

úterý 6. 11., Malý sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: 50 Kč   

beseda s VÁCLAVEM ARNOŠEM, doplněno fotoprojekcí 
 
JAK SE HONZA DOSTAL NA HRAD 

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

divadelní představení pro děti z MŠ a 1. stupně ZŠ, včetně veřejnosti 
 
SPOLEČNÁ VÝSTAVA SESKUPENÍ HAUENSTEIN 

15. 11. – 5. 12., Výstavní síň MK, PO, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17, PÁ 8–13, 

SO 10–13 hodin 

Karin Doudová – keramika, Petr Eschler – dřevěné plastiky, Ivana Ku-

bíčková – obrazy, Iva Tůmová – keramika, Jaromír Koděra – dřevěné 

reliéfy, vernisáž: středa 14. 11. v 17 hod. 
 
KONCERT VE VARNĚ PIVOVARU – SHADOW QUARTET 

čtvrtek 8. 11., varna Pivovaru Litovel, 19 hod., vstupné: 120 Kč 

Michal Franta – kontrabas, Ondřej Plhal – housle, Štěpán Švestka – 

violoncello, Marek Švestka – akordeon 

v rámci koncertu KPH, generální sponzor: PIVOVAR LITOVEL, a. s. 
 
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL  

pátek 9. 11., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: v předprodeji 

100 Kč, na místě 150 Kč 

přednáška a beseda s MUDr. Kateřinou Cajthamlovou 
 
LENKA DUSILOVÁ & BAROMANTIKA 

pondělí 12. 11., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: 

v předprodeji 200 Kč a 150 Kč, na místě 250 Kč a 200 Kč 

koncert muzikantky, která patří ke špičce české hudební scény 

písničky z nejnovějšího alba spojené se starší tvorbou  
 
UNČOVICKÉ HRANÍ V TVRZI  

neděle 18. 11., tvrz v Unčovicích, vstup zdarma 

od 14 hod. Spolek řemesel ručních, ve 14.30 hod. prohlídka tvrze 

s průvodcem Jánem Kadlecem, v 15 hod. klasický repertoár v podání 

Desigual Quartet, od 15.45 hod. prohlídka tvrze s průvodcem Jánem 

Kadlecem, v 16.15 hod. moderní repertoár v podání Desigual Quartet 

odjezd autobusu z náměstí ve 13.45 hod. (se zastávkami: Palackého, 

Chořelice, Rozvadovice), svařák a drobné občerstvení zajištěno 

pořadatelé: Mikroregion Litovelsko, Zemědělské druţstvo Unčovice a 

Městský klub Litovel 
 
Arnošt Goldflam: VRATKÁ PRKNA 

pondělí 19. 11., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: 

350/300/280/250/200 Kč 

divadelní tragikomedie s Jiřím Lábusem a Jaroslavou Kretschmerovou 

v hlavní roli 
 
DIVOKÝ MADAGASKAR – LEMUŘI, BAOBABY A DOMEČKY 

Z BLÁTA 

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

diashow česko-rakouské dvojice cestovatelů Kateřiny a Miloše Motani 

pro ţáky II. stupně ZŠ a SŠ, včetně veřejnosti 

ČILE PO CHILE 

středa 21. 11., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: 100 Kč 

diashow česko-rakouské dvojice cestovatelů Kateřiny a Miloše Motani 
 
KELTPARÁDA 

pátek 23. 11., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: 

v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč 

večer keltské kultury s hudbou, tancem a dalším překvapením 
 
ZÁVĚREČNÁ KOLONA 

sobota 24. 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  
 
15. ROČNÍK PRODEJE VÁNOČNÍ HVĚZDY 

pátek 30. 11., vestibul MK Litovel, 8–16 hod. 

pořádá SDRUŢENÍ ŠANCE – sdruţení rodičů a přátel hematologicky a 

onkologicky nemocných dětí při Dětské klinice FN v Olomouci za po-

moci studentů GJO v Litovli 
 
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

pátek 30. 11., náměstí Př. Otakara v Litovli, od 15 do cca 18 hod.,   

volný vstup 

účinkují: MŠ Gemerská, ZŠ Jungmannova (DPS Úsvit), ZŠ Vítězná 

(DPS Mládí, DPS Benjamínek), ZŠ Nasobůrky 

vystoupení flašinetáře pana Šťastného  

chybět nebude JEŢÍŠKOVA POŠTA a JEŢÍŠKOVA DÍLNA 

 
 
KURZ TVOŘENÍ  

14. 11. Výroba vlastního šperku (cena: 130 Kč) 

29. 11. Tvoření s papírem – výroba a zdobení přáníček, krabiček,      

 obálek (cena: 120 Kč) 

4. 12.   Výroba vizitek na dárky a ozdobné balení dárků (cena: 110 Kč) 

V ceně je základní materiál na dané téma s moţností si zakoupit materi-

ál další či jiný přímo na místě. Na kurz je nutno se přihlásit předem na 

tel. čísle 585 341 633, 775 339 098 nebo e-mailem: nepustilo-

va@mklitovel.cz. 

Kurzy budou začínat v 17 hodin v klubovně č. 3 v prvním patře budovy 

Městského klubu Litovel. 

 
 
PŘIPRAVUJEME 

SLET ČERTŮ, MIKULÁŠŮ A ANDĚLŮ, VÁNOČNÍ SENZ-

AKORDOVÁNÍ (JUMPING DRUMS, SENZAKORD), VÁNOČNÍ 

KONCERT SZIDI TOBIAS (10. 12.), FARMÁŘSKÉ TRHY, ČESKÁ 

MŠE VÁNOČNÍ (PALOKANTIRAKA) 

 

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 

Kvarteto mladých muzikantů je známé i ze soutěţe Talentmania, kde 

postoupilo do semifinálového kola. 

Tato naprosto jedinečná formace hudebníků vznikla ke konci 90. let 

jako reakce na stávající tvář klasické hudby. Záměrem seskupení je 

tedy interpretace klasické hudby v netradičních úpravách. V širokém 

repertoáru kvarteta dále nechybí hudba filmová, muzikálová ani popu-

lární. Za posledních pět let působení Shadow Quartetu na hudební 

scéně jsou nepřehlédnutelná vystoupení s umělci jako např. Zuzana 

Norisová, Jiří Korn, Janek Ledecký, Lenka Filipová a další. Asi k nej-

větším úspěchům těchto vynalézavých hudebníků patří zápis do Gui-

nessovy knihy rekordů za skladbu N. A. Rimského-Korsakova Let 

čmeláka. V netradičním prostředí varny pivovaru se můţeme těšit na 

průřez tvorbou tohoto souboru. Zazní hudba klasických velikánů, slav-

né muzikálové melodie, hudba filmová i nejedna hudební kuriozita. 

Členy kvarteta jsou Michal Franta (kontrabas), Ondřej Plhal 

(housle), Štěpán Švestka (violoncello), Marek Švestka (akordeon). MK 

Shadow Quartet v pivovaře 

mailto:nepustilova@mklitovel.cz
mailto:info@bavi.cz
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žánr: šanson, jazz, swing 
 
rok narození: 1983 
 
barva hlasu: mezzosoprán 
 
kapela:  

Vladimír Jakub Knápek (klavír) 

Jakub Knápek (kontrabas) 

Miloš Pohl (bicí) 

Martin Stánec (saxofon,  

klarinet) 
 
webové stránky: 

www.ivakevesova.cz 
 
nejbližší vystoupení: 

2. 12. – Divadlo hudby,  

 Olomouc 
 

 

Nenarodila se v Litovli a žije v Olomouci. 

Přesto ji Litovelané považují za svou a jen 

málo z nich talentovanou šansoniérku a její 

interpretace francouzských písní Edith Piaf 

nezná.  

 

Jaké je Tvoje spojení s Litovlí? 

Protože je tatínek voják, bydleli jsme nejdřív 

v západních Čechách, potom na Libavé, a 

když jsem byla v 7. třídě, přestěhovali jsme se 

do Litovle. Tady jsem bydlela celý gympl i v 

době studia na vysoké. Hrála jsem tady ochot-

nické divadlo, zpívala ve sborech… 

A kromě toho mám ráda pivo Litovel. 

 

Tvoje pěvecké počátky jsou spojeny právě 

s Litovlí. Jaké byly? 

Když odmyslím zpívání s tátou u kytary 

v dětství a první písničku Na tom bošileckym 

mostku, kterou mě naučila maminka, tak na 

začátku byl pěvecký sbor Mládí Boženky Hal-

vové. Jednou mě pozvala na soustředění, a pak 

už jsem s nimi zůstala. Na gymnáziu to pokra-

čovalo Palorou. To jsou vlastně moje pěvecké 

základy. Ještě na gymplu jsem se dostala do 

olomoucké rockové kapely Černý rybíz. A asi 

před třemi lety jsem díky přímluvě Ivana Smé-

kala přišla do jazzového HB bandu, se kterým 

stále zpívám. 

Protože jsem už předtím dělala nějaké šan-

sony s Ottou Oranym a Michalem Schmalzem 

a chtěla jsem je dělat i dál, požádala jsem pia-

nistu Kubu Knápka, aby mi k některým zahrál 

doprovod. S pianistou a bubeníkem mé sou-

časné kapely jsme zároveň spoluhráči z HB 

bandu. 

 

Jak vypadá Tvoje hudební současnost? 

Moje kapela funguje už dva roky a pomalu 

se zabydluje na kulturní scéně. Hrajeme někdy 

dvakrát týdně, jindy i pětkrát. Pravidelně mí-

váme koncerty v Divadle hudby, hráváme na 

vernisážích, konferencích. Teď jsme třeba 

hráli v arcibiskupském paláci při zahájení 

Flory, to byl krásný prostor.  

 

Jakou muziku přesně děláš? 

Šanson je mi blízký díky francouzštině. 

Kvůli Edith Piaf a jejímu šansonu, který nám 

pustila paní profesorka Voglová na gymnáziu, 

jsem francouzštinu začala i studovat. Zpívám i 

písně Jacquesa Brela, Carly Bruni. Protože při 

vystoupeních šanson prokládáme jazzem, 

swingem nebo latinou, zpívám i anglicky. 

 

Kde Tě v dohledné budoucnosti můžeme 

slyšet zpívat na Litovelsku? 

V lednu nebo únoru nás čeká vystoupení 

v Litovli na Záložně. A na jaře budeme hrát 

v mladečských jeskyních. Tam budeme kvůli 

akustice vystupovat jen s pianem.         hk 

Muzika našeho kraje 

IVA KEVEŠOVÁ 

Unčovické hraní na tvrzi 

Unčovickou tvrz s doprovodným progra-

mem můžete navštívit v neděli 18. listopadu 

od 14 hod. O její prohlídku s podrobnějším 

výkladem se postará olomoucký historik Ján 

Kadlec. Prohlídky proběhnou ve 14.30 a 15.45 

hodin. 

Od 14 hodin se představí Spolek řemesel 

ručních. Připraveno bude také drobné občer-

stvení a samozřejmě svařáček pro zahřátí.  

Dva půlhodinové koncerty na tvrzi odehraje 

dívčí olomoucké smyčcové kvarteto Desigual 

Quartet. To vzniklo spojením hudebnic 

z různých těles s cílem tvořit společně hudbu, 

která bude těšit posluchače. Se svým repertoá-

rem, ze kterého si vybere každý, soubor vystu-

puje převážně v Olomouci a okolí. První vy-

stoupení v 15 hod. zaujme posluchače klasicky 

laděným repertoárem, který zahrnuje skladby 

od Beethovena, Bacha, Mozarta, Vivaldiho a 

dalších světoznámých skladatelů. Naopak 

druhý koncert v 16.15 hod. nabídne poslucha-

čům skladby moderní, a to např. od E. Presley-

ho, Beatles, Cohena, ale i od Led Zeppelin 

nebo Coldplay. Kvarteto vystupuje ve složení: 

Marie Nosálková (housle), Kristina Machačí-

ková (housle), Barbora Švédová (violoncello) 

a Vítězslava Šujanová (viola). 

Díky zafinancování Mikroregionem Litovel-

sko je vstup na akci včetně autobusu zdarma. 

Sportovněji založení zájemci mohou využít 

k cestě do Unčovic 

novou, asi 5 km 

dlouhou cyklos-

tezku, a to ať 

k jízdě na kole, 

nebo k příjemné 

procházce. Přes 

Chořelice nebo 

kolem Šargounu, 

jednu cestu pěšky a 

druhou zmíněným autobusem, jak se kdo roz-

hodne. Přejeme příjemné podzimní odpoledne.  

Na akci zvou Mikroregion Litovelsko, Ze-

mědělské družstvo Unčovice a Městský klub 

Litovel.          MK 

 

Milí přátelé, 

dlouhé a často nevlídné podzimní večery 

jsou ideálním časem pro návštěvu kulturních 

akcí. A tak se téměř po roce hlásí skupina 

Kelt Grass Band a zve Vás na svůj koncert,  
který se uskuteční pod tradičním názvem 

Keltparáda v pátek 23. listopadu ve Velkém 

sále Záložny. Velmi jsme se na Vás těšili a 

připravili jsme si pro Vás i řadu novinek. Tou 

největší je asi fakt, že spolu s námi vystoupí i 

taneční skupina Démairt z Brna. Je to parta 

nadšených a šikovných mladých lidí, se který-

mi jsme se poznali letos v létě na festivalu 

Keltská noc. Hned jsme s nimi navázali spolu-

práci a společně jsme stihli nacvičit ve velmi 

krátkém čase program na Mezinárodní 

folklórní festival v Šumperku. Některé kousky 

v našem společném podání uvidíte i v Litovli. 

Démairt se specializuje především na irské 

tance, takže Vás čeká zase něco trošku jiného, 

než jste viděli v minulém roce. Navíc se mů-

žete těšit, že Vám něco ze svého umění předa-

jí, neboť nedílnou součástí naší společné pro-

dukce bude i výuka tanců. 

Věříme, že je na co se těšit, a tak si Vás 

dovolujeme co nejsrdečněji pozvat na Zálož-

nu, abychom si společně užili nezapomenutel-

ný, ale hlavně příjemný večer.     KGB 

Pozvánka Kelt Grass Bandu Vratká prkna 

Tak trochu smutná komedie z divadelního 

prostředí. Herecký svět i život zmenšený do 

divadelního vzorku vypráví obyčejný příběh 

běžného stárnoucího herce, jenž čeká na svou 

velkou roli, zatímco doma je sekýrován svou 

manželkou. Před domácím terorem si herec 

chodí odpočinout do divadla, kde ho čeká 

alespoň trochu životního uznání. S kolegy se 

prodírá životem divadelníka neúnavně dál, ač 

už dávno přišel o herecké iluze a divadelní 

prkna pro něj neznamenají svět, ale pouhý 

zdroj obživy. Divadlo ovšem miluje a nemůže 

ho ani přese všechno opustit.  

Hra má ocenění za nejlepší inscenaci.      MK 
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Folklorní soubor Hanačka Litovel v roce 2012 

Vážení čtenáři, 

s blížícím se koncem letošního roku si dovoluji malé ohlédnutí za 

činností našeho souboru. 

S našimi hanáckými tanci a písničkami jsme procestovali mnoho míst 

naší republiky a reprezentovali jsme i v zahraničí.  

Spolu s okolními soubory Cholinka z Choliny a Pantla z Nákla jsme 

prostřednictvím MAS Moravská cesta – Litovelské Pomoraví zapojeni 

do projektu KNK – Kroje našich krajů. V rámci tohoto projektu, finan-

covaného z prostředků EU, bude pro zapojené soubory pořízeno částeč-

né krojové vybavení. Jde o mezinárodní projekt a jsou do něj kromě 

našich hanáckých souborů zapojeny i soubory z Valašska a také ze 

Slovenska. Soubory se musí podílet jak finanční spoluúčastí, tak i vy-

stoupeními. Pro nás to znamenalo kromě úzké spolupráce s MAS, také 

celoroční spolupráci s firmou Tradice Slovácka v obci Blatnička, kde 

nám části krojů šijí (měření osob, výběr látek a krajek, dojíždění na 

zkoušení rozešitých částí, opakované konzultace vzorů a barevnosti 

výšivek apod.).  

Společně s ostatními zapojenými moravskými i slovenskými soubory 

jsme v rámci tohoto projektu absolvovali několik vystoupení. Začalo to 

v březnu Farmářskými trhy v Litovli. V květnu jsme se zúčastnili Kácá-

ní mája v malebné valašské obci Rusava a v červnu jsme odjeli na Slo-

vensko do obce Klenovec na Mezinárodní folklorní festival Klenovská 

Rontouka. V červenci se nám překrývala akce KNK s naším zahranič-

ním zájezdem. Takže malá část souboru se zúčastnila akce KNK v Dře-

vohosticích, větší část členů vyjela do Chorvatska na Makarské kulturní 

léto. V září přijely zúčastněné soubory k nám na Hanou do Hanáckého 

skanzenu Příkazy, kde se představily vystoupeními v rámci řemeslného 

jarmarku. V říjnu jeli zástupci souborů opět na Slovensko, tentokrát na 

Pastýřský festival.  

Kromě těchto větších akcí v rámci projektu KNK jsme absolvovali 

během roku ještě spoustu dalších rozmanitých vystoupení. Od maso-

pustních obchůzek naší muziky se soubory Cholinka v Cholině a Haná 

v Přerově, přes Hanácký bál v Litovli, vystoupení v hotelu Flora 

v Olomouci nebo na Setkání Lhot ve Vranové Lhotě, na Hodových 

slavnostech v Troubkách, dále na XXX. Hanáckých slavnostech v Pros-

tějově a III. Setkání Hanáků v Tovačově až po naši krásnou Hanáckou 

svatbu, kterou jsme opět po několika letech oprášili a rádi předvedli 

v Šumvaldu při oslavách výročí 725 let obce.  

Mimo tato velká vystoupení jsme absolvovali i spoustu dalších men-

ších akcí – např. vystoupení pro studenty ze Španělska nebo samostatná 

vystoupení několika tanečníků na různých menších akcích pouze 

s doprovodem CD nahrávky. Muzikanti účinkovali samostatně při svát-

ku matek nebo ve spolupráci s Hanáckou ambasádou. Dále několikrát 

během roku hráli souborům Cholinka z Choliny a Haná Přerov. Nyní se 

připravují na své již tradiční Vánoční koncerty v kostele Husova sboru 

a v litovelském muzeu. 

Rádi bychom do našich řad pozvali další nové zájemce o práci 

v souboru. Jak je patrné z výše uvedeného, nudit se s námi určitě nebu-

dete. Kontakty a více informací najdete na našich stránkách 

www.hanacka-litovel.cz. 

Stanislava Kulatá – předseda souboru 
vystoupení ve Vranové Lhotě 

Hanačka v Rusavě 

Letošní podzimní třídenní soustředění sboru se konalo ve dnech 4. až 

6. října na tradiční základně v Cakově, kde už jsme za ta léta jako do-

ma. Tentokrát jsme si k nastudování přivezli téměř netknutou Rybovku 

a ke spokojenosti nás všech jsme se v sobotu dopoledne propracovali 

až k samotnému závěru. Práce se dvěma sbormistry jde lépe od ruky, a 

tak se střídaly zkoušky dělené i společné. Jsme zvyklí pracovat inten-

zivně po celý den až do pozdního večera. Navíc dorazily posily 

v podobě absolventů. Potřebnou energii nám dodávají čokoládové 

karamelky a jiné bonbónové lahůdky, stejně jako výborná kuchyně. 

Čas na hry stolní a společenské je samozřejmostí a díky nádhernému 

počasí byla příležitost i ke sportovním aktivitám a vycházkám s fotoa-

parátem. A to ještě není vše. V pátek večer přijela na návštěvu Kantika 

a společná zkouška obou sborů se sólisty dopadla nadějně. Zdá se, že 

Rybovka je na světě a můžeme vás všechny pozvat v neděli 16. prosin-

ce do kostela svatého Marka v Litovli na její koncertní provedení. 

Budeme se na vás těšit.    

Městu Litovel děkujeme za finanční podporu nejen tohoto soustředě-

ní, ale celého projektu Rybovka pro Litovel.     

Mgr. Marcela Barvířová 

Podzimní soustředění Palory 

Nedovolil jsem, aby můj život ovládl strach ze smrti,  
a odměnou mi byl darován život. 

(G. B. Shaw) 

Výzva pro všechny nadšené maminky, tetičky, babičky  
a přátele ZŠ Vítězná 

 
Rozhodli jsme se k 10. výročí otevření ZŠ Vítězné zkrášlit naši školu 

ručně pletenou či háčkovanou šálou.  
Pokud se k nám chcete přidat a podpořit naši snahu,  

vyrobte 20 cm širokou a jakkoli dlouhou šálu  
a odevzdejte ji ve škole do 7. 12. 2012.  
Těšíme se na výsledek společného úsilí! 

ZŠ Vítězná Litovel 

http://www.hanacka-litovel.cz/
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PROGRAM DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NA LISTOPAD 

3. listopadu  Litovelská dětská výstava domácích mazlíčků 

Podzimní kolo. Sraz účastníků v 8 hodin, vstup pro veřejnost od 9 ho-

din. Účastnický poplatek činí 20 Kč za jednu expozici, vstupné pak 

20 Kč za osobu. Vystavovat lze různé mazlíčky kromě psů a koček a 

vždy ve vlastní kleci nebo teráriu.     Ing. Pavel Sova 
 
7. listopadu  Desetitýdenní kurz snižování nadváhy  

Pod vedením MUDr. Vilmy Vařekové jej zahájíme v DDM Litovel na 

Staroměstském nám. Začínáme v 17 hod. Cena: 1 100 Kč. 

Hedvika Weberová, Dis. 
 
10. listopadu O zlatou rybičku 

Přehlídka tanečních kolektivů a soutěž jednotlivců v disko tanci. Začá-

tek je v 15 hodin ve Velkém sále Záložny v Litovli. Přihlášky jsou 

k dispozici v kanceláři DDM, ul. Komenského do 1. listopadu.  

Mgr. Miroslava Grulichová 
 
15. listopadu Tvořivé odpoledne – keramika 

Vyrobíme si něco na Vánoce, nebo jen tak pro radost. Sejdeme se v 17 

hodin v budově DDM na Staroměstském náměstí. Cena tvoření: 60 Kč.  

Jana Čekelová 
 
24. listopadu Návštěva Terária Praha v Dubči  
Sraz účastníků ve 4.20 hodin na nádraží ČD Litovel město, návrat 

v odpoledních hodinách. Cena je 450 Kč za osobu.    Ing. Pavel Sova 

25. listopadu Free space – Víkendová otvíračka v Klubu mladých.  

Otevřeno bude od 13 do 16 hod.        Šárka Grunová, DiS. 
 
26. listopadu Výběrový casting do základ. kola Dívky roku 2013 

Proběhne v DDM Litovel v ulici Komenského od 14 do 16 hod. Další 

casting se bude konat 3. prosince.  Hedvika Weberová, DiS. 
 
29. listopadu Tvořivé odpoledne – keramika 

Budeme barvit hotové výrobky a případně si vytvoříme nějaké drobnos-

ti, které nebudeme barvit. Sejdeme se v 17 hodin v budově DDM na 

Staroměstském náměstí. Cena tvoření je 60 Kč.    Jana Čekelová  

 

PŘIPRAVUJEME 

2. prosince Mikulášský vlak 

Mikuláš, čert a anděl budou jezdit ze stanice ČD Litovel–předměstí do 

stanice Senice na Hané dle jízdního řádu od 9 do 13 hod. (viz str. 20). 

Bude probíhat nadílka. Cena jízdného 30 Kč, místenka 20 Kč.  
 
5. prosince Mikulášská nadílka pro MŠ a ŠD  
 
5. prosince Mikulášská nadílka v rodinách 

Návštěva proběhne v časovém rozmezí od 16 do 20 hod. Cena: 70 Kč. 
 
8. prosince Pečení mikulášských perníčků 

Přihlásit se můžete do 5. prosince. 

MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA V LISTOPADU 

JAK SPRÁVNĚ A ZDRAVĚ ZAŘÍDIT DĚTSKÝ POKOJ 

úterý 6. 11. od 9.30 hod. 

Zveme rodiče na přednášku bytového architekta Ing. Radovana Urválka  

na téma zařízení dětského pokoje. Co ano do dětského pokoje a co ne. 

Hlídání dětí zajištěno, nutné přihlásit se předem. Cena: 50 Kč 
 
USPÁVÁNÍ BROUČKŮ A ZVÍŘÁTEK – LAMPIČKOVÝ PRŮVOD 

pátek 16. 11., odchod od MK v 17.00 hod. (sraz od 16.30) 

Zveme všechny rodiče a prarodiče s dětmi. Pojďte s námi uspat všech-

ny broučky k lesní chatě Doubravce. Na každého malého účastníka 

čeká dárek. Vyrobte si své světýlko (lampičku) a vezměte krmivo pro 

zvěř. Na akci spolupracují: Město Litovel, Trubači z Doubravy a Mysli-

vecký spolek Litovel. Možnost občerstvení. Výtěžek určen na podporu 

projektů RC Rybička. 

VÝLET DO VLASTIVĚDNÉHO MUZEA  

čtvrtek 22. 11., odjezd v 9.30 hod. 

Zveme rodiče s dětmi na výlet do Vlastivědného muzea v Olomouci, na 

prohlídku expozice Příroda olomouckého kraje. Nutné nahlásit se pře-

dem. Cena za dopravu: 100 Kč. Vstupné si hradí rodiče sami. Možnost 

uplatnit rodinné pasy. 
 
ADVENTNÍ VĚNCE  

čtvrtek 29. 11. od 16.00 hod. 

Zveme všechny maminky, babičky i slečny na výrobu vlastního advent-

ního věnce dle fantazie. Ozdoby zahrnuty v ceně kurzu, pouze svíčky si 

doneste své. Cena kurzu: 100 Kč. 

 

MC Rybička, Vítězná 1129, Litovel, tel.: 739 246 016, www.mcrybicka.cz 

Radioelektrotechnika 

Cílem kroužku je podporovat a rozvíjet u dětí zájem o radiotechniku, 

elektrotechniku a techniku všeobecně. Je vhodný pro děti, které se již 

o elektrotechniku zajímají, i pro ty, které se s ní zatím blíže neseznámi-

ly. Děti se mj. seznámí s praktickými dovednostmi při konstrukci jed-

noduchých či složitějších zařízení. Naučí se pájet, kreslit, vytvářet 

plošné spoje a další dovednosti. Rozhodující je zájem a šikovnost. 

Příklady prací: světelné čidlo, solární robot, zkoušečka tranzistorů, 

blikač na kolo atd. Ti úspěšní se mohou účastnit různých soutěží. 

Kroužek je vhodný pro děti od 10 let. Scházíme se v DDM v ulici 

Komenského každý pátek od 16 do 18 hodin. 
 
Letečtí a lodní modeláři 

V kroužku se děti seznámí se stavbou funkčních leteckých a lodních 

modelů podle profesionálních plánků, vyzkouší si i vlastní návrhy 

s použitím plastických hmot a balzových konstrukcí. Dále se seznámí 

s používanými materiály a jejich zpracováním, s problematikou mode-

lářství v celkovém rozsahu. Součástí kroužku jsou i ukázky rádiem 

řízených modelů, návštěvy akcí, létání v přírodě a účast na modelář-

ských soutěžích.  

Kroužek je vhodný pro děti od 7 let. Scházíme se v DDM v ulici 

Komenského každé pondělí od 15 do 17 hodin. 

 

O všech kroužcích, klubech i akcích se můžete dočíst na našem webu 

www.ddmlitovel.cz nebo informovat přímo v DDM Litovel v ulici   

Komenského 719/6. Poradíme vám i telefonicky na čísle 585 342 448. 

Zajímavé kroužky v DDM 

V rámci aktivity Come-

nius Projekt partnerství 

škol se Základní škola Bílá 

Lhota poprvé v letošním 

roce zapojila do Multilate-

rálního projektu s názvem Wir wecken Interessen und unterrichten 

modern (Probouzíme zájme a vyučujeme moderně.). Cílem tohoto 

projektu je především rozšíření možností komunikace v cizích jazycích 

a zlepšení kvality výuky využitím dosavadních znalostí, ale i inovací v 

oblastech informačních a komunikačních technologií. 

Celková délka trvání projektu je dva roky. Grant ve výši 20 tisíc euro 

bude využit k pokrytí výjezdů žáků a učitelů do zahraničí a k uhrazení 

veškerých aktivit týkajících se projektu. Naší snahou je dosáhnout co 

nejlepší spolupráce všech partnerských zemí a poskytnout našim žá-

kům možnost seznámit se s různými kulturními zvyklostmi jednotli-

vých států. V průběhu dvou let v rámci pracovních pobytů poznají 

školy nejen u našich sousedů – v Polsku, na Slovensku, v Německu, 

ale i ve Francii a Španělsku.  

Počítače jsou pro velké množství žáků oblíbenou součástí výuky, ale 

ne vždy dokáží jeho  potenciál smysluplně využít. Internet nabízí mož-

nosti, jak zlepšit motivaci žáků, podpořit jejich kreativní myšlení, obo-

hatit je o znalosti v oblasti ICT a navíc prostřednictvím různých pre-

zentací mohou svým partnerům zprostředkovat náš školní život, náš 

kraj a zemi, ve které žijí. 

za ZŠ Bílá Lhota Jana Hlavinková, koordinátor projektu 

Nový projekt ZŠ Bílá Lhota 
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Jungmanka oslavila 12. Evropský den jazyků 

Významná osobnost Národního obrození, 

první učitel češtiny u nás, jazykovědec, člo-

věk, který se zaslouţil o vytvoření pětidílného 

Česko-německého slovníku se 120 000 slovy. 

Ţe nevíte, o kom je řeč? Přece o Josefu Jung-

mannovi, po němţ máme v Litovli od r. 1900 

pojmenovanou jednu z ulic v centru města, a 

tak neoficiálně i školu 

A právě slavný český vlastenec a buditel byl 

vedením naší školy z Jungmannovy ulice zvo-

len jako hlavní téma projektového dne u příle-

ţitosti 12. Evropského dne jazyků. Ten se 

uskutečnil ve čtvrtek 27. září. V tento den 

měla kaţdá ze tříd 2. stupně na programu něja-

kou činnost, která byla úzce spjata s Josefem 

Jungmannem a jeho ţivotem. 

Šesťáci si zkoušeli, jaké je to být jazykověd-

cem, a tvořili nová slova a slovníky. Sedmáci 

kreslili plakáty. Osmáci vyráběli trička vyzdo-

bená slovy v osmi jazycích, kterými Jungmann 

mluvil. Ovšem nejzajímavější práce čekala na 

nás – ţáky 9. B. Naším úkolem totiţ bylo pro-

vést ve městě průzkum, či chcete-li anketu, 

která se samozřejmě týkala Josefa Jungmanna. 

Jejím cílem bylo zjistit, co litovelští občané 

vědí o muţi, který se ţivil jako pedagog a učil 

třeba básníka Karla Hynka Máchu. 

S dotazníky čítajícími  pět všetečných otázek 

jsme se i s dvěma talentovanými ţáky 5. roční-

ku Ondřeji Navrátilem a Rozmanem vydali za 

čtvrtečního dopoledne v několika skupinách 

do ulic centra města a ochotných lidí se dota-

zovali na jejich vědomosti z hodin dějepisu. 

Někde jsme bohuţel byli odmítnuti, jako např. 

na pobočce Městského úřadu na Havlíčkově 

ulici, kde s námi úředníci nechtěli anketu pro-

vést anebo neměli čas. Ovšem jinde se nám 

zase dostalo vlídného přijetí, jako třeba u pana 

starosty Ing. Zdeňka Potuţáka, který rád odpo-

věděl na všechny naše otázky. Prošli jsme i 

další instituce v těsné blízkosti náměstí, jme-

novitě knihovnu či DDM. Celkem jsme za 

zhruba hodinu a čtvrt vyzpovídali na sto lidí. 

Děkujeme všem, kteří byli ochotni se s námi 

zastavit, i kdyţ někteří si z nás patrně dělali 

legraci. 

Tak např. při otázce Jakou profesi asi Jung-

mann vykonával? jsme dostali i takové odpo-

vědi: zvěrolékař, kovář či dokonce hostinský. 

U otázky Ve kterém století asi Jungmann ţil? 

jsme se dozvěděli, ţe se jeho ţivot odehrál 

v roce 300 př. n. l. nebo naopak v budoucnosti 

ve 30. století. A podle někoho Jungmann zalo-

ţil naši školu. Bohuţel to není pravda, neboť 

Jungmann v Litovli vůbec nebyl, a navíc ze-

mřel roku 1847, tedy dřív, neţ byla v roce 

1895 naše škola zaloţena.  

Na základě odpovědí litovelských muţů a 

ţen jsme po skončení průzkumu vytvořili pre-

zentaci, kterou si budete moci prohlédnout na 

webu naší školy www.zsjl.cz. Tuto prezentaci 

jsme pak představili všem ţákům, kteří se do 

naší třídy přišli podívat na výsledky naší prá-

ce. Na oplátku i my jsme mohli zhlédnout, co 

vytvořili naši spoluţáci. A musím říct, ţe se 

mi ze všech výtvorů, stejně jako dalším mým 

spoluţákům, nejvíc líbily dílny ţáků 7. A a 

7. B, kteří nejen vyrobili krásné plakáty 

o Jungmannovi a mapy Evropy z dob obrozen-

cova ţivota, ale také je na úrovni odprezento-

vali. 

Myslím, ţe to byl další podařený projektový 

den, všichni jsme se něco nového dozvěděli a 

doufám, ţe to všechno Josef Jungmann 

z Českého vlasteneckého nebe sledoval a měl 

ohromnou radost.        

Petr Komárek, 9. B  

Evropský den jazyků na ZŠ Vítězná 

Ţe se nedá vyšplhat na Eiffelovu věţ, ochut-

nat slovenské halušky a navštívit španělskou 

koridu v jednom jediném dni? Mýlíte se. Na 

naší škole se to téměř čtyřem stům jejích ţáků 

podařilo. V rámci Evropského dne jazyků pro 

ně jejich učitelé připravili projektový den 

nazvaný Vítězná cesta Evropou. 

Evropský den jazyků si připomínáme kaţdý 

rok, a to 26. září. O co vlastně jde? Jde o to, 

abychom si uvědomili, ţe jazyk je prostředek 

dorozumívání mezi lidmi, ţe vzájemná komu-

nikace a znalost prostředí toho druhého boří 

hranice mezi lidmi a naopak mezi nimi staví 

mosty. 

A přesně to jsme při přípravě, která trvala 

téměř celý měsíc, měli na zřeteli. Chtěli jsme 

dětem přiblíţit jazyk, kulturu, zvyky a zajíma-

vosti některých evropských zemí. Tak mohly 

skupiny ţáků – malé zájezdové autobusy – 

ochutnat anglický čaj o páté, potřást rukou 

francouzskému prezidentovi, vyšplhat na nej-

vyšší horu Slovenska, projít se po hlavním 

městě Německa nebo si vyzkoušet psaní rus-

kou azbukou, poznat slavné osobnosti Španěl-

ska a navštívit šikmou věţ v italské Pise. Aby 

měly děti přehled o tom, ve které zemi uţ byly 

a která jim ještě chybí, vyzvedly si před svojí 

cestou v recepci školy pasy, do kterých sbíraly 

razítka a podpisy. Zemí bylo celkem osm. 

Osmý stát však byl tajný a děti měly podle 

indicií uhodnout, o který stát se jedná. Teď uţ 

mohu prozradit, ţe to byla Česká republika. 

Cestovat a získávat nové vědomosti se však 

nedá bez odpočinku. I na ten jsme mysleli. 

V oddechovém čase mohly skupinky ochutná-

vat Evropu (ve cvičné kuchyni pro ně bylo 

přichystané občerstvení z různých koutů Evro-

py – francouzská polévka, italský parmazán, 

španělské tacos…), pobavit se v našem impro-

vizovaném kině nazvaném Evropský film, 

projít se Evropou hudební či Evropou hravou 

nebo si zasportovat a pokusit se třeba o nový 

Evropský rekord. 

Organizace celého projektového dne byla 

náročná. Uţ vzhledem k datu konání – měsíc 

září je pro učitele měsícem nejméně oblíbe-

ným. Naštěstí je v tom deváťáci nenechali 

samotné a stali se jejich platnými asistenty a 

pomocníky. Pro ostatní děti to byl bezva den, 

kdy se neučí. Neučí? A kdyţ se spojí nadšení, 

dobré nápady a pohoda, která je nezbytná 

k tomu, aby se práce dařila, pak to má, mys-

lím, smysl.      Miloslava Flášarová 

Dračí vyrábění 

Kaţdoročně se na podzim scházíme s rodiči 

a dětmi ze školy i školičky při společném 

vyrábění. Snaţíme se, aby výtvarná dílna byla 

pokaţdé na jiné téma.  

Loni jsme mysleli na ptáčky a vyráběli pro 

ně krmítka. Letos jsme si pro radost zhotovili 

papírové draky a růţe z podzimního listí, 

které jsme spojili do věnce. Vyrobeného 

draka si kaţdý odnesl domů. Věnec nám vy-

zdobí vstupní dveře do školy. A aţ přijde 

zima, proměníme ho ve věnec adventní.  

Co dodat závěrem? Jsme rádi, ţe mezi nás 

přišli i rodiče s dětmi, které nově nastoupily 

do školičky. Všem pak děkujeme za chutné 

občerstvení a těšíme se na další setkání. 

 

Děkujeme všem, kteří nám po celý rok 

pomáháte sbírat starý papír, pouţité baterie a 

vyslouţilé elektrospotřebiče.    

ZŠ a MŠ Nasobůrky 

http://www.zsjl.cz/
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Letní tábor Pec pod Sněžkou 2012 

Prázdninový pobyt, který byl určený pro děti ze sociálně znevýhodně-

ného prostředí, jsme pořádali již druhým rokem. V letošním roce se 

uskutečnil z  finančních prostředků Komise prevence kriminality města 

Litovel, sponzorských darů firem DSL Food, s. r. o. Litovel–Víska, 

Hopax, s. r. o. Červenka a Stavební firmy Vymětal, s. r. o. Litovel. 

Výhodnou cenu za přepravu autobusem pro nás udělal i přepravce pan 

Ing. Dušek z Červenky. 

 

Realizací těchto letních pobytů chceme ovlivnit kvalitu společenské 

péče o volný čas mladé generace. Podstatný vliv na způsob trávení 

volného času dětí a mládeže je připisován především rodinnému pro-

středí a jeho působení. Důležitým prvkem při rozvoji volnočasových 

aktivit u rizikových skupin je posilování odolnosti vůči nežádoucím 

patologickým jevům. Jde především o problémy spojené se šikanou a 

násilím, alkoholismem, kouřením a drogou, kriminalitou a delikvencí, 

vandalismem, rasismem, týráním a zneužíváním dětí. Společné trávení 

volného času na letním pobytu plní nejen funkci relaxační, ale také 

výchovnou a sociálně preventivní. Ukazuje se, že tento alternativní 

způsob trávení volného času mládež zajímá a snah o sebepoznávání a 

snižování agresivity ve skupině se vyplatí. Hledání svého místa u mla-

dých lidí a jejich patologické chování je výsledkem sníženého sebevě-

domí, nedostatku pozornosti okolí, toho, že neví, kde a jak hledat kva-

litní způsob trávení volného času. 

V rámci prevence kriminality jsme chtěli podpořit schopnost účastní-

ků stát se aktivními členy společnosti, jejich emoční a fyzickou zdatnost 

i psychickou odolnost.  

Letního pobytu se zúčastnily děti ve věku od 6 do 14 let, které 

z převážné části doporučil sociální odbor města Litovel. Byly to děti 

s nepříliš pestrou škálou způsobu trávení volného času, se sklonem 

experimentovat s rizikem. Většinou se doposud nedostaly do alkoholic-

ké či drogové závislosti. Problém s alkoholem a kouřením jsme řešili 

pouze v jednom případě, kdy si třináctileté dítě přivezlo s  sebou cigare-

ty i tvrdý alkohol, který pak tajně použilo. Jako další závažný problém 

se stal v rámci uplatňování šikany případ, kdy čtrnáctiletý hoch přinutil 

k svléknutí čtrnáctiletou dívku před třináctiletým chlapcem. Problém 

zavšivení, který jsme také řešili, je ve srovnání s těmito dvěma případy 

takřka zanedbatelný. Velkým pozitivem bylo výrazné zlepšení zdravot-

ního stavu desetiletého dítěte, které bylo v předcházející době hospitali-

zováno v psychiatrické léčebně se sklony k sebepoškozování. Dalším 

závažným zjištěním bylo, že u této skupiny dětí je třeba příště podávat  

mléčné výrobky s nižším procentem tuku. Kvalitní smetanové výrobky 

u těchto dětí způsobují zažívací problémy. Během pobytu se také mnozí 

nevyhnuli, dle konstatování lékařky, jednodenní střevní viróze, která  

postihla asi deset dětí.  

 

O dvacet čtyři dětí během pětidenního prázdninového pobytu pečova-

li tři pedagogičtí pracovníci – jeden speciální pedagog a dvě instruktor-

ky. Stravu zajišťovaly dvě kuchařky, které vařily pro děti domácí jídla. 

Systém činností byl sestaven tak, aby dal účastníkům příležitost plného 

a hodnotného využití času a ukázal možnosti vlastního rozvoje. Formy 

práce s dětmi byly hromadné, skupinové a dle potřeby individuální. 

Celý letní tábor byl zaměřen na turistiku, seznámení se s horským pro-

středím.  

Již první den byla pro děti připravena odborná přednáška s lektorem 

Krkonošského národního parku, na níž byly děti v rámci prezentace 

seznámeny s chráněnými rostlinami a živočichy v KRNAPu. Druhý den 

jsme jeli autobusem do Jánských lázní, odkud jsme po prohlídce lázeň-

ského města vyjeli kabinkovou lanovkou na Černou horu a odtud jsme 

pokračovali k horským chatám Kolínské boudě, Vébrovým boudám a 

dále na sjezdovku Javor, kde měly děti možnost natrhat si borůvky. 

Třetí den pobytu byl zaměřen na poznávání hlavního lyžařského centra 

v Peci pod Sněžkou – sjezdovek Smrk, Zahrádky, Hnědý vrch, Esso. Na 

horské chatě Pražská bouda bylo pro děti připraveno zmrzlinové občer-

stvení. Předposlední den patřil k těm nejnáročnějším, byl to výšlap na 

Sněžku. Jako jedni z posledních jsme měli možnost vyvézt se sedačko-

vou lanovkou na Růžovou horu (od září  probíhá její velká rekonstruk-

ce, která potrvá do roku 2014) a odtud jít na nejvyšší horu ČR pěšky. 

Pro mnohé byl výstup na naši nejvyšší horu  velmi náročný. Zato nás 

pak okouzlil překrásný pohled na Krkonoše. Při zpáteční cestě na děti 

čekal v Peci p/S rekreační vláček, který nás provezl po překrásných 

horách, se kterými jsme se tím i rozloučili. Každý den byly pro děti 

připraveny soutěže a hry. 

Ne všechny děti mají z rodin zažité správné sociální návyky, osobní 

hygienu, používání čistého prádla, pravidla stolování apod. Toto vše 

jsme jim během týdenního pobytu museli neustále připomínat. Vulgární 

chování, agresivita, lítost, potřeba pohlazení, popovídání si, vyslechnutí 

problémů – to vše bylo dalším denním programem.  

 

Přínos tohoto prázdninového pobytu pro zúčastněné děti vidím násle-

dující: 

vytěsnění části soukromých nákladů rodin na volnočasové aktivity 

dětí 

předcházení kriminalitě, a tím i úspora na vynucení dodržování záko-

nů 

pozitivní vliv na rozvoj potenciálu mládeže a její schopnosti stát se 

aktivním členem společnosti 

omezení nákladů spojených se zdravotní péčí, které jsou vynakládány 

pro konzumenty drog, alkoholu a jiných návykových látek 

snížení nákladů na umístění jedinců v nápravných zařízeních 

 

Užitečnost takové akce má převážně nehmotnou formu a nelze ji 

jednoznačně kvantifikovat. Její efektivnost je měřitelná až následně. 

Během tábora děti navázaly nová přátelství, překrásné hory byly pro 

ně něčím novým, co ještě nikdy neviděly. V maximální míře jsme se 

snažili dát těmto dětem to, co jim v jejich domovech chybí – lásku a 

porozumění. Práce s touto skupinou dětí nebyla jednoduchá, nicméně 

loučení se neobešlo bez slz lítosti.    

Děkuji všem, kteří pomohli s realizací tohoto tábora 

Hedvika Weberová, DiS. 
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Bobr Cup 2012 – závod, který se nevzdává ani v 18. ročníku 

282 týmů na startu závodu Free Litovel Bobr 

Cup překonalo loňský účastnický rekord 
 

Letošní extrémní závod štafet Free Litovel 

Bobr Cup byl podobný jako ten loňský. Fan-

tastické počasí s teplotou přes dvacet stupňů, 

silná konkurence s řadou reprezentantů a zno-

vu přepsané historické tabulky počtu účastníků 

na startu. V 18. ročníku závodu, který se ne-

vzdává, celkem běželo, jelo na kole nebo kaja-

ku 846 závodníků. 

 

Mrůzek vyhrál posedmé, Martin Frei potřetí 

v řadě a Jan Hruška naposledy v kariéře 
 

Boj o titul mistrů republiky v závodu tříčlen-

ných štafet se začal zužovat ve druhé, cyklis-

tické části a naplnil se v závěrečných metrech 

kajakové štreky. O titulu tria Nutrend Martin 

Frei, Jan Hruška a Kamil Mrůzek rozhodl až 

sjezd do cílového bazénu, kde mnohonásobný 

vítěz Bobra Kamil Mrůzek odrazil dotírajícího 

Tomáše Slováka z týmu Pivovar Litovel, kte-

rému k vytažení jeho družstva na první pozici 

nepomohl ani historicky nejrychlejší čas 

v kajaku. „Byl to dobrý souboj. Myslím, že 

jsem Kamila trochu stáhnul, ale nestačilo to. 

Škoda,“ glosoval kajakový souboj Slovák. 

Dlouho po dojezdu pořádně oddychoval i ví-

tězný, ale šťastný Kamil Mrůzek. „Byl to jed-

noznačně nejtěžší Bobr, co jsem kdy jel. Věděl 

jsem, koho za sebou mám, a tak to bylo peklo.  

Dokonce jsem se jednou i otočil, abych zkon-

troloval, jak daleko je Tomáš za mnou. Na 

posledním brodu jsem ještě spadl a totálně mi 

vytuhly nohy, a tak jsem moc rád, že to mám 

za sebou.“  

Mimořádně spokojený byl i cyklista Jan 

Hruška, který končí s profesionální kariérou a 

na Bobru se rozloučil stylovým vítězstvím. 

„Moc jsem tady chtěl vyhrát, protože tenhle 

závod mám strašně rád a asi bylo vidět i na 

trati, že ta motivace pro mě dnes byla opravdu 

velká,“ usmíval se po dojedu Mrůzka Jan 

Hruška a ke své extrémní budoucnosti dodal: 

„Na Bobru mezi profesionály už nepojedu, ale 

určitě se zúčastním jako amatér a pořádně si 

to užiju. Protože je to můj rodný kraj, je to pro 

mě taková srdeční záležitost.“  

Pokud na Free Litovel Bobr Cupu chcete 

vyhrát, musíte mít v posledních třech letech na 

běžeckém úseku Martina Freie, který v Litovli 

zkompletoval jedinečný hattrick, ačkoli ve 

svém úseku ještě nevyhrál. „Měl jsem nějaké 

zdravotní komplikace a vůbec jsem nevěděl, 

jestli pojedu. Takže jsem velmi spokojený, že 

jsem doběhl druhý a jen s malou ztrátou na 

Jirku Vojáka. Doufám, že to kluci dotáhnou do 

cíle co nejlépe,“ přál si v cíli běhu Martin Frei, 

kterému jeho přání nakonec vyšlo na sto pro-

cent. 

 
Rekord trati odolal 
 

Dobré podmínky slibovaly, že by mohl pad-

nout i traťový rekord 2:00:50 z roku 2009. 

Tento čas ale nakonec atakován nebyl. Přesto 

se jeden historický záznam musí přepsat, a to 

díky Tomáši Slovákovi, který se jako první 

borec v osmnáctileté historii závodu dokázal 

vejít pod 21 minut a časem 20:58 ustanovil 

nový kajakový rekord. „Několik let jsem na 

Bobru nebyl, protože jsem byl v tomto termínu 

na závodech v Jižní Africe, a musím přiznat, že 

jsem nadšený. Parádní počasí, krásný závod, 

takže jsem spokojený. Snažil jsem se Kamila 

potrápit a to se mi  povedlo. Bohužel těch 

patnáct vteřin na startu bylo moc,“ pozitivně 

hodnotil svůj výkon Tomáš Slovák.  

 

Vítězné Bobřice 
 
Stejně jako mezi muži se i v kategorii žen 

poprvé rozdělovaly finanční prémie. Největší 

díl si pro sebe ukousla děvčata z týmu Bobři-

ce, ale takové drama jako mezi muži to roz-

hodně nebylo. Celkem s přehledem si pro 

zlato, titul a prémie dojelo trio Radka Churá-

ňová (běh), Hana Ježková (MTB) a Anna Zá-

stěrová (kajak), které zvládlo 45 kilometrů 

v okolí Litovle za 2:27:30. 

 

Crazy týmům vládly nevěsty a Mikukáš 
 
Tradiční kategorií je vyhlašování nejveselej-

ších převleků. Tentokrát porotu oslovily krea-

ce dvou týmů. První z nich bylo mikulášské 

trio (anděl, čert a Mikuláš), startující pod ná-

zvem Mikuláš ztratil plášť, druhý trojice slo-

venských akademiček Chrobáčik a motýlik – 

eXtrém z hor. Ty zvládly celou trať v převleku 

nevěst a znovu dokázaly, že podnik Free Lito-

vel Bobr Cup není pouze závod, který se ne-

vzdává, ale beze zbytku naplňuje i olympijské 

heslo barona Coubertina: Není důležité vyhrát, 

ale zúčastnit se. 
 
S pozdravem Keep bobring! zase za rok 

v Litovli.     David Knebel 

foto: Aleš Berka 

Lyžařský oddíl TJ Tatran Litovel  
pořádá dne 25. 11. 2012  

2. ročník závodu  
 

Běh Litovelským Pomoravím. 
 

místo konání: Červenka,  
restaurace U Nádraží  

start: 11.00 hodin 
prezentace:  

10.00–10.45 hodin 
startovné: 80 Kč 

délka tratě: cca 11 km 
 

Zázemí pro běžce  
i občerstvení pro všechny  

je zajištěno.  

Srdečně zvou lyžaři.  

Domácí sportovní utkání v listopadu 

HÁZENÁ 
 
3. 11. v 15.00 

starší žáci – Sokol Horka nad Moravou  
7. 11. v 18.30 

muži, 1. liga – KH Kopřivnice  
10. 11. v 13.30 

mladší žáci – SK Velká Bystřice A 
 
10. 11. v 15.00 

mladší dorost – Sokol II Prostějov 
 
24. 11. v 15.00 

mladší dorost – Sokol Velké Meziříčí 
 
24. 11. v 17.00 

muži, 1. liga – TJ Chemička Ústí nad Labem 

 

FLORBAL 
 
25. 11. v 8.00      dorost – TJ Postřelmov 

FOTBAL 
 
3. 11. v 11.15    dorost – FK Tovačov  
10. 11. v 11.15  dorost – FK Kostelec na Hané 
 
17. 11. v 13.00  muži – FK Konice A 

 

MALÁ KOPANÁ 
 
10. 11. v 10.30     FC Levotil – BFC Topgal 

 

VOLEJBAL 
 
3. 11. v 10.00 a 14.00     ženy – SK Bílovec  
3. 11. v 10.00 a 13.00     juniorky – SK Přerov  
10. 11. v 10.00 a 14.00   muži – SK Ostrava  
24. 11. v 10.00 a 14.00   ženy – SK Vsetín 

 

Přijďte podpořit naše sportovce. 
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Litovelští kanoisté vozí medaile nejen z Mistrovství Evropy 

27. srpna 2012 se členové oddílu TJ Vodní sporty Litovel vydali spo-

lu s ostatními členy české juniorské reprezentace do Slovinského Solka-

nu, kde se od 31. srpna do 2. září účastnili bojů o medaile na Mistrov-

ství Evropy juniorů na divoké vodě. Litovelský oddíl reprezentovali tři 

členové: Jan Paták na singlkánoi, Bára Řeháková na singlkánoi žen a 

Eliška Čapáková ve dvou kategoriích – na singlkánoi žen a kajaku žen. 

 V Solkanu se nám dařilo a do Litovle jsme přivezli celkem 6 medailí, 

jednu bronzovou, čtyři stříbrné a jednu zlatou. Jan Paták obsadil 

v dlouhém závodu singlkanoistů 22. místo. Eliška Čapáková v dlouhém 

závodu kajakářek 17. místo a v kategorii singlkanoistek si dojela pro 

titul mistryně Evropy. Bára Řeháková skončila v této kategorii na 9. 

místě. Ve sprintu singlkanoistek přivezla Eliška bronz, Bára zůstala 

těsně za branami finále. Ve sprintu na kajaku skončila Eliška na 

12. místě. V závodu hlídek dovezly holky stříbro, a to jak z dlouhé trati, 

tak ze sprintu. Česká reprezentace dovezla domů celkem 13 medailí, 

z toho 2 byly nejcennější. 

O víkendu 12.–13. října se členové TJ vodní sporty Litovel zúčastnili 

Krumlovského vodáckého maratonu, kde byli v juniorské kategorii opět 

úspěšní: Eliška Čapáková a Jan Paták dovezli stříbrné medaile. Eliška 

závodila na kajaku, Jan na singlkánoi. 

V listopadu litovelské závodníky čeká maraton ve francouzském 

Ardèche. I v tomto závodu jim přejeme hodně zdaru. 

E. a S. Čapákovy, foto Aleš Berka 

Eliška Čapáková 

Jan Paták 
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  Střední odborná škola Litovel  
 

vá s zve  
 

do nove  otevř ene   
prodejny cukrářských  

výrobků. 
 

Nájdete ná s  
v budove  s koly 

v ulici Komenske ho 677  
(zá řádnicí ). 

 

   Otevř eno je od u teřy  do pá tku od 13 do 16 hodin. 

 
 

Litovel předměstí »« Senice na Hané 

 9.00  » 9.20 

 10.05  « 9.45 

 10.30  » 10.45 

 11.20  « 11.00 

 11.45  » 12.05 

 12.45  « 12.25 

 13.00  » 13.20 

první spoj  poslední spoj 

Červenka 8.17 Senice n. H. 13.45 

Litovel 8.25   Horka n. M. 14.05 

Litovel město 8.29 Olomouc Řepčín 14.13 

Litovel předm. 8.32 Olomouc hl. n. 14.30 
 
Všechny spoje zastavují v zastávkách Mysle-

chovice, Cholina, Odrlice a Senice na Hané. 

Jízdné: 30 Kč (úsekové 20 Kč) 

Mikulášská jízda historickým vláčkem 
v neděli 2. 12. 2012 

Haňovští, o. s. a Obec Haňovice 
Vás srdečně zvou  

na tradiční lidovou veselici 
 

14. KLUZOVSKÉ HODY 
 

10. listopadu 2012 na Kluzově 
 

program 
13.30 – sraz masek a účastníků průvodu 
na Kluzově 
14.00 – průvod obcí s kapelou Nákelanka 
14.15 – slavnostní proslov starosty  
14.30 – zastaveni v cokrárně, v hospodě 
o Hutařu, ve mléně o vodnika, na Klozov-
ské lóce, Dolnim náměsti a zastávce 
16.15 – lidová veselice při dechovce 
17.00 – kulturní vložka 
18.00 – kolo štěstí 
21.00 – ukončení při reprod. hudbě 

http://noviny.litovel.eu/

