
Z obsahu: 

Několik let se v Litovli diskutovalo o nut-

nosti nahrazení stávajícího nevyhovujícího 

koupaliště novým, moderním objektem. Hle-

dalo se nejpřijatelnější řešení, vedly se diskuze 

o tom, zda investovat do nákladné nerezové 

varianty, kde je voda čištěna chemicky, nebo 

se pustit do levnější, ale zatím méně běžné 

varianty přírodního koupacího biotopu. 

Je rozhodnuto. Od října bagry likvidují části 

starého bazénu, jehož torzo se stane základem 

pro výstavbu atraktivního biotopu. O prázdni-

nách příštího roku by si už návštěvníci měli 

zaplavat v čisté a teplé vodě nového koupališ-

tě. Ale než se tak stane, pojďme si povědět, co 

vlastně v Litovli u splavu vzniká. 

 

Co je to biotop 

Přírodní koupací biotop funguje na tzv. 

dvoukomorovém systému. Vedle bazénu, kte-

rý slouží ke koupání, se budou v areálu nachá-

zet ještě dvě filtrační laguny, mělké vodní 

plochy, které budou osázeny šesti tisíci rostli-

nami. Voda bude cirkulovat mezi bazénem, 

vybaveným lemovými čisticími zónami, a 

lagunami, kde její čištění zajistí mikroorganis-

my žijící na rostlinách. Zpět do bazénu se pak 

voda vrátí přes filtrační substrát složený 

z křemitých písků a oblázků. Protože k čištění 

vody nebudou využívány chemikálie, budou 

moci koupaliště bez obav navštívit i alergici. 

Vzhledem k samočisticí funkci biotopu se 

voda z bazénu vypouští jen jednou za šest až 

osm let, především proto, aby byl zkontrolo-

ván jeho technický stav. 

 

Atraktivity nového koupaliště 

Pro ty, kteří se chodívali koupat na staré 

litovelské koupaliště, bude bezpochyby velkou 

atraktivitou už to, že v bazénu bude teplá vo-

da. Ohřev vody v bazénu i venkovních 

sprchách na 25–28 °C budou zajišťovat solární 

kolektory umístěné na střechách provozních 

budov. 

Plocha bazénu bude asi o třetinu větší než 

nyní. Bude rozdělena na větší část pro plavce, 

menší část pro neplavce a brouzdaliště.  

Tak jako to bylo naplánováno již při rozvíje-

ní záměru nerezového 

koupaliště, přibude do 

bazénu a k bazénu řada 

herních a relaxačních 

prvků. Návštěvníci se 

mohou těšit na velkou 

skluzavku se třemi drá-

hami, tzv. trio slade. Pro malé děti je připrave-

na malá skluzavka nebo stříkací zvířátko. Ve 

stěně koupaliště budou zabudovány masážní 

trysky, voda smíchaná se vzduchem proudící 

z děrovaných trubek zase vytvoří tzv. masážní 

lehátko. Součástí bazénu bude i perličková 

lázeň, dva chrliče nebo vodní zvon, tedy jakýsi 

klobouk uvnitř bazénu, z nějž stéká voda. Nad 

hlubší vodou bude stát věž pro skokany i síť 

na lezení. 

Koupaliště bude otevřeno i tělesně postiže-

ným plavcům, pro které bude k dispozici mj. 

bazénové zvedátko, které jim usnadní vstup do 

bazénu. 

Součástí projektu je i vybudování sociálního 

zařízení pro handicapované a technického 

zázemí. Na příští rok chce město do rozpočtu 

navrhnout i částku na opravu šaten a toalet. 

 

Něco čísel 

Bazén ve tvaru ledviny bude dlouhý přibliž-

ně 65 m a široký 30 m. Jeho celková plocha 

bude 1 520 m2, z toho část pro plavce obsáhne 

780 m2. V nejhlubším místě se plavec potopí 

do 3,4 m. Bazén má kapacitu asi pro 100 lidí. 

Celkové náklady na vybudování nového 

biotopu v Litovli činí necelých 20 milionů Kč.  

Projekt je spolufinancován Evropskou unií 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 

resp. Regionálního operačního programu 

Střední Morava. Městu tak zbývá uhradit něco 

přes 10 milionů Kč. 

Doufejme, že se tato investice zhodnotí ve 

velké návštěvnosti plavců z celého okolí.     hk 

Začalo budování koupaliště 

 

 TÉMA MĚSÍCE: CHKO          

   LITOVELSKÉ POMORAVÍ  

 OCENĚNÉ OSOBNOSTI   

   MĚSTA 

 BETLÉMY NEJEN V MUZEU 

 ADVENTNÍ POZVÁNKY 
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UZÁVĚRKA LEDNOVÉHO ČÍSLA 
 

Vzhledem k volnu o vánočních svátcích je uzávěrka 
pro odevzdání příspěvků do lednového čísla  

Litovelských novin  
už ve středu 12. prosince! 

Do projektu Rodinných pasů a Senior pasů, slevových karet, které 

umožňují rodinám či seniorům využít slev na vstupné, služby aj., se 

zapojilo i město Litovel. 

Rodinné pasy jsou určeny rodinám, v nichž žije alespoň jedno dítě do 

18 let (může jít i o rodiče samoživitele, nesezdané rodiče, osoby mající 

dítě v péči...). Senior pas si může nechat vystavit každý občan od 55 

let. V obou případech je podmínkou trvalé bydliště v Olomouckém 

kraji nebo v jiném kraji, který je do projektu zapojen.  

Nepřenosné karty jsou vydávány zdarma. Vyřídit si je lze buď na 

podatelně litovelského městského úřadu nebo online na níže uvede-

ných adresách. Na základě registrace bude karta doručena žadateli 

poštou na uvedenou adresu. 

Slevy ve výši 5–50 % jsou držitelům karet nabízeny v oblastech 

zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, ubytování i 

vzdělání, levnější vstupné platí v muzeích a galeriích, někde lze kartu 

využít i pro běžné spotřební nákupy. 

V rámci Litovle mohou držitelé obou karet využít 20% slevu ze 

vstupného na radniční věž a do muzea. Pro rodiny je navíc připravena 

20% sleva při návštěvě krytého bazénu nebo dětských představení 

pořádaných Městským klubem. Senioři mohou navíc využít 20% slevy 

na divadelní představení pořádaná Městským klubem (včetně předpro-

deje) a 50 % z ceny zaplatí při návštěvě koncertu pořádaného v rámci 

Kruhu přátel hudby. 

Více informací a seznam všech poskytovatelů slev v České republi-

ce, případně v zahraničí najdete na: www.rodinnepasy.cz nebo na 

www.seniorpasy.cz.              red. 

Rodinné pasy a Senior pasy 
Město Litovel nechalo v roce 2009 zpracovat projekt  revitalizace 

hřbitovní zeleně v Chořelicích, jehož autorkami jsou Ing. Olga Žáková 

a Ing. Arch. Iveta Trtílková. Jaké byly hlavní důvody, proč se k tomuto 

kroku přistoupilo?  

Páteřní zeleň hřbitova tvoří výsadby jehličnatých dřevin, jejichž stáří 

lze odhadovat v rozmezí 20–50 let, stáří výsadeb listnatých dřevin, 

např. pásu lip okolo hřbitovní zdi, lze odhadnout na více jak 50 let. 

Vzrostlé stříbrné smrky na hřbitově došly k své dospělosti a nyní se již 

jejich vitalita snižuje. Většina zeravů zasazených v blízkosti hrobů 

začíná vrůstat do obrub jednotlivých hrobů a narušuje jejich stabilitu. 

Jehličnany v rozvolněných skupinách v zadní části hřbitova ztrácejí 

svůj charakter, jelikož jsou vysazeny v blízkosti vzrůstných listnáčů. 

Jehličiny v době vegetace zastiňují listnaté stromy, a ty pak přicházejí 

o svůj listový aparát. Mnoho stromů, zejména listnatých, si žádá od-

borné ošetření. Hospodářská část areálu hřbitova se skládá z nevyuží-

vaného, rozpadajícího se a pomalu nebezpečného skleníku, dožívají-

cích rybízových keřů, ovocných stromů a zeleninové zahrady správce 

hřbitova.  

V roce 2010 obdrželo město Litovel ke spolufinancování projektu 

dotaci z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální roz-

voj) a ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního 

programu Životní prostředí. Letos na jaře proběhlo výběrové řízení na 

realizaci projektu, a počátkem září vybraný zhotovitel započal 

s pracemi. A jaké změny městský hřbitov čekají?  

Během realizace bude skáceno 135 stromů a 366 m2 keřů. Naopak 

bude vysazeno 159 stromů a 970 keřů. Již proběhla demolice skleníku, 

který byl ve velmi špatném technickém stavu. Mnoho stromů bude 

zdravotně ošetřeno. Hřbitov bude doplněn o mobiliář (lavičky, odpad-

kové koše apod.). Projekt revitalizace významně zlepší kvalitu hřbitov-

ní zeleně, přispěje k ochraně hrobů a zvýší bezpečnost osob pohybují-

cích se v prostorách hřbitova. Pevně věříme, že i občanům se nová 

podoba hřbitovní zeleně bude líbit. 

Ing. Pavel Kurfürst 

Začaly práce na hřbitově 

Představitelé města Litovel 
Vám přejí  

krásné prožití  
vánočních svátků  

  a radostný a úspěšný rok 2013. 

Ve městě Litovli a v místních částech bylo v průběhu 

měsíce listopadu zaznamenáno mj. i spáchání těchto činů: 

Dne 9. 11. v odpoledních hodinách vnikl P. N. dosud 

nezjištěným způsobem do areálu bývalé firmy LITONA na ulici Ky-

sucké v Litovli, který prohledal a následně zde odcizil železný odpad. 

V době mezi 16. hodinou dne 9. 11. a 9.50 hodinami dne 11. 11. 

dosud neznámý pachatel nezjištěným způsobem vnikl do uzamčeného 

vozidla zaparkovaného na náměstí Svobody v Litovli a odcizil z něj 

autorádio. 

V době mezi 19. hodinou dne 1. 11. a 19.30 hodinami dne 2. 11. 

odcizil dosud neznámý pachatel ze společné kolárny v ulici Vítězné 

v Litovli jízdní kolo. 

V noci dne 7. 11. odcizil dosud neznámý pachatel z vozidla zaparko-

vaného v Litovli v ulici K. Sedláka 2 kompletní pneumatiky. 

Dne 12. 11. v době mezi 8.00 a 14.30 hodinami odcizil dosud nezná-

mý pachatel v šatně Gymnázia Jana Opletala sportovní dámské boty 

zn. Nike.               Policie ČR 

MĚSTSKÁ TELEVIZE – VYSÍLÁNÍ V PROSINCI 
 

 premiéra: středa 12. 12. v 18.45 hod. 

   středa 26. 12. v 18.45 hod. 

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

 

Kolektiv tvůrců Litovelského INFOkanálu Vám děkuje za přízeň  

i konstruktivní připomínky v roce 2012, přeje všem klidné  

a radostné prožití svátků vánočních a veselého Silvestra.  

Na viděnou v roce 2013.  

Lanová dráha na hřišti 

V rámci programu Ministerstva vnitra ČR Podpora prevence krimi-

nality byl v listopadu v litovelském 

parku Míru instalován nový herní prvek 

– lanová dráha pro dva účastníky. La-

novka tak doplnila řadu dalších herních 

atrakcí, které zde mohou děti využívat 

už několik let.           red. 



38. schůze Rady města Litovel, konaná dne 25. října 2012 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 

 uzavření Darovací smlouvy, na základě které Stavební firma 

Vymětal, s. r. o. daruje městu Litovel finanční hotovost ve výši 

10 000 Kč, určenou na zřízení slunečních hodin na budově ZŠ 

Litovel, Vítězná 1250, tzn. jde o finanční dar na podporu rozvoje 

školství a kultury ve městě 

 předloţenou studii budoucího DDM Litovel v objektu bývalé 

prádelny na sídlišti Gemerská jako podklad pro projektovou dokumen-

taci. 

 

Rada města Litovel: 

 projednala předloţené varianty vizualizace sochy G. Frištenského a 

rozhodla se pro variantu č. 1, tj. socha sportovce stojícího s oběma 

rukama v bok 

 souhlasí s podáním ţádosti o dotaci na projekt Oprava lesní cesty za 

lesní školkou v Litovli v rámci 7. výzvy Programu rozvoje venkova 

 pověřuje starostu města projednáním záměru přemístění cyklostezky 

spojující Litovel a místní část Tři Dvory na pozemky Ing. A. a paní S. 

s odborem výstavby MěÚ Litovel a Správou CHKO LP. Dále jej pově-

řuje jednáním s projektantem akce Revitalizace Třídvorky s tím, ţe 

následně bude informovat o výsledcích těchto jednání a předloţí návrh 

řešení. 

 

21. zasedání Zastupitelstva města Litovel, konané 8. listopadu 2012 

 

Zastupitelstvo města Litovel: 

 souhlasí se sníţením ceny vozidla UAZ na částku 25 tisíc Kč a pově-

řuje radu města k provedení dalších úkonů spojených s odprodejem 

 schvaluje podání ţádosti o dotaci na akci Myslechovice pod Rampa-

chem – protierozní úpravy pozemku parc. č. 117/1 z Operačního pro-

gramu Ţivotní prostředí a spolufinancování podílu města z vlastních 

zdrojů města 

 Schvaluje podání ţádosti o dotaci na akci Zaloţení parku – Staré měs-

to, Litovel z Operačního programu Ţivotní prostředí a spolufinancování 

podílu města z vlastních zdrojů města 

 schvaluje sníţení prodejní ceny rekreačního objektu 

v Přemyslově na 1 400 000 Kč. 

 

39. schůze Rady města Litovel, konaná dne 15. listopadu 2012 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 

 ţádost Hanáckého petanque klubu Litovel a souhlasí s uzavřením 

Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v bývalé prádelně na síd-

lišti Gemerská mezi městem Litovel a Hanáckým petanque klubem 

Litovel na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Ţádost 

o pronájem hřiště a sociálního zázemí v Sokolovně Litovel za účelem 

pořádání turnajů v petanque bude řešit vedoucí OŠKS. 

 zveřejnění záměru pronájmu ideální poloviny pozemku parc. č. 

946/51 v k. ú. Červenka, kterou s účinností od 12. 1. 2012 nabylo do 

svého vlastnictví město odkupem od soukromé osoby 

 ţádost OV Savín a souhlasí s udělením výjimky z bodu 8.3 Vnitřní 

organizační směrnice o činnosti osadních výborů pro zakoupení ven-

kovního stolu na stolní tenis, který bude umístěn v areálu dětského 

hřiště za kulturním domem v místní části Savín a následně zařazen do 

majetku města. 
 

Rada města Litovel: 

 po vyslechnutí a zváţení všech nabídek rozhodla, ţe nájemní smlouva 

na pronájem nebytových prostor pohostinství v Unčovicích bude uza-

vřena s uchazečem panem P. B. z Unčovic. 

 

Rada města Litovel projednala a bere na vědomí: 

 studii řešení stavebních úprav části ulice Rybníček v Litovli a souhla-

sí s návrhem dle předloţené studie. Akce bude zařazena pro přípravu a 

realizaci v nejbliţším rozpočtovém období.  

 

výběr redakce 

VYNESENO Z RADNICE  3 

Společnost MAD PAPÍR, a. s.  

oznamuje otevření 

nové sběrny na papír v Litovli. 

 

Sběrna bude otevřena od 3. 12. 2012,  

a to na ulici Příčná v Litovli  

(vedle obchodu BILLA). 

 

tel.: 775 418 323 

 

Provozní doba 

 Pondělí 9.30–12.30 13.00–17.00 

 Úterý 9.30–12.30 13.00–17.00 

 Středa 9.30–12.30 13.00–17.00 

 Čtvrtek  9.30–12.30 13.00–17.00 

 Pátek  9.30–12.30 13.00–17.00 

 Sobota 8.00–12.00 

 

Případné dotazy můţete zasílat na adresu: 

sberna.litovel@madpapir.cz 

 

Nabízíme nejlepší ceny papíru v okolí! 

Ceny papíru až 1,40 Kč/kg. 

Dlouholetý aktivní člen KINEMAKLUBU,  
spolutvůrce Litovelského INFOkanálu,  
a především kamarád a slušný člověk   

pan Jiří Hrozek   
se v první polovině prosince ve zdraví dožívá  

významného kulatého životního jubilea s krásnou osmičkou na začátku.  
Za všechny přátele, spolupracovníky a známé  

mu k tomuto nádhernému okamžiku přejí všechno nejlepší 
a do dalších let mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti  

a dalších nápadů a sil v tvůrčí činnosti  
kamarádi z Kinemaklubu. 

Formulář pro jubilanty, jímţ dají souhlas ke zpracování 

osobních dat a uveřejnění jejich výročí, 

bude zveřejněn v dalším čísle Litovelských novin. 



4 ROZMANITOSTI  

Stalo se v Litovli 

výročí na prosinec 2012 
 

 9. 12. 1912 se narodil Ing. Jan Cucla, po-

válečný předseda MNV v Litovli. Pracoval 

jako vrchní měřičský komisař a přednosta 

katastrálního měřičského úřadu v Litovli. Dne 

23. 7. 1940 byl zatčen za distribuci ilegálního 

tisku, účast v tajné vojenské organizaci Ná-

rodní boj a pro poslech cizího rozhlasu. Poté 

byl vězněn a 25. ledna 1945 odsouzen na tři a 

půl roku káznice v Bernau. Po osvobození se 

zapojil do veřejné činnosti a v období od 30. 

6. 1946 do 27. 2. 1948 byl předsedou MNV 

v Litovli. Po nástupu komunistické moci byl 

zbaven funkce a persekvován. Roku 1953 mu 

MNV nařídil vystěhování z města. Odešel do 

Olomouce. 

 5. 12. 1932 zemřel bývalý ředitel cukrovaru 

Karel Hulla. Narodil se 21. 1. 1850 v Dol-

ních Kounicích u Brna. Roku 1879 se stal 

technickým ředitelem cukrovaru v Litovli. 

Byl houževnatým průkopníkem moderních 

postupů, autorem několika patentů, jako žáda-

ný odborník byl i technickým poradcem okol-

ních cukrovarů. V Litovli působil řadu let 

jako odborný znalec, sociální pracovník 

(založil soukromou nemocenskou tovární 

pokladnu). Jako národní a kulturní pracovník 

přispěl k vítězství české strany v obecních 

volbách r. 1899, a stal se pak členem českého 

zastupitelstva města.  

 20. 12. 1932 se dožívá 80 roků první pore-

voluční starosta Litovle František Ges-

chwinder (foto). V roce 1957 nastoupil jako 

učitel matematiky a fyziky na jedenáctiletku, 

pozdější SVVŠ v Litovli. Přes 20 let pracoval 

v krajském výboru pro fyzikální olympiády 

jako korektor. V 80. letech se stal předsedou 

šachového oddílu v Litovli. Jeho vystupování 

v době sovětské invaze mu přineslo normali-

zační postihy. Roku 1971 byl přeložen na 

odborné učiliště městského stavebního podni-

ku v Olomouci, po roce se dostal na gymnázi-

um ve Šternberku. V závěru roku 1989 patřil 

k zakladatelům Občanského fóra a za toto 

hnutí byl také zvolen do zastupitelstva, a pak 

r. 1990 prvním starostou Litovle. Zůstal jím 

do konce volebního období roku 1994. 

 19. 12. 2002 byla otevřena druhá budova 

městského úřadu v Havlíčkově ulici. Úřad 

tak řešil potřebu nových kanceláří po převzetí 

kompetencí tzv. malého okresu. V budově 

byla r. 1940 otevřena učňovská škola, poté 

zde byla Krajská politická škola KSČ pro 

školení učitelů. Roku 1954 budovu převzala 

nově zřízená škola pro slabozraké. Po jejím 

přestěhování r. 1977 dostala prostory k dispo-

zici ZŠ Opletalova (až do 2002).  Lubomír Šik 

Oceněné osobnosti města Litovle 

zleva: Mirko Spurník, Libuše Kreuzziegerová, Jarmila Cholinská, Vojtěch Grézl 

V pátek 26. října bylo u příležitosti oslav 

založení ČSR v kapli sv. Jiří poprvé uděleno 

ocenění Osobnost města Litovle. Rada města 

se rozhodla toto ocenění udělovat každoročně 

výrazným osobám, které se zasloužily o kul-

turní, společenský či jiný rozvoj města. 

Z rukou starosty a zástupců města toto oceně-

ní letos převzaly uvedené čtyři osobnosti. 

 

Jarmila Cholinská 

Ocenění jí bylo uděleno za dlouholetou 

práci v oblasti péče o životní prostředí, kultu-

ry, výchovy a vzdělávání. 

Jarmila Cholinská se narodila v Litovli roku 

1925. Jejím životem se táhne několik ústřed-

ních motivů – pedagogika, ekologie a literatu-

ra. Působila jako učitelka ZŠ, ředitelka praž-

ského Domu pionýrů, v závěru své profesní 

činnosti učila pět let francouzské studenty 

češtinu. Mládeži se věnuje i v současnosti, 

když coby hlavní organizátorka už druhým 

rokem pořádá setkání mladých globalistů. 

Zájem o životní prostředí vedl J. Cholinskou 

mj. ke spolupráci na vzniku CHKO, objevuje 

se výrazně vedle sociálních témat i v jejích 

básnických sbírkách, které vydává od roku 

2006 (Tísňové volání, Trny v patě aj.). 

 

Vojtěch Grézl 

Ocenění dostal za dlouholetou práci ve pro-

spěch města a jeho občanů. 

Vojtěch Grézl přišel na svět roku 1931 

v Loučce. Nejen mezi chovateli je znám díky 

své celoživotní profesi zvěrolékaře. Vedle 

toho se dlouhá léta věnuje myslivosti. Dodnes 

působí jako předseda okresního mysliveckého 

spolku. Jeho nejznámější rolí však byla úloha 

starosty Litovle, kterou zastával po čtyři vo-

lební období od roku 1994 do roku 2010. V ní 

vedl mnohá jednání v našem kraji i na vyšších 

místech, čímž napomohl realizaci řady míst-

ních projektů. Za jeho úřadování byla např. 

postavena ZŠ Vítězná, vznikla průmyslová 

zóna v Nasobůrkách, byla vybudována kanali-

zace i plynofikace v obcích.  

Libuše Kreuzziegerová 

Ocenění získala za dlouholetou práci v ob-

lasti školství, výchovy a vzdělávání dětí a 

mládeže. 

Libuše Kreuzziegerová se narodila v roce 

1939 v Bílé Lhotě. Vystudovala učitelství pro 

první stupeň a pedagogické dráze zůstala věr-

ná celý život, a to i po odchodu do důchodu. 

Roku 1958 nastoupila na ZŠ v Měrotíně, kde 

působila přes 20 let, následovala ZŠ v Bílé 

Lhotě a nakonec litovelská ZŠ Opletalova. Se 

školami spolupracuje dosud. Díky její výuce 

češtiny pro cizince na ZŠ Jungmannova se 

řada vietnamských dětí snadněji zařadila do 

českého kolektivu. Dlouhá léta připravuje s 

dětmi divadelní a kulturní představení. Na 

základních školách v Litovli s nimi pracuje v 

dramatických kroužcích Rolnička a Zvoneček. 

 

Mirko Spurník 

Cenu města obdržel za dlouholetou práci 

v oblasti péče o národní tradice, mládež a 

rozvoj kultury, sportu a tělesné výchovy. 

Tento medailonek je zároveň vzpomínkou, 

neboť v pondělí 12. listopadu, ani ne měsíc po 

udělení ocenění, pan Spurník zemřel. 

Narodil se v Litovli roku 1927. Veřejnosti je 

znám jako divadelník, režisér amatérského 

sokolského divadla, k jehož obnovené tradici 

v 90. letech výrazně přispěl (režíroval např. 

představení Drobínek, Slaměný klobouk… 

nebo dětská představení ve spolupráci s pě-

veckým souborem Mládí). V letech 1990 až 

2006 byl také starostou Sokola, o jehož obno-

vu se zasloužil. Jakožto oblíbený recitátor 

s výraznou dikcí namluvil řadu komentářů 

k filmům litovelských amatérů. Činný byl i 

v politickém životě. Spolupráce na vysílání 

studia Ječmínek v r. 1968 mu vynesla podmí-

něný trest a propuštění z pozice ředitele kni-

hovny. Odešel tedy pracovat do JZD Bouzov, 

kde zavedl výrobu pěnového polystyrenu. Po 

převratu r. 1989 působil jako mluvčí Občan-

ského fóra. V roce 1990 Mirko Spurník nej-

starší inicioval i obnovení Litovelských novin. 
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Stalo se ve světě 

výročí na prosinec 2012 
 

 28. 12. 1612 objevil italský astronom Ga-

lileo Galilei jako první planetu Neptun. Ta je 

v současnosti poslední planetou sluneční 

soustavy (Plutu byl status rovnocenné planety 

odebrán roku 2006). Galilei ji však považoval 

za hvězdu, proto ji dále nezkoumal. Jako 

planeta bylo těleso popsáno a pojmenováno 

až v polovině 19. století. 

 13. 12. 1642 objevil nizozemský mořepla-

vec Abel Tasman Nový Zéland. V průběhu 

plavby, jejímž účelem bylo prozkoumat málo 

známé západní Tichomoří, narazil Tasman 

nejprve na ostrov, který pojmenoval Van 

Diemenova země. Od roku 1855 se mu říká 

Tasmánie. Prosincové vylodění na Novém 

Zélandu nemělo nejlepší výsledky. Zdejší 

obyvatelé Maorové byli v té době kanibaly a 

za oběť jim padlo několik členů posádky. 

Krom toho zde mořeplavec neobjevil zlato 

ani koření, proto byl průzkum této oblasti na 

dlouhá desetiletí odložen. Teprve roku 1769 

sem připlul kapitán James Cook. 

 27. 12. 1822 se narodil francouzský biolog, 

chemik a lékař Louis Pasteur. Jeden z nej-

větších vědců 19. století je autorem řady ob-

jevů. Díky svému studiu mikroorganismů 

přišel na to, že stojí jednak za kvašením po-

travin – tak vznikla pasterizace, tepelné ošet-

ření zejm. mléčných, alkoholických či vaječ-

ných výrobků, které způsobí usmrcení mikro-

organismů, aniž by došlo ke změně kvality 

potraviny. Jednak odhalil podíl mikroorganis-

mů na vzniku infekčních chorob. Proto je 

autorem vakcín proti vzteklině, sněti slezinné 

aj. Jako první vytvořil vakcínu přímo z pů-

vodce dané nemoci. 

 30. 12. 1922 vznikl Sovětský svaz, a to 

sloučením Ruské sovětské federativní socia-

listické republiky, Ukrajinské SSR, Běloruské 

SSR a Zakavkazské SSR. Vůdčí stát komu-

nistických zemí se definitivně rozpadl roku 

1991. 

 11. 12. 1972 přistála na Měsíci prozatím 

poslední expedice vyslaná ze Země, nazvaná 

Apollo 17. Američtí astronauti Eugene Cer-

nan a Harrison Schmitt uskutečnili tři vý-

zkumné výstupy na povrch Měsíce. Spolu 

s pilotem rakety Ronaldem Evansem byli 43. 

posádkou kosmonautů ve vesmíru. Zajíma-

vostí je, že E. Cernan měl s sebou při výstupu 

na Měsíc československou vlajku – jeho otec 

byl totiž Slovák, matka Češka.  

Kniha na tento měsíc 

Eugene Cernan na Měsíci 

Totál Balkán 
Blanka Čechová 

 

V loňském roce malé nakladatelství O.S.N. 

(za zkratkou je skryt nevšední název Opravdu 

Skvělé Nakladatelství) vydalo knihu Blanky 

Čechové (*1980) s názvem Totál Balkán. 

Blanka Čechová je vystudovaná právnička 

na UK a zároveň absolventka kurzu tvůrčího 

psaní na University of Oxford. Pracovala jako 

právnička v zahraničí, a tak je jasné, že hlavní 

hrdinka knihy s ní má mnoho společného.  

Příběh je vlastně ročním deníkovým zázna-

mem mladé právničky, začínajícím 12. čer-

vence 2007, kdy přijíždí do Kosova jako za-

městnanec mezinárodní organizace s pracovní 

náplní monitorovat dodržování práva v této 

válkou poznamenané zemi. Tato anotace zní 

dost suše, ale čtenář by se neměl nechat odra-

dit! Autorka totiž velmi živým, svěžím jazy-

kem s notnou dávkou vtipu a ironie glosuje 

svoje působení, jež je v obrovském kontrastu s 

představami, jaké asi mnozí o bohulibé čin-

nosti mezinárodních organizací máme. 

Navíc se jí podařilo vystihnout atmosféru 

Balkánu, území, jež není Evropě vzdáleno 

místem, ale tradicemi a hlavně naturelem 

obyvatel. Čtenáři je po pár stránkách jasné, že 

jakákoliv nařízení nefungují, pokud nevychá-

zejí od místních lidí, a s těmi je to opravdu 

složité. 

 

…Na jednání výboru se většinou strhne 

diskuse o tom, kdo kde získal humanitární 

pomoc a kdo ji ve skutečnosti dostat měl, pro-

tože je ve větší nouzi. /…/ 

Sedím tam, nadbytečná, a dělám si poznám-

ky o ničem, protože přesně o tom tato jednání 

jsou. Totálně o ničem. Realizace paragrafu 

jakéhosi zákona OSN o tom, že zástupci etnik 

spolu mají každej tejden rokovat, aby se vy-

tvořilo zdání multietnickýho sblížení a mohlo 

se o tom psát do denních zpráv. 

Po čase začnu na jednání nosit čaj, vodku a 

čokoládu, aby nám ta zbytečná hodina ale-

spoň příjemně uběhla. … 

Milada Svozilová 

Nastal podzim, čas besed a přednášek. 

Jednou z takovýchto akcí byla cestopisná 

přednáška pana Jiřího Škůrka Kavkazem na 

kole. V Malém sále Záložny se nás sešlo 

kolem čtyřiceti, a kdo přišel, nelitoval. Zají-

mavé snímky a poutavé vyprávění nás za-

vedlo hodně daleko na Malý Kavkaz, do 

Gruzie a Arménie. Vydat se s kamarádem na 

cestu neznámým terénem a jen na kole, není 

pro pana Škůrka nic neobvyklého, takových 

cest už absolvoval více než patnáct. Krásné 

byly přírodní snímky, zvláště od jezera Se-

van, ale bez zajímavosti nebyly ani ty z Jere-

vanu nebo Tbilisi. Posluchače také zaujaly 

postřehy o upřímnosti a pohostinnosti oby-

čejných lidí, se kterými se na  obtížné cestě 

setkávali. V besedě se objevilo i přání, aby 

nás cestovatel provedl dalšími oblastmi Kav-

kazu. Tak na jaře na shledanou! 

Ani podzimní plískanice neodradily senio-

ry od cestování, a tak jsme se 1. listopadu 

vydali na malý zájezd do okolí. Expozice 

času ve Šternberku je otevřena od 11. 11. 

2011, tedy rok, a tak bylo načase se tam také 

podívat. Město tímto počinem navázalo na 

svoji tradici města známého jako město ho-

din. Bylo možno tady zhlédnout na 250 ex-

ponátů a děl pocházejících z 20 českých a 

světových muzeí. Expozice času se dotýká 

oborů jako astronomie, fyzika, mechanika, 

chemie, filozofie či historie. Nejvíce nás 

zaujal 3D model sluneční soustavy, rozsáhlá 

sbírka vzácných hodin, vyzkoušeli jsme si 

cestu vesmírem, mohli slyšet hlasy 288 zvo-

nů a dokonce se vyfotografovat Hubbleovým 

teleskopem. Návštěvu všem doporučujeme. 

Oběd ve šternberském hotelu M neměl 

chybu, a cesta do Uničova uběhla jako voda. 

Muzeum baroka na Kostelním náměstí bylo 

založeno v roce 2004 občanským sdružením 

Zacheus. Poukazuje na památky ve městě a 

definuje Uničov jako město baroka. Mimo 

obrazů a soch je zde představena i osobnost 

mučedníka Jana Sarkandera, který ve městě 

krátký čas působil. Zajímavá byla návštěva 

bývalé městské šatlavy, kde je zřízeno Mu-

zeum vězeňství. V přízemí je zde expozice 

věnovaná vývoji trestního práva a soudnic-

tví, k vidění byly i originály mučicích ná-

strojů a jejich repliky, v poschodí pak četnic-

ká stanice a městská šatlava z konce 19. 

století. Některé figuríny v kobkách působily 

velmi věrohodně, málem nás vystrašily. 

Závěr putování uničovskou historií směřoval 

do Muzea U Vodní branky, které se nachází 

v bývalé městské zbrojnici, zajímavé rene-

sanční stavbě z let 1575–1585, která byla 

součástí obranného systému města. Stálá 

expozice je zde věnována uničovským sta-

rostům a kapitolám z bohaté historie města. 

A to už se spustil liják a než jsme doběhli do 

autobusu, dostali jsme co proto. Přesto 39 

spokojených seniorů prožilo den plný zají-

mavých informací a zážitků. 

Tradiční setkání s představiteli Města Lito-

vel a vedoucími spolupracujících organizací 

ve středu 5. prosince od 15 hodin si nenechte 

ujít. Nejen zhodnotíme uplynulý rok, ale 

také se s ním vesele rozloučíme a popřejeme 

si do dalších let hodně zdraví a pohody.     hj 

Ze seniorklubu 

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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Padnou stoleté lípy v Července? 

Jako pamětnice mohu jen nostalgicky za-

vzpomínat na hodně dlouhou řadu stromů, 

které byly v části obce u nádraží vykáceny, 

odstraněny… Padly třešňová a hrušňová alej, 

štíhlé topoly v areálu drůbežárny, nádherné 

letité lípy před pohostinstvím, z lesíku v kláš-

terní zahradě zůstala jen řada javorů. V po-

sledních letech ustoupil stavbě železničního 

koridoru pás vzrostlé zeleně za tratí, zcela 

zbytečně vzal za své i ostrůvek u nás vzácných 

moruší. (Náhradní výsadba byla správcem 

železnice zčásti vysazena v těsné blízkosti 

komunikace, takže už teď si na ni nejspíše 

brousí silničáři pily.) Z lesíku v areálu firmy 

Hopax je dnes torzo. 

Teď jsou na řadě poslední letité stromy 

u kostela sv. Alfonse. Zastupitelstvo obce se 

na svých zasedáních postavilo za zachování 

lip, i když poměrně těsným výsledkem hlaso-

vání. Posudek odborníka na vitalitu stromů 

vyzněl jednoznačně – stromy jsou zdravé, s 

dlouhodobou perspektivou růstu. 

Římskokatolická farnost v Litovli získala 

z prostředků MAS Moravská cesta dotaci na 

projekt Oprava fasády kostela sv. Alfonse 

v Července a revitalizace zeleně přilehlých 

prostor. Vzhledem k výsledku hlasování zastu-

pitelstva obce se dá předpokládat, že stromy 

káceny nebudou. O tom, že kácení stromů 

v projektu není zahrnuto, jsem se však pře-

svědčit nemohla. Nahlédnout do projektu a 

seznámit se s tím, co bude v rámci přidělené 

dotace realizováno, mi bylo odmítnuto. Je 

třeba podstoupit úřední cestu formou písemné 

žádosti. 

Vždy jsem považovala církev za nositelku 

tradičních hodnot. Budu nucena tento názor 

změnit? Pokud byl kostel v péči redemptoris-

tů, nebyl s lípami problém. Ten vyvstal až 

v posledních letech. Ze stromů padá listí, 

okvětí, vyžadují péči, údržbu okolí. Stromy se 

bránit nemohou. Dnes je tady snaha je vykácet 

a zbavit se starostí. Lípy, kdysi tady vysazené 

také proto, aby chránily budovu kostela před 

severními větry a před prašností z provozu 

dráhy, jsou ohroženy. 

A já se ptám – zůstane vesnice vesnicí, když 

tady zmizí vzrostlé stromy? Dnes se vracím k 

rodnému domu betonovou uličkou, z jedné 

strany je protihluková stěna, z druhé vlnitý 

plechový plot, za kterým vyrůstají haly prů-

myslové zóny. Tady se žije ve vesnici           

ne-vesnici, bez toho, co by život v obci měl 

náhradou za vzdálenost od městských center 

nabízet. Všechny spoluobčany, kteří tady vy-

růstali a pro něž jsou lípy také svědky jejich 

životní cesty, prosím – nenechte lípy padnout! 

Jana Motlová 

Přemýšlela jsem, 

jak poděkovat 

panu řediteli 

litovelského cuk-

rovaru Ivo Mi-

ksteinovi. Roz-

hodla jsem se 

poděkovat pro-

střednictvím Lito-

velských novin. 

Děkuji tímto, že sgrafita na zdech cukrovaru 

zůstala zachována. 

Sotva jsem si všimla, že se začalo na cukro-

varu stavět lešení, čekala jsem, co se se sgrafi-

ty Františka Flasara stane. Po zkušenosti 

s tím, že se zbouralo největší malířovo sgrafi-

to v Litovli, jsem čekala, zda nepotká stejný 

osud i ta na zdech cukrovaru. I když velké 

sgrafito upoutávalo na litovelské muzeum, 

přesto nenahraditelně odešlo. I na domech se 

ztrácí sgrafita – Hanáci a Hanačky, krajiny se 

snopy z naší Hané. Co zůstává? 

Děkuji Vám, 

pane řediteli cuk-

rovaru, i když Vás 

vůbec neznám. 

Vážím si Vás i 

za svého dědečka, 

malíře a umělce 

Františka Flasara. 

Vlasta Lachnitová,  

Červenka 

Poděkování za zachování sgrafit 

 

 

E drobny radosti 

odělajó velkó ketico! 
  
Mosim se vám pochlobit – e dež vim, že 

néso sám – jakó sem měl letos pohádkovó 

řébkovó sezóno! A listopád, nébarevňéši a 

proto mnó tak obdivované, opřednostněné a 

milované, no ten bel take super! (Jak be to 

řekle mi vnuci.) E te došečke, e to bócháni 

nimródu, páleni slivovice a co já vim eště, 

žene nás to k Vánocum a k novymo roko. A 

tak se nechávám onášet k té době svátečni ze 

fšeckém chestánim se na to! Po maléch kruč-

kách, ať to stihnem a ať to dobře dopadne. V 

rodině, v okruho známéch, kamarádu a přátel 

– no, šak to každé znáte... 

Stačijó maly chvilke, jak nekeho potkám, 

postojime, povekládáme, pár slov, a pak z oči 

do oči – podáme si roke s přánim do novéch 

času, bez torbaci a ve štěsti, zdravi! O nás na 

Hané se to nosi odjakževa, nikeho ani nena-

padne, abe se neokázal v pohodě, uctě a spo-

kojenosti ze svéma  e s tema ostatnima!  

A tak si take dovolojo to zkázat vám, co 

znáte našo Hanáckó ambasádo a našo radosť e 

starosť, održet zveke dál, e v té překotné a 

valici se době! Ať se Vám daři, ať se nám 

daři! Fšecko nélepši!                  Zdenek Brané 

ŽÊVOT JE KRÁSNÉ!… 

Z HANÁCKÉ AMBASÁDÊ 

PRO LITOVEL 

A OKOLI 
 

Druhý pohled na červenské lípy 

Vyřkne-li jedna strana svůj názor, je nutné 

dát prostor i pohledu strany druhé. Stejně je 

tomu v případě možného kácení lip u kostela 

na Července. Proto jsem navštívila nejvýše 

povolanou osobu, faráře P. Josefa Rosenber-

ga, který kostel sv. Alfonse spravuje, a požá-

dala ho o vyjádření k celé záležitosti. 

„Rozumím tomu, že když lidé kolem těch 

stromů chodí třeba padesát let, jsou na ně 

zvyklí, a proto se jim žádná změna nelíbí. Pro 

ně je to hlavně emocionální záležitost,“ říká P. 

Rosenberg. Zároveň však zdůvodňuje záměr 

revitalizovat prostor před kostelem, který 

spravuje římskokatolická církev. „Stromy jsou 

křivé, přerostlé, ne všechny jsou zdravé. Když 

fouká vítr, padají z nich větve. Kromě toho 

kostel, který by měl být dominantou, je stro-

my zcela zacloněný. Úprava prostoru před 

kostelem navíc navazuje na předchozí pro-

gram revitalizace zeleně na Července. Naším 

záměrem je vytvořit pěkné, estetické místo.“ 

V případu tedy nejde jen o kácení součas-

ných stromů. Prostor by měl být osázen nový-

mi, vzrostlými stromy, měl by zde být vytvo-

řen malý parčík. Vzhledem k vleklému, kom-

plikovanému jednání s obcí Červenka byl 

projekt několikrát přepracován. Ve výsledném 

návrhu nakonec z prostoru před kostelem 

zmizí pouze břízy, z pěti lip zůstanou tři na 

místě. V důsledku vzniklého kompromisu tak 

projekt nakonec nemůže naplnit původní zá-

měr, kvůli kterému vznikl. 

Projekt prošel několika schvalovacími pro-

cesy na odborných institucích. Nyní je podána 

konečná žádost na Operačním programu ži-

votního prostředí.           hk 
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Přišli na svět 
v období od července do října 

 
Marco Zdra hal z Litovle* 
Christian Lang z Litovle 
Zita Fritscherova  z Litovle 
Anna Baciakova  z Chor elic 
Izabela Ska celova  z Litovle 
Toma s  Rajta r z Myslechovic 
Sebastian Dominik z Litovle 
Richard Toma s ek z Br ezove ho 
Eduard Po schl z Myslechovic 
Dara Wagnerova  z Unc ovic 
Jan Brokes  z Unc ovic 
Luka s  Hlavinka ze Saví na 
Toma s  Spurny  z Litovle 
Eva Strakos ova  z Litovle 
Adam Pekar z Litovle 
Vojte ch Hora k z Chor elic 
Noemi Kristova  z Litovle 
Sebastian Frantis ek C ech z Chor elic 
Kristy na Elia s ova  z Nove  Vsi 
Viktorie Pos tulkova  z Litovle 
Valerie Smy kalova  z Litovle  
* narozen v květnu 

Odešli... 
v době od 23. října do 20. listopadu 

 
Helena Satorova  z Han ovic (63 let) 
Josef Vyroubal z Han ovic (57 let) 
Mirko Spurní k z Litovle (85 let) 
Marie Ostravska  z Pn ovic (83 let) 
Ludmila Mota n ova  z Prahy (82 let),  
 pohr eb probe hne v Pn ovicí ch  
Pavel Pls ek z Litovle (50 let) 
Va clav Arnos  z Mladc e (75 let) 
Ve ra Zední kova  z Ví sky (84 let) 
Marie Hora kova  z Litovle (68 let) 
Ludmila Babicova  z Mezic (78 let) 
Marie Urba s kova  z Litovle (89 let) 
Antoní n S te rba ze Soba c ova (92 let) 
Marta Ví kova  z Litovle (76 let) 
Jarmila Sloukova  z Litovle (80 let) 
Renata Kupkova  z Litovle (50 let)  

 
Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami Hlu-

binka a Hrandop. 

Narozeniny slaví 
v měsíci prosinci 

 

93 let Helena Hymrova  
93 let Ru z ena S krachova  
87 let Eva Kolmanova  
87 let Libus e Ambroz ova  
80 let Milada Sna s elova  
80 let Frantis ek Geschwinder 
76 let Zdenka Hospudkova   
76 let Helena Gre zlova  
76 let Karel Uví zl 

Keramika Miluše Hlavinková 
nabízí možnost nákupu nejen dárků  
(tradiční kameninové výrobky – hrnky, 
bábovky, sádláky, misky, meďáky, ...) 

 
přímo u místního výrobce 
Šmakalova 291, Litovel. 

 
Otevřeno:  

po–pá od 9 do 12 a od 13 do17 hodin  
Možnost telefonické domluvy na čísle 

 608 423 739 

Děkuji svým dvěma spolužákům Pepovi    
Vašíčkovi a Margitě Churavé za uspořádání 

setkání, které se uskutečnilo 15. září            
při příležitosti 60 let od ukončení               

základní školní docházky.  
Za všechny děkuje spolužačka Vrbková. 

Dne 29. prosince uplyne 100 let  
od narození  nas eho milovane ho tatí nka 

pana Jana Marka.  
S la skou vzpomí nají  dcery s rodinami. 

5 otázek pro… 

Adrianu Sienelovou 

fotografku 

 

Jak jste se dostala ke svému povolání a jak 

vznikl dnes tradiční ateliér U Bílého koníčka? 

Ke svému povolání jsem se dostala díky 

dědečkovi a tatínkovi, oba dva fotografovali. 

Já držela poprvé fotoaparát ve 12 letech a 

naprosto mě oslovil. Původně jsem chtěla 

studovat astronomii, neboť právě dědeček mi 

ukazoval hvězdné nebe a vyprávěl latinské 

názvy hvězd. Už v této době se stalo pro mne 

focení duševním odrazem, zachycením oka-

mžiku, který se tak uchová navždy. Je to ja-

kýsi odkaz pro další generace, zastavení času.  

Fotoateliér U Bílého koníčka vznikl díky 

tomu, že jsem hledala nové možnosti pro 

uměleckou tvorbu, a tehdejší družstvo, kde 

jsem pracovala, mi tyto možnosti neposkyto-

valo. V tom čase se naskytla možnost fotoate-

liér zřídit v erbovním domě U Bílého koníčka. 

 
Donedávna byly v základní nabídce fotogra-

fů fotografie na občanky a pasy, které teď už 

dělají pracovníci městského úřadu sami. Jak 

je dnes náročné uživit se jako fotograf a co 

všechno děláte? 

V dnešní době je velmi obtížné se živit jako 

fotograf. Za vzniklou situaci viním hlavně 

zákony, které nám práci berou. Kdysi se žád-

ný amatér k profi zařízení nedostal, pokud 

neukázal osvědčení o škole. Dnes fotí každý a 

považuje se za kdoví koho. A tak se stalo, že 

v Litovli je spousta ateliérů zbudovaných 

v bytech na sídlištích či v jiných lokalitách. Je 

to pro ně zlatý důl. Přes týden chodit do práce, 

o víkendech na černo fotit bez jakýchkoliv 

zákonných poplatků. Proto jsem byla nucena 

se zabývat i jinou činností, Z části ateliéru 

jsem zřídila obchod bižuterie, parfumerie, 

dekorativní kosmetiky a oblečení. 

Již od 16 let pracuji i pro noviny, píšu a 

fotografuji. 

 

O jaké fotografie je největší zájem a jaké, 

třeba i neobvyklé, požadavky zákazníci mají? 

Největší zájem je o takzvané dětské seriály 

a akty. Požadavky jsou různorodé, ale podsta-

tou mého profesionálního přístupu je, že pře-

dávám svoji práci, takže je na mě, jak takový 

požadavek zpracuji. 

 

Jak se dělá dobrý portrét, aby se na něm 

sám sobě líbil i nefotogenický člověk? 

Nejdříve musí mít člověk talent, pak školu a 

do třetice potkat člověka, který v něm ten 

talent rozvine. Vyučila jsem se v Olomouci a 

měla štěstí na profesionální fotografku paní 

Alenu Kublovou. Původně studovala malířství 

v Itálii a ukázala mi detailní svět anatomie, 

psychologie a světla. Další profesionální foto-

grafka, která mi zprostředkovala fascinující 

svět tehdy černobílé fotografie coby laborant-

ka, byla paní Štěpánka Dvořáková z Litovle. 

Mým osudem se stala ateliérní umělecká foto-

grafie. 

 

Vzpomenete si na nějaký zajímavý zážitek, 

který jste díky své profesi měla, na zajímavé 

místo, kam jste se dostala…? 

Díky svému povolání se dostanu tam, kam 

se jiní lidé nedostanou. Fotila jsem herce a 

zpěváky nebo zase originály starých mistrů 

ukryté hluboko v trezorech jedné vídeňské 

banky. Za naprosto úchvatný zážitek považuji 

fotografování v tajné růžové kapli z mramoru, 

která patří církvi, a ta zde výjimečně poskytla 

opernímu pěvci možnost svatebního obřadu. 

 

Mé výjimečné poděkování za fotoateliér 

U Bílého koníčka a podporu patří manželům 

Pavlíně a Evženovi Stehlíkovým, Ali Elgnero-

vé, Iloně Kohoutové a Marianu Coufalovi. 

 

V příštím čísle bude na vaše dotazy odpoví-

dat Mgr. ZUZANA ABSOLONOVÁ, ředitel-

ka ZŠ Vítězná. Otázky můžete posílat do 

12. prosince na adresu redakce (viz tiráž). 

Všem spolupracovníkům, přispěvatelům, 
prodejcům, korektorce paní Hrubé  

i doručovatelce paní Šalšové  
a v neposlední řadě vám, čtenářům,  

přeje krásné Vánoce Helena Kaštilová. 
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Firma Radim Krestýn  
LES-AGRO-KOMPLEX 

Vás srdečně zve do areálu 
bývalé Lichtensteinské bažantnice 

v Nových Zámcích u Litovle  
na prodejní akci 

 

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ 
 

která se uskuteční od 8. do 22. prosince 2012 
každý den od 9 do 16 hodin 

  
připraven zde pro Vás bude: 

 
tradiční velký výběr oblíbených druhů vánočních stromků: 

smrk pichlavý, smrk ztepilý, borovice černá, jedle kavkazská 
 

prodej doplňkového vánočního sortimentu: 

stojany na stromky, svíčky, svícny, jmelí… 
 

prodej naší Novozámecké medoviny a medu 
 

od 19. prosince prodej kaprů 
při koupi vánočního stromku u nás bude zákazníkovi na základě 

slevového kuponu na nákup kapra poskytnuta sleva 10 % 
 

PRO DOSPĚLÉ: ZDARMA ochutnávka horké medoviny! 

PRO DĚTI: zoo koutek s netradičními a zajímavými zvířátky: 

oslík, lama, draví ptáci 
 

Využijte příležitost spojit vánoční nákup s rodinným výletem 

do krásného prostředí novozámeckých lesů.  

A jedinečnou možnost zhlédnout jinak uzavřený areál bývalé 

Lichtensteinské bažantnice. 
 

Bližší informace na web. stránkách: 
www.lesagrokomplex.cz 

nebo na mobilním telefonu: 
776 071 283 

 
Na setkání s Vámi se těší pořadatelé. 

Litovelský speciál Gustav můţe vzbudit pocit, ţe „nic není jako 

dřív…“, je to však jiná paralela. Nejde o tu politickou, nýbrţ historic-

kou. Nese jméno známého zápasníka Gustava Frištenského, který pivo-

var nejen často navštěvoval, ale dokonce v pivovarském parku tréno-

val. Jeho manţelkou byla totiţ dcera litovelského sládka a on sám pi-

vem s chutí připíjel na svá vítězství.  

Vánoční Gustav je speciální pivo z ječmenného sladu se stupňovitos-

tí 13,5 a šestiprocentním obsahem alkoholu, vařený podle tradiční re-

ceptury. Ve srovnání s běţnými pivy vyniká výraznou silou a dokona-

lou vyladěností. Je charakteristické plnou chutí s déle doznívající hoř-

kostí a vysokou pitelností. To znamená, ţe láká k dalšímu napití i del-

šímu posezení. Jde o nefiltrované pivo jantarové 

barvy s mírným  zákalem. Sytou barvu mu přináší 

pouţitý karamelový slad, zatímco bavorský slad 

zvyšuje plnost chuti. Ještě před napitím je moţné 

zaregistrovat jeho intenzivní aroma přírodních 

chmelových silic, jeţ mu přináší vyšší podíly 

chmele i speciální receptura chmelení.  

V prodeji je Litovelský Gustav v sudech a speci-

álních skleněných lahvích s objemem 1,5 l, které 

restaurace nabídnou svým štamgastům. Pivovar 

vyrábí Gustava pouze v omezeném mnoţství, 

letos 1 000 hl, a  při výjimečných příleţitostech. 

Je to vánoční dárek konzumentům a vítané zpes-

tření nabídky. Litovelský Gustav je součástí Ka-

lendáře speciálů, v němţ Litovel spolu s Holbou a 

Zubrem představuje  několik druhů speciálních 

piv a termíny, kdy se objeví v restauracích. 

V obchodní síti je vánočním zpestřením Sváteční 

Speciál 13º v balení  multipack s 8 lahvemi. 

 Hana Matulová 

Přichází vánoční Gustav 

Letopisecká komise Rady města Litovle především pomáhá kroniká-

ři při zpracování kroniky města, ale plní i jiné úkoly (například nyní ve 

spolupráci s MSL a GJO pomáhá vytvořit databázi litovelského hřbito-

va). Uţ uskutečnila čtyři výjezdní zasedání, především do místních 

částí, aby se nejenom seznámila s vedením obecních kronik, ale také 

pomohla výměnou zkušeností místním písmákům. Nejprve to bylo na 

Březovém, potom v Myslechovicích, letos poprvé mimo obvod na 

Bouzově a v minulých dnech v Chudobíně. 

Schůzka byla předem dohodnuta s panem Vlastimilem Nedomou, 

který pravidelně zpracovává zprávy pro kroniku města za kaţdý kalen-

dářní rok a je významným pamětníkem, autorem publikací a fakticky i 

kronikářem obce. Kromě něj se na kronikách podíleli pan Petr Von-

drák, paní Hana Urválková, pan Radek Šperlich či Ing. Radovan Urvá-

lek. Dokonce v obci působí i občanské sdruţení Přátelé Chudobína – 

spolek pro zachování kulturních tradic. 

Nyní nepíše kroniku obce vlastně nikdo. Chybí jí soustředěná kroni-

ka, většina z existujících je v drţení soukromníků. První zpracování 

kroniky obce od P. Viktora Pinkavy můţeme najít ve Vlastivědě mo-

ravské (léta 1200–1903); pak v práci Karla Sedláka z roku 1959 Ději-

ny chudobínského panství a obce; dostupná je práce autorů J. Bartoše a 

S. Kovářové Paměti obce Chudobína. Vloni vyšla v nakladatelství UP 

Olomouc zajímavá kniha o významné, ale rozporuplné postavě chudo-

bínských dějin faráři Josefu Ţídkovi, staviteli dvou místních kostelů. 

Členové komise si mohli prohlédnout celkem osm kronik církví či 

spolků i perfektně zpracované materiály k dějinám obce, které byly 

součástí výstavy o obci, kterou jsme mohli zhlédnout i v Litovli. Bese-

dovalo se o problémech získávání materiálů pro kroniky, o osudech 

chudobínského zámku i jeho majitelů, šlechtické rodiny Terschů i 

o významu kronik obcí pro budoucí generace. Akce byla díky panu 

Nedomovi výborně připravená a pro práci komise velmi přínosná. 

Bude vhodné v této praxi nadále pokračovat, vyměnit si nejen zkuše-

nosti, ale posílit i prestiţ obětavých kronikářů místních částí Litovle. 

PhDr. Josef Hubáček,   

předseda komise a kronikář města 

Cesty letopisecké komise 

Nemocnice hledá dobrovolníky 

Nemocnice Šternberk, která je členem skupiny AGEL, plánuje spus-

tit dobrovolnický program a hledá do něj zájemce. Úkolem dobrovol-

níků bude zpříjemnit dlouhodobě hospitalizovaným pacientům jejich 

pobyt v nemocnici. Nemocnice bude ráda za kaţdého zájemce, který 

se rozhodne vyuţít svůj volný čas k prospěchu nemocných pacientů.  

„Být dobrovolníkem znamená být tu pro druhé. Hledáme dobrovol-

níky, které baví práce s lidmi, mají chuť pomáhat a chtějí navíc získat 

nové zkušenosti a přátele. Hlavní náplní práce dobrovolníků bude 

zpříjemnit volný čas pacientů, povídat si s nimi, číst knihy a noviny, 

hrát stolní hry nebo je doprovázet na procházky,“ říká vrchní sestra 

léčebny dlouhodobě nemocných Mgr. Andrea Vacová s tím, ţe dobro-

volníci mohou samozřejmě přijít také sami s vlastním nápadem, jak 

zpestřit čas dlouhodobě hospitalizovaným pacientům. 

Dobrovolníkem můţe být kaţdý, komu je víc neţ 18 let a má čistý 

trestní rejstřík a kdo zároveň chce ze své dobré vůle ve svém volném 

čase a bez nároku na finanční odměnu vykonávat činnost ve prospěch 

jiných lidí.  

Zájemci o dobrovolnictví se mohou hlásit na telefonním čísle 

587 800 280 nebo na e-mail andrea.vacova@nemstbk.cz. Od zájemců 

je očekáván zralý přístup k ţivotu, ochota pomoci a příleţitost věnovat 

týdně hodinu a více svého času nemocným. Dobrovolníky ke svým 

dlouhodobě hospitalizovaným pacientům hledá i Nemocnice Prostějov 

a Nemocnice Přerov.          Ing. Hana Szotkowská (redakčně kráceno) 

http://www.lesagrokomplex.cz
mailto:andrea.vacova@nemstbk.cz
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Narodil se 31. prosince 1902 v hanácké vesnici asi 5 km od 

Litovle jako nejstarší z deseti sourozenců. Vystudoval litovelské 

gymnázium, studia francouzštiny, češtiny a angličtiny na Karlově 

univerzitě v Praze však nedokončil. Tak jako rodná dědina a neda-

leké městečko Sedmimostí se jeho životem i dílem vine nit kato-

lictví. Léta se rozhodoval, zda se nestane knězem, po padesátce se 

však oženil a narodily se mu dvě děti – dvojčata. To už ale bylo ve 

Francii, kam po únorovém převratu roku 1948 emigroval. U nás v té 

době známý spisovatel, autor povídkových sbírek Dvojí domov, Vigilie, 

Tvář pod pavučinou nebo jediného románu Hranice stínu, pak působil 

v Rádiu Svobodná Evropa. Jeho pouť na zemi skončila v Paříži 

25. ledna 1974. 

Kdo to byl? ptá se paní Ró.  

Své odpovědi můžete zasílat do 12. prosince na adresu litovelske-

noviny@mestolitovel.cz nebo doručit na adresu redakce na měst-

ský úřad, nám. Přemysla Otakara 778, Litovel. K odpovědi prosím 

uveďte své jméno a 

telefonní číslo.  

Vylosovaný výherce 

získá od Městského klubu 

Litovel dvě volné vstupenky 

na jakékoli představení, které 

bude klub pořádat v průběhu 

ledna.         hk 

Paní Ró se ptá: Kdo to byl? 

soutěž 

 

„No vidíš, ty mizero,“ to 

byla jeho největší  po-

chvala pro nás ochotníky a 

pochválenému bylo jasné, 

že splnil Rejžovu předsta-

vu o roli. Rejža – vlastně 

jsme mu jinak neřekli. 

„Pane Spurník“ jsme mu 

prostě na divadle nebyli 

schopni říkat, stejně tak 

přijmout jeho dávnou 

nabídku na tykání. Nám 

samozřejmě tykal všem 

bez ohledu na věk a spole-

čenské postavení od mo-

mentu, kdy jsme vstoupili 

„na prkna“. 

 

Prvně jsem ho potkal před 23 roky na „konspirační“ schůzce Občan-

ského fóra při svíčkách na Loďákách, kde jsme v listopadu 1989 počali 

trochu naivně spřádat krásné zítřky. Později – to už na Záložně – padaly 

návrhy, kdo bude v Litovli hlavní osobností OF – navrhl jsem spolu 

s několika dalšími onoho charismatického vitálního chlapíka s perfektní 

dikcí, ale kdosi vedle mě šeptl pohrdlivě: „Prosím tě, vždyť je to kome-

diant!“ Tehdy mně to přišlo urážlivé, dnes ale vím, že to byla pro Mirko 

Spurníka, který si za minulého režimu užil kvůli své divadelní činnosti 

svoje, poklona. 

Když se u mě o 10 let později objevil se scénářem Slaměného klo-

bouku, netušil jsem, že nás už spojuje dům na Dukelské ulici, který 

dávno přede mnou koupil jeho otec a z něhož mladý neklidný Mirko 

vylétl do Prahy na DAMU (v ročníku s ním byla třeba Kačírková a 

Lohniský). Já jsem ten dům koupil s tím, že se v něm budu věnovat 

pouze své stomatologické praxi, ale Rejža mě nadchl pro ochotnické 

divadlo stejně jako řadu dalších přede mnou i po mně. 

Naučil nás dostat se do postavy už při čtecích zkouškách, na které 

dával velký důraz, pohybovat se po jevišti a nepřehrávat. Na dikci byl 

pes, jeho „Vyslovuj!“ budeme asi na divadle používat všichni a možná 

jednou i ti, kteří se s ním nikdy nesetkali. Jak jsme – alespoň podle 

svého mínění – začali brát „divadelní moudrost“, začali jsme mu vzdo-

rovat a polemizovat s ním, což vedlo často k jeho oslovení „bestie“ či 

„sviňa herec“. Jednoduché to s námi neměl a my s ním taky ne, ale 

když jsme se později někteří osmělili sami režírovat nebo dokonce psát 

vlastní kusy, byl Rejža tím prvním, kterého jsme pozvali na zkoušku 

nebo jsme mu donesli scénář, a pak napjatě čekali, co na to řekne. To 

nám ovšem nebránilo si z něho utahovat, když před premiérou před-

stoupil slavnostně před diváky, aby je osobně typicky spurníkovsky 

přivítal. Pokud nás odhalil, byli jsme rázem „bestie“, aby se tomu 

s námi vzápětí zasmál. Asi věděl, že nás o svých divadelnických zkuše-

nostech nemusí přesvědčovat, a když jsem ho nedávno viděl hrát na 

záznamu první hry čerstvě obnoveného Divadelního kroužku Sokola 

Dalskabáty, zalitoval jsem, že jsem ho neměl možnost vidět třeba jako 

doktora Galéna. 

Jen jeho zásluhou se ochotnické divadlo s tradicí z 19. století vrátilo 

nejen do Litovle, ale i zpět do sokolovny, jejíž zapomenuté jeviště do-

stalo nová světla, zvuk, oponu, šály, zázemí i šatny. Nikdy nezapomenu 

na cestu s Rejžou do Prahy do Národního divadla pro kostýmy (které 

teď leží na hromadě v šatně, ale to je jiný příběh). Díky jeho známosti 

nejen s kustodem divadla, ale i s jeho tehdejším ředitelem, jsme se do-

stali do míst, kam normální smrtelník nemůže, a dokonce i do samotné 

ředitelny. Stejně nezapomenutelný byl jeho první výstup před diváky     

– působil na nás trochu legračně pateticky, ale společně s diváky jsme 

prožívali tu nádhernou chvíli před premiérou Svatby pod deštníky popr-

vé po létech na vlastní scéně! Ta pak zažívala opakovaně vyprodané 

premiéry i několik repríz a naši věrní diváci „topili pod kotlem“ našeho 

nadšení a invence. Divadlem prošla více než stovka herců, z nichž ně-

kteří se věnují divadlu dokonce profesionálně, a kromě Rejži se šestice 

z nás odvážila také režírovat – někteří zvlášť otrlí dokonce opakovaně! 

Před pěti lety jsme Rejžovi uspořádali k 80. narozeninám velkolepé 

pásmo ukázek a písniček ze všech her (www.divadlolitovel.estranky.cz) 

a účinkujících byly desítky. Rejža uprostřed jeviště na houpačce se 

nechal namaškařit, zmalovat a zlíbat stejně zvedenými herečkami 

k nepoznání (viz foto). Ostatně měl pro ně slabost – úžasné byly etudy 

přímo na ulici, kdy dokázal přesvědčivě sehrát žárlivou mileneckou 

scénu třeba na Svatojánu. To už bydlel na strategickém místě v přízemí 

penzionu u kostela, odkud mohl odchytávat procházející herečky, které 

se s ním rády zapovídaly. Nás pány Rejža pravidelně obcházel a objíž-

děl na kole – u Peti Lindušky v knihkupectví na náměstí měl 

„vejměnkářskou židli“, stejně tak byl častým hostem u mě v zubní ordi-

naci, kde už v čekárně dokázal pozdvihnout ponurou náladu tím, že mě 

hlasitě pomlouval. 

Ani jsme si nestačili všimnout, že nám Rejža stárne, horší se mu zrak 

(herečky poznával po hmatu, jak jsme si ho dobírali), špatně slyší (to co 

slyšet nechtěl) a hůř se pohybuje (když musel někam, kam se mu ne-

chtělo). Jedna z hlavních podmínek, kterou jsem si stanovil před přípra-

vou Světáků, byla, že si Rejža zahraje postavu emeritního profesora, 

kterou ve filmu ztvárnil Oldřich Nový. Trochu se cukal, ale určitě byl 

potěšen, a svoji roli odvedl nezapomenutelně. (I když se v Olomouci 

v aule SZŠ ztratil a musel jsem ho uprostřed výstupu napřed najít, a pak 

přivést na scénu, abychom se potom těm improvizacím společně zasmá-

li. 

Rejža nechyběl ani při našem posledním počinu – satiricko retrospek-

tivním hudebním kabaretu Na značky!, i když na jevišti jeho roli hrála 

dcera Zdena. Jeho hlas zazněl alespoň v policejních odposleších ve 

stylu „Ivánku, kamaráde“ a k překvapení režiséra Pavla Soldána namlu-

vil těžce nemocný Rejža vše během 20 minut bezchybně. Generálku na 

představení již bohužel neviděl z důvodu jejího časového posunu a 

marně jsem ho vyhlížel na 1. repríze, kam slíbil přijít. 

Dne 12. 11. v ranních hodinách dohrál náš Rejža svoji životní roli 

plnou pro někoho rozporuplných zákrut, ale pro nás nezapomenutelnou 

a plnou svěžího lidství. Zanechal po sobě spoustu komediantských 

sirotků a já bych si za něho moc přál, aby naše divadlo – pokud bude 

mít kde, s kým, pro koho a co hrát – neslo jeho jméno – třeba Spurní-

kův ochotnický spolek. Rejža si to zaslouží a v sokolovně se svým ge-

niem loci bude navždy s námi.      Michal Schmalz 

Odešel Rejža! 

 

http://www.divadlolitovel.estranky.cz
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Diskuze s vedoucím Správy CHKO 

Chráněná krajinná 

oblast 

Litovelské Pomoraví 

 

 rok vyhlášení CHKO: 1990 

 rozloha: 93 km2 

 zvláště chráněná území v CHKO: 

 2 národní přírodní rezervace (Ramena     

řeky Moravy, Vrapač): 

 1 národní přírodní památka (Třesín) 

 8 přírodních rezervací (Doubrava, Hej-

tmanka, Kačení louka, Kenický, Litovelské 

luhy, Moravičanské jezero, Panenský les, 

Plané loučky) 

 11 přírodních památek (Chomoutovské 

jezero, Bázlerova pískovna, Častava, Dali-

boř, Hvězda, Kurfürstovo rameno, Malá 

voda, U Přejezdu, U Senné cesty, V Bouka-

lovém, Za Mlýnem) 

 Těžištěm CHKO Litovelské Pomoraví jsou 

lužní lesy, tedy periodicky zaplavované pod-

máčené lesy. 

 Lesy zaujímají 56 % plochy CHKO, země-

dělská půda 27 % (z toho 9,5 % louky), vodní 

plochy 8 % a zastavěné a ostatní pozemky 

zbylých 9 %. 

 Mokřadní část CHKO je zařazena do 

Ramsarského seznamu významných mokřa-

dů. 

 CHKO LP je součástí evropské soustavy 

chráněných území NATURA 2000. Je vyhlá-

šena jako ptačí oblast, v níž je chráněn ledňá-

ček říční, lejsek bělokrký a strakapoud pro-

střední. 

 Dalšími významnými živočichy jsou zde 

bobr evropský, vydra říční, čolek velký, kuň-

ka ohnivá či vzácní korýši žábronožka sněžní 

nebo listonoh jarní. 

Od roku 1990 žijeme v chráněné krajinné 

oblasti, od konce roku 2001 sídlí jeho správa 

přímo v Litovli. Co je to za instituci? Dělají 

tam vůbec něco, nebo jen všechno zakazují a 

ohánějí se přitom zákonem o ochraně příro-

dy? Lidé nevidí do situace a kladou si otázky. 

Proto jsem k diskuzi s vedoucím Správy 

CHKO Michalem Servusem přizvala vox 

populi, hlas lidu, v podobě neúnavné bojovni-

ce za lepší životní prostředí Jarmily Cholin-

ské, která za ně položila své dotazy. 

  

O tom, co tedy dělá Správa CHKO 

  

Životní prostředí je o moc horší než kdysi. 

Lidi se ptají, co vlastně CHKO dělá konkrétně 

na ochranu krajiny. Jak pracujete? 

Co se týče životního prostředí, globálně 

pravděpodobně k nějakému zlepšení nedochá-

zí, to je pravda. I u nás se například rozšiřují 

invazní druhy rostlin – neofyty jako bolšev-

ník, křídlatky apod. Byla velká epidemie 

odumírání jilmů v celé Evropě. Dnes je to 

jasan, který ve velké míře odumírá. To jsou 

věci globálního charakteru, které my těžko 

ovlivníme. Snažíme se ovlivňovat globální na 

té lokální úrovni. 

Na druhou stranu bych za těch 22 let, co 

existuje CHKO, viděl velký pokrok právě na 

lokální úrovni. Třeba v tom, že se změnil a 

zlepšil způsob hospodaření v lese, zastavily se 

regulace toku řeky tam, kde to není nutné, 

tedy umělé zásahy, které řeku v podstatě ka-

nalizovaly. Na řadě míst i v bezprostřední 

blízkosti u Litovle došlo k pozitivním promě-

nám krajiny. Vezměme dnes krásné louky 

v nivě řeky pod Novými Zámky. Před 22 lety 

zde byla pole s kukuřicí. 

 

Jakých změn konkrétně Správa CHKO za 

těch 22 let dosáhla? 

Pokusím se zasadit vše do širšího kontextu. 

Na národní úrovni existují strategické cíle. 

Těmi se musíme řídit. Lokálně máme tzv. 

plány péče, kde se vždy vytyčí cíle, kterých 

by se mělo v dané chráněné oblasti dosáhnout 

za deset let. Pokud bych se pokusil shrnout 

jednou větou první plán péče (po založení 

CHKO), tak cílem byla konsolidace ochrany 

přírody v nově vzniklém CHKO a nastartová-

ní procesů vedoucích k pozitivním změnám 

v hospodaření s krajinou a ustavení ochrany 

těch nejohroženějších částí. Třeba v lesích se 

zde hospodařilo standardním způsobem. 

V CHKO jsou vlastně poslední zbytky lužní-

ho lesa plošně významnějšího charakteru 

v republice. Zde se vyhlásily rezervace nebo 

byly lesy zařazeny do 1. či 2. zóny CHKO.  

Nastavil se jemnější způsob hospodaření, 

např. se neprovádějí dvouhektarové seče, 

které sice umožňuje lesní zákon, ale nejsou 

optimální z pohledu ekologie lesa.   

 

Jak při tom reagují soukromí vlastníci? 

Soukromých vlastníků je tady poměrně 

málo. Hlavním vlastníkem jsou Lesy České 

republiky, pak města Olomouc a Litovel. 

Musíme se nějak dohodnout a zatím se to 

daří. Uvedu laický příklad: pokud se někde 

kácí, požadujeme ponechání nějakých starých 

stromů, aby tady mohli žít někteří brouci, 

třeba roháči, kteří je vyhledávají, či doupní 

ptáci. Pokud takto vlastníka omezujeme, má 

právo na čerpání finanční náhrady. 

  

O penězích a legislativě 

  

Co ještě děláte na ochranu CHKO? 

Jedním ze způsobů, jak o CHKO pečujeme, 

jsou krajinotvorné programy. Každý rok má-

me k dispozici nějakou finanční částku, kte-

rou můžeme uvolnit na podporu hospodářů 

v lese či na loukách, tedy je vydávat na údrž-

bu krajiny, která je v souladu s plánem péče – 

na sečení, na zlepšování druhové skladby 

v lese apod. Podporujeme, aby se vysazovaly 

porosty s více dřevinami. Když pak dojde 

k takové ekologické katastrofě, jako je hro-

madné vymírání jilmů nebo jasanů, alespoň 

nějaké stromy v lese zůstanou. 

  

A co dál? 

Naším nástrojem je rovněž uplatňování 

zákona o ochraně přírody v konkrétních pod-

mínkách chráněného území. Tím, že jsme 

samostatným správním orgánem, nadřízeným 

je ministerstvo, neměli bychom podléhat lo-

kálním tlakům prostředí. Na různých kauzách 

jiných správních orgánů v naší republice to 

můžeme občas zahlédnout. Používáme zákon 

tak, abychom se při exploatačních záměrech 

či činnostech poškozujících životní prostředí 

mohli za přírodní hodnoty postavit. 

  

Můžete uvést nějaký příklad? 

V minulosti se například diskutovalo o tom, 

zda se v Litovli postaví bramborárna. Netýka-

lo se to přímo území CHKO, protože podnik 

měl stát až za jeho hranicí. Investor ale pláno-

val, že bude ve větší míře čerpat vodu, a to 

jak pro vlastní výrobu, tak na rozsáhlé zavla-

žování. Náš názor byl, že dokud nebude vyře-

šeno, do jaké míry může takové čerpání vody 

ovlivnit ekosystém (a jen tak mimochodem i 

vodu ve studních občanů), je nevhodné pod-

nik stavět. Nakonec i zastupitelstvo Litovle 

rozhodlo, že tento typ výroby zde nechce, 

protože zátěž by byla větší než přínos. 

  

Jaká je vaše pravomoc? Máte rozhodující 

hlas, nebo jen poradní? 

Jsme samostatným správním úřadem, čili 

orgánem, který rozhoduje, vydáváme rozhod-

nutí. Mimo území CHKO můžeme být i tím 

poradním hlasem. Na požádání vydáváme 

odborná stanoviska, která jiné orgány státní 

správy využívají či přímo do svého rozhodnu-

tí zapracují. 

šmel okoličnatý 
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Ing. Michalem Servusem 

 

O lesích, současné krajině a rostlinách 

  

Lidé CHKO vytýkají konkrétně to, že tam, 

kde dřív rostly krásné rostliny, to, co jsme 

chtěli chránit, mizí. Tam, kde byla vždycky 

nádherná zákoutí a vzácné rostliny, jsou dnes 

vysoké kopřivy a v létě pampelišky. 

Tato změna nastala se změnou využívání 

krajiny, což není problém CHKO, ale celého 

území republiky a vlastně i Evropy. Dřív zde 

byla pestrá mozaika malých polí či luk, vše 

mělo svého vlastníka, který se o to staral. Lidé 

měli doma užitková zvířata od krav po králíky, 

takže každá mez byla vysekaná, protože trávu 

doma zkrmili. Dnes v zemědělství pracuje 

málo lidí, o krajinu se staráme velkoplošně, 

velkou technikou. Mezí je málo a o malé plo-

chy se lidi přestali starat. S velkou technikou 

se tam nedostanou a dobytek má dnes doma 

málokdo. Proto kde dřív byl trávník, jsou dnes 

kopřivy. Jinde se naopak sečení zintenzivnilo, 

takže např. v městských trávnících dnes pěkně 

kvetoucí luční druhy neuvidíte, protože mno-

honásobné každoroční sečení jim nesvědčí a 

naopak běžným pampeliškám nevadí. 

 

Ale dnes už ty útočné rostliny pronikají i do 

CHKO a pod nimi hynou ty ostatní. A lidi mají 

pocit, že vy to jenom konstatujete. 

Mezi invazní druhy u nás patří třeba sluneč-

nice topinambur, křídlatky nebo bolševník 

velkolepý. Do likvidace těchto rostlin každý 

rok dáváme několik desítek tisíc korun, takže 

se nám díky postřikům a sekání daří ohniska 

likvidovat. Některé nepůvodní invazní druhy 

jsou ale natolik rozšířené a nezdolné, že není 

efektivní s nimi bojovat. Mezi ně patří třeba 

netykavka žláznatá nebo netykavka ma-

lokvětá.  

  

Řeknete postřik a začíná mě mrazit. 

Ono to jinak nejde. Bolševník se zároveň 

seká, aby se nevysemenil a nerozšířil se dále, 

ale pokud rostliny nepostříkáme herbicidem, 

tak z kořenového systému znovu obrazí. Pro-

vádíme to ovšem biologicky odbouratelnou 

látkou, aby nedošlo k narušení ekosystému. 

Kdybychom to nedělali, máme dnes území 

zarostlé bolševníkem, křídlatkou, topinambu-

rem a jinými nežádoucími druhy. Bojuje se 

proti nim ale těžko, rostou i mimo CHKO 

proti proudu řeky, takže každý rok nám je sem 

splavuje voda. 

 

O vodě, rybníku a povodních 

  

Vaším primárním zájmem je péče o krajinu 

mimo město, revitalizaci rybníka jste ale za-

platili. 

Rybník je trochu jiná kapitola. Investorem 

bylo město, které si požádalo o dotaci z Ope-

račního programu Životní prostředí. Dotaci 

obdrželo, samozřejmě, že výhodou zde bylo, 

že rybník i město leží v CHKO.   

  

A zrovna rybník je kauza, na kterou lidi 

nadávají. To nebyla šťastná investice. Všech-

no, co se tam  nepovedlo, podle lidí zavinilo 

CHKO. 

Tak předně, za celý projekt nese odpověd-

nost někdo konkrétní. My jsme opravdu inves-

torovi do akce vstupovali málo. Obecně se 

hovoří o dvou problémech – nepovedených 

věcech. Rybník zarostl rákosem a nedá se 

úplně vypustit.  

V průběhu realizace odbahňování jsme vidě-

li, že dodavatelská firma nestíhala termíny, 

což zdůvodnila špatným počasím. Pršelo jim 

do práce a rybník se nedal odvodnit. Ale toto a 

případné problémy si musí hlídat a řešit sta-

vební dozor. Mezitím se na podmáčených 

plochách vesele rozrůstalo rákosí. Druhým 

problémem bylo, že se nepovedlo odbahňová-

ní dna rybníka – část plochy dna rybníka je 

v podstatě na úrovni dna loviště, a proto je 

rybník normálním způsobem nevypustitelný – 

voda se při výlovu musí vyčerpávat. Pokud 

jsme od rybářů, kteří zde hospodaří, správně 

informováni, na celou věc upozorňovali opa-

kovaně již v průběhu odbahňování, přesto je 

výsledek takový, jaký je. Nedovedu si předsta-

vit, že zcela mimo své kompetence budeme 

zasahovat do akcí, které řeší někdo jiný. Opa-

kuji, město dostalo peníze z rezortu životního 

prostředí, my jsme hlídali hlavně biologickou 

stránku věci. Technické řešení i způsob prove-

dení je opravdu v režii investora, tedy města.  

 

Jak vypadá spolupráce města a CHKO? 

Řekl bych, že ve všem se dohodneme. Ně-

kdy ale, a to nejen v rámci města, má někdo 

dojem, že něco „nejde kvůli CHKO“ udělat. 

Kupříkladu současné čištění Moravy. Když se 

o něm začalo jednat, panovala představa, že 

CHKO bude proti. Vysvětlili jsme, že není 

důvod, abychom byli proti. Za údržbu koryt 

řeky zodpovídá Povodí Moravy. 

Často se hledají důvody, proč něco nejde. 

Uvedu příklad – protipovodňovou ochranu. 

My jsem souhlasili se vším, celou koncepci 

podporujeme, víc už pro to udělat nemůžeme. 

Ale jak jsem pochopil, protipovodňovou 

ochranu nechtějí občané Litovle. 

To není pravda. Oni ji chtějí. Ale tak, jak to 

bylo zvykem. 

Tak, jak to bylo zvykem, už to nejde. Tehdy 

nebyly tisícileté vody. Teď se předpokládá, že 

zase budou. Žádné opatření, které se udělalo 

před padesáti, sedmdesáti lety, nám s tím ne-

pomůže. Litovel zase spláchne voda. 

Na nová protipovodňová opatření byly na-

chystány peníze, je vytvořený projekt, akorát 

není vůle některých lidí. 

  

Kde není vůle? 

Lidi nechtějí prodat své pozemky, aby na 

nich vznikla protipovodňová ochrana. 

  

To je záležitost spekulace, lidi koukají, aby 

dostali víc. A pak ti, co mají prodat pozemek 

na obchvat, říkají: „Proč my máme chránit 

Litovel?“ Jako že to není jejich záležitost, ale 

někoho jiného. 

Problém je v tom, že už není moc času, pro-

tože ty peníze už možná taky nebudou. 

  

Tak ještě jednou o tom, co dělá Správa CHKO 

  

Lidé mají pocit, že na CHKO sedí jen samí 

úředníci, kteří do terénu ani nechodí. Je to 

tak? 

Samozřejmě musíme být úředníci. Máme 

agendu, úřední hodiny pro lidi, a když někdo 

přijde, nemůže tady být prázdný úřad. 

V terénu samozřejmě taky děláme. Odhadem 

je víc než polovina práce kancelářské, ale 

v terénu nás najdete poměrně často. 

  

Co tam tedy konkrétně děláte? 

Když se vrátím ke krajinotvorným progra-

mům, musíme zajistit, aby to opatření bylo 

provedeno. Zjistit, kde má být co uděláno, jít 

tam s dodavatelem, domlouvat cenu. Jestliže 

se chystá kácení stromů podél vodních toků, 

jde náš vodař do terénu a se správcem toku 

vyznačuje stromy, které se mají kácet. Obdob-

ně je to v lese. Té práce v terénu je spousta. 

Často to doháníme i o sobotách a nedělích, 

kdy je možno nás také v terénu vidět. 

  

Děkuji za rozhovor. 

  

Tímto spontánním rozhovorem zdaleka ne-

mohla být vyčerpána všechna témata. Proto 

budeme s pracovníky CHKO vést diskuze 

o různých oblastech jejich činnosti i v budouc-

nu. Máte-li nějaký dotaz, který byste jim chtěli 

položit, stačí napsat do redakce LN (kontakty 

v tiráži na str. 20) a my se jich za vás zeptáme. 

zpracovala hk, foto z archivu Správy CHKO 

čáp černý 

tesařík pižmový 
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PROGRAM MĚSTSKÉHO KLUBU LITOVEL 

ADVENTNÍ TVOŘENÍ 

sobota 1. 12., Velký sál Záložny v Litovli, od 14 hod., vstupné: 60 Kč 

tvoření vánočních a adventních dekorací pod vedením zkušené floristky 

z Olomouce; v ceně je vstup a základní materiál, přízdoby dle výběru 

lze zakoupit na místě 
 
ADVENTNÍ SLAVNOST V BÍLÉ LHOTĚ 

neděle 2. 12., prostranství před Arboretem v Bílé Lhotě, od 15 hod., 

vstup volný 

adventní slavnost s vánočním jarmarkem a koncertem kapely New 

Street Band 
odjezd autobusu z náměstí Př. Otakara v Litovli ve 14.30 hod. (se za-

stávkami Palackého, Nasobůrky, Sobáčov – restaurace STOP, Mladeč, 

Vápenka) 

pořadatel: obec Bílá Lhota, obec Mladeč, Mikroregion Litovelsko, 

MAS Moravská cesta a MK Litovel 
 
KURZ TVOŘENÍ  

úterý 4. 12., budova MK Litovel – klubovna č. 3, od 17 hod., cena    

kurzu: 110 Kč 

výroba vizitek na dárky a ozdobné balení dárků pod vedením Hanky 

Slané 
 
VI. SLET ČERTŮ, MIKULÁŠŮ A ANDĚLŮ 

středa 5. 12., náměstí Př. Otakara v Litovli, od 15 do cca 18 hod., volný 

vstup 

tradiční soutěţ o nejlepší masky pro děti a dospělé, včetně zábavné-

ho programu na náměstí: hudební skupina MOTHER’S ANGELS, 

originální ohňová a light show, zapisování hříchů u LUCIFERA, JE-

ŢÍŠKOVA POŠTA i s Mikulášem, vystoupí dramatický krouţek Rol-

nička, Zvoneček a Dětský domov Litovel 

v 16 hod. vyhodnocení a předání hodnotných cen nejlepším maskám 
 
VÁNOČNÍ SENZ–AKORDOVÁNÍ 

pátek 7. 12., nám. Př. Otakara v Litovli, od 15 hod. do cca 18 hod., 

volný vstup 

od 15.30 hod. vystoupení kapely JUMPING DRUMS – klasické české 

koledy na netradiční bicí (africké bubny, perkuse, klávesy …) 

v 17 hod. smíšený pěvecký sbor SENZAKORD pod vedením Hany 

Kaštanové  

od 15 hod. program pro děti: JEŢÍŠKOVA POŠTA, JEŢÍŠKOVA DÍL-

NA, pohádka pro děti 
 
TAJEMSTVÍ STŘÍBRNÉ VLOČKY 

pondělí 10. 12., Velký sál Záložny v Litovli, od 10 hod., vstupné: 40 Kč 

činoherní pohádka s vánočními koledami pro děti od 3 do 10 let 

v podání Liduščina divadla 

pro děti MŠ a I. stupně ZŠ, včetně veřejnosti 

VÁNOČNÍ KONCERT SZIDI TOBIAS Ať se dobré děje 

pondělí 10. 12., Velký sál Záložny, 19 hod., vstupné: 1.–10. řada: 200 

Kč (na místě 250 Kč), od 11. řady a balkón: 150 Kč (na místě 200 Kč) 

koncert jedinečné slovenské šansoniérky s kapelou 
 
Prodejní VÁNOČNÍ VÝSTAVA  

10.–19. 12., Koncertní sál MK Litovel, PO–PÁ: 8–17, SO–NE: 9–13 

hodin, vstupné dobrovolné 

prodej vánočních ozdob a dekorací spojený s výstavou dětských prací, 

ve spolupráci s DDM 
 
Prodejní VÝSTAVA STUDIA ATELIÉR 

10.–19. 12., Výstavní síň MK Litovel, PO–PÁ: 8–17, SO–NE: 9–13 

hodin, vstupné dobrovolné  

prodejní výstava litovelských výtvarníků 
 
FARMÁŘSKÉ TRHY s kapelou BRAAGAS 

pátek 14. 12., náměstí v Litovli, od 14 do cca 17 hod., volný vstup  

moţnost nákupu zabijačkových a místních specialit 

od 14.30 hod. psaní přání na balonky, v 15.15 hod. vypouštění balonků 

štěstí; od 15.30 hod. BRAAGAS – koncert kapely reprezentující ţánr 

world music a středověké hudby v Čechách i v zahraničí, hudba celé 

Evropy za pouţití etnických nástrojů, historické, cikánské, španělské a 

jiné temperamentní rytmy 
 
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ  

neděle 16. 12., kostel sv. Marka v Litovli, od 15 hod., vstupné: 

v předprodeji: 60 Kč, na místě: 100 Kč 

mše J. J. Ryby v podání PALOKANTIRAKA  
 
VÁNOČNÍ KONCERT GLORIA 

úterý 18. 12., Velký sál Záložny v Litovli, od 19 hod., vstupné: v před-

prodeji: 70 Kč, na místě: 100 Kč 

účinkuje pěvecký sbor SENZAKORD pod vedením Hany Kaštanové, 

Smyčcový orchestr ZUŠ z Uničova doplněný o sólové dechové nástroje 

pod vedením Jany Zámečníkové, jako sólisté se představí Halina Holín-

ková, Monika Kaštanová a Pavel Maška 

 

Připravujeme: 

KONCERT IVY KEVEŠOVÉ, ZAHAJOVACÍ PLES MK LITO-

VEL (11. 1.), ŢIVOT JE KABARET (zábavný pořad s Liborem Pan-

tůčkem), NA MĚLČINĚ (divadelní komedie), MUZICA POETICA 

(Lenka Kopřivová a Café Industrial) 
 
Předprodej: 

Městský klub Litovel, nám. Př. Otakara 753, Litovel, tel.: 585 341 

633, 775 339 098, e-mail: nepustilova@mklitovel.cz,  

TIC (agentura Bavi) Litovel, nám. Př. Otakara 754, tel.: 585 342 300, 

e-mail: info@bavi.cz 

Szidi Tobias je slovenská zpěvačka a herečka. Vystudovala herectví na 

Vysoké škole múzických umění v Bratislavě a jiţ v době svých studií 

hostovala na prknech činohry Slovenského národního divadla. Kromě 

herectví se věnuje také zpěvu. Její osobitý vklad do světa slovenského i 

českého šansonu je nepřehlédnutelný. Spolupracuje také na hudebních 

projektech české autorské dvojice Hapka–Horáček. 

Do Litovle přijíţdí Szidi zpříjemnit předvánoční atmosféru projektem 

Ať se dobré děje, kde představuje zbrusu nové, ale i starší písně. Svým 

chraplavým a zároveň sametovým hlasem nechává vzduchem poletovat 

písně plné melancholie, radosti i bláznovství. Kromě nových, nejen 

vánočních písní autorské dvojice Milana Vyskočániho (hudba) a Petera 

Lipovského (texty) můţete na koncertu slyšet také tradiční Tichou noc 

a další. 

Jedinečná interpretace a atmosféra koncertu vytváří pocit osobního aţ 

důvěrného propojení posluchače se zpěvačkou. Pokud se zaposlouchá-

te, nebude se vám chtít odejít. 

Szidi Tobias spolu s kapelou můţete slyšet v pondělí 10. prosince   

v 19 hodin ve Velkém sále Záloţny v Litovli. Vstupné: 1.–10. řada 

250 Kč od 11. řady a balkón 200 Kč, na místě s příplatkem 50 Kč. 

Vstupenky si můţete zakoupit v pokladně Městského klubu.          MK 

Vánoční koncert Szidi Tobias Ať se dobré děje 

mailto:nepustilova@mklitovel.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo
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Haná je kraj krásný, úrod-

ný, ale je to také kraj zpěv-

ný? Či só hode, Rostó, 

rostó, Za horama svitá… 

Příliš se nenadechujte, o 

moc víc uţ jich dohromady 

nedáme. Obecně známých 

hanáckých lidovek je pomá-

lu a stejně je to i s hanácký-

mi národopisnými muzika-

mi. Na Hané je jich kolem 

deseti. V kaţdé se hraje na 

trochu jiné nástroje, takţe 

ţádné dvě nejsou stejné. 

Většina tanečních souborů 

se ale musí spokojit s klaví-

ristou, harmonikářem nebo 

hudbou z CD. O tom, jak vznikla naše poměr-

ně vzácná Hanácká môzêka, jsem si povídala 

s jejím vedoucím Robertem Najmanem. 
 
Jak tedy Hanácká môzêka vznikla? 

Na počátku byl vznik Hanáckého souboru 

písní a tanců Hanačka Litovel v roce 1981. 

Vystřídalo se v něm několik muzik, které ale v 

polovině 90. let přestaly se souborem spolu-

pracovat. Protoţe Hanačka tenkrát patřila pod 

Městský klub, jednal tehdejší ředitel pan Jaro-

slav Krestýn o zaloţení lidové muziky. Na 

konci roku 2000 se pak konala první zkouška.  

Ze začátku nás bylo asi pět. Začali jsme si 

říkat Litovelanka, ale protoţe takové těleso uţ 

v Litovli kdysi hrálo dechovku, přejmenovali 

jsme se na Hanáckou kapelu. Pak přišli do 

souboru i ti, kteří mluví hanácky, a protoţe 

kapela moc hanácky nezní, navrhli, abychom 

si říkali môzêka. A to se ujalo. 
 
Odkud pocházejí písně z vašeho repertoáru? 

Na Hané jsou největší klasikou tři díly zpěv-

níku dr. Jana Poláčka. Jsou tam stovky písni-

ček. Nebýt jeho, dochovalo by se mnohem 

méně materiálu. My dáváme přednost sběrům, 

které se zachovaly z Uničovska, Zábřeţska a 

severní Hané, protoţe patříme k nejseverněj-

ším hanáckým souborům. 
 
Jsou i nějaké písničky o Litovli? 

Hledali jsme dlouho. Máme v repertoáru 

píseň Okolo Litovle, která je pod tímto ná-

zvem známá asi ve dvou zpěvnících. Písničky 

se ale různě přebíraly, takţe původně se mohla 

jmenovat úplně jinak. Příkladem je písnička 

Aj, Litovel, která se zpívá taky Aj, Prostějov, 

Aj, Olomouc… podle toho, kde člověk je. 
 
Ve vaší kapele je i cimbál. Není to nástroj 

typický spíš pro jižní Moravu? 

To si myslí spousta lidí, typický je ale i na 

Hané. Jsou dochované staré písně, hlavně ze 

zámeckého prostředí, kde se  o cimbálu zpívá. 

Na Hané v muzice bývaly i dudy. Ty zatím 

nemáme. 
 
Kde a s kým vystupujete? 

Prioritou je celosouborové vystoupení 

s tanečníky Hanačky. Spolupracujeme i s dal-

šími soubory – národopisnými soubory Cho-

linka z Choliny a Pantla Náklo, folklorním 

souborem Haná z Přerova aj. Pravidelně účin-

kujeme s Hanáckou ambasádou, kterou vede 

atašé Zdeněk Braný. V adventním čase, kdy se 

tolik netancovalo, ale jen muzicírovalo, vystu-

pujeme sami, třeba s touto koledou. (pozn. 

red.: termíny vystoupení viz rámeček)         hk 

Muzika našeho kraje 

HANÁCKÁ MÔZÊKA 

Farmářské trhy s kapelou BraAgas 

Poslední předvánoční pátek 14. prosince 

přinese od 14 hod. Farmářské trhy. Proběhnou 

za hudebního doprovodu kapely BraAgas, 

která velmi úspěšně reprezentuje ţánr world 

music a středověké hudby v Čechách i v za-

hraničí. V roce 2009 skupina BraAgas zvítězi-

la v 5. ročníku soutěţe Colours Talents a stala 

se drţitelem Anděla v ţánru world music za 

album Tapas. Repertoár kapely tvoří lidové 

písně z celé Evropy – Španělsko, Okcitánie, 

Galície, písně Sefarditů, Skandinávie a Balká-

nu. Kapela hraje ve sloţení: Kateřina Göttli-

chová (zpěv, cistra, kytara, šalmaj, dudy), 

Daniela Kalvodová (zpěv, flétna a další de-

chové nástroje, viola), Michala Hrbková 

(zpěv, housle, fidula), Alţběta Josefy (zpěv, 

bubny), Karla Braunová (zpěv, flétny, šalimo, 

šalmaje, klarinet), Jan Hrbek (zpěv, poloakus-

tická basa, cistra). 

Pro děti bude připravené od 14.30 hod. psa-

ní přání na balonky a v 15.15 hod. následně 

vypouštění balonků štěstí.  

Farmářské trhy nabídnou tradičně, jako 

kaţdým rokem, zabijačkové speciality a mno-

ho dalších výrobků od tuzemských prodejců. 

Vstup na akci je volný.        MK 

Vánoční senz-akordování 

V pátek 7. prosince si můţete přijít odpoči-

nout od předvánočního shonu. Tentokráte pro 

vás bude připraveno vystoupení skupiny 

JUMPING DRUMS, uslyšíte tradiční české 

koledy, ovšem odehrané na netradiční nástroje 

(africké bubny, perkuse, klávesy…). Soubor, 

který zaloţil profesionální bubeník a muziko-

terapeut Ivo Batoušek, vznikl v roce 2000 

v Bruntále. Dnes patří, zejména díky unikátní-

mu hudebnímu stylu s prvky zenového bubno-

vání a dramaturgii jednotlivých koncertů, 

mezi evropskou špičku. Vystoupení JUM-

PING DRUMS začíná v 15.30 hod.  

Dalším programem bude od 17 hod. vystoupe-

ní Smíšeného pěveckého sboru SENZA-

KORD pod vedením Hany Kaštanové. Od 15 

hod. nebude chybět ani JEŢÍŠKOVA POŠTA, 

dále je připravena JEŢÍŠKOVA DÍLNA a 

pohádka v podání Divadélka Rolnička z DDM 

Litovel. Vstup na akci je volný.       MK 

Slet čertů a spol. 

Městský klub Litovel zve ve středu 5. pro-

since od 15 hod. nejen děti, ale i jejich rodiče 

na šesté setkání Mikulášů, čertů a andělů 

v Litovli. Porota vybere z přítomných masek i 

tentokrát ty nejlepší a náleţitě je ocení.  

Čertovský rej bude provázet kapela Mo-

ther’s Angels z Litomyšle, která hraje pop-

rock s důrazem na české texty, a to ve sloţení 

Jakub Dryml (kytara, zpěv), Petr Lenoch 

(basa), Johny Bartoschek (klávesy) a Ota Ště-

pánek (bicí). Chybět nebude jiţ tradiční ohňo-

vá a light show. Těšit se můţete na vystoupení 

dramatického krouţku ZŠ Jungmannova Rol-

nička, ZŠ Vítězná Zvoneček a Dětského do-

mova Litovel s hudebním pásmem. Ani letos 

nebude chybět LUCIFER se svojí knihou 

hříchů, JEŢÍŠKOVA POŠTA i s Mikulášem a 

VÁNOČNÍ PUNČ. Vstup na akci je volný. 

Těší se na vás pořadatelé.                        MK 

žánr: hanácké lidové písně 
 
rok založení: 2000 
 
členové: 

Robert Najman (vedoucí, klarinet, zpěv) 

Miloslava Mazáková (první housle) 

Ondřej Kulatý a Milan Vybíral st. (druhé 

housle, kontry) 

Tomáš Míka (druhý klarinet) 

Mikoláš Urválek (basa) 

Iveta Navrátilová (cimbál, zpěv) 

Ivana Kašná, Milan Kaštan, Naděţda Kloso-

vá, Vladimír Skalický, Lucie a Petra Voglovy, 

Jana Němečková, Ludmila Wallová Průšová 

(všichni zpěv) 
 
webové stránky: www.hanacka-litovel.cz 

Nad Betlémem 
 

Nad Betlémem vězda stoji 

a ta vede k Ježiškovi. 

V jeslêčkách tam leži sám. 

Honem, chlapci, poďme tam. 

 

Adventní vystoupení Hanácké môzeke 
 

8. 12. v 17 hod.  
Husův sbor v Litovli  

26. 12. od 15 do 19 hod. 
litovelské muzeum  
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Nová výstava v muzeu Litovel: Betlémy mnoha tváří  

(9. 11. 2012 – 20. 1. 2013) 

Betlémy lidé vyráběli z materiálu, který byl 

v dané oblasti nejdostupnější. A právě rozlič-

nost materiálů nás vedla k uspořádání této 

výstavy. Myslíme si, že snad neexistuje mate-

riál, ze kterého by Betlém nešel vyrobit.  

Tradiční materiály betlémů jsou dřevo, pa-

pír, papír na překližce, sádra, perník, sklo či 

keramika. Méně často se v adventním čase 

vidí betlémy ze šustí, slámy, skla, porcelánu, 

cínu, vaty či pečené z vizovického těsta. Zá-

měrně jsme nevyjmenovali všechny techniky a 

materiály, abychom vás přilákali k návštěvě 

této pestré škály v jednom výstavním sále. 

Velkou část výstavy tvoří betlémy od sou-

kromého sběratele betlémů pana Ing. Jaroslava 

Tesaře z Olomouce. Doplňují je historické 

betlémy zapůjčené z Vlastivědného muzea 

v Olomouci, část jesliček se Svatou rodinou 

pochází z litovelských muzejních sbírek a také 

od soukromých osob z Litovelska. Na výstavě 

najdete i kuriózní betlémy a miniatury.  

Výstava je otevřena denně od středy do ne-

děle od 9 do 16 hodin do 20. ledna 2013.  RoN 

Po šestnácté se letos v rodinném domě na 

Moravičanské ulici v Lošticích, z jehož za-

hrádky míří na kolemjdoucí dělo, otevřou 

dveře návštěvníkům slavného vyřezávaného 

betlému řezbáře Jaroslava Beneše. 

K první figurce anonymního rybáře, kterou 

řezbář roku 1994 založil svůj betlém, jich za 

ta léta přibylo na 190. Přivítat Ježíška zde 

putuje řada současných i zemřelých obyvatel 

Lošticka i vzdálenějšího okolí. Litovelany 

zaujme figurka Gustava Frištenského se dvě-

ma sudy piva v rukou (na připomínku jeho 

ženy, jejíž otec byl prvním litovelským slád-

kem), svou podobiznu tady má spisovatel 

Martin Strouhal, ředitel mladečské vápenky 

Ladislav Vitoul, mnohaletý učitel litovelské 

ZUŠ Květoslav Pecha nebo bývalý učitel SOŠ 

Litovel Ladislav Škoda. 

Každoročně k 9 cm vysokým postavičkám 

z lipového dřeva přibyde několik nových. 

Letos to je zábřežský polárník Jan Eskymo 

Welzl, loštický kominík Vojtěch Kalabis, 

velitel hasičů Josef Pokorný a hodinář Jan 

Řmot, který se vyučil u litovelského hodináře 

Dobíška na Starém městě. 

Součástí výstavy jsou i obrazy, keramika či 

kovářské práce dalších autorů. Návštěvníci se 

mohou během návštěvy nechat portrétovat 

u malíře Petra Herziga-Dubického, který je 

i autorem pozadí betlému.          hk 

Loštický betlém řezbáře Beneše 

1. 12. 2012 – 6. 1. 2013, denně ve 14–18 hod. 

Jaroslav Beneš s Gustavem Frištenským 

Litovelské chrámové betlémy 

Betlém neznámého autora 

(kostel sv. Marka) 

Asi 120 let starý betlém je každoročně 

k vidění v kostele svatého Marka v Litovli. Je 

dílem jednoho autora a čítá čtrnáct dřevěných 

figur. Betlém si můžete prohlédnout ve vánoč-

ní čas od 23. prosince 2012 do 1. února 2013.  

 

Doubravův betlém (Husův sbor) 

Přes 80 let starý betlém je dílem akademic-

kého malíře Františka Doubravy, který jej 

vytvořil kolem roku 1925 v době svých studií 

v Praze. Jako předloha mu posloužil proslulý 

Alšův betlém, který vyšel poprvé tiskem 

v roce 1902. František Doubrava své figurky 

namaloval přímo na pevný podklad a právě 

díky tomu vydržely dodnes. Soubor Alšova 

betlému obsahuje asi 90 figur a staveb, ten 

Doubravův jich má dnes asi 50, z nichž mno-

hé jsou silně poškozeny. Můžeme se domní-

vat, že ostatní části betlému byly ztraceny či 

zničeny.  

Figurky byly nalezeny počátkem nového 

tisíciletí tehdejším farářem Rostislavem Va-

luškem. Řada z nich byla v žalostném stavu. 

V rámci projektu Adventní setkávání Litovel 

v roce 2007 byl už za působení manželů Hal-

tofových po řadě let betlém znovu vystaven. 

Podařilo se získat prostředky alespoň na nej-

nutnější opravy. Při bližším pohledu je ale 

zřejmé, že figurky vyžadují rozsáhlejší opra-

vy, loupe se barva a mnohé figurky jsou polá-

mány. V Husově sboru uvítají jakoukoliv 

pomoc a podporu ve snaze o zachování tohoto 

významného kulturního dědictví. Betlém je 

vystaven vedle oltáře ve vánoční čas od 

23. prosince 2012 do 1. února 2013.         RoN 

Muzejní betlém 

Podobně jako v domě loštického řezbáře 

Jaroslava Beneše i v litovelském muzeu má-

me zájem vytvořit unikátní betlém – zajímají 

nás Vaše názory. Co byste v litovelském bet-

lému chtěli najít? Reálné postavy z regionu, 

řemeslníky, muzikanty, bájné postavy a stra-

šidla, zvířata, rostliny, světce, netradiční da-

ry... Vaší fantazii se meze nekladou.  

Hlas většiny vyslyšíme a už příští Vánoce 

budeme společně obdivovat nové přírůstky 

v litovelském betlému, jehož základ vytvořil 

právě řezbář a umělec Jaroslav Beneš. Dřevě-

ný betlém bude každoročně vystaven v muzeu 

v druhé polovině prosince.       RoN 

Betlémské světlo 

Jednou z novodobých vánočních tradic je 

betlémské světlo, které rozvážejí skauti. Svět-

lo se každoročně zapaluje v Betlémě, a poslé-

ze putuje napříč Evropou. Do Česka betlém-

ské světlo putuje přes Vídeň, kde jej rakouští 

skauti předávají o neděli Gaudete delegacím 

z celé Evropy.  

Pro české země jej přebírají brněnští skauti, 

kteří jej v sobotu před 4. nedělí adventní roz-

vážejí (letos 22. 12., pozn. red.), takže je pak 

k dispozici v kostelech, na náměstích, vánoč-

ních trzích, v knihovnách a podobně.      RoN 

V roce 1950 vznikla světová asociace betle-

mářů UN-FOE-PRAE. U zrodu stál Ital Ange-

lo Stefanucci, který byl také prvním preziden-

tem. Sídlo organizace je v Římě. Asociace 

koná vždy po čtyřech letech světový kongres 

spojený s výstavou betlémů. V roce 2004 byl 

svolán do Hradce Králové, kde 10. 11. 1990 

vzniklo České sdružení přátel betlémů. Jeho 

prvním předsedou byl PhDr. Vladimír Vaclík, 

který se v roce 2001 stal i předsedou světové 

betlémářské federace a její sídlo se tak přesu-

nulo do Hradce Králové! Sdružení má v ČR 

asi 550 členů a 15 regionálních poboček.  RoN 

Sdružení betlémářů 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jun%C3%A1k
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gaudete
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brno
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Knihovna_(instituce)
http://cs.wikipedia.org/wiki/2004
http://cs.wikipedia.org/wiki/1990
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=PhDr.Vladim%C3%ADr_Vacl%C3%ADk&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/2001
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PROGRAM DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NA PROSINEC 

1. prosince Návštěva terarijních trhů v Olomouci 

Sraz účastníků v 7.15 hod. na autobusovém nádraží v Litovli. 

Návrat v odpoledních hodinách. Cena za účastníka: 150 Kč  

Ing. Pavel Sova 
 
1. prosince Pečení mikulášských perníčků 

Začátek v 8.30 hod. v DDM Litovel, Komenského ul., cena 50 Kč. 

Hedvika Weberová, DiS. 
 
2. prosince Mikulášský vlak 

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

stanice Senice na Hané a zpět dle jízdního řádu: v 9.00, 10.30, 11.45 a 

z Litovle např. do Olomouce ve 13.00 hod. Ve vlacích bude cestou 

probíhat nadílka. Cena jízdného: 30 Kč, místenka: 20 Kč. Předprodej 

jízdenek i místenek bude probíhat v DDM Litovel od pondělí do pátku 

od 8.00 do 17.00 hod. Jejich počet je omezen. 

Hedvika Weberová, DiS.  
 
3. prosince Výběrový casting do zákl. kola Dívky roku 2013 

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

Hedvika Weberová, DiS. 
 
5. prosince Mikulášská nadílka pro MŠ a ŠD 

Hedvika Weberová, DiS. 
 
5. prosince Mikulášská nadílka v rodinách 

Návštěva proběhne v časovém rozmezí od 16 do 20 hodin. Cena za 

balíček a návštěvu dítěte je 70 Kč. Přihlašujte se co nejdříve. 

Hedvika Weberová, DiS. 
 
10.–19. prosince Vánoční výstava 

Ve spolupráci s MK Litovel pořádáme jako každoročně výstavu dět-

ských prací s vánoční tematikou. Bude součástí prodejní vánoční výsta-

vy. Příjem prací na výstavu je do 6. 12.      Jana Čekelová 

7. prosince Jeţíškova dílna 

Ve spolupráci s MK Litovel se uskuteční již podruhé nejrůz-

nější vánoční tvoření (přáníčka, ozdoby, výzdoba apod.). 

Najdete nás, stejně jako loni, na náměstí ve vyhřívaném stanu 

od 15 do 18 hod. V průběhu akce budou vystupovat děti 

z Divadélka Rolnička.             team DDM Litovel 
 
14. prosince Tvořivé odpoledne – pedig 

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

hodin v budově DDM, Komenského 719/6. Cena tvoření je 100 Kč. 

Jana Čekelová 
 
14. prosince Předvánoční rozlučka v Klubu mladých 

Otevřeno bude od 15 do 20 hod. 

Šárka Grunová, Michaela Škulavíková 
 
18. prosince Máme rádi zvířata 

Vědomostní přírodovědná soutěž jednotlivců pro žáky základních škol 

a nižších ročníků víceletých gymnázií. Začátek akce je ve 14.30 hod. 

v DDM v Komenského ulici. Startovné činí 20 Kč za účastníka. Uzá-

věrka přihlášek do soutěže je v pátek 14. prosince.        Ing. Pavel Sova 
 
22. prosince Předvánoční Olomouc 

Tradiční návštěva útulku LOZ Olomouc a předvánočního města. Sraz 

účastníků je v 7.40 hodin na autobusovém nádraží v Litovli. Návrat 

v odpoledních hodinách. Cena za účastníka činí 100 Kč. 

Ing. Pavel Sova 

 

Dům dětí a mládeže, Komenského 719/6, Litovel 

tel.: 585 342 448, e-mail: ddm@ddmlitovel.cz, web: www.ddmlitovel.cz 

 

KRÁSNÉ VÁNOCE A PŘÍJEMNÝ NOVÝ ROK 2013 VÁM PŘEJE 

TEAM DDM LITOVEL 

  

 

MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA V PROSINCI 

PŘIJDE SVATÝ MIKULÁŠ 

pondělí  3. 12., od 17.00 hod. v MC 

Srdečně zveme děti s rodiči na mikulášskou nadílku. Nutno 

předplatit v MC mikulášský balíček.   
   
VÝROBA PŘÁNÍ PRO SENIORY 

úterý 4. 12., výtvarné dopoledne 

Přijďte pomoct vytvořit vánoční přání pro klienty Charity. Pro děti je 

volná herna. 
  
JEŢÍŠKOVA POŠTA 

pátek 7. 12 od 9.30 hod., venkovní prostor MC 

Zveme prarodiče a rodiče s dětmi na soutěžní dopoledne. Po splnění 

soutěžních disciplín, dostanou děti malou odměnu a mohou odeslat 

Ježíškovou poštou svůj připravený dopis pro Ježíška. Cena: 40 Kč 
 

JAK UPLÉST VÁNOČKU 

úterý 11. 12., dopoledne 

Pletení vánoček z šesti pramenů současně. Cena kurzu: 50 Kč 

PEDIG – VÁNOČNÍ ZVONĚNÍ 

čtvrtek 13. 12., od 14.30 do 18.00 hod. 

Zveme všechny, kdo rádi pletou z pedigu. Přijďte si vyrobit 

vánoční ozdoby. Cena: od 80 Kč, nutné přihlásit se předem 
 

ZDOBENÍ STROMEČKŮ PRO ZVÍŘÁTKA 

úterý 18. 12, dopoledne 

V MC vytvoříme ozdoby z ptačích dobrot, potom s nimi venku ozdobí-

me stromky. Cena programu: 50 Kč 
 

VÁNOČNÍ SVÍCNY 

čtvrtek 20. 12., dopoledne 

Přijďte si vyrobit vánoční svícen z čerstvého jehličí. Cena: 50 Kč 
 
NÁVŠTĚVA JESLIČEK PRO RODINY S DĚTMI  

úterý 25. 12., od  14.00 do 17.00 hod., kostel sv. Marka 
Přijďte si prohlédnout vánočně vyzdobený kostel s Betlémem. 

 

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

S chovatelským kroužkem DDM se každoročně podílíme na sponzo-

rování některého zvířátka v Zoologické zahradě Olomouc. Děti si samy 

vyberou, které to bude a kterému budeme celý rok přispívat na výživu a 

péči. V letošním roce daly děti dohromady velmi pěknou částku 

1 600  Kč, a staly se tak adoptivním rodičem vlka arktického.  

Sponzoring má své výhody, jako třeba několik volných vstupů do 

zoo, zveřejnění jména sponzora na tabuli u vchodu do zoo nebo cedulka 

na ubikaci zvířete. Každoročně jsou sponzoři zváni na Den sponzorů a 

přátel zoo, který se koná koncem měsíce září.  

Hlavní význam sponzorování je ale ten, že se děti učí již od malička 

podporovat dobré věci ve svém okolí. Mladí chovatelé poznají, že pří-

jem ze vstupného je pouze zlomkem financí, které každá zoo potřebuje. 

Přispěním na konkrétní zvířátko k němu získají bližší vztah a jsou to 

potom třeba „je- 

jich“ vlci nebo jiná 

zvířata.  

Jednou budou 

jako rodiče se svý-

mi dětmi v této 

dobré věci jistě 

pokračovat! 
 

Ing. Pavel Sova 

+ děti z chovatel-

ského kroužku 

DDM Litovel  

„Naši“ vlci na Kopečku 
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nabízí získání výučního listu v následujících oborech: 

Možnost nástavbového studia zakončeného maturitní zkouškou! 
 

Přijďte se podívat na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 
12. prosince 2012 od 9 do 17 hodin 

6. února 2013 od 9 do 17 hodin 

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LITOVEL 

Komenského 677 

e-mail: sekretariat@soslitovel.cz 

www.soslitovel.cz 

tel., fax: 585 341 547 

elektrikář 
kuchař–číšník pro pohostinství 

výrobce potravin (sladovník, pivovarník) 

cukrář 
kuchař–číšník barman 

montér suchých staveb 

Základní škola Litovel Vítězná 

zve rodiče a děti 

v úterý 4. 12. 2012  

na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 

Program: 

9.30–16.30 hod. prohlídka školy 

9.30–11.30 hod. program pro MŠ  

11.45–17.00 hod. vánoční jarmark 

 

Těšíme se na Vás! 

Rodičovské sdružení  

při Základní škole Litovel, Vítězná 

zve širokou veřejnost 

v úterý 4. 12. 2012  

na 

VÁNOČNÍ JARMARK 
 

Pro své blízké zde můžete zakoupit 

vánoční ozdoby a dekorace, těšte se 

i  na prodej vaflí, valašských frgálů,  

malinového koláče a punče pro malé 

i  velké. Přijďte s námi prožít vánoční 

atmosféru! 

 

Tak se jmenoval projekt, který jsme s dětmi 

uskutečnili v jednom nevlídném podzimním 

dopoledni. A co se za tímto názvem skrývá? 

Netradiční formou jsme se zamýšleli nad lid-

ským zdravím, co mu prospívá a co ne.  

Aby práce na projektu mohla zdárně probí-

hat, musely se děti s týdenním předstihem 

připravit. Prvňáčci a druháčci dostali za úkol 

nakreslit obrázek, jak to u nich doma vypadá, 

když jsou nemocní – co dělají, kdo se o ně 

stará, …  

Každé ze starších dětí dostalo na kartičkách 

několik výrazů, které měly ostatním vysvětlit, 

např. jak se léčilo dříve a nyní, jaký je rozdíl 

mezi poliklinikou a nemocnicí, co dělá lékař, 

lékárník, zdravotní sestra (bratr), co nabízí 

lékárna, co je to lék nebo léčivka atp. Kromě 

toho musely ještě donést čerstvé nebo sušené 

bylinky.  

V určený den jsme se ve dvou skupinkách 

pustili do práce. Nejdříve jsme si povídali 

o nemocech, které každého z nás občas potrá-

pí. Mladší děti ukázaly a popisovaly své ob-

rázky, ty starší vysvětlovaly, co zjistily o za-

daných výrazech. Pak už na každou skupinku 

čekaly stolečky s praktickými úkoly. U první-

ho měly děti za úkol si postupně změřit teplo-

tu, zaznamenat ji do připraveného archu a 

vzájemně porovnat. Následující úkol prověřil 

jejich postřeh a znalosti z českého jazyka – 

mladší skládaly rozstříhané obrázky, starší 

třídily slova, hledaly souvislosti (význam, 

slova příbuzná). Potom děti společně poznáva-

ly na obrázcích nejznámější bylinky. Četly si 

o nich informace, které vzápětí použily při 

tvorbě „miniherbáře“. Ten obsahoval obrázek 

bylinky, co léčí, jaká část se z ní využívá a 

nechyběl ani voňavý vzorek dané léčivky.   

U předposledního stolečku na děti čekala 

„voňavá hádanka“. Podle vůně a vzhledu há-

daly, o jaké bylinky jde. Na závěr si každá 

skupinka namíchala a uvařila vlastní bylinko-

vý čaj, který mnohé děti překvapil tím, že 

vůbec nechutnal sladce, jak očekávaly.  

Celé dopoledne pracovaly děti se zaujetím a 

v dokonalé souhře, což bylo, kromě získaných 

informací, dalším hodnotným přínosem naše-

ho záměru. Už nyní přemýšlíme nad tím, co 

dalšího budeme objevovat. 

Jana Nakládalová, ZŠ a MŠ Nasobůrky 

Katka má kašel 

Přítel je dar,  
který dáváme sami sobě. 

Robert Louis Stevenson 

Jak se prváci seznámili 

V půlce září proběhla na gymnáziu tradiční 

akce nazvaná Třemešek 2012. Šlo o adaptační 

kurz pro první ročníky. Třída kvinta je sice ve 

škole už jako doma, ale je zase dobré, když se 

seznámí s nováčky, takže jela také. 

Pro studenty je tento třídenní pobyt první 

výzvou, jak v novém prostředí, mezi novými 

lidmi, s novými dospělými přežít a neztrapnit 

se, a to především díky tomu, že tam i zpět se 

jede na kole. Zpočátku jsou důležité otázky: 

jak na sebe umístit mp3, mobil a zároveň 

přilbu, co si vzít na sebe, mám si brát pláštěn-

ku, která mi pekelně nesluší... Postupně je 

však nutné přemýšlet nad tím: jak to bude 

vypadat, když z kola slezu už pod kopcem? 

Při pobytu přímo v areálu pak chodí s kůží 

na trh při různých hrách, soutěžích a činnos-

tech s psychosociálním zaměřením. Kromě 

dobrého jídla, jímž je areál vyhlášený, nechy-

bí studentům ani osobní volno, při němž na-

vazují přátelství, možná i celoživotní. 

Studenty každoročně doprovázejí jejich 

třídní učitelé, kteří tak v neformálním prostře-

dí snáze poznají charaktery svěřenců.      GJO 
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Dětský autismus – pojem, který se poslední 

dobou skloňuje ve všech pádech. Jako učitelka 

s dlouholetou praxí speciálního pedagoga na 

Základní škole praktické v Litovli jsem dosta-

la od vedení školy pracovní nabídku integro-

vat dva autistické chlapce do první třídy. Uvě-

domovala jsem si, ţe budeme muset kompe-

tentně navázat na metody a formy práce speci-

ální MŠ, plynule pokračovat a rozvíjet osob-

nost dětí. Pokud převezmu tuto štafetu, bude 

nelehkým cílem nezklamat rodiče v obětavé 

péči a úsilí o plnohodnotné zařazení jejich dětí 

do ţivota. Je přece výzvou i poctou, ţe si rodi-

če dětí s poruchou autistického spektra vybrali 

naše zařízení. Obavy z nelehkého úkolu vy-

střídalo tvůrčí rozechvění. Vedení školy i 

kolegové přislíbili plnou podporu a pomoc. 

Kdo nepoznal blíţe autistické dítě, můţe se 

domnívat, ţe je schopné jen křičet, být agre-

sivní, odmítá komunikaci, navazování sociál-

ních vztahů, neumí vyjádřit city.  

V přípravě na příchod budoucích prvňáčků 

mi pomohla účast na odborné konferenci pro 

vzdělávání autistických ţáků. Získala jsem 

praktické zkušenosti studijním pobytem 

v kmenové speciální MŠ jednoho z těchto 

dětí. Následovaly společně s kolegy dny a 

týdny tvůrčí práce nad sestavováním vzdělá-

vacího programu. S příchodem nového školní-

ho roku k nám obě děti nastoupily. První škol-

ní měsíce nebyly pro obě strany vůbec jedno-

duché. Potýkali jsme se s jejich negativismem, 

apatií, nedůvěrou, křikem i pláčem. Po bliţším 

seznámení jsem chlapcům vytvořila individu-

álně vzdělávací plán šitý na míru.  

Dnes, po dvou letech, můţeme s hrdostí říci, 

ţe jsme obtíţe společně překonali a vytvořili 

příjemné, klidné a rodinné klima třídy i školy 

pro tyto chlapce. Jejich integrace se zdařila. 

Individuálním přístupem, strukturovaným 

denním reţimem, vizualizací, motivací, jedno-

duchými pokyny, odstraňováním sociální a 

komunikační izolace, podporou sebevědomí se 

dnes tito ţáci s dětským autismem radují 

z proţívání svých nemalých úspěchů. Čtou, 

píší, počítají jako ostatní vrstevníci, mezi které 

byli integrováni, a to i bez asistentů.  

Naše škola se stala součástí jejich ţivota i 

jejich rodin. Ostatní děti ve škole je berou se 

samozřejmostí mezi sebe, počítají s nimi při 

společných hrách i akcích. Bez pobízení jim 

pomáhají. Naši malí autisté se zcela zařadili 

do chodu školy. Rodiče i prarodiče s námi 

úzce spolupracují. Chlapci nevyčnívají z ko-

lektivu, ale naopak se aktivně a s chutí účastní 

kaţdé školní akce. Děti uţ vědí, ţe jsme tu pro 

ně, a troufám si říci, ţe naše školička se jim 

stala druhým domovem. Právě tito malí ţáčci 

špatně snášejí dny volna, kdy rodiče s úsmě-

vem sdělují, ţe se jejich syn velmi těšil do 

školy. Vlivem výchovně vzdělávacího progra-

mu se chlapci zklidnili, uvolnili, osvojili si 

mnoho nových vědomostí a dovedností, začí-

nají komunikovat s okolím. Naši malí ţáčci si 

zase o trochu více otevřeli branku do světa 

poznání a mají zdárně nakročeno začlenit se 

do kaţdodenního ţivota a proţít plnohodnotné 

dětství. A to jsou naše velké radosti malé ško-

ličky v Litovli, o které jsem se chtěla s Vámi 

podělit.  

Mgr. Marie Nemravová, 

učitelka ZŠ, DD a ŠJ Litovel 

Neobyčejné děti obyčejného života 

Kdyţ ve 2. pololetí školního roku 2011/12 

navázala naše paní ředitelka Mgr. Eva Hra-

chovcová spolupráci s firmou SITA CZ a. s., 

která se zabývá odpadovým hospodářstvím, 

byl to rozhodně krok k dobrému. Za pět měsí-

ců sběru starého papíru, za nějţ jsme získali 

zadarmo sešity, se totiţ v tomto ohledu naše 

škola ZŠ Jungmannova stala nejpilnější na 

Moravě a ve Slezsku. 

„Všechno to začalo tím, ţe jsme oslovili tři 

školy v Olomouckém kraji – ZŠ Jungmannova 

v Litovli a ZŠ v Mohelnici a Šumperku, kde 

jsme prostřednictvím akce Papír za papír chtě-

li zavést tradici sběru nepotřebného papíru. Na 

Jungmance tato tradice jiţ fungovala, a proto 

je v tomto projektu také nejaktivnější. Stačilo 

jen přistavit velký modrý kontejner, kam se 

vybraný papír hází,“ okomentoval úspěšnou 

spolupráci obchodní pracovník SITY pan 

Nedělník. Tomu uţ se do tohoto sběrového 

projektu, kdy ţáci či jejich rodiče nosí do 

školy různé noviny, časopisy a letáky, podaři-

lo postupně zapojit čtyři další základní školy 

v Olomouckém kraji, jako např. ZŠ Trávník 

Přerov nebo ZŠ Dr. Horáka v Prostějově.  

„Mile nás překvapily také mateřské školy, 

kde jsme s úspěchem naší akce nepočítali, ale 

opak byl kupodivu pravdou,“ řekl o překvapi-

vém zájmu zařízení pro nejmenší v Dolopla-

zech na Olomoucku a na jiných místech, kde 

Papír za papír s nadšením přijali. Dokonce ani 

střední školy, u kterých má projekt přímou 

podporu z krajského odboru školství, nechtěly 

zůstat pozadu. Angaţovali se středoškoláci 

z Olomouce, Šumperka, Mohelnice nebo Lip-

níka nad Bečvou. 

Tato sběrová akce, jejíţ myšlenka se zrodila 

na konci roku 2011, ale není určená jen pro 

ţáky a studenty. SITA se snaţí navázat kon-

takt také s mnoha firmami, kterým nabízí za 

nasbírané kilogramy xerografický papír urče-

ný ke kopírování. Stranou nezůstává ani širo-

ká veřejnost, jíţ se nabízí alternativa bezplat-

ného toaletního papíru, a to kdyţ za jednu 

ruličku přinesou pověřeným zaměstnancům 

v tzv. sběrové dny v místě svého bydliště 3 kg 

papíru, který uţ je jim doma k ničemu.  

Více se o těchto věcech můţete dočíst na 

oficiálních stránkách projektu www.papir-

zapapir.cz 

Doufejme, ţe se pracovníkům SITY podaří 

provést osvětu v recyklaci papíru co nejdoko-

naleji a školy, firmy či lidé z řad veřejnosti  

pak budou v této ekologicky prospěšné čin-

nosti tak dobří jako my z Jungmanky. 

Petr Komárek, 9. B ZŠ Jungmannova   

Spolupráce se Sitou 

canisterapie 

Základní škola Vítězná v Litovli se v rámci 

environmentální výchovy zapojila do soutěţe 

Kniha z našeho lesa. Tuto soutěţ v dubnu 

2012 vyhlásily Lesy ČR, s. p., Lesy města 

Olomouce, a. s., Vojenské lesy a statky, s. p., 

ve spolupráci se Střední lesnickou školou Hra-

nice a KÚ Olomouckého kraje. 

Ţáci nejen podnikli cyklovýlet do Litovel-

ského Pomoraví společně se SEV Sluňákov, 

ale navázali přátelství i s pracovníky CHKO 

Litovelské Pomoraví, kteří na naši základní 

školu chodí na besedy k problematice ţivotní-

ho prostředí. Kromě toho také vytvořili knihu, 

v níţ ukázali, ţe ţivotní prostředí, les, jim 

dává nejen moţnost proţívat krásy přírody, 

romantiku, přináší uţitek, ale i moţnost ochra-

ňovat přírodu, čistit ji, pečovat o stromy, mít 

svůj strom, zahradu… Uvědomili si, ţe je 

k tomu nutné vzdělání o přírodě spojené 

s prací, která je krásná a velmi přínosná. 

Naši ţáci získali 1. místo v soutěţi základ-

ních škol a víceletých gymnázií. Za odměnu ve 

Smetanových sadech v Olomouci zasadili svůj 

památný strom – borovici, která jim a všem 

okolojdoucím bude připomínat význam péče 

o přírodu. Další odměnou bude jarní výlet 

s celou třídou k prameni řeky Moravy s prů-

vodcem a moţností přespání na lesní chatě. 

Tuto akci zajistí Správa CHKO Jeseníky, do-

pravu hradí podnik Lesy ČR, s. p. Krajské 

ředitelství Šumperk. 

Našim vítězům srdečně gratulujeme. 

Věra Grossmannová 

Oslavy lesa na Floře: Lesy v Olomouckém kraji – lesy pro lidi 

Renesance na ZŠ 

Dne 15. 11. nás přijeli navštívit herci agen-

tury Pernštejni z Pardubic, kteří nám v dobo-

vých kostýmech předvedli, jak vypadal rene-

sanční oděv ţen, muţů a vojáků. Ţáci se také 

dozvěděli mnoho o zbraních pouţívaných 

v době renesance. Ti nejodváţnější si vyzkou-

šeli, jaké je to být vojákem v bojové jednotce. 

V minulých letech jiţ ţáci zhlédli od stejné 

agentury program o starověkém Římě a o 

husitském válečnictví.     H. Verna, ZŠ Vítězná 

http://www.papirzapapir.cz
http://www.papirzapapir.cz
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Sportovní oddíly v Litovli, část 7.: 

Volejbalový oddíl TJ Tatran Litovel 

Volejbalový oddíl má v rámci TJ Tatran Litovel dlouhou tradici. 

Druţstva muţů i ţen se pravidelně účastnila krajských a okresních sou-

těţí. 

Novodobou historii však začal litovelský volejbal psát v roce 2004, 

kdy druţstvo ţen vyhrálo krajský přebor a i následnou kvalifikaci 

o druhou ligu ţen, a postoupilo tak do vyšší, celorepublikové soutěţe. 

Tímto se z Litovle stal bod na volejbalové mapě České republiky.  

Kromě ţenského volejbalu se hraje v Litovli i kvalitní muţský volej-

bal. Muţi se po dlouhá léta účastnili krajského přeboru, který se jim 

podařilo v letech 2010 a 2011 vyhrát. Tím získali právo startu na kvali-

fikaci o druhou ligu muţů. První rok to ještě nevyšlo, ale na druhé kva-

lifikaci muţi přetavili získané zkušenosti v postup. V současnosti jsou 

tak jediným ligovým zástupcem Olomouckého kraje. 

Kromě dospělých se oddíl věnuje i výchově mladých volejbalistek. 

O tom, ţe to dělá úspěšně, svědčí nejen dosaţené výsledky s mládeţnic-

kými druţstvy, ale i úspěchy hráček, které pro velký volejbal vychoval 

právě litovelský oddíl. V tomto směru oddíl spolupracuje s SK UP Olo-

mouc, kde se prosadilo několik litovelských hráček. Nejmenší volejba-

lové naděje se účastní krajských soutěţí mladších a starších ţaček. Vo-

lejbalové slečny hrají soutěţe kadetek a juniorek. Tímto se v rámci 

Olomouckého kraje volejbalový oddíl TJ Tatran Litovel řadí hned za 

extraligové týmy z Prostějova, Přerova, Olomouce a Šternberka. 

Mimo soutěţe hráčů registrovaných pod hlavičkou Českého volejba-

lového svazu se můţe oddíl pochlubit i druţstvem amatérských hráčů, 

kteří se účastní turnajů neregistrovaných volejbalistů a některé sami 

dokonce pořádají. 

Právě skončená sezóna byla pro oddíl asi nejúspěšnější. Ţeny ve dru-

hé lize obsadily šesté místo, muţi ve své premiérové sezóně ve druhé 

lize skvělé čtvrté místo, juniorky v první lize šesté místo po základní 

části a kadetky se staly přebornicemi Olomouckého kraje. Mladší ţač-

ky, ročník 2000, se probojovaly do republikového finále Minivolejbalu 

v barvách, coţ je projekt Českého volejbalového svazu, který má při-

vést k volejbalu mladé naděje. 

Letitý problém s vlastním sportovním a společenským  zázemím jsme 

před 6 lety vyřešili výstavbou multifunkčního sportovního areálu 

u místního gymnázia. V tomto krásném prostředí pořádáme nejrůznější 

turnaje a kulturní akce. 

Chtěli bychom také poděkovat všem našim sponzorům, a zejména 

městu Litovel za podporu, bez níţ by nebylo moţné sport na vyšší úrov-

ni provozovat.  

Ligová sezóna začíná oběma druţstvům v říjnu a končí v březnu. Své 

domácí zápasy hrají střídavě kaţdou sobotu (jednu muţi, další ţeny) 

vţdy od 10 a 13 hodin ve sportovní hale ZŠ Vítězná. Podrobné rozpisy 

soutěţí a výsledky všech druţstev jsou zveřejněny na webových strán-

kách Českého volejbalového svazu nebo je naleznete na webových 

stránkách oddílu www.volejballitovel.wz.cz, kde jsou i novinky, infor-

mace o dění v klubu, fotogalerie a kontakty na trenéry oddílu. 

Tréninky mládeţe probíhají kaţdé úterý a čtvrtek ve sportovní hale 

ZŠ Vítězná vţdy od 17.30 do 19.00 hod. Vedou je zkušení trenéři 

s mnohaletou volejbalovou praxí. V tomto čase mohou přijít všechna 

školou povinná děvčata (od první do deváté třídy), která mají zájem se 

volejbal naučit. Pro nejmladší děvčata (první aţ čtvrtá třída) je připrave-

na volejbalová přípravka, pro starší dívky potom oddíl mladších a star-

ších ţaček.          TR, PČ 

Během slavného daviscupového víken-

du (17.–18. 11., pozn. red.) se líté boje 

neodehrávaly pouze na tenisovém dvorci 

v O2 aréně, ale také na hracích deskách 

scrabblu v Tyršově domě v Praze. Konalo 

se zde totiţ Mistrovství České republiky 

ve scrabblu, na kterém měla své zastoupe-

ní i Litovel. A to hned dvojnásobné, jeli-

koţ se na něj po úspěšném absolvování 14 kvalifikačních turnajů nomi-

novaly jak Milena Filipová, tak její dcera Hanka. 

O titul nejvyšší bojovalo celkem 32 nejlepších hráčů z celé republiky 

a nutno podotknout, ţe se mezi nimi „naše saně“, jak je jejich spoluhrá-

či pro jejich dravý způsob hry přezdívají, rozhodně neztratily. Zejména 

Mileně se dařilo a během turnaje se dokonce dostala na první pozici 

v průběţném pořadí. Díky dobrým výsledkům tak byla nasazována do 

partií proti těm nejsilnějším soupeřům a po jedenácti odehraných parti-

ích nakonec obsadila krásné osmé místo. Nutno podotknout, ţe od 

bronzové příčky ji dělila jediná výhra. Hanka bojovala také srdnatě a 

umístila se na pěkném 21. místě. O absolutní prvenství se nakonec ve 

třech finálových partiích utkali Martin Kuča a Pavel Chaloupka. První 

jmenovaný se po výhře 2:1 stal celkovým vítězem tohoto mistrovství. 

Na závěr ještě malá ukázka toho, ţe tenis a scrabble nejsou zase aţ 

tak vzdálené disciplíny. V obou soutěţích se hrálo na zeleném podkla-

du, arény od sebe byly vzdáleny pouhých 8 kilometrů, ani ve scrabblu 

nelze zahrát platný tah mimo vytyčený prostor, nepočítáme-li čtyřhru, 

jde v obou hrách o souboj jednoho proti jednomu, na hru dohlíţí hlavní 

rozhodčí a v případě sporu povolává na pomoc elektroniku – jestřábí 

oko v tenise a slovník povolených výrazů ve scrabblu. Pár rozdílů však 

přece jen najdeme – v tenisu se vám nepodaří remízovat, ve scrabblu si 

zase lokty pouze otlačíte, nikoli odřete, o kolenou ani nemluvě.  

Dovolte, abych za všechny příznivce scrabblu i ostatních deskových 

her na tomto místě pogratuloval našim úspěšným reprezentantkám a 

popřál jim hodně štěstí a bodovaných slov i v dalších kláních na 225 

polích hrací desky.             JoKo 

Nejen Berdych se Štěpánkem bojovali o vavříny 

 

http://www.volejballitovel.wz.cz
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Čerlinka cup 2012 

Nádherné slunečné počasí babího léta vytvo-

řilo více než důstojnou kulisu pro v Litovli 

největší pétanquovou událost roku. Na letošní 

již 6. ročník turnaje Čerlinka cup, sponzorova-

ný naší vodohospodářskou společností, se 

6. října sjelo celkově 38 týmů ze tří zemí        

– ČR, Slovenska a Polska. 

Turnaj sice aspiroval na kategorii Prestige, 

ale kvůli nedostatečnému počtu družstev se 

nakonec všichni hráči museli spokojit s regio-

nálem, otevřeným i pro neregistrované. To ale 

nijak nebránilo řediteli turnaje Zdeňku Potužá-

kovi, aby všechny zúčastněné srdečně přivítal. 

„Jsem rád, že jste si opět našli cestu do našeho 

královského města, a doufám, že na něj budete 

v dobrém vzpomínat,“ zaznělo mimo jiné 

v jeho proslovu. Neopomněl také zmínit letoš-

ní úspěchy, kterými se mohou Hanácké Benát-

ky pyšnit, jako jsou stříbrný paralympionik 

Rostislav Pohlmann či  muž roku 2012 Robert 

Anderle. 

Pak už se mohl naplno rozběhnout čtyřkolo-

vý švýcar hlavního A turnaje. Přes tuto základ-

ní část se podařilo do vyřazovacích bojů po-

stoupit celkem třem družstvům se zastoupením 

našeho KLIPU. Martin Pírek (HRODE Krum-

sín) s naším novopečeným prezidentem Jose-

fem Popelkou si přišli na krásné 12. místo, 

Jana a Pavel Burešovi skončili šestí, ale nejvý-

raznější úspěch klubu litovelského pétanque 

zaznamenal Míra Neoral, který spolu s Milo-

slavem Pánkem (HRODE Krumsín) obsadil 

skvělou 2. pozici. Naši vicemistři se museli 

sklonit pouze před vítěznými Petrem Juráněm 

(CARREAU Brno) a Jardou Vlkem (POP 

Praha). Bronzového umístění dosáhl slovenský 

dublet Vladimír Toman a Peter Fratrič. Nejen 

tito jmenovaní se mohli těšit na sponzorské 

ceny věnované  Pivovarem Litovel, Adrianou 

či sýrárnou Orrero. 

Stejně jako v předchozích pěti ročnících i 

letos Čerlinka cup nadchl snad všechny playe-

ry také svým tradičním obědem – pečeným 

selátkem. A právě hlava z tohoto čuníka puto-

vala do doprovodného B turnaje O prasečí 

hlavu jako hlavní trofej, která byla nejen pěk-

ná na pohled, ale i velmi chutná. Jejími držiteli 

se tentokrát stali Pavel Vajčner a Jaroslav 

Petura (oba 1. STAROBRNĚNSKÝ PK).  

Letošní třetí litovelský turnaj v pétanque 

určitě musel všechny přítomné milovníky této 

hry uspokojit a právem o něm můžeme hovořit 

jako o jednom z klenotů závěrečné části pé-

tanquové sezóny. 

Petr Komárek 

Mažoretky opět slaví úspěchy 

Dne 28. října se mažoretky Linetbells zú-

častnily soutěže O lanškrounskou korunu 

v Lanškrouně. Ve velké konkurenci 14 profi 

teamů se mladší kadetky Linetbells Girls 

umístily souběžně s dalšími dvěma skupinami 

na prvním místě, takže porota musela rozhod-

nout, kdo bude druhý a třetí. Naše kadetky si 

nakonec odvezly krásný pohár a medaile za 

druhé místo. Juniorky Linetbells Ladies si 

vytančily také druhé místo a pohár s medaile-

mi. Obě skupiny odjížděly nadmíru spokoje-

né, protože to byla premiéra jejich nové cho-

reografie, kterou trénují bezmála dva měsíce. 

O týden později, 3. listopadu, vyrazily ma-

žoretky ukázat své nové choreografie na po-

stupovou mezinárodní soutěž IMC (Internati-

onal Majorettes Competition). Dopoledne 

bojovaly všechny naše sóloformace (sóla, 

dua). Nejmladší Barunka Zlámalová v katego-

rii kadet si vytančila ve velké konkurenci 11 

starších děvčat krásné 4. místo s postupem do 

finále. V kategorii junior si nejlépe vedla 

Natálie Elgnerová, která získala 4. místo 

s postupem do finále. Do finále postoupily i 

Olga Zapletalová, Šárka Rosmanová a Moni-

ka Plšková. Naše nejmladší duo Šárka 

Rosmanová a Terezie Zlámalová si ze soutěže 

v kategorii kadet odvážely stříbrné medaile na 

krku. Po obědě se utkaly skupinové formace, 

kde kadetky ve velké konkurenci profi teamů 

získaly 5. místo s postupem do finále a junior-

ky 2. místo s postupem do finále. Obě skupi-

ny to náležitě oslavily dětským šampusem 

z poháru, jak se patří, a soutěž si pořádně 

užily! Moc děkujeme teamu rodičů, kteří 

s námi jezdí a vytvářejí patřičnou atmosféru 

nejen při vystoupeních!  

trenérky Hana a Martina Popelkovy 

VOLEJBAL 

 

1. 12. v 10.00 a 13.00 

muži – SK Hlučín 
 

8. 12. v 10.00 a 13.00 

ženy – SK Přerov 

 

HÁZENÁ 

 

8. 12. v 15.00 

mladší dorost – HK Ivančice 
 

8. 12. v 17.00 

muži – TJ Praha-Chodov 

 

Přijďte podpořit naše sportovce. 

Domácí utkání  

v prosinci 

BADMINTON 
Město Litovel nabízí k pronájmu  

badmintonové hřiště v sále sokolovny, 
včetně sítě. 

 
Bližší informace a objednávky 
u správce sokolovny p. Jíchy  

na tel. 721 675 870 nebo  
u p. Habermanna na tel. 602 790 829 
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INZERCE  20 

Bohoslužby o vánočních svátcích 
 

kostel sv. Marka v Litovli 
24. 12. v 15 hod. (dě tská  ms ě) 

24. 12. vě 23 hod. (pu lnoč ní  ms ě) 
25. 12. v 9.30 hod. 
26. 12. v 9.30 hod. 

1. 1. 2013 v 9.30 hod. 

   Hanácká môzêka  
vás srdečně zve na svuj vánočni koncert 

 

v sobotô 8. 12. 2012 

v 17 hodin 

v Husovym sborô 

v Litovlê 

 
Přêndite si poslechnót,  

jak to ô nás vêpadalo  

ve vánočni čas… 

 

Hraje, zpivá a vêkládá 

Hanácká môzêka, 
jeji hosti  

z Hanácké ambasádê 

a Smišené pěvecké sbor 

z Přikaz. 

 
vstôpny dobrovolny     

Dětský pěvecký sbor MLÁDÍ  

při ZŠ Vítězná v Litovli 

a jeho přípravný sbor  

BENJAMÍNEK 

vás srdečně zvou na svůj 

 

VÁNOČNÍ KONCERT, 

 
který se koná 

ve středu 19. prosince 2012 

v 17.00 hod. 

v Husově sboru v Litovli. 

 

Vstupné 40 Kč 

 

Těšíme se  

na vás! 

Muzejní společnost Litovelska, o. s., 
Muzeum Litovel a Kirri, o. s.  
Vás zvou na 8. ročník akce 

 

Oživlá řemesla 
 

26. prosince od 15 do 19 hodin 
v litovelském muzeu 

 
ukázky tradičních 

i novodobých  
řemesel   

a dovedností, 
 tvůrčí dílny,  

Hanácká môzêka 
stylové občerstvení  
 

Vstupné: 30 Kč 

Husův sbor 
v Chudobíně 

24. 12. vě 22 hod. 
25. 12. v 9 hod. 

 
 

kostel  
sv. Václava  
v Pňovicích 

24. 12. v 22.30 hod. 
25. 12. v 10.30 hod. 

 
 

kostel  
Nanebevzetí  
Panny Marie 

v Cholině 
24. 12. vě 22 hod. 
25. 12. v 9.30 hod. 
26. 12. v 9.30 hod. 

Husův sbor  
v Litovli 

24. 12. vě 22 hod. 
25. 12. v 9 hod. 

1. 1. 2013 v 9 hod. 
 
 

kostel sv. Alfonse 
na Července 

24. 12. vě 21 hod. 
26. 12. v 8.15 hod. 

1. 1. 2013 v 8.15 hod. 
 
 

kostel  
Nejsvětější Trojice 

 v Rozvadovicích 
25. 12. v 11 hod. 

1. 1. 2013 v 11 hod. 

    Na Štëpána  
v muzeu na vidënou! 

http://noviny.litovel.eu/

