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N aši jubilanti
Kráčmarová Milada – Řimice
Hájíčková Františka – Červená Lhota
Hepilová Miluše – Červená Lhota
Pávková Bohumila – Bílá Lhota
Crhák Zdeněk – Červená Lhota
Plevačová Jiřina – Měník
Čep Luboš – Řimice
Jonášová Jaromíra – Měník
Lahulková Naděžda – Hradečná
Čep Mojmír – Bílá Lhota
Purová Šárka – Řimice

13. března

Čtvrtletník

za období 1. 1. 2020 – 31. 3. 2020

Šmoldasová Danuše – Hradečná
Šulová Marta – Řimice
Hošek Jan – Hrabí
Kršková Marie – Řimice
Lahulek Jaromír – Hradečná
Dohnal Jan – Pateřín
Hufová Hana – Bílá Lhota
Krylová Dobroslava – Pateřín
Pekárková Františka – Pateřín
Lexmaul Jaroslav – Hradečná

Jubilantům ze srdce gratulujeme a přejeme
hodně zdraví, pohody a optimismu do dalších let.
sVoZ Bioodpadu:
Pravidelný čtrnáctidenní svoz bioodpadu začíná
Bílá Lhota č.p. 1, 783 26 Bílá Lhota

27. 4. 2020.

provozní doba:
PONDĚLÍ
14:00 – 17:00
ÚTERÝ
8:30 – 11.30
STŘEDA
13:00 – 16:00
ČTVRTEK
8:30 – 11:30
PÁTEK
7:30 – 10:30

Bioodpad bude jako obvykle svážen každé sudé pondělí.
Do biopopelnic a biokontejnerů je potřeba odpad
volně vysypat, nelze jej odkládat v igelitových sáčcích
nebo pytlích, a to ani těch, které jsou vyrobeny
z biodegradabilních materiálů. Stejně tak nelze bioodpad
odkládat v pytlích vedle biopopelnice.

Odpovědná osoba: Jolana VAŇKOVÁ
Telefonní kontakt: 777 241 862

tříKráloVá sBírKa 2020
Vážení spoluobčané, děkujeme Vám, že jste svými finančními
dary přispěli do Tříkrálové sbírky. Děkujeme zároveň všem
koledníkům a vedoucím skupinek za jejich osobní účast
a obětavost koledovat.
V letošní Tříkrálové sbírce bylo v našich obcích vybráno
celkem 27.764 Kč. V obcích Bílá Lhota a Pateřín 5.815 Kč, v obci
Hrabí 4.960 Kč, v obci Hradečná 4.792 Kč, v obci Měník 3.545 Kč,
v obci Řimice 8.652 Kč.
Vaše zapojení do sbírky je projevem soucítění s lidmi, kteří
se ocitají v nelehkých životních situacích a zájmu o pomoc těm,
kteří to nejvíce potřebují. Ještě jednou děkujeme. Celý výtěžek
byl předán Charitě Šternberk – středisku Litovel.

sVoZ neBeZpečného
a VelKooBjemoVého odpadu
se uskuteční dne 18. 4. 2020
HRADEČNÁ
PATEŘÍN
BÍLÁ LHOTA
HRABÍ
ČERVENÁ LHOTA
ŘIMICE
MĚNÍK

8.00 – 8.30
8.40 – 9.10
9.20 – 9.50
10.00 – 10.30
10.40 – 11.10
11.20 – 12.05
12.15 – 12.45

Každý je povinen si odpad naložit sám nebo dohlédnout na jeho naložení! do nebezpečného odpadu není
možno odevzdávat střešní krytiny!

Krátce co nás tento rok čeká:
- obec obdržela rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci ,,Stavební úpravy ZŠ Bílá Lhota – snížení energetické náročnosti
objektu“. Tato akce bude největší investicí, která započne v letošním roce a její druhá etapa proběhne v roce následujícím.
Nejdříve však musí proběhnou výběrové řízení na dodavatele
stavby. Samotná oprava bude probíhat hlavně v období letních
prázdnin.
- jako další nás v letošním roce čeká nutná oprava nosné ocelové
konstrukce tělocvičny ZŠ Bílá Lhota. Předpokládané náklady na
tuto opravu: 700 000 Kč. I na tuto akci nejprve musí proběhnou
výběrové řízení na dodavatele.
- bude zbudována nová vodovodní a kanalizační přípojka na
římskokatolickém hřbitově v Bílé Lhotě.
- i v letošním roce budeme pokračovat s výměnou a úpravou autobusových zastávek.

- v průběhu roku dojde ke kompletní rekonstrukci sociálního
zařízení v kulturním domě v Bílé Lhotě, včetně rozvodů vody,
kanalizace a střechy nad kioskem.
- plánujeme zadat zpracování projektu na obnovu hřišť v obcích
Pateřín a Hradečná.
- proběhne výsadba stromů kolem spojovací cesty mezi obcemi
Červená Lhota a Hrabí.
- od 1. 3. 2020 obec Bílá Lhota provozuje Poštu Partner – předpokládané plánované výdaje 232.000 Kč.
- 21. 6. 2020 v 15:00 hod. v jízdárně arboreta Bílá Lhota pořádáme koncert MICHALA TUČNÉHO REVIVAL BAND.
- v průběhu roku budou probíhat nezbytné opravy a údržby
obecního majetku.

SDH Bílá Lhota ve spolupráci s Obcí Bílá Lhota pořádá

fotografickou výstavu s tématem:

„Krásy Bílé Lhoty a okolí”
Výstava fotografií se uskuteční v měsících září a říjen 2020 ve vstupní hale Arboreta Bílá Lhota.
Informace pro zájemce o prezentaci svých fotografií na tel. čísle 606 614 424 p. Huličný.
Uzávěrka příjmu fotografií červenec 2020.

Zápis k předškolnímu vzdělávání 2020
Během dubna 2020 si mohou rodiče dětí vyzvednout v Mateřské škole Bílá Lhota Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání od
1. 9. 2020. Po vyplnění ji nechají potvrdit u dětského lékaře a v době
od 4. 5. 2020 do 14. 5. 2020 odevzdají zpět v mateřské škole (v provozu každý pracovní den od 6.15 do 16.15 hodin). Kritéria k přijímání
dětí jsou uveřejněna na internetových stránkách MŠ a na nástěnce
při vstupu do budovy. Máme vytvořené věcné, kapacitní i personální
podmínky pro přijetí dětí od dvou do šesti let.
U zápisu do naší mateřské školy sledujeme a zjišťujeme:
 jak se s dítětem domlouvá rodič, jak dítě reaguje na pokyn rodiče
( dítě hned pokyn respektuje a reaguje na něj – nereaguje, dělá si
co chce, nebere v úvahu , že na něj někdo mluví, rodič pokyn několikrát opakuje, rodič dítě přemlouvá, šišlá na něj…)
 jestli se dítětem domluvím já – cizí osoba (reaguje, nereaguje,
spolupracuje…)
 jestli si dítě samo obuje papuče (boty) (obouvá si boty opačně, rodič ho obsluhuje…)
 jestli si pozná své věci
 jestli se snaží samo obléknout – jednoduchá sebeobsluha (rodič
ho obslouží, jednoduché oblékání zvládá samo, převrátí si punčocháče …)
 jak dalece je samostatné při hygieně a použití WC (vyhrnuje rukávy…)

 zda je schopné se samo najíst lžičkou a napít z hrníčku
 zda je zvyklé samostatně používat kapesník a umí smrkat (samostatně používá, vysmrká se, rodič ho obsluhuje, nevysmrká se,
pouze utírá nos…)
 jak se chová při hře – vůči ostatním dětem, vůči hračkám (ubližuje ostatním, bourá jejich stavby, hází hračkami, kope do nich, umí
si s hračkou pohrát přiměřeně svému věku, vyžaduje hru s dospělým…)
 zda uklízí hračky, které si půjčilo
 zda a jak samozřejmě používá základní formy slušného chování
mezi lidmi (pozdrav, požádání, poděkování…)
 zda zná své jméno (slyší na něj), umí – neumí se představit
 zda rodiče dítěti určili - neurčili hranice chování a jednání přiměřené věku
 zda rodiče dítěti zavedli - nezavedli denní režim
 odhaduji jaká je péče rodičů o dítě – přiměřená, nepřiměřená, úzkostlivá, rozmazlování, dělají z dítěte „miminko“, přiměřeně - nepřiměřeně trestají, chválí a povzbuzují, přehlíží jej…
Faktory ovlivňující projev dítěte
- v MŠ je dítě poprvé, jde do nového neznámého prostředí, setkává
se s neznámými lidmi (stud, strach…)
- vztah rodičů k MŠ (jejich hodnocení, vzpomínky, zkušenosti, názory…)

ZŠ Bílá Lhota – co se u nás děje
Zima (pokud si letos tohle označení zaslouží) už pomalu zavírá vrátka a my vám přinášíme pár informací ze života naší školy.
V první polovině školního roku jsme opět pilně pracovali, učili
se, účastnili se projektů, připravovali mimoškolní akce a mnoho
dalšího. V krátkosti připomenu to nejvýznamnější z uplynulých
událostí.
Ukončili jsme dlouhodobý projekt Erasmus. Na podzim se ještě skupina čtyř žáků a dvou učitelů zúčastnila týdenního pobytu
ve francouzském městě Toulon, následovala poslední pracovní
schůzka tamtéž a náš dvouletý projekt zahraniční spolupráce byl
úspěšně završen. Jsme velmi rádi, že se nám daří tyto projekty
realizovat, protože jsou velkou motivací pro žáky a zajímavou
zkušeností pro učitele a také rodiče. Doufáme, že se nám v budoucích letech opět podaří zapojit se do podobných projektů.
Dále realizujeme projekt Šablony, díky němuž zlepšujeme
vybavení školy technikou a můžeme žákům nabídnout různé
kroužky a hodiny doučování.
Opět proběhly tradiční akce. Deštivé, ale přesto úspěšné Martinské (po)svícení, vystoupení žáků na Adventní slavnosti v KD
v Bílé Lhotě a samozřejmě Vánoční zpívání v kostele sv. Kateřiny,
které nám vždy navodí slavnostní vánoční atmosféru. Musím na
tomto místě poděkovat všem učitelům a žákům, kteří se na tyto
akce připravují a pomáhají je realizovat, neboť zapojení školy do

obecního života je jednou z důležitých oblastí fungování školy
na vesnici.
V měsíci únoru pak proběhl lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku.
I letos jsme zavítali do Stříbrnic u Starého Města pod Kralickým
Sněžníkem. Stejně jako v minulých letech realizujeme lyžařský
kurz se ZŠ Náklo a díky velmi dobrým zkušenostem v tom chceme i nadále pokračovat. Přes počáteční problémy s počasím a nachlazením jsme si kurz s žáky VII. třídy užili. Téměř všichni naši žáci
stáli na lyžích poprvé, přesto všichni do jednoho zvládli základní
lyžařskou techniky a v druhé polovině kurzu (kdy nám i nasněžilo
a podmínky byly perfektní) již bezpečně sjížděli delší sjezdovku.
Na konci února pak proběhl již 26. školní ples. Pořadatelem
plesu je tradičně Spolek rodičů společně se zaměstnanci školy.
Organizace je velmi náročná, a touto cestou bych chtěl všem, kteří se na pořádání plesu jakkoliv podíleli (rodiče, učitelé, sponzoři
a další) poděkovat. Letošní ples se velmi vydařil a nemalá částka
získaná do pokladny Spolku rodičů bude opět sloužit pro potřeby žáků, ať už formou učebních pomůcek, pracovních sešitů či
úhrady cestovních nákladů na soutěže či do divadel. Věřím, že se
příští rok opět setkáme.
Ve zbytku školního roku nás čeká zejména jedna z nejvýznamnějších událostí, a to zápis žáků do I. třídy, na který se samozřejmě velmi těšíme. Dále je před námi plánovaná rekonstrukce
školní budovy (výměna oken, zateplení, rekuperace), takže doufáme, že vše proběhne bez větších problémů a v září budeme
moct nastoupit do opravené školy.
Přeji Vám všem krásné jaro a zachovejte nám přízeň.
Radek Pospíšil, ředitel školy

Řezbářovi z Bílé Lhoty stačí k práci vlašský ořech.
Vyrábí rekordní miniatury.
Trpělivost, dobrý zrak a hlavně šikovné ruce má Mojmír Čep z Bílé Lhoty na
Litovelsku. Jeho koníčkem je vyrábět
modely lodí ve skleněných lahvích, umí
ovšem i mnohem menší kuriozity, jako
jsou betlémy ve vlašském ořechu.
Mojmír Čep začínal jako klasický modelář. Z papíru doma vyráběl lodě a letadla. „Manželka mi vždy říkala: ‚Kdo si hraje
nezlobí.‘ Byla ráda, že nemám čas chodit
do hospody,“ směje se. Se dřevem pracoval už jako kluk. „Modelařina mě nějak
chytla, bavilo mě hodně a drží mě stále.
První byly papírové modely a nejlepší lepidlo, bylo to zednické, co se dávalo do
malty. Žádnou loď ani ořech jsem ale nikdy neprodal, všechno jsem rozdal. Dělám
to pro radost,“ říká.
Začíná se hezkou lahví
Když viděl obrázky lodí ve skleněných
lahvích, zaujaly ho natolik, že chtěl takovou věc sám zkusit. Než přišel na svůj
originální způsob, jak loď do lahve vložit,
uplynul skoro rok. „Nikdo mě to neučil,
nikdy jsem postup, jak to udělat, neviděl.
Vymyslel jsem jej celý sám,“ vypráví vitální senior, který byl starostou místních
dobrovolných hasičů a taky kostelníkem.
Výroba jedné lahve s lodí uvnitř mu zabere asi týden. Základem je najít si hezkou a vhodnou lahev. Pak udělá řezbář
trup lodi, musí přesně změřit její výšku,
aby se do lahve vešla. „Většinu chystám
venku, pak ji vsunu do flašky, přilepím ji,
nechám zaschnout. Plachty jsou smotané do ruličky, aby hrdlem prošly dovnitř.
Až lepidlo uschne, zatáhnu za připravené
nitky, stěžně postavím a roztáhnu plachty.
Malý šperháček je v tu chvíli nejdůležitější
náčiní,“ popisuje. Jeho dílnou je obvykle
čtvercový kuchyňský stůl, pracuje u něj
hlavně v zimě, na jaře a přes léto se věnuje
zahradě.

Výroba lodě v lahvi zabere šikovnému modeláři asi týden. Postup si celý sám vymyslel.
Foto: Petra Pášová/Hanácké noviny

Mojmír Čep se do vyřezávání miniaturních betlémů pustil před deseti lety. Jeden mají vystavený i v Muzeu rekordů a kuriozit v Pelhřimově.
Foto: Petra Pášová/Hanácké noviny
Před deseti lety se pustil do vyřezávání miniaturních betlémů. Ale ne ledajakých. Svatou rodinou z lipového dřeva
usazuje do skořápek z vlašských ořechů.
V malém zkoušel i Gustava Frištenského. „Úplně první miniaturní betlém byl
v krabičce od sirek, pak mě napadlo
zkusit je dělat ve vlašském ořechu. Důležité je, aby byl velký a pěkný. Vnitřky
dělám z lipového dřeva,“ přidává muž,
který za několik týdnů oslaví osmdesáté
narozeniny. Lipové dřevo si vybral, protože je měkké a dobře se s ním pracuje.
Když betlém do ořechu vloží, přilepí ho
na tenký dřevěný podstavec a vše přetře
bezbarvým lakem. „Pracuji na tom tak tři
dni, taky po chvilkách, nejde u toho sedět dlouho,“ vysvětluje a ukazuje řezbářský kufr s náčiním. „Nejlepší je ale stejně
nůž po babičce, kterým krájela v kuchyni,“ usmívá se.
Potvrzená kuriozita
Jeho práci mohou čas od času obdivovat
i lidé na výstavách. O Vánocích bylo několik miniatur k vidění mezi betlémy v litovelském muzeu a ještě předtím v Mohelnici. „Mělo to úspěch, lidem se práce
líbila. Dokonce se o mě psalo i v novinách,“ směje se. Jeho šikovnost ocenilo

i Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově. Ostatně i tam jeden jeho betlémek
mají. „Do agentury poslal ořech můj syn
a na Štědrý den před třemi roky jsem od
nich dostal certifikát o vytvoření kuriozity. Když mi telefonovali, moc mě to potěšilo, byl jsem nadšený,“ říká rodák z nedalekého Palonína.

Známý silák Gustav Frištenský spojený s Litovlí je v miniaturním provedení z lipového
dřeva.
Foto: Petra Pášová/Hanácké noviny

100 let
od kněžského svěcení bílolhotského faráře P. Augustina Navrátila
P. Augustin Navrátil, kněz v Bílé Lhotě1, byl k liturgické službě vysvěcen před 100 lety na svátek
svatých Cyrila a Metoděje r. 19202, a to v rodné farnosti Hradisko u Kroměříže. Tak mu římskokatolická církev udělila svátost kněžství, kterou vykonával jako celoživotní povolání.
Starobylý Navrátilův rod žil více jak 400 let v obci Lutopecny, kde se P. Augustin o jarní rovnodennosti r. 1897 narodil3. V mládí navštěvoval světské gymnázium v Kroměříži, zde studoval
i bohoslovectví.
Po své ordinaci působil krátký čas jako kooperátor v Tovačově, potom 13 let jako kaplan
v Pavlovicích u Přerova a od r. 1933 byl administrátorem a od r. 1934 farářem v Bílé Lhotě,
kde na zdejší faře bydlel a v kostele sv. Kateřiny svoji službu oddaně vykonával až do r. 1957.
V římskokatolické farnosti Bílá Lhota se věnoval nejen své duchovní službě, ale i literární činnosti.
Tři dny před vypuknutím druhé světové války, na svátek sv. Augustina, vydal svoji prvotinu
- obsáhlé šestisetstránkové teologické dílo Čtení z písma svatého – Starý zákon, které opatřil
jednak úryvky Písma sv. podle překladu Dr. Jana Hejčla4, a jednak svými úvahami a výkladem5.
Toto knižní dílo připravil nejen za účelem prosazování katolických stanovisek ve společnosti,
ale i pro rozvoj vnitrocírkevních aktivit a zapojování laiků pod vedením kněží a řeholníků do
církevních záležitostí6. V době protektorátní (1940) vyšlo ještě jeho „Čtení z Písma Svatého:
Nový zákon – Evangelium: texty Evangelia s úvahami a výkladem“ a v roce 1942 se bílolhotští farníci dočkali další Navrátilovy práce
s názvem „Chvilky u nohou Matky Boží.“ Tuto knihu vydanou v nedalekých Lošticích obohatil svými úvahami a rozjímáním o Panně
Marii a o její chvále svatým růžencem. Též se v podstatné části knihy věnuje Mariánským zjevením7. V pretotalitním poválečném
období Československé republiky ještě připravil Skutky a listy apoštolské - texty skutků a listů apoštolských s úvahami a výkladem,
v rámci třetího dílu Čtení z Písma svatého Nového Zákona a dále svými úvahami a výkladem opatřil i čtvrtý díl – Zjevení svatého
Jana apoštola.8
V době, kdy mladý československý komunistický režim začal pronásledovat katolickou církev, zlikvidoval mužské kláštery, odsoudil
ve vykonstruovaných procesech několik biskupů k těžkému žaláři či doživotním trestům nebo umučil kněze Toufara, pomohl bílolhotský farář Navrátil dvěma pronásledovaným salesiánům, kteří žili na území jeho farnosti. Jednalo se o kněze Josefa Planitu9 a koadjutora10 Františka Hlaváče11. I když jim poskytl na faře v Bílé Lhotě dočasný azyl a úkryt, byl stejně P. Planita v době zatýkání salesiánů
v letech 1956-8 uvězněn a pomocný duchovní Fr. Hlaváč se uchýlil na faru v Drysicích, opět k farářovi Navrátilovi, neboť tam byl v r.
1957 z Bílé Lhoty přeložen.
To však nebyly jediné peripetie, které P. Augustin Navrátil s totalitním režimem v Bílé Lhotě prožil. Z rozhodnutí Okresního národního výboru v Litovli bylo na podporu mírového kongresu obránců míru, konaného 16. – 22. 11. 1950 ve Varšavě, nařízeno konání
tzv. mírových neděl. Mírová neděle byla určena na 19. listopadu 1950 a na její průběh dohlížel sbor důvěrníků. V tuto neděli, při
slavení mše svaté, bylo farářům nařízeno kázání na podporu socialistického mírového hnutí a měla být provedená sbírka na potřeby
světového fondu míru. Farář v Bílé Lhotě svoje kázání na toto téma odbyl, ba dokonce postavil budování socialismu jako záruky míru

1

Katalog kněžstva arcidiecéze Olomoucké, 1949

2

Pamětní kniha drysické farnosti a Katalog kněžstva arcidiecéze Olomoucké, 1949

3

Otec Augustin Navrátil nar. 14. 3. 1849, domkař v Lutopecnách, matka Anežka nar. 10. 11. 1858 v Kroměříži; manželství uzavřeli 7. 8. 1882

4

Jeho Milost Prof. ThDr. Jan Nepomuk Hejčl - římskokatolický teolog, kněz, starozákonní biblista, spisovatel, cestovatel, překladatel bible, vysokoškolský
pedagog; od r. 1909 profesorem (1869 – 1935)

5

Kniha uložena v muzejní Knihovně Josefa Loutockého a Tomáše Čepa Želechovice

6

Jak v knize poznamenáno: „Vše pro katolickou akci“; katolická akce bylo označení pro účast laiků na církevní činnosti, její činnost byla násilně ukončena
státními československými orgány v červnu 1949

7

Zjevení Panny Marie blah. Kateřině Labouré – tři zjevení; zjevení se Panny Marie v La Salettě dvěma pasáčkům 19. 9. 1846; zjevení Bernadettě v r. 1958 – 18
zjevení; zjevní P. Marie ve Fatimě v Portugalsku r. 1917 – šest zjevení; třiatřicet zjevení pěti dětem v Beauraingu v Belgii v r. 1932-3; svatá Panna chudých
v Banneux r. 1933 – 8 zjevení

8

Národní knihovna České republiky

9

P. Josef Planita (17. 8. 1927 – 9. 12. 2004), rodák ze Starého Města u Frýdku. Salesiánem se stal v r. 1944. Brzy onemocněl na plicní TBC, léčil se dlouhodobě
v různých sanatoriích. V té době studoval soukromě bohosloví. Tajně vysvěcen na kněze biskupem Trochtou 10. 12. 1961. jako invalidní důchodce byl 3 roky
varhaníkem a kostelníkem na Sv. Kopečku u Olomouce, přitom vypomáhal v duchovní správě. Od r. 1977 až do své smrti byl farářem ve Velké nad Veličkou.
V letech 1954 – 1969 žil společně s koadjutorem Fr. Hlaváčem. Formovaný svou dlouholetou nemocí vyzařoval do svého okolí klid a vyrovnanost. Byl citlivý
k bolesti druhých, obětavý vyhovět bližním, farníkům, i spolubratřím. Očekává vzkříšení v kněžském hrobě ve Velké n. Veličkou. (Nekrolog spolubratří salesiánské province sv. Jana Boska do r. 2000, Praha, 2000; Topinka, Josef. Kniha naděje, díl druhý, Salesiánská provincie Praha, 1995, s. 51.

10

Koadjutoři jsou nedílnou součástí většiny komunit salesiánů. Jsou pracovníky salesiánských středisek mládeže, učiteli středních a učňovských škol, najdeme
je za kamerou či střižnou televizních studií, působí jako ekonomové či správci děl, jsou webmastery či tvůrci periodik, jsou oceňováni jako schopní mistři
odborného výcviku či vedoucí dílen. Přes všechny tyto role jsou ale na prvním místě lidmi zasvěcenými Bohu. To se promítá do jejich každodenního života
a inspiruje mladé lidi k rozhodnutí vydat se stejnou cestou.

11

František Hlaváč 14. 8. 1903-16. 6. 1970, narozen v Bojanovicích u Klatov, pohřben v Cizkrajově u Slavonic na jižní Moravě. Dožil se 67 let. V r. 1922 odjel do
Itálie studovat zároveň se Slováky. Patří mezi nejprvnější české salesiánské pionýry. Pro nemoc se nestal knězem, ale koadjutorem. Byl pomocníkem P. Ignáce Stuchlého v Perose, kde vyučoval české aspiranty matematiku. Později, ve Fryštáku a Ostravě, byl redaktorem českého Salesiánského věstníku. Povahově
tichý, vždy laskavý, trochu trémista, v práci neúnavně houževnatý. Od mládí trpěl záduchou. Jeho zbožnost byla opravdová a hluboká. (Nekrolog spolubratří
salesiánské provincie sv. Jana Boska do r. 2000, Praha, 2000; Topinka, Josef. Kniha naděje, díl druhý, Salesiánská provincie Praha, 1995 a Seminární práce Pan
František Hlaváč, český salesiánský pionýr od autora Ing. Michala Svobody, Teologická fakulta, Jihočeská univerzita. 2001-2002.

na vedlejší kolej, když prohlásil, že k míru lze dojít pouze a jedině modlitbou12. Již v únoru 1948 přede svědky prohlásil při poslechu
Klementa Gottwalda v rozhlase: „To mluví Hitler?“ a při vzpomínkovém shromáždění k úmrtí prezidenta Gottwalda jako jediný nehlasoval pro odeslání soustrastného telegramu. Do svých kázání vkládal politiku. Z hodin náboženství nevylučoval děti, které nebyly do
výuky přihlášené a navíc jim půjčoval knihy z farní knihovny v Bílé Lhotě – Kája Mařík, Vzducholodí kolem světa, Syn lovce medvědů
a Pohádky zimního večera, což se nelíbilo pokrokovým občanům v obci. S farářovým odporem k režimu byli seznámeni i tehdejší
funkcionáři, a i přes to, že měli na velkou a důležitou akci Celostátní mírový sjezd katolického duchovenstva konaný v podvečer svátku
sv. Václava 27. 9. 1951 v Praze zajistit účast kněží litovelského děkanátu, P. Augustina Navrátila z Bílé Lhoty společně s P. Jindřichem
Sloukou z Bouzova ani neoslovovali, neboť jejich negativní postoj k věci si funkcionáři domysleli sami. Okresní církevní tajemník u nich
neobstál ani s návrhem na jejich účast na politických školení duchovních, které v r. 1951 a 1952 probíhaly v Praze, odmítali je a všelijak
se jim různými odklady bránili.13 P. A. Navrátil byl vždy hodnocen jako režimu nepřátelský jedinec. Ostatně odpor k politickému zřízení
po únorovém převratu nepřetrvával jen v mysli tohoto kněze, nýbrž v kruzích celé jeho rodiny. Jeho synovec, též Augustin Navrátil
z obce Lutopecny, soukromě hospodařící rolník, lidovecký politik a katolický aktivista, se od svého strýce mnohé naučil, což vykrystalizovalo v jeho postavení čelního katolického disidenta, vydavatele katolického samizdatu, signatáře Charty 77 a iniciátora petice
„Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů“.14
V Drysicích konal P. Agustin po zmíněném přeložení z Bílé Lhoty svoji první mši svatou na svátek Narození Panny Marie dne 8. září
1957, v témže roce založil Pamětní knihu drysické farnosti. Dobré skutky bílolhotského faráře za pomoc jmenovaným duchovním však
nezůstaly bez odplaty totalitního režimu, ba dokonce ani jeho oddanost církvi, Bohu a lidem15 – na konci padesátých let totiž následoval mnoho svých kolegů do věznice na Mírově, kde si za své reakční postoje k režimu odpykal dvouletý trest. Po jeho vypršení se již do
Drysic ani do Bílé Lhoty nevrátil, nýbrž poslední léta svého života trávil ve své rodné farnosti Hadisko u Kroměříže, kde pobýval od r.
1961. I když zde setrvával na odpočinku, stále vypomáhal s bohoslužbami. Ještě za svého života nechal pro farní chrám Všech svatých
vybudovat nový Boží hrob.
Dne 18. července 1962 se ve farnosti Hradisko konala slavnost svěcení nového zvonu, který má hlavní jméno blahoslavený Jan
Sarkandr a druhé jméno sv. Augustin. Právě druhé jméno zvonu připomíná nejen významného světce a učitele církve, ale také místního rodáka faráře Augustina Navrátila. S oporou o zprávy zanechané ve farní kronice Hradisko musel P. Augustin Navrátil pro svou
rodnou farnost hodně znamenat. Ač o jeho primici, ba dokonce ani o jeho úmrtí či pohřbu není v této kronice zaznamenáno nic, ač
pamětníci, kteří by o něm mnohé vypověděli, již nežijí, přesto na tohoto kněze zůstaly ve farnosti Hradisko dvě významné památky –
Boží hrob a věžní zvon, který se do kraje ozývá několikrát denně. Farnosti Bílá Lhota lze zase připisovat místo vzniku jeho teologických
prací.
Je možné, že farníci v Bílé Lhotě, Drysicích, či Hradisku nemají žádné informace o významných činech tohoto bývalého duchovního správce, proto přijměte tuto vzpomínku Vesnického muzea Želechovice ke sto letům od jeho vysvěcení na kněze jako motiv pro
zevrubnější bádání o tomto zapomenutém bojovníkovi proti názorům, s nimž se nemohl, díky svému přesvědčení a učiněným slibům
před Bohem, ztotožnit.
Antonín Hampl,
správce Vesnického muzea Želechovice
12

Blíže Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, inv. č. 4517, sign. 460, č. kartonu 4444, Seznam duchovních zapojených do výboru obránců míru, Zn: 29214/10-1950-I. Graubner Jan, Kněžské osobnosti; SOkA Olomouc, inv. č. 372, sing. 292, č. kartonu 196
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SOkA Olomouc, inv. č. 614, sign. OcT/99 Litovel, č. kartonu 637, Státně – politická školení ř. k. duchovních.

14

Jednalo se o jednu z nejmasovějších akcí manifestujících požadavky na respektování práv věřících občanů a náboženské svobody, kterou podepsalo 501.590 osob.

15

Kronika farnosti Hradisko u Kroměříže, str. 188

recept

Pracovní postup: Špenát rozmrazíme a smícháme se žloutky, moukou, solí, pepřem a utřeným česnekem,
nakonec vmícháme sníh z bílků. Pečeme na 180 °C na pečícím papíru. Po upečení zakryjeme vlhnou
utěrkou a stočíme do rolády, necháme vychladnout.
Náplň: 50 g másla, 2 natvrdo uvařená vejce, 200 g Lučiny, 50 g Eidamu, 1 paprika, sůl, pažitka máslo
utřeme se žloutky, vmícháme Lučinu, nastrouhaný sýr, drobně nakrájenou papriku, nakrájené bílky,
pažitku, osolíme. Roládu rozbalíme, potřeme náplní, stočíme a necháme ztuhnout.

špenátoVá roláda
Ingredience: sůl
2 ks vejce (natvrdo)
pažitka, česnek
1 ks paprika ( červená)
100 g polohrubé mouky
50 g másla
50 g sýr Eidam
200 g Lučiny
200 g špenátu (mraženého)
3 ks vejce
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