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Jubilantům ze srdce gratulujeme a přejeme hodně zdraví
pohody a optimismu do dalších let. 
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za období 1. 10. 2022 – 31. 12. 2022
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Periodický tisk obce Bílá Lhota 30. listopadu Čtvrtletník

Šišmová Božena – Řimice

Strnadová Anna – Pateřín

Buknová Danuše – Hradečná

Révay Milán – Hradečná

Crhák Jiří – Červená Lhota

Havlíčková Jaroslava – Hradečná

Vařeková Emília – Hrabí

Zukal Josef – Řimice

Čepová Marie – Řimice

Helekalová Drahomíra – Řimice

Veselý Oldřich – Červená Lhota

Barabášová Vlasta – Řimice

Smrčková Zdeňka – Bílá Lhota

Dvořáková Jitka – Červená Lhota

Pospíšilová Soňa – Měník

Dostálová Eliška – Řimice

Stárek Lubomír – Bílá Lhota

OZNÁmENí

- Hotovostní platby bude OÚ Bílá Lhota přijímat naposledy ve středu 21. 12. 2022.
- Poplatky v roce 2023 budeme přijímat až od 23. 1. 2023.
- Z důvodu čerpání dovolené bude od 23. 12. 2022 do 31. 12. 2022 OÚ v bílé Lhotě uZAVřEN.

Děkujeme za pochopení.

Vážení spoluobčané.
Opět nadešel vánoční čas ten nejkrásnější 

a nejočekávanější čas tohoto roku. Všichni se sna-
žíme, abychom si tyto krásné, ale krátké chvíle po-
koje, radosti, štěstí a oddychu co nejvíce zpříjemnili 
a strávili jej pokud možno v rodinném kruhu. Nejvíce 
se asi těší ti nejmenší, kteří již jistě napsali dlouhý se-
znam přání Ježíškovi. Rovněž se ale na tyto svátky těší-
me všichni, malí velcí i staří. Mnozí z nás si zavzpomínají 
na své dětství, jiní zase na své blízké, kteří tyto svátky tráví 
někde daleko nebo dokonce již nejsou mezi námi.

Dovolte mi proto Vážení občané, abych Vám popřál s ce-
lým kolektivem zaměstnanců obecního úřadu krásné prožití 
svátků vánočních plných radosti, lásky štěstí a božího požeh-
nání a  do Nového roku pevné zdraví, štěstí, pohody a  hodně 
pracovních i osobních úspěchů.  

Jan Balcárek, starosta obce
a kolektiv zaměstnanců OÚ



PLESOVÁ SEZÓNA

14. 1. 2023 – Myslivecký ples
  4. 2. 2023 – Společný ples OÚ a Sokol Bílá Lhota
18. 2. 2023 – Ples ZŠ
11. 3. 2023 – Dětský maškarní ples

Vážení občané, přichází čas adventu a vánočních svátků. 
 Nesnáze, které v posledních letech sužují naše životy, místo aby pomíjely, stále více zkouší, co všechno jsme schopni  Nesnáze, které v posledních letech sužují naše životy, místo aby pomíjely, stále více zkouší, co všechno jsme schopni 
ještě zvládnout. Jako bychom se vraceli v čase do dob minulých, jen naše těla nemládnou, ale naopak obava z toho, 
co přijde nám dělá starosti a přidává šedivých vlasů. Svět už asi nebude takový, na jaký jsme byli zvyklí, ale tak jak 
horší časy přišly, tak jistě zase také pominou. Střídání dobrého a zlého bylo vždy zákonitostí tohoto světa, a proto 

tomu tak musí být i nyní. Vedení našeho státu se snaží s různými úspěchy vzniklou situaci řešit. Má životní 
zkušenost je nespoléhat se na pomoc druhých, nýbrž se sám dle svých možností snažit odolávat nástrahám, které 

přijdou. Popravdě ale ne všichni mají dost sil problémy překonat. V těchto nelehkých časech je tedy ještě více 
důležité, abychom nezapomínali na své blízké a na ty, kteří na problémy dnešní doby zůstali sami.

Vždyť pomáhat je tak krásné a člověku to dává ten skutečný smysl života.
Vážení občané, dovolte mi, abych Vám popřál v nadcházejících časech vše dobré. Vánoce naplněné klidem a 

pohodou a do nového roku 2023 pevné zdraví, mnoho sil a především návrat do klidnějších časů.
 

Marek Ošťádal, senátor za obvod 66.

Senátní kancelář Náklo 13, 783 32 Náklo, mail: ostadalm@senat.cz, telefon: 603 777 284Senátní kancelář Náklo 13, 783 32 Náklo, mail: ostadalm@senat.cz, telefon: 603 777 284

V neděli 13. 11. 2022 se uskutečnila vycházka k pomníku Vojty 
Jakši. Sraz byl v 10 hodin na návsi v Bílé Lhotě, kde se nás setkalo 
cca 50 pochodujících. Přijeli i bratři a sestra z Olomouce. Krátce 
po 10. hodině jsme vyrazili na cestu. 

Trasa vedla po nohávce k Měníku, kde jsme odbočili pod dál-
niční most a napojili se na polní cestu podél Měníka a pokračo-
vali po polňačce do lesa. Třesínským lesem jsme dorazili k bývalé 
lanovce. Nyní to vypadá spíše jako starý vojenský bunkr. Násle-
doval klouzavý kopec dolů a už jsme byli skoro u  jeskyně. Dále 
jsme pokračovali k pomníku, kde jsme zapálili svíčky a trochu si 
na Vojtu zavzpomínali. 

Pro účastníky vycházky byla domluvená návštěva speleologické 
jeskyně ve štole. Do jeskyně se chodilo po skupinkách cca o de-
seti lidech a prohlídka trvala minimálně půl hodiny. Chtěla bych 
touto cestou poděkovat panu Václavovi Lakomému za to, že nás 
jeskyní pěkně i s výkladem provedl. Návštěva této jeskyně je tro-
chu adrenalinový zážitek – prakticky kolmý žebřík, uzoulinké 
klouzavé chodbičky i schody a mazlavé bahýnko. To vše způsobí, 
že člověk vyleze ven špinavý, ale i tak velice spokojený. 

VychÁZkA k POmNíku VOjty jAkši



Mezitím si účastníci procházky mohli opéct špekáčky, občerstvit 
se čajem a buchtou. Vzhledem k tomu, že celou dobu byla mírná 
mlha, některým byla zima, zatímco jiní byli ještě v jeskyni, tak se 
odcházelo spíše samostatně, než kolektivně. Někteří si procház-
ku prodloužili a šli přes Hradečnou, jiní zpět přes Třesín a další po 
louce pod motokrosovou tratí, kde měli možnost podívat se na 
právě trénující jezdce.

Považuji tuto vycházku za vydařenou a  všech účastníkům moc 
děkuji. Příští rok zase 😊  
 Napsala: Kateřina Janů

TJ SOKOL Bílá Lhota oznamuje občanům,
že pořád přijímá děti do cvičení. 

Nově mohou chodit děti od 5 let věku.
 Cvičení probíhá každý čtvrtek od 15:00 do 16:30

v tělocvičně ZŠ Bílá Lhota.
Učíme děti základní gymnastické cviky, šplhat, házet, běhat,

hrajeme různé pohybové hry.

Cena kroužku je 200,- Kč / rok.



Ahoj děti, pěkný den rodičové.

Jsme spolek Hravě v doubravě, který se
zabývá předškolní výchovou a volným
časem dětí. Máme několik aktivit a ta,
kterou vám chceme představit, je
výtvarná dílnička pro děti v Hradečné.
Místní děti nás už znají, dílničku
provozujeme třetím rokem. Scházíme se
jednou za měsíc v klubovně v Hradečné,
kde bývá připraveno pro děti tematické
tvoření.

Při posledním halloweenském tvoření
jsme s dětmi vyráběli pavučiny s
pavoukem, strašidýlka, duchy z
papírových kelímků a strašidelné tašky
na dobroty přes rameno. Nechybělo nám
ani pravé strašidelné občerstvení a
hlavně spousta dobré nálady. V září jsme
zase vyráběli draky, na velikonoce zdobili
vajíčka. Na další dílničce vyráběli
autíčka, lodičky plující po vodě, z kartonu
a vlny motali zvířátka nebo skládali z
papíru strašidýlka.

Chcete se k nám přidat na dalším tvoření
a zkrátit si čekání na Ježíška? Sejdeme
se 19.12. 2022 v 16:30 v klubovně v
Hradečné na vánočním tvoření.
Nezávazně se můžete na dílničku
přihlásit na facebooku Bílé Lhoty kde
zveřejníme letáček na Vánoční tvoření.

Děkujeme všem, kteří naši dílničku
podporují finančně nebo jiným
způsobem. Jen tak můžeme zajistit
dílničky pro všechny děti zdarma.

Těší se na vás Michala Lexmaulová,
Jitka Sedláčková, Marcela Buknová a
Jana Navrátilová.





Letos v  září uplynulo sté výroční od narození Stanislava 
Sedláčka, oběti posledních dní druhé světové války na Bou-
zovsku. Jeho osobu a  osud připomínají nejen nápisy s  jeho 
jménem na pomnících v Hrabí, na Bouzově a v Jablonci nad 
Nisou, ale i  badatelé a  historici, kteří se zabývali neblahým 
osudem vsi Javoříčko. Jejich monografie a  informační publi-
kace jsou cenným zdrojem informací. 

Mezi zbytečnou smrtí Stanislava Sedláčka a  smrtí javo-
říčských mužů existují jisté souvislosti. Je překvapivé, že se 
o jeho osudu dovídáme ještě 77 let od konce druhé světové 
války, a to z úst místních obyvatel, jejichž paměť ale ke konci 
druhé světové války již nesahá. 

Stanislav Sedláček se narodil v  mladé Českosloven-
ské republice 5. září 1922 na č.p. 24 v  obci Hrabí do rodiny 
elektromontéra Josefa Sedláčka (* 7.  2.  1897 ve Hvozdeč-
ku na č.p. 16 – †3. 5. 1967) a Justiny Sedláčkové, rozené Pří-
borské (*14. 5. 1894 – †15. 9. 1969). Poznámka v  rodné ma-
trice obce Hvozdečko napovídá, že jeho rodiče byli oddáni 
4. 2. 1920 v Bílé Lhotě, avšak o tom není v bělolhotských ma-
trikách oddaných žádný záznam. První roky školní docházky 
1928 – 1932 strávil v Národní škole v Bílé Lhotě. Stal se staveb-
ním technikem, pracoval u firmy Zapletal v Litovli a žil v Čer-
vené Lhotě na č.p. 59. 

Druhá světová válka začala v době jeho nezletilosti. Za-
pojil-li se nějakým způsobem po roce 1940 do protinacis-
tického odboje nebo podrobnosti k  tomu, jak válku prožil, 
nejsou známé. O intenzitě jeho spolupráce s místními party-
zány, a zda vůbec nějakou praktikoval, se lze domýšlet jen na 
základě nejasných indicií. Duben 1945 byl předposledním 
měsícem války a  představoval vyvrcholení období velkého 
rozmachu partyzánských operací na celém území Moravy. 
Motivace partyzánů k  jejich zvýšené aktivitě samozřejmě 
spočívala v  katastrofální situaci německé armády – její de-
finitivní porážka byla nevyhnutelná. Počet odbojových akcí 
stoupal prudce nahoru. Nervozita Němců pramenila dílem 
z jejich neschopnosti partyzánské aktivity jakkoliv kontrolo-

ZA StANiSLAVEm SEdLÁčkEm Z hrAbí

vat, dílem ze ztráty sil je nadále omezovat, a dílem z další-
ho postupu Rudé armády a západních Spojenců do nitra Ně-
mecka. Potlačování partyzánského odboje na území Moravy 
se pro Wehrmacht stávalo náročnější. Na Bouzovsku opero-
valy partyzánské skupiny Jermak a Rikitan, jež se staly trnem 
v  oku ustupujícím německým oddílům. Jen v  dubnu 1945 
provedli partyzáni několik desítek akcí, které byly hlášeny na 
zdejších četnických stanicích. V  Bílé Lhotě stanici přepadli 
20. i 25. dubna a potom ještě 2. května 1945, dále prováděli 
zásobovací akce či získávali zbraně. V Červené Lhotě poško-
dili vedení dálkového telefonu, jejich činnost četníci zazna-
menali i v Měníku a Řimicích. Z nedalekého Palonína úřady 
hlásily v  dubnu 1945 tři partyzánské akce. Němci se útoku 
aktivních partyzánů tak obávali, že na hradě Bouzov pro po-
cit svého bezpečí dokonce instalovali kulomet. 

4. května 1945 dorazil na hrad Bouzov, kromě jiných, 
i ustupující Lüdemannův oddíl, jehož příslušníci nechvalně 
prosluli vypálením nedaleké vsi Javoříčko. Z detailního po-
pisu javoříčské tragédie víme, že Lüdemannův oddíl utrpěl 
ztráty na životech při střetu s partyzány skupiny Jermak, což 
je zřejmě vyprovokovalo k násilnostem na zdejším obyvatel-
stvu. Na hrad přijeli toho dne kolem poledne a podle bada-
tele Jiřího Ženožičky z Bouzova přivezli čtyři zadržené Čechy, 
které drželi ve skladišti cementu na předhradí. Jiní badate-
lé hovoří o pěti až jedenácti zadržených. Na podstatném se 
však shodují, a sice, že mezi zadrženými se nacházel staveb-

Kenotaf S. Sedláčka pod hradem Bouzovem, který byl postaven na 
místě jeho zastřelení.



ní asistent Stanislav Sedláček. Dále s ním byli drženi profesor 
Cimprich z Olomouce, úředník okresního úřadu v Litovli Pyš-
ný,  rolník A. Kryl z Kovářova, jistý Drexler z Nové Vsi a jeden 
muž z Chudobína či Nasobůrek. Všichni, až na S. Sedláčka, se 
dočkali propuštění, neboť pro něho měli nacisté připrave-
ný jiný osud, a to zřejmě proto, protože měl u sebe v době 
zadržení granát, což ve své práci Javoříčko, pravda a legendy 
líčí historik doc. PhDr. Josef Bartoš, DrSc. a v knize Bouzovsko 
a okolí za německé okupace v době II. světové války Jiří Ženo-
žička. To pro něho s ohledem na vzrůstající agresivitu Němců 
z posilujícího protipartizánského odboje nevěstilo nic dob-
rého. 

Prof. Vladimír Hořínek v  monografii Javoříčko – morav-
ské Lidice uvádí, že fašisté se na hradě Bouzově připravovali 
na přepadení Javoříčka tím, že den před akcí bez konce a do 
němoty pili. Zábavu hledali v obžerství, hodování, trýznění 
a  ve vyslýchání přivlečených zatčených Čechů, z  nichž asi-
stent architektury Stanislav Sedláček byl po neuvěřitelném 
krvavém mučení odvlečen do lesa pod hrad a zde fašisty za-
střelen ranou do týla. Zahynul následující den po vypálení 
Javoříčka – 6. května 1945. Místní vyprávěli, že příslušníci SS 
nešťastného Sedláčka těsně před zastřelením donutili, aby 
do stromu rostoucím v  místě jeho popravy, vyřezal kříž – 
zde se však názory rozchází, zda latinský nebo hákový. Tento 
němý svědek posledních Sedláčkových chvil zde ještě před 
lety stával. 

Sedláčkovo tělo bylo pod hradem Bouzovem naleze-
no o  den později, to je v  den pohřbu javoříčských mužů 
a  v  den podpisu kapitulace Německa. Nález potvrdili čtyři 
svědci při výpovědi uskutečněné v  roce 1946 v  rámci jed-
nání Mimořádného lidového soudu Olomouc – J. Pluháček, 
J. Fojta, Š. Navrátil a A. Šváb. Tělo vykazovalo známky trýzně-
ní – „záda měl rozbitá“. A dále, když byla Sedláčkova mrtvola 
přivezena před lesní správu (nacházela se na hradě Bouzov), 
kde mezi tím dojížděli další ustupující Němci, zeptal se je-
den z nich lámanou češtinou, co se stalo. Když jim bylo řeče-
no, že je to práce Lüdemanova komanda, Němec odpověděl 
něco v tom smyslu, že členové tohoto útvaru si před dalšími 
ustupujícími Němci v takovém počínání holdují, a oni prcha-
jící před Rudou armádou se tak dostávají mezi lid, jenž pak 
na ně zle pohlíží a špatně se k nim chová, i když oni jim žád-
né zlo nečiní. Sedláčkovo tělo pokračovalo na voze v trans-
portu od lesní správy do jeho bydliště v Červené Lhotě a pár 
dní poté, když se svět již radoval z porážky Hitlerovského Ně-
mecka, byly jeho ostatky uloženy do hrobu na hřbitově za 
kostelem Církve československé husitské v  Bílé Lhotě. Uči-
něno tak bylo zřejmě z rozhodnutí jeho  otce, který do této 
náboženské obce, krátce po jejím vzniku, přestoupil, neboť 
římskokatolickou církev chápal jako jeden z  nástrojů habs-
burské protičeské politiky a  jako omezení politického roz-
voje českého národa. Byla to doba největší slávy této nové 
církve. 

I když v době přípravy tohoto článku nebyla k dispozici 
kniha pohřbených na hřbitově Československé církve hu-
sitské v Bílé Lhotě, informace o místě posledního odpočin-
ku poněkud osvětluje evidenční kniha hrobových poplatků 
předmětného hřbitova, z níž vyplývá, že jeho rodiče hradi-
li poplatky za pronájem hrobového místa ode dne pohřbu 
jejich syna, který se konal 15. 5. 1945. Jelikož si pronaja-
li hrobové místo č. 18 ve čtvrtém oddělení, které má po-

dobu kolumbária, je zřejmé, že jeho tělo bylo zpopelněno. 
Koneckonců Československá církev husitská přikládala kre-
matoriím a pohřbům žehem vážnost, tím brojila proti tra-
dičním pohřbům římsko-katolické církve. Rozhodnutí pro 
tento typ pohřbu byl příslušníky této církve vnímám jako 
pozitivní postoj s duchovní hloubkou.

V  lese pod hradem Bouzovem (nad Bílou studýnkou) 
byl Sedláčkovi postaven kenotaf, jenž označuje místo, 
kde násilně přišel o  život. Nutno podotknout, že stín vě-
hlasnosti hradu ho doslova ukrývá před zájmem turis-
tů. Místní však o  něm ví a  pečují o  něho prostřednictvím 
žáků ze ZŠ Bouzov pod vedením ředitelky Mgr. A. Řez-
níčkové, což zajišťuje, že se životní příběh jedné z  mili-
ónů obětí války z  paměti bouzovských nevytratí. V  roce 
2022 podstoupil tento kenotaf rekonstrukci v  kamenické  
dílně.  

Na hřbitově Církve československé husitské v Bílé Lhotě, 
kde byla uložena jeho urna, není na pomníku rodiny Sedláč-
kových takových zásahů třeba, neboť se zde již nenachází. 
Je důvodné předpokládat, že zde již není ani jeho urna, kte-
rou pravděpodobně Sedláčkova matka převezla do Jablon-
ce nad Nisou, kam se po smrti svého manžela přestěhovala 
a kde strávila zbytek svého života u své dcery. Oporou o toto 
tvrzení je skutečnost, že na jabloneckém hřbitově nad hro-
bem rodiny Kučerovy stojí pomník obsahující keramické fo-
tografie, data narození a úmrtí Stanislava Sedláčka a jeho ro-
dičů Josefa a Justiny. 

Stanislav Sedláček se stal jednou ze čtyř obětí II.  světo-
vé války z  obce Hrabí, jejichž jména jsou zde vytesána na 
pomníku padlým. Z  nich musím připomenout, avšak niko-
liv náhodou, podplukovníka Bohumila Tilcera, o němž vyšel 
podrobný článek v bělolhotských novinách 10. června 2021. 
Příjmení Tilcer se totiž vyskytuje i  v  rodokmenu Stanislava 
Sedláčka. Příbuzenský vztah těchto mužů byl po přeslici pro-
kázán, a  sice prostřednictvím propojení rodokmenů rodi-
ny Tilcerovy a Sedláčkovy. Z matriky oddaných, narozených 
a zemřelých Církve čsl. husitské obce Bílé Lhoty a Chudobína 
vedené v letech 1922 – 1947 vyplývá, že Sedláčkova matka 
Justina (či Justýna), rozená Příborská z Hrabí č.p. 3 (v r. 1920 
vstoupila do Církve československé husitské), byla dcerou 
Jana Příborského a Cecílie Tilcerové z Hrabí č.p. 13. Ignác Til-
cer, otec popraveného podplukovníka Bohumila Tilcera, byl 
bratrem Cecílie Příborské, rozené Tilcerové, jež byla babič-
kou Stanislava Sedláčka. Mohli bychom tedy pro kratší vyjá-
dření jejich příbuzenského vztahu říci, že Bohumil Tilcer byl 
Sedláčkův prabratranec, avšak spisovný jazyk český takový 
příbuzenský vztah nezná.

Tyto hrabské hrdiny spojují nejen příbuzenské vazby, ale 
i  jejich silný odpor k  Hitlerovskému Německu, který proje-
vovali činností partyzánskou, odbojovou či vlasteneckou, za 
což nakonec přinesli na oltář dějin největší oběť – B. Tilcera 
nacisti popravili ve Vratislavi, S. Sedláčka pod hradem Bou-
zovem. Je třeba s povděkem kvitovat zájem všech lidí, kteří 
se zapojili a zapojují do obnovy památníků všech obětí dru-
hé světové války – hrůzného zločinu na národech světa, ne-
boť tímto přístupem nemohou tito hrdinové upadnout v za-
pomnění. 

připravil Ing. Antonín Hampl, 
správce Vesnického muzea Želechovice

k příležitosti 100. výročí od narození S. Sedláčka
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Chtěli bychom poděkovat všem, kteří přispěli do Potra-
vinové sbírky konané 12. 11. v Bille v Litovli. Víme, že dnešní 
doba není lehká pro nikoho z nás a o to vice si vážíme všech, 
kteří se této akce zúčastnili. Dohromady jste nám darovali 
373 kilo potravin a drogerie. 

Mockrát děkujeme!

uSPÁVÁNí brOučků A ZVířÁtEk
Dne 16. 11. se uskutečnilo uspávání broučků, které zorga-

nizovalo Charitní mateřské centrum Rybička při Charitě v Lito-
vli. Kvůli Covidu nám nebylo předchozí 2 roky umožněno tuto 
akci pořádat o  to více jsme se letos těšili na setkání s  vámi. 
Uspávání broučků se účastnilo kolem 200 dětí, které s sebou 
donesly krmení pro lesní zvěř. Zvířátka se v zimě nekrmí, ale 
pouze přikrmují. To znamená, že lesní zvěř si najde vlastní po-
travu a  jednou za týden si může dojít ke krmelci, kde si při-
lepší, aby přežila zimu. Společně jste pro tyto zvířátka donesli 
asi 200 kg potravy. Děti s paní Zimou zpěvem uspaly broučky, 
projely se na koníkovi a rodiče se mezitím občerstvili na pod-
poru Mateřského centra Rybička. Mimo takovéto akce stále 
probíhá pravidelný program v MC Rybička, kterého se můžete 
kdykoliv zúčastnit.  

ShrNutí rOku 2022 

Když jsme se ohlíželi za loňským rokem, netušili jsme, jak 
moc náročný bude i rok 2022. I přes veškeré překážky, které 
nám tento rok přinesl, jsme dokázali skvělé věci. 

Ihned začátkem roku nám chod služeb ovlivnila válka na 
Ukrajině a s tím spojená uprchlické krize. Museli jsme ihned 
zareagovat a naučit se osobám zasaženým válkou na našem 
území pomoci. Zpočátku se do pomoci zapojovala také ve-
řejnost, a to zejména formou materiální pomoci. Veškerá po-
klona patří těm, kteří uvolnili své bytové prostory a umožnili 
těmto rodinám nebo jednotlivcům se ubytovat. Momentálně 
na Charitě působí pracovníci, kteří se plně věnují pouze ukra-
jinských osobám a  intenzivně řeší jejich situace a  kooperují 
s ostatními úřady, tlumočníky a organizacemi. 

Také jsme se zúčastnili hned několika akcí, jako například 
Tradiční pouti, Litovelských slavností, dvou Potravinových sbí-
rek nebo udělování cen Křesadla pro naše skvělé dobrovolníky. 

Největší radost nám ale dělá přímá práce s klienty. Opět 
jsme dokázali velké pokroky a mnoha z nich jsme dokázali po-
moci a vykouzlit úsměv na tváři. 

Například jedné z  našich maminek samoživitelek v  rám-
ci Sociálně aktivizační služby jsme finančně pomohli s nástu-
pem dcery na její vysněnou vysokou školu a syn klientky se 
může účastnit lyžařského výcviku se spolužáky. Výcviku se syn 
může zúčastnit také hlavně díky vám, kteří jste se podíleli na 
finanční pomoci přes nadaci Patrona dětí, kterou jsme sdíleli 
na Facebookových stránkách Litovle. 

V poradně Nedlužím jsme také pomohli mnoha klientům 
a rádi bychom se o jeden příběh s vámi podělili. Službu navští-
vil jeden milý mladý muž, který se ocitl před zhruba 4 lety na 
ulici. Vzájemnou spolupráci jsme navázali hned a postupem 
času se nám podařilo najít mladému muži bydlení, práci a le-
tos jsme se propracovali i k vyřešení jeho pohledávek formou 

insolvence. Tento mladý muž je příkladem toho, že když člo-
věk chce, dokáže vše.

V rámci pečovatelské služby se již přes 20 roků mimo jiné 
staráme společně s rodinou o ležícího klienta, který díky naší 
péči nemá žádné proleženiny, a  i  přes svoje omezení může 
kvalitně trávit svůj čas v domácím prostředí za přítomnosti ro-
diny. Klient i přes svůj dlouhodobě špatný zdravotní stav má 
stále přehled o dění ve světě a ve svém okolí, a to i díky naším 
pečovatelkám, které klienta každý den povzbuzují informace-
mi o dění v jeho blízkém okolí. 

tříkrÁLOVÁ SbírkA 2023
V tomto období se již intenzivně připravujeme na blížící se 

Tříkrálovou sbírku. Koledníci vyrazí do ulic v Litovli a místních 
částech především v sobotu 7. 1. 2023. V případě nepříznivé-
ho počasí může sbírka probíhat až do 15. 1. 2023. Jako každý 
rok uvítáme pomoc dětí na pozici koledníků i dospělých jako 
vedoucí skupinek. Zájemci se mohou hlásit v průběhu prosin-
ce v kanceláři Charity, nebo na tel. čísle 731 391 925.

Závěrem bychom chtěli všem popřát krásné prožití 
svátků Vánočních a šťastný nový rok 2023. Děkujeme, že 
jste tady stále s námi a zapojujete se do pomoci ostat-
ním. Všichni naši pracovníci jsou tady stále pro vás.

VýSLEdky POtrAViNOVé Sbírky 


