Sto let vápenky Vitoul
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Po převratu
V roce 1991 využil tehdy 84letý Ladislav Vitoul zákona o restituci a
požádal o vrácení majetvápenka na obraze Petra Herziga Dubického z roku 2000, výřez
ku. Roku 1992 založil
Její lom je napůl v katastru Měrotína a MladRoku 1920 byla postavena druhá
společnost Vitoul, v. o.
če, správní budova s výrobnou patří do Mlad- kruhová pec i úzkorozchodná drás. a společně s dcerou
če. Vápenka Vitoul, stálice u cesty z Litovle ha pro vozíky, kterými se rubanina
Miroslavou a synem
na Bouzov, slaví letos sté výročí od svého přivážela z lomu do továrny. Ve
Ladislavem začal psát
založení. Pojďme se tedy ohlédnout za její 30. letech byla zahájena i výroba
novou etapu rozvoje
minulostí i dozvědět se něco o její současnosti. omítek, byl také postaven druhý
rodinné firmy. V roce
Logo firmy, kutající permomlýn na zpracování vápence na
1994 proběhlo vypořádáník, je dílem jejího zakladavápenný hydrát.
ní majetku mezi společJak to začalo
tele Josefa Vitoula. PostaZačalo to na hoře Skalka u Měrotína, kde se
Již ve 20. letech vznikly bytové
níky a firma se transforvičku složil z písmen V a M,
vápenec těží už od poloviny 18. století. Olo- domy pro zaměstnance. V té době
movala na Vápenku
moucká římskokatolická kapitula, jíž pozemek pracovalo ve vápence na padesát dělníků, a Vitoul, s. r. o., kterou dodnes vlastní, vede
patřil, jej občas pronajímala k těžbě, tehdy když r. 1939 Josef Vitoul předával podnik a řídí Ing. Ladislav Vitoul.
ještě náročné, manuální. Vápno se pak vypalo- synu Ladislavovi, bylo jich už osmdesát. NeTak, jak se vyvíjely technologie, vyvíjelo se
valo v milířích. Roku 1913 byl však tento zřídka jde o rodiny, které jsou ve vápence i množství vytěženého a zpracovaného vápenzpůsob výroby vápna z rozhodnutí okresního zaměstnány už v několikátém pokolení.
ce. V současnosti je to 85 tisíc tun za rok ve 13
hejtmanství zakázán.
druzích jemnosti. Přímo v lomu přitom pracuje
V únoru téhož roku byla uvedena do provouž jen osm lidí. Celkem firma zaměstnává 36
Těžké časy
zu železniční trať mezi Litovlí a Mladčí. Tyto Zakladatel firmy zanechal svému synovi zá- pracovníků, osmnáct specialistů (např. hydroskutečnosti inspirovaly Josefa Vitoula z Měro- vod v nelehké době. Druhá světová válka při- geolog, bezpečnostní technik a důlní geolog)
tína k tomu, že si vzal půjčku, se společníky nesla omezení výroby, na chodu podniku se pro ni pracuje externě.
od kapituly lom koupil a již v březnu zahájil svou prací podíleli i trestanci z Mírova.
pokračování na str. 7
výstavbu kruhové pece k pálení vápna. Březen
Sotva pominuly komplikace způsobené vál1913 je tak považován za dobu založení vá- kou, přišel rok 1948. Ještě v únoru byl podnik
penky.
znárodněn. Stal se součástí n. p. Moravskoslezské cementárny a vápenice Brno. Jeho teď
už bývalý majitel v něm zůstal do r. 1952 jako
Rozvoj
Za 26 let, kdy Josef Vitoul vápenku vedl, byla národní správce, pak se musel i s rodinou vyvýroba přerušena jen na dva roky, v období stěhovat.
1. světové války. Mnohé se změnilo od počátVápenka se však dále rozvíjela. Přibyly nové
ků firmy, kdy majitel vápenky objížděl na kole mlýny, a i když bylo v 70. letech na základě
vesnice a pokřikem „Vápno Vitoul Měrotín“ rozhodnutí vlády zastaveno pálení vápna, dozískával zákazníky. Jak vzpomíná současný sahovala roční produkce vápence např. v roce
ředitel Ing. Ladislav Vitoul, „tak ve Vyškově 1980 80 tisíc tun. Firma měla tou dobou kolem
reklama zakladatele firmy Josefa Vitoula
prodal vápno, které ještě nebylo vypáleno.“
devadesáti pracovníků.
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INFORMACE

Ozdobme svoje město

Zadejte kulturní akce na web

Vážení občané, dovoluji si Vás jménem vedení města Litovel informovat, že budeme velmi potěšeni, pokud se v oknech Vašich domovů
objeví více květin a v celém městě přibude více zeleně. A proto,
v souladu se záměrem vedení města podporovat rozvoj zeleně, a tím i
zkvalitnění životního prostředí nás všech, si Vás dovoluji vyzvat
k výzdobě Vašich oken, abychom všichni společně přispěli ke krásnějšímu vzhledu našeho města a okolí. Rovněž město Litovel připravuje
novou květinovou výzdobu ve městě. Věřím, že tato naše společná
snaha povede zdárným směrem.
Ing. Zdeněk Potužák, starosta

Na webu města Litovle (www.litovel.eu) mohou zájemci o veřejné
dění sledovat také aktuální a průběžně aktualizovaný kalendář akcí. Od
dubna je nově možné, aby do tohoto seznamu přidávali své akce sami
pořadatelé. Pokud na hlavní stránce otevřou Kalendář akcí, a poté zvolí
možnost Přidat novou akci, mohou do jednoduchého formuláře zadat
potřebné údaje, a to včetně plakátu, odkazů na jiné stránky, fotografie
atd. Věříme, že se tak podaří vytvořit co nejobsažnější, nejkompletnější
přehled o všech kulturních, sportovních a společenských událostech,
jež se v našem regionu odehrávají.
Od dubna má nové, přehlednější webové stránky také Městský klub
Litovel. Najdete je na adrese www.mklitovel.cz. I jejich součástí je
aktuální kalendář akcí.
red.

Zamýšlené opravy silnic
17. dubna projednalo vedení města se Správou silnic Olomouckého
kraje nejdůležitější požadavky na opravy a údržbu silnic na Litovelsku.
Správě silnic byly prezentovány následující potřeby: rekonstrukce
povrchu vozovky v ulici Dukelské, oprava výtluků v silnici na Nové
Zámky, v Unčovicích a v Březovém, oprava propadů v dlážděné cestě
v Nasobůrkách, kde je třeba opravit rovněž autobusový záliv a most
přes potok Loučku, oprava cesty v Rozvadovicích. V Myslechovicích
budou ve spolupráci s TS opraveny kanalizační vpustě. Na silnici přes
Tři Dvory, s jejíž generální opravou SSOK počítá v příštím roce, budou opraveny výtluky.
SSOK přislíbila řešení těchto nedostatků, přesný termín realizace
zatím není stanoven.
V závislosti na získání dotací je naplánováno vybudování autobusových zálivů v Rozvadovicích a Unčovicích. Z rozpočtu města se provedou drobnější, lokální opravy komunikací v Chudobíně, Třech Dvorech, Nasobůrkách a Rozvadovicích. Vybuduje se nový autobusový
záliv v Nasobůrkách u Alibony a upraví se autobusová zastávka u Nové Vsi.
red.

Ve městě Litovli a v místních částech bylo v průběhu
měsíce dubna zaznamenáno mj. i spáchání těchto činů:
Dne 2. 4. v době kolem 14. hodiny odcizil dosud neznámý pachatel pánské horské jízdní kolo před barem na nádraží v Litovli.
V době mezi 13. hodinou dne 5. 4. a 7.20 hodinami dne 6. 4. dosud
neznámý pachatel rozbil skleněnou výplň dveří automobilu na straně
řidiče a vloupal se do vozidla Mercedes Sprinter zaparkovaného na
ulici Severní v Litovli. Odcizil odsud navigaci a vysílačku s reproduktorem.
V době mezi 15. hodinou dne 7. 4. a 14.30 hodinami dne 10. 4. poškodil neznámý pachatel zámek branky a vstupní dveře do zahradní
chatky v Litovli.
Dne 8. 4. v 19.50 hodin bylo zjištěno, že dosud neznámý pachatel
bez použití násilí vnikl do sklepních kójí domu na sídlišti Karla Sedláka v Litovli a odcizil zde dámské jízdní kolo s dětskou sedačkou.
Dne 14. 4. mezi 15.50 a 16 hod. odcizil dosud neznámý pachatel
pánské jízdní kolo zamčené před prodejnou Penny v Litovli.
Policie ČR

MĚSTSKÁ TELEVIZE – VYSÍLÁNÍ V KVĚTNU
premiéra:
reprízy:

středa 1. 5. v 18.45 hod.
středa 15. 5. v 18.45 hod.
středa 29. 5. v 18.45 hod.
denně v 6.45, 11.00, 18.45 a 23.00 hod.

Výměna řidičských průkazů
V letošním roce končí platnost
řidičských průkazů vydaných od
1. 1. 2001 do 30. 4. 2004. Nečekejte tedy na prosincové fronty
na odboru dopravy a požádejte
o výměnu řidičského průkazu již
nyní.
Při výměně průkazu předložíte: dosavadní řidičský průkaz,
jedno foto odpovídající současné
podobě o velikosti 3,5 x 4,5 cm
(čelní pohled), platný občanský
průkaz nebo cestovní pas. Vydání řidičského průkazu trvá 20 dní. Pokud nedošlo k žádné změně, nebude žadatel platit žádný správní poplatek.
Ing. Pavel Filípek, odbor dopravního a silničního hospodářství

Regio kavárna a potraviny Ječmínek
náměstí Přemysla Otakara 785, Litovel
Cukrárna a kavárna na náměstí Přemysla Otakara je opět otevřena
a obohacena o kvalitní potraviny a pečivo
od regionálních výrobců a farmářů.
Motto: Víte, co jíte.
Nabízíme:

 kvalitní zmrzlinu od firmy Adria Gold
 chlebíčky a saláty od firmy Grand lahůdky
 ovocné mošty značky Ovocňák a mošty z Mezic
 točené pivo Litovel a kofolu
 zákusky ze Střelic a Libiny
 pečivo z pekařství Vašíček ze Zábřehu

 tvarůžky z Loštic, sýry od sýrárny Orrero a z Miltry
 čerstvé mléko, smetanu, zákys, máslo
 produkty regionálních farmářů
(uzeniny, med, kozí a ovčí sýry, těstoviny a další)
 regionální kávu
 a mnoho dalšího

on-line: http://infokanal.litovel.eu

Poznámka
Pokud vás v tématu minulého měsíce věnovanému pěstitelům zaujaly
rostliny, které pěstuje Jan Holub z Hvozdečka, a přemýšlíte o zasazení
třeba kanadských borůvek, maliníku či brusinky, nemusíte jezdit až do
Olomouce. Dozvěděli jsme se, že výpěstky tohoto zahradníka se prodávají i v litovelské Pinii.
red.

pondělí – sobota
neděle

tel.: 731 677 353

Provozní doba
7.00–18.00 (kavárna od 10.00)
10.00–18.00
Kontakt
e-mail: dvorakova@jecminek-litovel.cz

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

VYNESENO Z RADNICE
46. schůze Rady města Litovel, konaná dne 21. března 2013
Rada města Litovel projednala a schvaluje:
 uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a Moravskou cestou (Litovelsko – Pomoraví), o. s., Červenka, na zajištění služeb
souvisejících s realizací Hanáckých farmářských trhů v Litovli,
které se budou konat dne 8. 6. 2013 a 14. 9. 2013 v parku před
muzeem a dne 13. 12. 2013 na náměstí Přemysla Otakara v Litovli.
Cena díla činí 30 000 Kč.
 uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi městem Litovel
a firmou Geocentrum, spol. s r. o., Olomouc, na akci Revitalizace
Třídvorky – I. etapa. Předmětem dodatku je rozšíření zakázky o objekt
cyklostezky Litovel – Tři Dvory.
 uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a DS GEO projekt
Olomouc – Ing. Petr Doležel na zajištění projekční přípravy akcí Litovel, stavební úpravy místní komunikace Javoříčská a Litovel, stavební
úpravy místní komunikace Rybníček
 uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a panem J. P. ze
Šumic. Předmětem smlouvy je repasování hodinového stroje, doplnění
scházejících dílů, konzervace a zpětná montáž na radniční věž.
47. schůze Rady města Litovel, konaná dne 11. dubna 2013
Rada města Litovel projednala a schvaluje:
 zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 176/9 orná půda,
o rozloze 0,9967 ha, v k. ú. Haňovice (prostory bývalé cihelny), vlastnický podíl města 1/1, na dobu neurčitou, s roční výpovědní lhůtou
vždy k 30. září běžného roku, za minimální nájemné ve výši 1 555 Kč.
Pozemek je určen k zemědělskému využití.
 zveřejnění záměru odprodeje pozemku parc. č. 56/4 orná půda, o výměře 1 992 m2, v k. ú. Nasobůrky, za účelem výstavby rodinného domu
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 žádost ředitelky ZŠ Litovel, Vítězná 1250 a souhlasí se změnou
užívání jedné místnosti v prostoru bazénu v základní škole. Místnost bude pronajata za účelem poskytování masérských služeb.
 schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a společností GHC regio, s.r.o. na zpracování a podání kompletní žádosti
o dotaci na projekt Rekonstrukce radniční věže v rámci 41. výzvy
ROP Střední Morava
 schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a společností GHC regio, s. r. o. na zpracování a podání kompletní žádosti
o dotaci na projekt Revitalizace historického centra města Litovel
– náměstí Přemysla Otakara v rámci 41. výzvy ROP Střední Morava
 uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a společností VIS
– Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r. o. na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na akci Kanalizace Litovel
– napojení místních částí Rozvadovice, Unčovice, Víska
Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit:
 rozpočtovou změnu 300 tisíc Kč na rekonstrukci omítky průčelí kostela Církve československé husitské v Chudobíně
 přidělenou státní finanční podporu z Ministerstva kultury ČR ve výši
200 000 Kč na obnovu části městských hradeb v Litovli – lokalita Jungmannova a zařadit do rozpočtu města akci Rekonstrukce městských
hradeb v Litovli – úsek B – C, část a) o celkových finančních nákladech
680 768 Kč.
výběr redakce

Obec Haňovice prodává stavební pozemky.
Jde o dva stavební pozemky v části Dolní Konec.
Cena za 1 m2 činí 400 Kč.
Zájemci se mohou informovat na OÚ v Haňovicích
nebo na www.hanovice.cz.

Naléhavé upozornění pro podnikatele
v silniční motorové dopravě: Lhůta končí 31. 5.
Jak jsme již téměř před rokem informovali, s novelou zákona o silniční
dopravě se k 1. 6. 2012 změnil též zákon o živnostenském podnikání,
a to konkrétně jeho příloha č. 3, kdy je nově koncesovaná živnost
– silniční motorová doprava – dělena pouze na čtyři druhy. Na nákladní
dopravu provozovanou vozidly s největší povolenou hmotností do 3,5
tuny, resp. nad 3,5 tuny, a osobní dopravu provozovanou vozidly
s obsaditelností více než 9 osobami včetně řidiče, resp. nejvýše 9 osobami včetně řidiče.
Důrazně upozorňujeme, že každý dopravce provozující tzv. těžkou
dopravu „velkými vozidly“ je povinen o změnu požádat sám v rámci
vlastní iniciativy. Na tuto změnu koncesované živnosti novela zákona
o silniční dopravě stanovila roční lhůtu, která končí dne 31. května
2013!!!

Pokud si dopravce sám nepožádá na živnostenském úřadě o změnu
své koncese v souladu s novelou zákona do stanoveného termínu, pak
mu bude k 1. červnu 2013 rozsah jeho koncese živnostenským úřadem
snížen pouze na rozsah provozování dopravy „malými vozidly“, tedy
pouze pro nákladní vozidla do hmotnosti 3,5 tuny, resp. v případě osobní dopravy pouze pro přepravu nejvýše 9 osob!
Bližší informace k uvedené problematice získáte a vše vyřídíte na
Obecním živnostenském úřadě Litovel, budova Havlíčkova 818
v úřední dny pondělí a středu v 7.00–11.30 hod. a 12.00–17.00 hod.
a samozřejmě i v ostatní dny. V tom případě však vzhledem k možné
kontrolní činnosti pracovníků mimo kancelář doporučujeme dohodnout
návštěvu na tel.: 585 153 246 nebo 248–250 nebo e-mailem na adrese
zivnostenske@mestolitovel.cz.
ObŽÚ Litovel

ADVOKÁT
se sídlem na náměstí Přemysla Otakara 753 v Litovli
(budova Městského klubu Litovel)

JUDr. MILUŠE CALÁBKOVÁ
zapsaná u ČAK v Praze pod č. reg. 3762, IČO 66223245
poskytuje právní pomoc v oblasti práva rodinného,
občanského, pracovního, obchodního
úřední hodiny kanceláře:
pondělí–čtvrtek: 8.30–12.00 13.00–17.00
pátek: 8.30–13.00
možnost sjednat poradu i mimo tyto úřední hodiny
tel. 585 341 357, 602 533 323
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Stalo se v Litovli
výročí na květen 2013
 8. 5. 1813 vypukl v domě řemenářského
mistra Františka Protze (v Boskovicově ulici
naproti kinu) velký požár, při kterém byla
poškozena i radniční věž, ale zejména shořely
domy v ulici Boskovicově, Havlíčkově a
1 máje až po výstavnou Olomouckou bránu.
Na jejím místě byla pak postavena jen malá
branka. Oprava radniční věže po požáru se
uskutečnila až v roce 1823. Na domě č. 706
v ulici 1. máje najdeme připomínku tohoto
požáru. Roku 1813 se slavilo také 950. výročí
příchodu věrozvěstů, proto je na domě reliéf
právě s těmito světci a nápisem s chronogramem, který říká: V jubilejním roce sv. Cyrila
a Metoděje byl tento dům požárem zpustošen
a pak vystavěn Janem Kassiem Güntrem.
 3. 5. 1863 se narodil Vladimír Novotný.
Roku 1904 se stal ředitelem nově zřízené
dívčí měšťanky v Litovli. Redigoval Litovelský kraj, byl městským radním, působil
v řadě spolků. Po
založení Krajinské
muzejní společnosti
se stal jejím prvním
jednatelem. Když
byla roku 1929
přestěhována stará
registratura do přízemí muzejní budovy, ujal se pořádání
nepřehledné změti
zatuchlých papírů.
Výtěžky svého archivního studia ukládal v článcích v Litovelském kraji. Zemřel 17. 2. 1936.
 27. 5. 1923 byl v Chudobíně za účasti biskupa Gorazda položen základní kámen ke
stavbě kostela církve československé husitské. Z Litovle se vypravil mohutný průvod
věřících, slavnosti se zúčastnil i patriarcha
Dositej a množství významných hostí. Také
Litovel se chystala na stavbu čs. kostela,
16. 3. byla podepsána kupní smlouva na budovu staré sokolovny.
 27. 5. 1933 se v Července narodil Jan Marek. V letech 1956–1959 byl členem orchestru divadla D 34 a primáriem Kvarteta D 34.
V letech 1957–1962 byl druhým koncertním
mistrem Pražského komorního orchestru bez
dirigenta, pak až do roku 1993 členem České
filharmonie. V roce 1999 sestavil Litovelské
kvarteto z neprofesionálních umělců, které
jsme slyšeli při příležitosti stého výročí litovelského gymnázia.
 30. 5. 1953, po nástupu nového prezidenta
Antonína Zápotockého, přišla měnová reforma. Výměna peněz zcela znehodnotila úspory občanů. Obnosy do 300 Kč se měnily
v poměru 1:5, vyšší částky ale 1:50. V litovelském okrese bylo vyměněno 34 400 osobám 123 milionů starých Kčs. V poměru 1:5
bylo vydáno 2,048 miliony Kčs, v poměru
1:50 pak 2,277 miliony Kčs. Současně byl
zrušen přídělový systém na textil a potraviny
s vázaným a volným trhem (tzv. dvojí ceny).
Lubomír Šik
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Seniorklub informuje
Březen – za kamna vlezem! To možná ti, kteří
se poddávají letošní zvláštní zimě, pro litovelské seniory to ale neplatí. My jsme vzali jiné,
mladší tvrzení: Březen – měsíc knihy, a Městská knihovna Litovel nám k tomu připravila
zajímavou prezentaci. Paní Lenka Nedopilová
si připravila historický exkurz do dějin litovelského knihovnictví i do historie a současnosti
krásné renesanční budovy knihovny, poté nás
jí provedla a doprovodila údaji o počtu svazků, čtenářů i výpůjček. Škoda jen, že se nás
nesešlo mnoho (mnozí si jistě dělali alibi nevlídným, ještě zimním počasím).
To by ale neobstálo před hodnocením další
akce – tanečního odpoledne s tématem Vítání
jara a loučení se zimou. Jarní počasí už pomalu nabíralo na síle a kdo ještě seděl doma,
udělal chybu. Vše bylo precizně připraveno:
občerstvení, vystoupení mažoretek, hudba, jen
těch seniorů bylo po čertech málo. Pro 62
účastníků ztrácí vynaložené úsilí spojené
s přípravou akce smysl. Výmluvy typu „proč
je to po Velikonocích“ jsou stejně nejapné
jako „proč je už moc teplo“ nebo „ještě stále
zima“. Zavděčit se většině asi není v našich
silách. O pořádání podobné akce v roce 2014
budeme ještě hodně uvažovat. Pomozte i vy
svými nápady, jak vše lépe a efektivněji uspořádat. Přesto chceme poděkovat všem členům
Samosprávy a také paní Vlaďce Drešrové,
Anně Eliášové, Vlastě Farníkové a Marii Zámečníkové za pomoc při přípravě občerstvení
a potom i při úklidu. Zvláště pak paní Jaroslavě Köhlerové za zajištění občerstvení i vystoupení mažoretek – taneční skupiny DDM
Litovel KASTER Neposední andílci (4-6leté
děti) a sólových vystoupení Natálie Timpové
(10 let) ze skupiny KASTER a Moniky Plškové (14 let) ze skupiny LINET BELLS. Uznání
patří choreografii vystoupení, které připravila
paní Petra Fingerová.

Další z prezentací spolupracujících organizací bylo představení Mikroregionu Litovelsko, dobrovolného sdružení 22 obcí regionu,
které připravila manažerka sdružení, pracovnice MěÚ Litovel, paní Eva Vaňková. Ze spotů
jsme se dověděli o činnosti sdružení, jeho
akcích a mohli si tipnout, zda známe památníky padlých v obou světových válkách, které
jsou takřka v každé vesnici v okolí. Seniorklub si spolupráci se sdružením velmi pochvaluje. Na mnohých z jeho akcí tvoří senioři převažující počet návštěvníků či diváků. Ve
spolupráci chceme dále aktivně pokračovat.
Z akcí na květen připomínáme prezentaci
Muzejní společnosti Litovelska, o. s. a MAS –
Moravské cesty ve středu 15. 5. od 16 hodin
v Muzeu Litovel a zájezd do Lednice a Mikulova ve středu 22. 5. s odjezdem v 6 hodin
z náměstí.
V pátek 17. května vystoupí ve Velkém sále
Záložny Tomáš Kočko s orchestrem od 19
hodin s melodiemi blízkými našemu naturelu.
Doporučujeme všem návštěvu.
U příležitosti 5. výročí existence Seniorklubu Litovel byli členové Samosprávy pozváni
na zasedání Rady města Litovel. Řešily se zde
některé požadavky vůči městu a problémy
s nedostatkem prostor pro náš klub. Současně
bylo vysloveno uznání za činnost, kterou Seniorklub pro aktivní život části obyvatel města
připravuje a pořádá, vyslovena další podpora
i snaha řešit případné problémy.
Milou povinností je předat poděkování
z Novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc za pletené oblečení pro předčasně narozené děti na tomto oddělení. Směřuje hlavně k iniciátorce akce paní Janě Kabelíkové a dalším „pletařkám“ Marii Ščučkové,
Martě Absolonové, Aleně Koubkové a Jaroslavě Köhlerové.
hj

Po stopách mlýnů
soutěž pro žáky a studenty
Nadační fond Jičín – město pohádky, Střední
škola aplikované kybernetiky, s. r. o. Hradec
Králové a deník Právo vyhlásily u příležitosti
23. ročníku festivalu Jičín – město pohádky
soutěž Po stopách mlýnů.
Zadání
Natočit krátkou videoprezentaci, ve které
bude představen zajímavý mlýn z vašeho
okolí či cest.
Podmínky

 soutěž je určena pro žáky ZŠ a studenty SŠ
a VŠ, jednotlivce i týmy
 videopohlednice o délce 1–2 minuty by
měla předat základní či zajímavé sdělení
o mlýně, příp. další důležité informace
 video musí obsahovat závěrečné titulky,
v nichž bude uvedeno jméno tvůrce, datum
vytvoření, použité materiály
 odborná porota bude posuzovat obsah videa,
nápaditost, jazyk, celkový a technický dojem

Uzávěrka soutěže
31. července 2013
Kam doručit
Videopohlednici, fotografie a vyplněnou přihlášku (vše s uvedeným názvem videa
a jménem mlýna):
 pošlete na DVD na adresu Nadační fond
Jičín – město pohádky, Denisova 400, 506 01
Jičín
 nebo zašlete odkaz ke stažení na e-mail
dominik.maly@pohadka.cz
Vyhlášení vítěze

 proběhne v rámci festivalu Jičín – město
pohádky v sobotu 14. září na Valdštejnově
náměstí v Jičíně
 nejzajímavější videopohlednice budou zveřejněny na adrese videomlyny.pohadka.cz
Další informace a přihláška
www.pohadka.cz/souteze/po-stopach-mlynu
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Kniha na tento měsíc

Akce MSL

Proměny hradu Bouzova
Zuzana Šulcová
a Sylva Marková

Seniorklub Litovel
15. května v 16 hodin
Na objednávku Seniorklubu Litovel se ve
středu 15. května ve výstavních prostorech
litovelského muzea uskuteční prezentace
práce Muzea Litovel (Mgr. Zdeňka Frištenská), Muzejní společnosti Litovelska, o. s.
(Mgr. Robert Najman) a MAS Moravské
cesty, o. s. (Julie Zendulková). Vítáni jsou
všichni zájemci o činnost zmíněných organizací nejen z řad seniorů.

Hrad Bouzov je jednou z dominant a turisticky oblíbených cílů našeho kraje. Vyhledáván
návštěvníky byl ještě jako zřícenina, tedy
v době před svou romantickou přestavbou. Tu
inicioval velmistr Řádu německých rytířů
arcivévoda Evžen Habsburský. Realizována
byla podle návrhů mnichovského architekta
Georga von Hauberrissera v letech 1896–1912
tak, aby na hradě vedle soukromých prostor
arcivévody vzniklo řádové muzeum přístupné
návštěvníkům.
Obrazová publikace, kterou v r. 2012 vydal
Národní památkový ústav, zachycuje proměny
hradu ve třech kapitolách. V první z nich jsou
současné fotografie zkombinovány s původními Hauberrisserovými plány. Druhá představuje fotografie z doby před přestavbou a při
přestavbě. Třetí kapitola pak zahrnuje dobové
pohlednice z hradního archivu.
hk

Jazykové okénko

Byste
Správné tvary podmiňovacího způsobu jsou
tyto: já bych, ty bys, on by, my bychom, vy
byste, oni by.
Od těchto základních tvarů jsou odvozeny
i složené tvary s kdyby, aby:
kdybych, kdybys, kdyby, kdybychom, kdybyste,
kdyby;
abych, abys, aby, abychom, abyste, aby.
Tyto tvary, ve kterých současní uživatelé
jazyka už nevidí logiku, a proto je nahrazují
nesprávnými podobami se slovesem jste (př.
aby jsi, aby jste), jsou pozůstatkem historického minulého času zvaného aorist, který čeština měla až do 14. století.

Dokumentace litovelské minulosti
na městském hřbitově
18. května ve 14 hodin
Zveme všechny zájemce na úvodní komentovanou vycházku po litovelském hřbitově.
Začínáme ve 14 hodin po příjezdu autobusu,
který pravidelně v sobotu jezdí na hřbitov
z točny u autobusového nádraží se zastávkami Litovel, ul. Palackého a Chořelice. Po
skončení akce (cca v 15.30 hodin) je zajištěna i zpáteční doprava. Úvodní slovo uslyšíte
v obřadní síni a následně se s Marií Hrubou
vydáme na prohlídku hřbitova se zastaveními u jednotlivých hrobů. Vzpomínky a připomínky pamětníků jsou vítány.
O mapování hřbitova, ze kterého bude prohlídka vycházet, se dozvíte víc na straně 6.
Zájezd Muzejní společnosti Litovelska
do Zlatých Hor a okolí
22. června
Muzejní společnost Litovelska, o. s. připravuje na sobotu 22. června celodenní autobusový zájezd s názvem Zlaté Hory a okolí
s programem návštěvy zlatorudných mlýnů,
prohlídkou města, muzea, poutního místa
a příp. dalších zajímavostí. Závazné přihlášky a zaplacení zájezdu očekáváme nejpozději do neděle 9. 6. v Muzeu Litovel u Mgr.
Zdeňky Frištenské nebo Mgr. Roberta Najmana. Bližší informace získáte v muzeu.
Výbor MSL
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Stalo se ve světě
výročí na květen 2013
 29. 5. 1453 dobyli Turci Konstantinopol,
a po desetiletích bojů tak způsobili zánik
Byzantské říše, nazývané též Říše východořímská. Ve své tisícileté historii sloužila jako
výspa křesťanství a obrana Evropy před vniknutím islámu. Bylo to jedno z největších obchodních středisek své doby. Velký vliv měla
na umění, architekturu, právo i politický systém velké části Evropy a Středního východu.
Její zánik je tak (vedle roku objevení Ameriky) považován za datum konce středověku.
 12. 5. 1743 byla tehdy šestadvacetiletá
rakouská panovnice Marie Terezie jako první žena v historii korunována na českou
královnu. Potvrdila tak svůj nárok na české
země, součást říše, kterou jí odkázal její otec
tzv. pragmatickou sankcí, jíž zavedl nástupnictví na trůnu i pro ženy. Z války o rakouské
dědictví, jež jí někteří evropští panovníci
nechtěli přiznat, vyšla Marie Terezie vítězně,
a mohla tak na českém trůně nahradit bavorského kurfiřta Karla Albrechta, který se nechal provolat českým králem roku 1741.
 18. 5. 1923 zahájil své vysílání československý rozhlas, tehdy pod názvem Radiojournal. Prvním odvysílaným pořadem byl
hodinový koncert. Vysílalo se ve 20.15 hodin
z vojenského stanu v Praze-Kbelích. Československo se tak po Velké Británii stalo druhou evropskou zemí s pravidelným rozhlasovým vysíláním. V prosinci 1924 se sídlo rozhlasu přesunulo na Vinohradskou třídu, kde
sídlí dodnes.
 1. 5. 1953 zahájila své vysílání československá televize přenosem ze Studia Praha
v Měšťanské besedě v Praze. Od 25. 2. 1954
bylo vysílání již pravidelné. Nejprve jen tři
dny v týdnu, od konce roku 1958 už se však
vysílalo každý den. Již r. 1955 byl odvysílán
první přímý přenos, a sice hokejový zápas.
První barevné vysílání proběhlo v roce 1970.
 29. 5. 1953 novozélandský horolezec Edmund Hillary a nepálský šerpa Tenzing Norgay jako první lidé na světě zdolali Mount
Everest, nejvyšší horu světa (8 848 m n. m.).
Na základě Tenzingova vyprávění vyšla roku
1955 kniha Muž z Everestu. Edmund Hillary
byl oceněn Řádem britského impéria. O 22 let
později, 16. 5. 1975, vystoupila na vrchol
první žena, Japonka Džunko Tabei. 8. 5. 1978
uskutečnili Reinhold Messner a Peter Habeler
první výstup bez umělého kyslíku.

Every cloud has a silver lining.
Každý mrak má stříbrný okraj.
(anglické přísloví)

Edmund Hillary a Tenzing Norgay

INFORMACE
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Dokumentace litovelské minulosti na městském hřbitově

V minulém roce začala na litovelském hřbitově poměrně rozsáhlá likvidace hrobů. Ne
proto, že by se nedostávalo místo pro hroby
nové, ale proto, že přes opakovaná upozornění
za ně nikdo nezaplatil nájem. (Umožňuje to
zákon o pohřebnictví a začalo ho využívat více
měst a obcí.) Odstraněny byly náhrobky, které
se rozpadaly a hrozilo poškození sousedních
hrobů. Zde bylo rozhodnutí přijato jistě s povděkem. V mnoha případech však byly zrušeny hroby sice zanedbané, ale jen pro nezaplacený poplatek, což vzbudilo značnou nevoli
mezi občany. Obraceli se na nás, členy Muzejní společnosti Litovelska i Letopisecké komise
s připomínkami k necitlivému přístupu městského úřadu. K celé záležitosti se kriticky
vyjádřil i historik a dlouholetý kronikář města
pan Lubomír Šik.
Tak se všechny zainteresované strany sešly
k jednání. Na jedné straně litera zákona
(úředníci MěÚ mají pro kritizovanou činnost
oporu v zákoně) a nedostatek financí (na údržbu starých hrobů se jich prý nedostává). Na
straně druhé historie, paměť i estetika. Jsou
zde přece pochováni lidé, kteří tvořili historii

města, ať starostové či váleční hrdinové, ale hlavně lidé,
kteří zde žili obyčejné životy. Řemeslníci, obchodníci,
majitelé živností, lékaři,
povozníci, služky, zakladatelé spolků. Jsou mezi nimi
i lidé, na něž se v dobrém
nevzpomíná, ale i ti se do
historie
města
zapsali
a vymazat je nemůžeme.
Zrovna tak jako nemůžeme
vyjmout z rodinné mozaiky
střípek pradědečka, jenž
prohrál v kartách pekárnu či
propil grunt, nebo prababičky, která utekla k cirkusu. Všichni jsou členové rodiny, ať se nám to líbí nebo ne. Prostě,
jak se praví v jedné písni – ...jedni jako druzí,
sedláci, podruzi, na hřbitově budou spát...,
mezi námi shoda, ať pohltí voda všechny vády,
sváry, hněv – i když nejsme všichni česká
krev.
Jenže kdo a kde je pochovaný, až na výjimky nevíme, dokumentace neexistuje. Až odejdou i současní pamětníci, povědomost se
vytratí a další generace mohou jen rozpačitě
pokrčit rameny. A estetika? Také není zanedbatelná. Volná místa, i když jsou upravená,
tak vypadají nepřirozeně. Cizí návštěvníci se
domnívají, že u nás došlo z nějakého důvodu
k poklesu půdy a propadu hrobů. Vysvětluje se
těžko, chápe ještě hůř.
Na základě výše uvedeného padlo rozhodnutí. Muzejní společnost Litovelska v součinnosti s Letopiseckou komisí zajistí dokumentaci
celého hřbitova, a od ní se pak budou odvíjet
další kroky. Projektu se zpočátku účastnili
i studenti GJO, spolupráce však z různých
důvodů měla jen krátké trvání. A tak jste pak
viděli jen členy Muzejní společnosti s blokem,

Půjčky z Fondu pro rozvoj bydlení
Rada města Litovel vyhlašuje výběrové řízení
k poskytnutí půjček na opravy a modernizaci
bytového fondu.
Prodloužená lhůta pro podání žádostí
o půjčku běží od 12. 4. do 10. 6. 2013.
Podané žádosti budou předloženy Radě
města Litovel, která ty, jež budou kompletní

ŽÊVOT JE KRÁSNÉ!…
Z HANÁCKÉ AMBASÁDÊ
PRO LITOVEL
A OKOLI

Mosime temo věřet!
Šak ono to nejak dopadne

a v souladu se „Zásadami“, předloží ke schválení Zastupitelstvu města Litovel.
Půjčky jsou určeny majitelům bytů a domů.
Podrobnější informace spolu s žádostí
o půjčku můžete získat denně u Bc. Dity
Štefánkové v budově radnice, 1. poschodí,
dveře č. 24, tel. 585 153 126.

Název/účel

fotoaparátem, popřípadě zubním kartáčkem
a lupou. Opsat údaje z nových náhrobků bylo
snadné, z těch starých dobrodružné. Vídali jste
nás, jak je čistíme a snažíme se mizející texty
přečíst. V každé sekci jsou hroby, u nichž jsme
se „zasekli" a ne vždy byli úspěšní. Naši činnost ukončil až první sníh, ale i tak se nám
podařilo zmapovat polovinu hřbitova a některé
objevy byly opravdu významné.
Hřbitovy jsou bohatou studnicí informací.
Kroutíte nevěřícně hlavou? Přesvědčte se sami. Můžete zde sledovat vývoj pravopisu. Jak
se uváděly tituly, způsob psaní dat narození
a úmrtí, použité typy písma. A demografie?
Co se stalo, že zemřelo v jednom období tolik
dětí, jaká epidemie tu asi byla? Odkud se vzalo určité příjmení a proč zase jako létavice
zmizelo? Proč jsou někde pochovány jen ženy? Je to matka s dcerou nebo snachou a co se
stalo s muži? Nebo vás zajímá historie kamenictví? Nejlépe začít na hřbitově. Kromě místní rodiny Spurných zjistíte další z Chudobína,
Konice, Olomouce i Prostějova. S tímto řemeslem souvisí i používaný materiál na náhrobky – žula, mramor různých barev, teraco.
Vidíte tedy, že na hřbitově můžete studovat
několik oborů lidské činnosti.
Za MSL a Letopiseckou komisi Marie Hrubá

Horní hranice Úrok Splatnost
půjčky
%
(roky)

1.

oprava fasády, zateplení, oplechování
v historickém jádru města

dům
byt

200 000

2

5

2.

oprava fasády, zateplení, oplechování

dům
byt

200 000

4

5

3.

vybudování nové bytové jednotky

byt

200 000

5

5

4.

napojení na hloubkovou kanalizaci

dům

30 000

3

3

5.

oprava střechy, nová střecha

dům

200 000

5

5

6.

výměna oken a vchodových dveří

byt

100 000

5

5

7.

modernizace bytu

byt

100 000

5

5

Meslim na ten čas! Představte si, že to pišo
a na náměsťó só eště dvě hromádke sněho.
Fšecko je to teda letos s tém počasim zhuro
nohama. E ti šamani só s předpovědima nešťastni, nále – to néni potřeba. Slešele ste to?
Stěhovavi ptáčci, co litajó až kdese do Norska,
si o nás na polich oddéchle, ať tam v té země
nezmrznó, a viděle sme, že čápi naši litovelšti,
na Vitězné, měle zpožděni jak be smet. Deď
e me sme letos začénale tradičně s našém Přendite si splknót na první jarni deň – jednadvacátyho března – a prdlajs! ...
A vizete, dočkale sme se. Květen je to! Máj,
láske čas, berte to, jak se patři. Negde holt
člověk zabrble na to počasi, ale zpomeňte si,
co řikávale naši stařečci: „šak nespiché, ono
zas bode, jak má bet!“ A to je povel pro ovitáni jara – mosi člověk omět divat se, poslóchat,
vnimat to. A hlavně e ze slonečkem se smát
a to poosmáni rozdávat če předávat dál. Venko
eště teplo néni, ale o srdca se mužem zahřévat,
jenom dež se potkáme, pozdravime, zavoláme
na sebe. Jaro je krásny, a možná e tém
krásňéši, že na sebe nechalo letos čekat.
Mňéte se hezke. Z Hanácké ambasáde zdravime a já to podpišo – Váš Zdenek Brané.
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Sto let vápenky Vitoul
Vápenec se používá
také pro výrobu tenisových míčků a setkají se
s ním i sportovní střelci v podobě křehkých
asfaltových holubů.

Využití vápence
Spolu s dalšími popřevratovými změnami ve
firmě došlo i ke změně zaměření výroby.
Původní produkci mletého vápence pro Ostravsko-karvinské doly nahradila např. výroba
pro gumárenský průmysl. Vápenka je monopolním dodavatelem firmy, která pro Škodovku vyrábí gumové koberečky do aut. Leckdo
jistě neví, že v pneumatikách aut a traktorů je
obsaženo až 62 % vápence.
Hornina je také součástí směsí pro opravu
silnic a dálnic. V teplárnách a elektrárnách je
vápenec využíván při odsiřování. Zpracovává
se i v průmyslu plastikářském, sklářském,
chemickém, keramickém a jinde.
Zajímavé je jeho využití v zemědělství, a to
buď do hnojiv (kyselé půdy neutralizuje zásaditý vápenec) nebo jako příměs do krmiv,
jimž dodává vápník potřebný pro dobrý růst
kostí u zvířat.
Vápenka je i držitelem certifikátu ISO 9001,
14001 a KEZ. Její surovina se využívá i jako
součást produktů ekologického zemědělství.
Zajímavostí je, že asi 1,5 tuny nejjemnějšího vápence ročně dodává podnik pařížské
firmě Dior, která z něj vyrábí pořádně drahý
kosmetický pudr.

Zajímavosti
Návštěvníka vápenky
bezpochyby
zaujme
vnitřní naladění firmy.
Všichni zaměstnanci
firmy nosí slavnostní
hornické uniformy. Je
třeba vědět, že horníci
nepracují jen v dolech.
Podle horního zákona
jsou jimi nejen lidé pracující na důlních dílech, ale také pracovníci povrchové těžby –
třeba v lomech vápenky. Svou patronku svatou Barboru tak zdejší pracovníci každý rok
oslavují Dnem horníků.
Podle doby, po kterou ve firmě pracuje, je
zaměstnanci jednou za pět let udělen řád za
věrnost, příp. i medaile za mimořádné pracovní úsilí. Za svou práci jsou zaměstnanci odměňováni i dalšími benefity, mj. ve formě zajímavých dovolených.
Podle průzkumů bilanční zásoby vápence
v lomech je co těžit ještě dalších tři sta let.
Nedá se tedy vyloučit, že v roce 2113 budou
Litovelské noviny připomínat dvousté výročí
mladečské vápenky.
hk

Úspěch sboru Palora
Dne 12. dubna se v Uničově konalo krajské
kolo přehlídky středoškolských pěveckých
sborů. Úsilí, které jsme vynaložili k přípravě
náročného repertoáru, přineslo ovoce a my
jsme se umístili ve zlatém pásmu soutěžní
kategorie dívčích pěveckých sborů s povinnou
skladbou. Toto vítězství pro nás znamená
postup do celostátního kola, které se bude

konat na podzim v Opavě. Také jsme se zde
setkali s naším dlouholetým pěveckým partnerem – sborem KOS Pedagogické školy Litomyšl, se kterým jsme se účastnili několika
celorepublikových projektů, jako bylo rockové oratorium Eversmiling liberty nebo jazzová
mše Celebration Jazz Mass. V přestávce, kdy
všichni účinkující seděli v sále a čekali na
verdikt poroty, jsme byli pozváni sbormistrem
KOSu na pódium, abychom společně zazpívali několik skladeb. Už teď se těšíme na nové
projekty.
Toto naše další vítězství je pro sbor velkou
motivací. Zároveň je zapotřebí poděkovat naší
sbormistryni Mgr. Marcele Barvířové a její
kolegyni Mgr. Aleně Tiché za precizní přípravu našeho repertoáru.
A přejme si, ať to dáme i v celostátním
kole!
Helena Ženožičková, třída kvinta,
Gymnázium Jana Opletala Litovel

Odešli...
v době od 21. března do 20. dubna
Josef Kozák z Litovle (82 let)
Miroslav Dostál z Litovle (83 let)
František Hejl z Litovle (87 let)
Jaroslav Polách z Měrotína (82 let)
Jarmila Skácelová z Litovle (82 let)
MUDr. Miroslav Kotrle z Podolí (79 let)
Vladimír Růžička z Měrotína (82 let)
Jindřich Hubáček z Choliny (66 let)
Vlastimil Nikel z Choliny (66 let)
Oldřich Hubáček z Choliny (83 let)
Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Hrandop a Hlubinka.

Byli oddáni
v měsíci dubnu
Ľudmila Kralikova
z Kysuckeho Noveho Mesta
a Michal Spacil z Litovle
Barbora Konvalinkova z Horního Mesta
a Frantisek Jaros z Chorelic
Dne 27. kvetna
by se dozil 80 let
litovelsky rodak
pan Jan Marek,
ktery cely zivot zasvetil
hudbe.
Byl dlouholetym clenem
Ceske filharmonie
a Kroftova kvarteta jako vynikající houslista.
Vzpomínají na nej manzelka Mariana
a synove s rodinami,
sestra Bozena a Miloslava s rodinami.
Se smutkem v srdci
dekujeme vsem
príbuznym, kamaradum,
spoluzakum, pratelum
za ucast na smutecním
rozloucení
s panem Pavlem Machem.
Vase kvetiny a slova utechy byly dukazem,
ze na nej nezapomenete. Srdecne dekujeme za vsechny písemne kondolence.
V hlubokem zarmutku
manzelka Jana, synove Martin a Jakub
Registrovaná zdravotní sestra s 13letou
praxí hledá zaměstnání na hlavní pracovní
poměr v ambulantním provozu.
Tel: 724 209 771
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Rozvoj cestovního ruchu – perspektiva pro naše město
zamyšlení starosty
Jak dál, kde hledat nové cesty?
Jedna z cest je v chytrých hlavách:
inovace, vynálezy, prodávat a
živit se nápady.
Druhá je ve službách pro cestovní
ruch.

Po sametové revoluci se nám otevřel svět a my
jsme mohli poznávat cizí kraje, bavit se s místními lidmi, uspokojovat základní touhu člověka – poznávat.
Jak jsme se rozhlíželi víc, viděli jsme vedle
krásných míst v cizině i to, kolik lidí je zaměstnáno ve službách a jak se jim daří – podnikatelům i zaměstnancům. Neustále mě pronásledují závistivé myšlenky na to, kolik vyvezeme peněz na jih k moři, které nám nebylo
dopřáno, a do hor na lyžování. Hory nám sice
po obvodu země dopřány byly – ale kdyby
byly vyšší a byla na nich taková zima jako
v Alpách... Já jsem se učil lyžovat na Rampachu v Haňovicích a bruslit na litovelských
rybnících – dnes už to bohužel vlivem oteplení
není možné.
V posledních letech vidíme, že vznikající
nové firmy už nemají tisíce zaměstnanců, ale
jen desítky, stovky. Vývoj techniky a technologií dosáhl úrovně, kterou dávní filosofové
předpovídali. Zemědělci nás lehce uživí
s minimem pracovní síly, v průmyslu berou
lidem práci robotizované linky a levná asijská
produkce. Nezaměstnanost roste, lidé bez
práce ztrácí společenský kontakt, smysl života.

Moje myšlenky se v těchto souvislostech samozřejmě soustředí
na náš mikroregion, Litovelsko.
Turisté, rodiny s dětmi, by zde
jistě mohli strávit týden, ne jen
projet. Co můžeme nabídnout? Na
týden určitě pestrý program –
aktivní cykloturistiku třeba na
hrad Bouzov, do Mladečských a Javoříčských
jeskyní, do Náměště na zámek, do arboreta
v Bílé Lhotě, do Olomouce, druhého nejhistoričtějšího města v zemi, dále procházky
s průvodcem po CHKO Litovelské Pomoraví,
výjezd do Jeseníků. A potom řeku Moravu
s vodáckými službami, loděmi, kempy, rybolovem, místními gurmánskými specialitami.
A kolem penziony, hotýlky, dětská hřiště.
Vznikla by tak práce pro mnoho lidí. Zdůrazňuji – aktivní dovolenou – o tu roste zájem.
Cykloturistická sezóna v naší oblasti může
trvat i osm měsíců.
V našem městě nemáme hotel. Tedy máme,
na Záložně, ale zavřený. Potřebuje rekonstrukci, a na tu nemáme peníze. Navíc si myslím, že
by hotel měl provozovat soukromník a ne
město. Rodinné hotýlky, to je cesta. Musím
tak poděkovat aktivním občanům, kteří částečně vyplňují vakuum na trhu a nabídli vlastní
ubytovací kapacity. Přeji jim více sil a peněz,
aby mohli vybudovat i takové penziony, jaké
jsou v zemích na jih od ČR. A na tyto ubytovací kapacity navázat výše uvedené programové nabídky.
Zde vidím i vyšší nutnost podpory státu,

kraje a obcí, podpory podnikatelů v cestovním
ruchu. Mnohé se už vytvořilo – nová lyžařská
střediska, nové cyklostezky, půjčovny kol,
slevové karty…
Dne 9. dubna jsme se sešli s místními podnikateli poskytujícími ubytovací služby a diskutovali o výše uvedených otázkách. Byli jsme
informováni, že je nyní vyšší podíl zájemců
o ubytování ze strany místních firem, do kterých jezdí stavaři, projektanti a jiní pracovníci,
že ale roste i zájem turistů. Po potřebné rekonstrukci by proto hotel Záložna měl mít jak
hotelové pokoje, tak i levnější variantu ubytování. Kladně se hodnotí bezplatné uveřejnění
ubytovacích kapacit na stránkách města.
Myslíme také na možnosti koupání v okolí
Litovle v letních měsících. Město hledá řešení
pro sociální zázemí a občerstvení v koupacím
areálu v Nové Vsi. Rekonstrukce městského
koupaliště by měla být také velkou atrakcí.
Dobrá práce se pro prezentaci našich turistických zajímavostí udělala na městském webu
a na stránkách Střední Moravy. Podobnou
prezentaci doporučujeme vytvořit i na facebooku a rovněž vydat tiskové materiály ve více
jazykových variantách. CHKO zase vydá vodáckou mapu, mikroregion s cyklooddílem
cyklomapu Litovelska.
Turisté by si rádi koupili propagační materiály z pivovaru. Tato možnost bude i v novém
turistickém informačním centru, které má být
příští rok zbudováno na Záložně, v prostorách
po Komerční bance. Chceme, aby se v novém
infocentru místní firmy prezentovaly svými
výrobky.
Protože je cestovní ruch perspektivou pro
rozvoj Litovelska, chce město v této oblasti
spolupracovat s místními podnikateli co nejlépe.
Ing. Zdeněk Potužák, starosta města Litovel

Ocenění kraje pro Olomoucký rybník
Na konci března byly v Olomouci vyhlášeny
výsledky pátého ročníku soutěže Stavba roku
Olomouckého kraje, jejímž pořadatelem je
vedle Olomouckého kraje i Česká komora
autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě. Kraj chce tímto způsobem poukázat na kvalitně a esteticky odvedenou práci
architektů, stavebních firem i investorů. Odborná porota hodnotila mj. architektonické

vyznění díla a jeho celkový přínos, začlenění
díla do prostředí, kvalitu stavebních prací,
originálnost konstrukčního řešení aj.
Do soutěže bylo přihlášeno 47 staveb realizovaných v letech 2011 a 2012. Ty byly rozděleny do pěti kategorií, a sice Stavby určené
k bydlení a rekreaci, Stavby občanské vybavenosti a úpravy veřejných prostor, Stavby technologické a pro průmysl a zemědělství, Re-

konstrukce a obnova a Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské. V poslední jmenované kategorii získal čestné uznání revitalizovaný Olomoucký rybník včetně rekonstruované napájecí stoky v Litovli. Autorem stavby
jsou Ing. Hynek Hradský ze Senice na Hané
a firma Visso, s. r. o. z Olomouce, samotné
práce provedla litovelská stavební firma Vymětal, s. r. o.
red.
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Cesta za mlýny naší řeky
ŠPITÁLSKÝ MLÝN
Z dopisu
Před časem jsme obdrželi dopis od paní Elišky
Sulgerové, potomka mlynářského rodu Konečných z Litovle. Protože se její vzpomínky na
dědečka Františka Konečného týkají květnových dat, vydáváme se na cestu za mlýny řeky
Moravy právě v tomto měsíci a právě od Špitálského mlýna. O Františku Konečném paní
Sulgerová píše:
„Jeho tvář znám pouze z fotografie obětí
2. světové války, kterou jsme měli vždy vystavenou na čestném místě a moje maminka ji
vlastní dodnes. Jedná se o obrázek (tablo)
věnovaný obětem z řad litovelských sokolů,
kteří zemřeli ve službách vlasti v letech 1939
až 1945. Jde tedy o dobu druhé světové války,
kdy po zatčení litovelského starosty Vincence
Horáka a jeho prvního zástupce Rudolfa Daňka převzal městskou správu druhý starostův
náměstek, mlynář František Konečný.
Po jednom z protiněmeckých incidentů, ke
kterému došlo 11. května 1940, kdy byla poškozena německá vyhláška a ve stanovené
lhůtě se nepodařilo zjistit pachatele, byli
v polovině měsíce zatčeni rukojmí, mezi nimiž
byl také zastupující starosta František Konečný. Nejdříve byl vězněn v Přerově, potom
i v Osvětimi, kde zemřel 21. května 1942 ve
věku necelých čtyřiceti tří let. Jména mého
dědečka i jeho bratra Otakara Konečného jsou
uvedena na desce cti k památce obětí světových válek, umístěné na radniční budově
v Litovli.
Po mém dědečkovi zůstali čtyři sirotci. Nejstarším z nich byl můj tatínek, který, ač velmi
mlád, musel převzít starost o mlýn i celou
rodinu. Dnes už bohužel také nežije. S ním
vymřel rod litovelských mlynářů Františků
Konečných, kteří byli po několik generací
vždy významnými občany města Litovle.
Ve druhé polovině 70. let minulého století
byl mlýn Konečných zbořen přesto, že šlo
o historickou stavebně-technickou památku.“
Z historie mlýna
Dopis naší přispěvatelky končí s koncem mlýna, my se však podíváme k jeho začátkům.
První zmínka o něm pochází již z roku 1361.
Tehdy, právě na den panny a mučednice svaté
Kateřiny, darovala Jitka, vdova po Čeňkovi
z Lipé na Hunčovicích, polovinu tohoto mlýna

mlýn před regulací Moravy

špitálu svatého Ducha „pro choré a chudé,
pohřešující útěchy vezdejšího života a dočasných radostí“ (citujeme z příspěvku K. Sedláka o Špitálském mlýně ve sborníku Luthovensia). Od té doby se mlýnu říkalo špitálský.

Dále se dozvídáme, že roku 1543, za purkmistra Jana Pekaře, koupilo od Jana Locha
mlýn město. O dvě stě let později, r. 1752, jej
obec prodala Antonínu Heimischovi. Roku
1796 převzal po matce Veronice mlýn Štěpán
Lindner. Do majetku rodu Konečných, který
byl jeho posledním vlastníkem, se mlýn dostal
roku 1863, kdy jej koupil od pana Špačka.
V průběhu sta let se zde pak vystřídali čtyři
mlynáři, čtyři Františci Koneční. První jej
spravoval v letech 1863–86, další 1886–1916,
třetí, o němž se mluví v dopise, v letech 19161941 a konečně poslední z rodu vedl mlýn do
r. 1950, kdy zde začalo hospodařit družstvo.
Řada obyvatel dnešního sídliště Vítězná by
zřejmě byla překvapena tím, že Špitálský mlýn
stával v místě, kde je dnes kotelna a odkud je
to k řece pěkných pár metrů. Stejně tak asi
někteří obyvatelé ulice Kysucké netuší, že až
do 30. let 20. století tudy protékalo ono sedmé,
dnes ztracené rameno řeky Moravy, díky kterému dal Jan Čep Litovli jméno Sedmimostí.
Když bylo při regulaci řeky roku 1930 zasypáno, přešel mlýn na parní pohon. Tehdy byla ve
mlýně zřízena také parní pekárna.

Pekárna byla sice odstavena již před 2. světovou válkou, roku 1950 však byla znovu uvedena do provozu jako družstevní a pracovali
v ní soukromí pekaři, jimž byly odebrány živnostenské listy. Po znárodnění patřila pod
Severomoravské mlýny a pekárny n. p. Ostrava, závod Olomouc a fungovala až téměř do
konce existence mlýna. Ten byl zbořen roku
1977. Ve mlýně byl od roku 1950 i sklad obalů podniku Fruta.
Z pamětí Františka Konečného
V 50. letech 20. století vyšly ve výše zmíněném sborníku Luthovensia i zajímavé Dějiny
mého otce, které sepsal František Konečný II.
(ten, jemuž mlýn patřil v letech 1886–1916).
Dozvíme se v nich mj. o nelehkém postavení
živnostníka v době česko-německých národnostních sporů.
„Měl jsem polovinu českých a polovinu
německých zákazníků a melců. Můj otec říkal:
Jen se drž obou stran. Ale nastaly štvanice
a bojkot, nastaly Litovelské noviny, které jmenovaly každého živnostníka, obchodníka, který nebyl dosti pevným českým sloupem. Takovým štvaním byl jsem nucen vzdáti se jedné
strany. Ale které?
Tu přijde na mne říšský poslanec Johann
Kopp, můj přítel a melec z Benkova. Chtěl na
mně vědět, budu-li volit Němce. Jemu jsem
vysvětloval svou těžkou situaci, ukázal jsem
mu seznam českých i německých zákazníků,
bylo každých polovic. Kopp dal se sebou mluvit a dohodli jsme se, že nebudu-li volit vůbec
nic, zůstane mi věrná německá strana.
Jen co poslanec Kopp odešel, již tu byl jako
posedlý říšský poslanec Svozil, který byl můj
přítel a spoluhráč na kulečníku. Vyhrážel mi,
že mě všichni čeští melci vytrhnou, nebudu-li
volit česky. /…/ Ve II. sboru byla přesně vypočítána rovnota a jednalo se jen o můj hlas,
aby Češi dostali většinu o jeden hlas. Tím mě
přinutil Svozil, abych volil česky.
Následkem mého hlasu ve II. sboru dostalo
se do zastupitelstva obce 29 Čechů a 1 Němec.
Tu po volbě ukázaly se hned důsledky. Německá strana mne hned vytrhla, Litovelské
noviny mne označovaly jako nespolehlivý
český sloup. Čeští špiclové hlídali, aby ke mně
nejezdil žádný český melec. …“
Jak stále současné, není-liž pravda.
hk

mlýn v r. 1977
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5 otázek pro…

Michala Schmalze
zubaře
Jak jste se dostal k povolání zubního lékaře?
V podstatě náhodou. Celý gympl jsem se
chystal na pedagogickou fakultu – kombinaci
ČJ–HV, a pak jsem se zalekl toho, že berou
jen pět uchazečů. Moje sestra studovala stomatologii a přemluvila mě až těsně před maturitou. Pod vlivem čapkovských doktorů jsem
u přijímaček na LF odpověděl na otázku proč
se tam hlásím, že mě baví lidi. „Jenom proto?!“ podivil se doc. Hejtmánek a já jsem
myslel, že tím jsem tam skončil. Občas mě ten
naivní pohled na moji profesi opouští.
Co děláte pro to, aby se k Vám lidi nebáli
chodit?
Snažím se být pozitivní, neškodit, dělat svou
práci dobře a nezapomenout, proč jsem na
tenhle obor vlastně šel. Taky bych nedoporučoval pacientům vybrat si stomatologa s dokonalým, jak my říkáme, intaktním chrupem,
ale toho, který sám na křesle něco zažil coby
pacient. Je možné, že takový zubař je více
empatický.
Celý život Vás provází hudba, mj. jste členem
kapely Střemkoš. Jak vypadá Vaše cesta hudebním životem, co pro Vás hudba znamená?
I když se mi hudba nestala obživou, je mým
údělem. Po mém žalostném klavírním působení na ZUŠ v Olomouci, jehož neúspěch nekriticky přičítám svému staršímu spolužákovi,
slavnému jazzmanovi Emilu Viklickému,
vedle něhož jsem prostě zářit nemohl, jsem se
pokusil o zvládnutí klasické kytary. Opět nic
moc, ale to už jsem končil devítiletku a založil
první kapelu za pomoci Karla Plíhala, který
bydlel o blok dál. Hráli jsme country, pak folk
a na litovelském gymnáziu bigbít k „velké
radosti“ normalizačního ředitele s. Fišary.
S Meridianem jsme hráli pod hlavičkou Univerzity Palackého moje vlastní skladby a na
vojně u hradní stráže jsem měl to štěstí potkat
se s muzikanty z undergroundové Garáže
a Zikkuratu.
Už v civilu jsme s Damijánem a zpěvačkou
Leonou Machálkovou hráli po klubech a přehlídkách, v roce 1987 jsme získali cenu
v autorské Portě a v r. 1988 interpretační Portu v Plzni. To v době, kdy tam jezdilo 30 tisíc
lidí a čekalo se na to, až to tady praskne. Ve
víru roku 1989 jsme hráli po náměstích
a začali tušit, že vše bude jinak nejen v tom
lepším slova smyslu.
V roce 1993 jsem s hudbou skončil, abych
se k ní vrátil přes ochotnické divadlo. Po přestěhování do Střemeníčka jsme založili Střem-

koš, kde si blues podává ruku se šansonem,
romským folklorem, a to v co nejbarevnějších
a nejzajímavějších aranžích. Takže už se musím pomalu přestat držet své zásady obklopit
se v kapele lepšími muzikanty, než jsem já,
a nutí mě to na stará kolena pravidelně cvičit.
Věnujete se ochotnickému divadlu, režírujete,
jste autorem divadelních her. Jaké bylo a je
Vaše působení v něm, jaké radosti a starosti?
S divadlem jsem začal v dramaťáku olomoucké ZUŠ ještě na devítiletce, ale na „prkna“ mě
vtáhl náš legendární „Rejža“ Mirko Spurník,
a to hned do Slaměného klobouku v roce
1999. Byla to krásná doba plná nadšení
a objevování. Každý náš nový počin vyprodal
sokolovnu i pětkrát za sebou. Nálada a množství nadšených a talentovaných herců a muzikantů ve hře Limonádový Joe mě strhly
k napsání první hry Mohu vám pomoci? Vřelé
přijetí diváků bylo tou největší odměnou po
měsících podlamované sebedůvěry. Rejža byl
samozřejmě první, který scénář četl a povzbuzoval mě. Také nás všechny naučil to, co jako
amatéři ovládáme. Bez něho by tady ochotníci
už dávno nebyli. Moc nám chybí.
Doba se ale změnila a vzpomínat na hry,
které byly dle mého názoru žánrově pestré
a zajímavé, takže na ně jezdilo i celkem početné publikum z Olomouce, nestačí. Na diplomy a ocenění z přehlídek taky padá prach
a současnost našeho dnes „Spurníkova ochotnického spolku“ je jen pro ty nejnadšenější.
Byla zcela přerušena kontinuita s GJO, odkud
jsme čerpali přísun „mladé krve“.
Problematická je i spolupráce s městským
úřadem – majitelem sokolovny, který se sice
snaží zavést pořádek, což respektujeme
a vítáme, ale způsobem, který zbytky ochotnického nadšení spolehlivě udusí. Teď jsme
byli na premiéře Limonádového Joa u ochotníků v Odrách a nestačili jsme se divit – dotace, grant, profesionální režisér, scéna, kostýmy, výprava, vstupenky za 100 Kč a přitom
plný sál. Když jsem jim řekl, že my si platíme
150 Kč na hodinu za pronájem jeviště a 250
za sál sokolovny, a to celé ze vstupného 50
Kč, nevěřili zase oni. Každé naše představení
představuje ekonomický balanc na ostří nože,
jelikož z dotace, kterou Sokol dostane, jsou
hrazeny všechny jeho aktivity a provoz sokolovny. Divadlo, byť amatérské, se v tomhle
dlouho dělat nedá. Je to ale otázka priorit pro
každé město, jestli stojí o vlastní, letitými
tradicemi podpořenou, kulturu, nebo budeme
jenom chodit na Pražáky, byť mnohdy skvělé.
Chystáte v současnosti něco nového, ať už
v oblasti kulturní, nebo jiné?
Se Střemkošem nacvičujeme vlastní nové
věci, chystáme se do studia nahrávat CD
a pochopitelně hrát na vystoupeních. Před
dokončením je také moje třetí divadelní hra,
jejíž název je tradičně zakončen otazníkem:
Co vám kdo dá? Je o náhodném setkání devíti
lidí, kteří se nějak ovlivní a jeden druhého
trochu posunou v řešení problémů, které každý z nich má. Snažím se, aby to nebylo vážné,
ale otázky jsou na to, aby na ně bylo odpovězeno. Snad se to povedlo i mně pro LN.
V příštím čísle bude odpovídat JARMILA
CHOLINSKÁ, spisovatelka. Dotazy můžete
posílat do 15. května.

Poznámka
k rozhovoru
Pan Michal Schmalz se ve svém rozhovoru
pozastavuje nad problematickou spoluprací
s městským úřadem. Rád bych uvedl fakta na
pravou míru.
S nabídkou prodeje sokolovny městu Litovel přišla samotná T.J. Sokol Litovel. Z prodeje získala organizace Sokola významnou finanční částku. Kromě toho, T.J. Sokol Litovel
dostává od města Litovel příspěvek na činnost
ve výši 160 000 Kč ročně. Z velké části jsou
tyto peníze použity právě na úhradu pronájmů
sokolovny. Ve světle tohoto faktu potom
zmínka o tom, že „si platí 150 Kč za hodinu“
vyzní úplně jinak a „problematičnost spolupráce“ ztrácí na dramatičnosti.
Město Litovel jako vlastník budovy investovalo v posledních dvou letech nemalé částky
do oprav budovy, a vytvořilo tak uživatelům
(sportovcům i ochotníkům) komfort, o jakém
se jim před třemi lety mohlo jen zdát.
Město Litovel pronajímá prostory sokolovny
za stejných podmínek jak sportovcům či školám, tak i divadelnímu souboru T.J. Sokol
Litovel a pronájmem se řeší převážně režijní
náklady.
Vlastimil Habermann,
vedoucí OŠKS MěÚ Litovel

kompletní servis autoskel
čištění interiérů, renovace laků
leštění světlometů
Javoříčská 1313/6a, Litovel

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

TÉMA MĚSÍCE: VČELAŘSTVÍ
snůšku, tedy zdroj velkého množství medonosných rostlin. Včely, které pilně pracují,
nemyslí na rojení.
Pečující chovatel včely také léčí. Chemickými léčivy, příp. mravenčí kyselinou (ta je sice
účinná, má však svá rizika a aplikovat se může
jen v létě) se snaží zabránit např. varroáze.

Jsou-li alespoň dvě třetiny buněk medové
plástve uzavřeny bílými víčky, znamená to, že
je pod nimi hustý, zralý med, který se už může
stáčet.
Do tématu včelařství jsem se pustila s pocitem, že včelařů je málo a k této krásné a užitečné činnosti je třeba inspirovat další lidi.
„V současnosti včelařů přibývá. Začali se
mu věnovat mladí lidé i ženy,“ říká ale jeden
z litovelských včelařů Roman Koloušek, který,
třebaže sám patří mezi mladé včelaře, se tomuto koníčku věnuje už 17 let. „Řada lidí se
včelařství začíná věnovat také v důchodu, kdy
už mají dost času,“ dodává. Na Litovelsku
působí kolem padesáti včelařů.
Kapka medové historie
Obešli bychom se dnes bez uměle chovaných
včel? Měl by kdo opylovat stromy, pole?
(Mimochodem – řádně opylované stromy mají
větší a kvalitnější plody a je jich víc, lepší je
i třeba dobře opylovaná řepka. V minulosti tak
zemědělci dokonce platili včelařům, kteří
přistavili včelín k jejich poli. Ovšem – v minulosti. Včelaře si proto zvou i sadaři.)
Nu, příroda by si bezpochyby poradila. Tisíce let žily včely v dutých stromech, tzv. brtích.
Člověk, objevivší chuť medu, jim chodil jejich
obydlí vybírat. Lesní včelaři – brtníci začali
později tyto duté domovy včelám sami vyrábět. Nakonec je přenesli ke svému domu. Tak
vznikl úl.
Býti včelařem
Býti včelařem znamená v prvé řadě míti včely.
Běžný počet včelstev, tedy jakýchsi včelích
rodin řízených včelí matkou a čítajících ve
vrcholném období kolem 50 tisíc dělnic a 500
trubců, je od pěti do dvaceti, nejvýše třiceti.
Včelstvo získá včelař buď koupí od jiného
včelaře (neměl by žít blíž než 5 km, jinak se
budou staré včely vracet do původního úlu),
nebo vytvořením vlastního oddělku.
K tomu je ovšem třeba mít další včelí královnu. I ta se dá koupit, případně vypěstovat.
To se do tzv. množárny vloží mateční buňka
a k ní se ubytují včely, které o ni pečují a krmí
ji mateří kašičkou. Díky vydatnější stravě se
ze zárodku nevylíhne běžná včela – dělnice,
ale větší královna. Ta se již týden po vylíhnutí
zasnoubí s trubci a zanedlouho pak začne klást
vajíčka, základ nového včelstva.
Býti včelařem znamená o včely pečovat.
Protože mají přirozenou potřebu množit se, je
třeba dát jim prostor (praktické jsou nástavkové úly, které se dají zvětšovat přidáváním
dalších částí). Narodí-li se ve včelstvu nová
matka, část dělnic s ní odletí – tomu se říká
rojení. Chce-li včelař rojení zabránit, může
vedle většího prostoru včelám zajistit také

O medu řeč krátká
Komu stojí ve spíži sklenice zkrystalizovaného medu, může být spokojený. Je to totiž velmi pravděpodobně med kvalitní. Většina medů
zkrystalizuje do několika měsíců. Nejdéle,
snad dva roky, vydrží v tekutém stavu lahodný
med akátový. (A propos akáty. Tyto stromy
představují zdroj potravy včel v době mezi
dvěma hlavními snůškami. „Bohužel se tady
dost kácí, což je pro nás špatné,“ říká předseda
litovelského ČSV Zdeněk Rozsypal. „Já bych
akáty naopak vysazoval.“)
Ovšemže se využívají i další včelí produkty
(vosk – třeba na svíčky, propolis – včely ho
používají jako tmel, člověk jako lék, pyl –
potrava včely i člověka, mateří kašička – výživa královny a po tři dny i larev dělnic má význam např. v kosmetice, včelí jed – s tímto
lékem je třeba zacházet opatrně). Na rozdíl od
ostatního je ale med produktem všech včelařů.
Nejběžnějšími medy našeho kraje jsou lipový, řepkový, květový med z ovocných stromů.
Třebaže vznik čistě jednodruhového medu je
málo pravděpodobný, na to nejsou jednotlivé
snůšky obvykle dost vydatné. Vedle květového medu existuje i tmavší medovicový, tedy
lesní med. Vzniká přefiltrováním mízy stromů
v ústrojí mšic.
Pastový med vznikne průběžným mícháním
běžného medu, ve kterém se tak vytvoří pouze
jemné krystalky. A pozor! Zkrystalizovaný
med se nesmí rozpouštět ve vodě teplejší než
45 °C, jinak ztratí své kvality.
Býti včelou
Býti včelou znamená žít v přesně strukturovaném společenství řízeném včelí matkou, kde
každý má svůj úkol.
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Býti včelí matkou znamená začít o zimním
slunovratu klást vajíčka, z nichž se za 21 dní
vylíhnou nové dělnice. Produkce kulminuje
o letním slunovratu, pak se snižuje a někdy
v září, kdy už je vše odkvetlé a není třeba včel
– sběraček, ustává. Býti včelí matkou znamená
vést ostatní včely pomocí feromonu. Ten však
asi po 2 letech slábne a královna je postupně
nahrazena novou – buď včelařem, nebo samotnými včelami.
Býti včelou dělnicí znamená vystavět si
voskové plástve (pomůže-li včelař mezistěnou,
jakýmsi voskovým základem, je to hotové za
tři dny). V některých se vyživují nové včelky,
do jiných zase dělnice přinášejí med. Nejvypjatějším obdobím je jaro, čas kvetoucích
stromů, řepkových polí. Býti včelou dělnicí
v tomto období znamená po čtrnácti dnech se
upracovat k smrti. Proto matka klade stále
nová vajíčka. V zimním období klidu přežije
včela i půl roku.
Pár slov včelařům – začátečníkům
Kdo se chce naučit včelařit, má několik možností. Pomineme-li skutečnost, že ho do umění
chovu včel zasvětí otec, děda nebo strýc, může
vyhledat zkušeného včelaře ve svém okolí
a poradit se s ním. Může prostudovat odborné
knihy. (Jednou ze základních příruček českých
včelařů je publikace Vladimíra Veselého a kol.
Včelařství.) Existují však i kurzy včelaření,
které pořádá Český svaz včelařů. (ČSV)
Podle vlastních slov má ČSV 46 tisíc členů,
tedy asi 98 % všech českých včelařů, čímž
naše země patří mezi státy s největší organizovaností chovatelů včel na světě. Tito včelaři
pečují přibližně o půl milionu včelstev. Základní organizace ČSV funguje i v Litovli.
Svaz pořádá vzdělávací akce, přednášky, vydává časopis Včelařství.
Začínající včelaře bude jistě zajímat, že
Olomoucký kraj začátečníkům každoročně
nabízí možnost dotace na nákup úlů, chovného
materiálu, vybavení a pomůcek. Příspěvek
může dosahovat až poloviny nákladů vynaložených na chov včel.
hk

Na snímku zleva: sdružený oplodňáček na matky (zde se z matečníku, mateřské buňky, množí
včelí královny), kouřák (dým, který stoupá ze zapáleného troudu uvnitř, uklidní rozdivočelé
včely), moderní nástavkový úl (uvnitř rozebíratelného úlu pro jedno včelstvo jsou plástve), odpařovač kyseliny mravenčí (ta slouží k potlačení roztočů Varroa destructor způsobujících
zhoubnou nemoc včel – varroázu), jiná konstrukce pěstírny matek
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PROGRAM MĚSTSKÉHO KLUBU LITOVEL
KORNGOLD QUARTET
úterý 14. 5., Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné: 80 Kč
Kristina Hrubá Czajkowská – housle, Lenka Koplová – housle, Klára
Hegnerová – viola, David Hrubý – violoncello
koncert v rámci KPH
TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR
pátek 17. 5., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: v předprodeji
120 Kč, na místě 170 Kč
world music inspirovaná moravskou tradiční hudbou, akustická hudba
kapely je směsicí rocku, etnické hudby a jazzu
ALBÁNIE NEJEN NA KOLE
úterý 21. 5., klubovna MK Litovel, 18 hod., vstupné: 40 Kč
Hanácký dobrodruh, průvodce cykloexpedičních zájezdů Pavlík Vrbík
neformálně vypráví o Albánii a jejích krásách pozorovaných nejen ze
sedla kola.
Projedeme se známou cestou vyznavačů endura a offroad, z Montenegra přes NP Theth do Škodry a dál.
Více informací o autorovi a akci na www.punkybike.com
pořadatel: Pavel Vrbík
KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT
pátek 24. 5., Velký sál Záložny v Litovli, 10 hod., vstupné: 40 Kč
divadelní pohádka pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ, včetně veřejnosti

HALINA PAWLOWSKÁ: STRAŠNÁ NÁDHERA
úterý 28. 5., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: v předprodeji
150 Kč, na místě 200 Kč
One woman show Haliny Pawlowské o tom, jak těţké je udrţet si formu, kdyţ jsi mimo normu! Aneb co vţdycky zabere na muţe! Komediální příběhy o manţelství, milencích, jídle a showbyznysu.
LITOVELSKÉ HOMEOPATICKÉ FÓRUM
čtvrtek 30. 5. – sobota 1. 6., prostory MK Litovel
odborné přednášky a workshopy
pořadatel: MUDr. Hana Váňová
Na červen připravujeme:
8. 6. HANÁCKÉ BENÁTKY 2013 (Olympic, Polemic, Olga Lounová,
Kelt Grass Band, módní přehlídka Luďka Hanáka, Mňága a Ţďorp, Pub
Animals, Iné Kafe, Wohnout, ohňostroj, jarmark, atrakce pro děti…),
28. 6. FOLKOVÉ POMORAVÍ (minifestival – Kofe@Vlna, Roháči,
Noaco), BRÁNA NADĚJE (výstava Jindřicha Štreita v kapli sv. Jiří),
6. 6. LENKA FILIPOVÁ V KOSTELE SV. MARKA (pořádá
D.A.N. production, předprodej vstupenek v infocentru)
Předprodej:
Městský klub Litovel, nám. Př. Otakara 753, Litovel, tel.: 585 341
633, e-mail: nepustilova@mklitovel.cz
TIC Litovel, nám. Př. Otakara 754, tel.: 585 342 300, info@bavi.cz

Tomáš Kočko přijede i s orchestrem
Tomáš Kočko se narodil ve Frýdku–Místku. Na státní konzervatoř byl
přijat jako violista, ale po roce studia přešel na obor hudebnědramatický. Po maturitě studoval na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění a po promoci nastoupil ke studiu operní reţie
na Hudební fakultu JAMU. Jako asistent reţie se podílel na mnoha
inscenacích. Samostatně pak reţíroval operu Lazebník Sevillský a operetu Na tý louce zelený, oboje ve Slezském divadle Opava.

Coby muzikálový herec hrál v praţských produkcích Jesus Christ
Superstar a Vlasy. V Brně potom ve West Side Story, Balylonu, Legendě a dalších.
Hraje na mandolínu, kytaru, koncovku a na grumle. Do povědomí
širší veřejnosti vstoupil recitálem, ve kterém uvedl zhudebněnou poezii
básníka píšícího v dialektu beskydských horalů – Ladislava Nezdařila.
Dílo, které se věnuje rodným horám básníka, jejich obyvatelům, zvykům a slavným hrdinům tohoto kraje, uvádí v hudební formaci Tomáš
Kočko & ORCHESTR už několik let.
Druhou významnou částí repertoáru je původní ohlasová tvorba inspirovaná zbojnickou tematikou, zvláště pověstmi a písněmi o Ondrášovi,
legendárním hrdinovi beskydských hor. Repertoár doplňují osobité
úpravy tradičních písní Moravy.
Zvuk kapely je akustický, poučený rockem, etnickou hudbou i jazzem. Tomáš Kočko & ORCHESTR vystupovali na mnoha významných
festivalech world music, festivalech folkových, folklorních, rockových
i festivalech alternativní hudby v ČR i zahraničí. Kapela vydala několik
alb, která se dostala do povědomí posluchačů i v zahraničí. V roce 2012
získalo album Cestou na jih ocenění Anděl roku v kategorii World
Music.
Koncert tohoto jedinečného seskupení v obsazení Tomáš Kočko,
Helena Macháčková, Libuška Černá, Pavel Bongo Plch a Kamil Medvěd Tománek můţete slyšet v pátek 17. května od 19 hod. ve Velkém
sále Záloţny v Litovli.
MK

Mladé smyčce Korngold Quartetu v Litovli
Korngold Quartet (dříve Quartetto di Gioia) patří mezi přední česká
kvarteta nastupující mladé generace. Své kořeny má na brněnské konzervatoři, kde začínal pod vedením violoncellisty Janáčkova kvarteta
Břetislava Vybírala a pokračoval v jiţ dnešním sloţení na JAMU Brno
ve třídě prof. Adolfa Sýkory (Janáčkovo kvarteto). V rámci programu
Erasmus bylo souboru umoţněno studium na Universität für Musik und
Darstellende Kunst ve Vídni, kde navázal spolupráci s univerzitním
profesorem Johanessem Meisslem (Artis Quartet). V rámci mezinárodních mistrovských kurzů kvarteto pracovalo s významnými osobnostmi
komorní hudby, jako např. Hatto Beyerle (Alban Berg Quartet), Sándor
Devich (Bartók Quartet), Evgenia Epshtein (Aviv Quartet), Josef
Klusoň (Praţákovo kvarteto), Apollon Musagѐte Quartet aj.
Největšími úspěchy souboru jsou vítězství na Mezinárodní soutěţi
Leoše Janáčka 2010, kde získal také cenu za nejlepší provedení díla

Leoše Janáčka, a vítězství na soutěţi Nadace Bohuslava Martinů 2010,
kde byla kvartetu udělena i cena za nejlepší interpretaci díla Bohuslava
Martinů. Na svém kontě má řadu dalších ocenění, např. zvláštní cenu
Josefa Koďouska ze soutěţe pořádané v rámci ACT Musical Festival
London 2006, 2. cenu z mezinárodní soutěţe Premio Città di Padova
2009 a Promotion award z Internationale Sommerakademie 2010.
Soubor se snaţí budovat všestranný repertoár, který zahrnuje stěţejní
díla kvartetní literatury všech stylových období. Podstatně je zastoupena česká tvorba, věnuje se i interpretaci děl soudobých. V rámci spolupráce s mladými sólisty svůj repertoár rozšiřuje i o komorní skladby pro
větší obsazení. Kvarteto vystoupilo na řadě festivalů u nás i v zahraničí.
Na pozvání EMCY (European Union of Music Competitions for Youth)
podnikl soubor také turné Stars of tomorrow po Německu a Rakousku.
Nahrával pro Český a Bavorský rozhlas.
MK
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S Halinou Pawlowskou nejen o jídle a lásce
Populární autorka próz na rozhraní krátké
povídky a fejetonu Halina Pawlowská, rodným
jménem Kločureková, se narodila v Praze.
Byla jedinou dcerou významného agrárního
politika pocházejícího z Podkarpatské Rusi. Po
gymnáziu Pawlowská vystřídala několik zaměstnání, nakonec na praţské FAMU absolvovala obor scénáristiky a dramaturgie.
V roce 1988 začala pracovat v redakci zábavy v Čsl. televizi na Barrandově jako dramaturgyně a scénáristka, později pracovala jako
novinářka. V 90. letech moderovala Pawlowská TV pořady Zanzibar a V ţitě (později
Ţito). Právě díky této zkušenosti byla vybrána
za šéfredaktorku nově vzniklého společenského týdeníku Story, který vedla 7 let. Poté jej
opustila a zaloţila vlastní časopis Šťastný Jim,

který vede dodnes. Kromě toho pracovala i pro
deníky Metropolitan a Telegraf. Za svoji literární i další činnost obdrţela řadu ocenění,
např. v r. 1994 Českého lva v kategorii Nejlepší scénář za film Díky za kaţdé nové ráno
a dvakrát po sobě televizní ocenění Týtý –
Pořad roku za talk show Banánové rybičky.
Zábavný pořad H. Pawlowské o tom, jak
těţké je udrţet si formu, kdyţ jsi mimo normu
aneb co vţdycky zabere na muţe, můţete navštívit v úterý 28. 5. od 19 hod. ve Velkém
sále Záloţny. Na řadu se dostanou i komediální příběhy o manţelství, milencích, jídle
a showbyznysu, o lásce a lehce o sexu. Zvláštní blok s názvem Trapné chvilky je věnován
trapasům a uslyšíte také vyprávění o jejím
muţi, rodičích, dovolených a o psech.
MK

Už teď se můžete těšit na červnové Hanácké Benátky
Na závěr celoměstské akce Hanácké Benátky
si vţdy všichni oddychneme, kdyţ program
proběhne tak, jak má, a ve večerních hodinách
odcházejí spokojení návštěvníci domů. Sotva
ale skončí jeden ročník, uţ začínáme přemýšlet, jak zaujmout publikum rok následující,
a vše začíná znovu. Je nám velkou odměnou,
ţe akci Hanácké Benátky navštěvuje kaţdým
rokem více a více návštěvníků, a proto se snaţíme vytvářet program tak, aby potěšil všechny bez rozdílu věku. V letošním roce jsme se

rozhodli, ţe zařadíme do programu něco zcela
nového, takţe se můţete kromě jiţ tradičního
hudebního vystoupení skupin různých ţánrů,
ohňostroje, jarmarku a programu pro děti také
těšit na módní přehlídku z kolekce šatů návrháře Luďka Hanáka.
Největším favoritem je pro nás v letošním
roce skupina Olympic, která potěší svými hity.
Dále je to například skupina Iné Kafe, která
spíše zaujme mladší generaci, stejně tak jako
Pub Aminals. Pro všechny příznivce akce jsou

dále připraveny skupiny Polemic, Wohnout,
Mňága a Ţďorp, domácí Kelt Grass Band nebo
zpěvačka Olga Lounová.
Chybět samozřejmě nebude ani vystoupení
dětí z DDM, maţoretek a roztleskávaček.
Pro všechny příznivce hanáckého folklóru je
pak připravena Hanačka a Hanácká môzeka.
Doufáme, ţe si i letos vyberete z pestrého
programu a přijdete v sobotu 8. června na
náměstí, kde v 10 hodin začíná jiţ 11. ročník
celoměstské akce Hanácké Benátky.
MK

Muzika našeho kraje
TRIGON

žánr: sametový bigbít
rok založení: 1997
členové:
Oldřich Fiala (kytara, zpěv)
Ondřej Šišma (klávesy a zpěv)
Gabriela Jaklová a Markéta Kaplová (zpěv)
Ivana Barbořáková a Romana Kubíková (zpěv)
nejbližší vystoupení v Litovli:
4. 5. ve 20 hod. v restauraci Za Školou
12. 7. v 19 hod. kulturní léto MK
web: www.trigon-kapela.cz

Za svůj dlouhý muzikantský ţivot prošel šesti
kapelami (z těch známějších to byl Jarmark, Expanze, Export a Hazard),
v té sedmé zůstal po
šestnácti letech jediným
stabilním prvkem. S kapelníkem
Oldřichem
Fialou jsem si povídala
o kapele Trigon, proměnlivém seskupení, které
hraje ve dvou základních
sestavách – muzikanti
zůstávají, ale dvojice
zpěvaček (jedna z Uničova, druhá z Litovle – na
fotografii: G. Jaklová, M. Kaplová) se střídají.
Povězte mi něco o historii vaší kapely.
Kdyţ ukončila činnost kapela Hazard, přemýšlel jsem, co dál. Tehdy jsem potkal klávesáka
Vaška Kluse. Sehnali jsme aparaturu, začali
zkoušet písničky a taky hledat někoho, kdo by
nám pomohl se zpěvem. Kdyţ jsem v Uničově
zaloţil hudební školu Yamaha (pozn. red.
hudební škola s pobočkami po celé ČR, výuka
hry na keyboard, kytaru, flétnu, pop zpěv aj.
v malých skupinách pro děti i dospělé), přicházely dobré zpěvačky odtamtud. Místo Vaška,
který odešel v roce 2012, přišel Ondřej Šišma.
Takţe v současné podobě hrajeme rok.

Co znamená název kapely Trigon?
Na začátku jsme byli tři, dva muzikanti a zpěvačka. Takový trojúhelník, trigon, se třemi
hvězdičkami na vrcholech. Protoţe jsme se
všichni tři narodili ve znamení raka, pouţívá
kapela dodnes toto logo.
Jakou muziku hrajete?
Říkáme tomu sametový bigbít, protoţe hrajeme převáţně jemnější, melodickou muziku,
ţádné řvaní. Přebíráme české i cizí věci, od
Beatles aţ po… A samozřejmě máme spoustu
vlastních písniček. Ty píšu já.
Vydali jste i nějaké CD?
Máme čtyři řadové desky – Budu ti věřit, Čínský drak, Pouto a Věčnost času a v roce 2011
jsme vydali výběr Best offol. Křtili nám ho K.
Kahovec a V. Sodoma na společném koncertě
v Uničově. CD jsme natočili jsme za přispění
sponzorů, aby naše vlastní písničky nezapadly.
Máte nějaký hit?
Dalo by se říct, ţe z jedné písničky se stal hit.
Mí známí muzikanti v Kutné Hoře ji dokonce
v upravené verzi nahráli na svoji desku. Jmenuje se Nebe tu mám.
Krásné chvíle ti musím připomnět
Líbals moje tváře, já chci to vrátit zpět
Spoutej tu chvíli, co patřila jen nám
Zas pochopíš, jak je zvláštní
hk
když nebe tu mám…
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První ocenění pro pedagoga roku získala Vlasta Vaňková
V roce 2012 byla ke Dni
učitelů zahájena pěkná
tradice setkávání ředitelů škol, jejichţ zřizovatelem je město Litovel,
s vedoucími představiteli města. V letošním roce
bylo na návrh OŠKS
doplněno toto setkání
o vyhlášení a ocenění
Pedagoga roku. Kaţdý
ředitel měl moţnost
navrhnout jednoho ze
svých kolegů, který
výrazným
způsobem
přispěl k výchově a
vzdělávání litovelských
dětí. Z navrţených kandidátů následně komise
doporučila a Rada města schválila nositele tohoto čestného ocenění. Na
letošním setkání, které proběhlo ve středu 27. března v prostorách salónku na Záloţně, byla pedagogem roku oceněna Mgr. Vlasta Vaňková
ze ZŠ Jungmannova.
Nominována byla za svou podporu a motivaci ţáků v oblasti literární.
Je mj. organizátorkou školní literární soutěţe O cenu Josefa Jungmanna. Sborník Tajuplná Litovel, který z této soutěţe pořídila, získal druhé
místo v celostátní soutěţi. Ţáky pravidelně připravuje i na češtinářské
olympiády a další soutěţe. Je také autorkou učebnic němčiny, která je
jejím druhým aprobačním předmětem. Podle nich se učí ţáci v základních školách po celé republice. Vzdělává se stále i v informačních technologiích, je jednou z autorek materiálů pro interaktivní tabuli.
S Mgr. Vaňkovou jsme se sešly ke krátkému rozhovoru.

Jak jste se dostala na učitelskou dráhu?
Původně jsem uvaţovala o studiu archeologie. Nakonec ale zvítězila
láska k literatuře a k češtině vůbec. A protoţe jsem vedla dětské oddíly
a jezdila na tábory, byla práce s dětmi můj druhý velký zájem. Původní
volba padla na dějepis, tam ale bylo plno, takţe jsem se nakonec rozhodla pro obor čeština – němčina. Nakonec němčina je úzce spjatá
s naší historií a vţdy pro mě bylo výhodou tento jazyk znát.
Proč jste napsala učebnici němčiny?
Kdyţ se po r. 1990 začala učit němčina, nebyly ţádné učebnice blízké
dětem. Měla jsem moţnost absolvovat jeden semestr dalšího vzdělávání
pedagogů na Pedagogickém institutu v Bernu ve Švýcarsku. Tam jsem
ve školách sledovala, jak se učí děti – cizinci – německy. To mě inspirovalo k tomu, abych se pokusila vytvořit něco podobného pro naše
děti. Ve spolupráci s nakladatelstvím Tobiáš pak vznikly tři díly učebnice Deutsch. První díl vyšel roku 2006. A kdyţ bylo všechno hotovo,
nahradila němčinu angličtina.
A co čeština?
Češtinu učím velmi ráda a podporuji ţáky ve slohové, literární tvorbě.
Rozvíjí to jejich myšlení, tvůrčí potenciál. V rámci literárně–dramatické
výchovy, kterou rovněţ učím, si zase deváťáci letos uţ potřetí připraví
divadelní představení na rozloučení se školou. Zrovna deváťáci, se
kterými letos končím, jsou velice šikovní. Myslím, ţe většina z nich
v ţivotě dobře uspěje.
Co říkáte na ocenění Pedagog roku?
To, ţe jsem byla oceněna, je zásluha paní ředitelky a vedení školy. Podporuje nás, motivuje, dává nám prostor. Kdyţ je ve škole takováto atmosféra, člověk má chuť do práce. Já se ovšem nijak neodlišuji od
svých kolegů. Myslím, ţe jsem ocenění dostala proto, ţe uţ učím tak
dlouho. A mám štěstí na šikovné ţáky. To není zásluha, spíš odměna.
A jsou mezi mými ţáky určitě i takoví, kteří si to přečtou a řeknou:
Jak mohla být tahle ţenská vyhodnocená jako pedagog roku? hk a vh

Paní Ró se ptá: Co je to za písničku?
soutěž

Jazykem našeho kraje je stále ještě hanáčtina, ve které se dosud
zpívá řada lidových písniček.
Písnička, kterou si z listu novin můţe přehrát kaţdý hudebně
nadaný čtenář, však lidová není, třebaţe ji většina lidí za lidovou
povaţuje. V 18. století ji sloţil hanácký kantor, básník a hudební
skladatel Jan Tomáš Kuzník. Ten ve svých písních rád popisoval
ţivot na hanáckém venkově nebo s nadhledem vykresloval vlastnosti typické pro hanáckého sedláka. Jeho písně se staly součástí
sbírky Múza moravská, jiţ roku 1813 vydal Josef Heřman Agapit
Gallaš.

Dnes není třeba dlouhé nápovědy. Paní Ró se zkrátka ptá, o jakou
hanáckou písničku jde.
Odpovědi můţete zasílat do 20. 5. na adresu redakce. Uveďte
i své telefonní číslo. Vylosovaný výherce získá dvě vstupenky
od Městského klubu Litovel na vybrané červnové představení.
Výherce můţe být znovu vylosován zase aţ za tři měsíce.
Správná odpověď z minulého čísla:
Jan Šembera Černohorský z Boskovic
Vylosovaný výherce: Jana Hornová
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PROGRAM DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NA KVĚTEN
1. května
Prvomájový dětský den
Místo konání: dopravní hřiště a park Míru, začátek v 9 hodin.
Hedvika Weberová, DiS.
4. května
O erb města Litovel
Tradiční soutěž tanečních souborů z celé Moravy. Dopoledne budou
probíhat prostorové zkoušky, soutěž začne ve 12 hodin. Čeká vás velmi
hodnotný zážitek. Vstupné: dospělí 60 Kč, děti 30 Kč
Jana Čekelová
7. května
Dopravní soutěž Mladý cyklista
Proběhne oblastní kolo pořádané ve spolupráci s DDM Litovel, Besipem, Městskou policií Litovel a Policií ČR. Děti absolvují jízdu zručnosti, jízdu na dopravním hřišti podle pravidel, chybět nebude ani písemný test a znalosti z první pomoci. Na smíšená družstva čekají hodnotné ceny.
Michaela Škulavíková
9. května
Tvořivé odpoledne – pedig
Vyrobíme si něco pro radost či užitek. Tvoření proběhne v budově
DDM v Komenského ulici. Začátek je v 17 hodin. Cena: 100 Kč
Jana Čekelová
16. května
Zlatý list
Místní kolo vědomostní soutěže pro žáky druhého stupně ZŠ a nižších
ročníků víceletého gymnázia. Akce proběhne v okolí chaty Doubravka
v Litovli.
Ing. Pavel Sova

června.

23. května
Tvořivé odpoledne – keramika
První část tvoření, kde budeme vyrábět dle vlastní fantazie či
předlohy. Sejdeme se v 17 hodin v budově DDM na Staroměstském náměstí. Cena tvoření je 60 Kč (popř. více, dle
spotřebovaného materiálu). Druhou část plánujeme na 6.
Jana Čekelová

25. května
Litovelská dětská výstava domácích mazlíčků
Jarní kolo proběhne v budově DDM na Komenského ulici v Litovli.
Přejímka zvířat je od 8 hodin, vstup pro veřejnost od 9 hodin. Startovné
je 20 Kč za jednu expozici, vstupné 20 Kč za osobu. Vystavovat lze
jakékoliv drobné domácí mazlíčky kromě psů a koček, vždy ve vlastní
kleci. Jeden vystavovatel může prezentovat i více expozic.
Ing. Pavel Sova
květen – červen
Sbírka víček od PET lahví pro vážně nemocnou Elišku
Eliška je pětiletá holčička, kterou trápí mozková obrna a srdeční vada.
Kvůli obrně Eliška nemůže chodit, i když s maminkou pravidelně cvičí.
Navíc musí užívat růstové hormony a prodělala náročnou operaci srdce,
která určitě není poslední. Její rodiče si mohou dovolit jen základní
péči, přitom existují procedury, které jsou mnohem efektivnější a účinnější. Sbírkou víček pomůžeme Elišce k lepší zdravotnické péči. Víčka
můžete odevzdávat v budově DDM, Komenského ul., ve vestibulu
Městského klubu, ve vestibulu MěÚ Litovel na náměstí i v budově
MěÚ Havlíčkova ul. Všem dárcům srdečně děkujeme.
Š. Grunová

MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA V KVĚTNU
POUTNÍ PRODEJ NA POUTI SV. FILIPA A JAKUBA
neděle 5. 5. od 9 hodin, Litovel Staré město
Prodej výrobků, které vytvořily maminky v MC. Výtěžek je
určen na podporu projektu Adopce na dálku a dalších projektů
MC Rybička.
LETNÍ KLOBOUČKY
čtvrtek 2. 5. od 9.30 do 11.30 hodin (prodej)
středa 15. 5. od 16 do 17 hodin (prodej a výměna)
Prodej letních kloboučků a jiných letních pokrývek dětských hlaviček
od paní Kvapilové z Příkaz.

NA KOLE ZA LESÁNKEM
pátek 24. 5., odjezd v 9.30 hodin od MC
Zveme rodiče s dětmi na cyklovýlet na Lesánkovu cyklostezku.
SMALT NA PLOTÝNCE
čtvrtek 30. 5. od 15.00 hodin
Zveme maminky a slečny, přijďte si vytvořit vlastní šperk technikou
smalt na plotýnce. Cena kurzu: 100 Kč. Je nutné přihlásit se předem.
SLUNEČNÍ PÁTKY
každý pátek od 3. 5., pokud počasí dovolí
Trochu zahradničení, pohybu venku, pískoviště, kola, koloběžky...

ARBORETUM BÍLÁ LHOTA
úterý 14. 5., odjezd v 9 hodin, návrat do 12 hodin
Zveme rodiče s dětmi na výlet do jarního arboreta v Bílé Lhotě. Cena
výletu rodiče s dítětem: 100 Kč, druhé dítě 50 Kč. Je nutné přihlásit se
v MC do 10. 5.

Připravujeme 6. DEN DĚTÍ
Výlet vláčkem do Choliny, návštěva muzea strouhátek, opékání špekáčků. Zájemci, prosím hlaste se do 27. 5.

Úspěchy ve fyzice

Policejní psi ve škole

Fyzikální olympiáda patří mezi nejobtížnější soutěže. A to proto, že ve
školním kole žáci řeší soutěžní úkoly nad rámec výuky fyziky základní
školy. K vyřešení těchto úkolů je zapotřebí nejen logické myšlení, ale
i příprava mimo vyučování a domácí řešení úkolů.
Z těchto důvodů se okresního kola účastní jen některá gymnázia
a základní školy. Letos to bylo
pět gymnázií okresu Olomouc
a osm základních škol. V této
konkurenci máme velkou radost z výsledků dvou našich
žáků 9. A, Daniela Bazaly a
Martina Kanty. Ti se stali
úspěšnými řešiteli okresního
kola této náročné soutěže.
Martin získal 10. místo a Daniel krásné 3. místo. Oběma
žákům gratulujeme!
RNDr. Miroslava Černá

V letech 2010 a 2011 evidovala Policie ČR v Olomouckém kraji
kolem 29 000 trestných činů. Na všechny pachatele by ale muži
v uniformách sami nestačili. Často jim proto zdatně asistují důkladně
vycvičení psi, kterých slouží spravedlnosti hned několik stovek.
A právě čtyřnozí specialisté a psovodi z Vězeňské služby ČR byli 27.
3. na ZŠ Jungmannova hvězdami středečního dopoledne.
Cílem besedy žáků 2. stupně se zaměstnanci věznice Mírov Ondřejem Vespalcem a jeho kolegou byla především detailní demonstrace
práce jejich zvířecích spolupracovníků. Fenka belgického ovčáka malinois Heidy a kříženec německého ovčáka Harry dokáží díky dvouletému „školení“ vyhledat např. drogy nebo výbušninu. Vyplývá to
i z ukázek, při kterých Heidy a Harry dokázali najít ukrytou drogu
v jednom z kovových kuželů nebo botách vypůjčených odvážlivci z řad
obecenstva. Zejména omamné psychotropní látky představují pro společnost velké nebezpečí. Před dvěma lety se dokonce na Olomoucku
pod vlivem alkoholu zabíjelo. Není tedy radno si s nimi zahrávat.
Tímto děkuji pracovníkům VSČR a jejich psím parťákům za poutavý
výklad a krásné zpestření výuky.
Petr Komárek, ZŠ Jungmannova

MC BUDE ZAVŘENO OD 6. DO 10. 5. (z důvodu školení).
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Mladí globalisté besedovali se zastupiteli
Stejně jako loni i letos má projekt paní Jarmily Cholinské Mladí globalisté na programu šest setkání. To předposlední se 18. 4. uskutečnilo
v obřadní síni radnice a v prostorách SOU Litovel. Hlavním bodem
schůzky byla debata, při které delegátům litovelských škol odpovídal na
jejich otázky o dění ve městě především 1. místostarosta Petr Šrůtek.
Historie budovy dnešní radnice sahá aţ do 70. let 16. století. V té
době byla zbudována také místnost, která dnes slouţí pro oddávání
párů, vítání občánků či předávání maturitních vysvědčení. Právě tady
naše setkání zahájil odborný pracovník litovelského muzea Robert Najman. Předmětem jeho výkladu bylo devět lunet z palety známého malíře a rodáka z blízké Červenky Františka Flasara. Ten tyto výjevy z dějin
města vytvořil roku 1944 pro tehdejšího německého vládního komisaře
Fritze Mekisku. Po válce byla ovšem scéna Obsazení Litovle Němci
roku 1939 přemalována na Osvobození Litovle Rudou armádou. Devátým speciálním obrazem jsou znaky někdejších majitelů města – Vlašimů, Boskoviců a Lichtenštejnů spolu s erby Litovle. Městský znak
v dnešní podobě s dvěma rybami mají Hanácké Benátky od 14. století.
Ještě roku 1361 byla totiţ litovelským symbolem pouze štika.
Po příjemném posezení v obřadní síni přišla na řadu pro změnu sportovní vloţka. Naše další cesta nevedla nikam jinam neţ na 72 metrů
vysokou radniční věţ. Zajímavostí je mezi 172 schody hned několik.
Pozornosti se od průvodkyně CK BAVI Kamily Matečkové dostalo
západnímu ciferníku hodin, jenţ byl při tornádu v roce 2004 poničen
a musel se nechat opravit, coţ dokládá novější zasklení. Pozoruhodnou
postavou spjatou s věţí je hlásný. Jeho komůrka se nachází na úrovni
ochozu, kde je dnes vystaven kupř. rudý prapor na ohlašování poţáru
nebo notový zápis a hudební nástroje. Hlásný totiţ kromě vyhlašování
poplachu aj. vyučoval na hudební škole a působil v kapele. Musel to
pro něj být jistě slušný přivýdělek, jelikoţ jeho sluţby si mohli dovolit
pouze majetnější občané. Největší pozoruhodností hlásného „garsonky“
je však bezesporu nepřítomnost toalety. Ta se nacházela o pěkných pár
metrů níţe u samotného vstupu. Zachovala se do současnosti, ale jiţ
zabetonovaná. Odměnou pro nás všechny byl nádherný pohled na okolní i dalekou krajinu. K vidění se nabízela mimo jiné nejvyšší hora Moravy – 1 492 metrů vysoký Praděd.

„Výstup byl dobrý, ale sestup
mě děsil,“ uvedla na pevné zemi
jedna z globalistek Lenka Tomášková. To uţ jsme všichni
přecházeli do nedaleké budovy
litovelského SOU, protoţe právě
zde dostaly prostor naše dotazy
na členy vedení města. V současnosti trápí Litovelany několik
zásadních problémů. Jedním
z nich je i špatný stav komunikace na Nové Zámky, kde se
řidiči i cyklisté mohou setkat
s mnoha výmoly. A jaké je vyjádření radní Hedviky Weberové? „Na poslední schůzi zastupitelstva jsem na tuto potíţ upozorňovala. Sama po této silnici
jezdím za svými rodiči. Věci se
zatím nedostalo vyslyšení, ale
bude se jí zabývat 1. náměstek hejtmana pan Alois Mačák.“
Achillovou patou historického centra Litovle je jeho střed – náměstí
Přemysla Otakara. Uţ dlouho čeká na rekonstrukci, která u většiny
náměstí ostatních měst v kraji jiţ proběhla. „Momentálně je na dotace
pro tento projekt podána ţádost, nesmí být ovšem vyčerpáno více jak
38 milionů korun,“ uvedl místostarosta Petr Šrůtek. Ten zároveň objasnil situaci kolem nejstarší zachovalé měšťanské stavby, Langova domu.
„Schválením zastupitelstva byl objekt v roce 2005 prodán vsetínskému
ortopedovi Šmigurovi. Mělo se tam nacházet relaxační zařízení. Pojišťovna však majiteli nedodala potřebné finanční prostředky a celý plán
tak zůstal pouze na papíře. V současné době je budova v prodeji,“ řekl.
Naše setkání s lidmi z městského zastupitelstva nám přineslo několik
důleţitých odpovědí na klíčové otázky. Doufám, ţe takto vedené besedy budou v rámci akce Mladí globalisté ještě pokračovat.
Petr Komárek, 9. B ZŠ Jungmannova

Výsadba aleje na Šargoun

U příleţitosti Dne Země, 22. dubna, byla cyklostezka z Litovle na Šargoun osázena třiceti sedmi mladými stromky. „Střemchu obecnou jsme
vybrali proto, ţe je to strom luţního typu, který ale svou korunou nebude zastiňovat přilehlá pole,“ uvedl vedoucí odboru ţivotního prostředí
Pavel Kurfürst. Ten se na výsadbě podílel spolu s dalšími pracovníky
městského úřadu, a především za přispění ţáků dvou litovelských základních škol, ZŠ Jungmannova a ZŠ Vítězná, kterých přišlo okolo
třiceti.
Výsadba kolem hojně vyuţívané stezky, kde stromky zpříjemní cestu
cyklistům, bruslařům i výletníkům, je první akcí, kdy se na ozelenění
našeho okolí podílí i veřejnost. A určitě není poslední. OŢP by rád ve
spolupráci s občany pokračoval kaţdoročně, lokality uţ jsou vytipované. V nejbliţší době proběhne drobná výsadba v areálu MŠ Gemerská,
na níţ se budou podílet rodiče malých ţáčků.
hk
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Kuželkářské prázdniny
V měsíci březnu, v době jarních prázdnin uspořádal oddíl kuželkářů TJ
Tatran Litovel nábor mládeže pro kuželkářský sport. Akce se zúčastnilo 18 žáků a žákyň ze základních škol Jungmannova a Vítězná.
Výsledky nejúspěšnějších hráčů:
Kategorie chlapců 9–12 let:
1. Jan Slaný (242 kolků)
2. Martin Zapletal (198)
3. Lukáš Putna (179)
Kategorie chlapců 12–15 let:
1. Štěpán Kratochvíl (200)
2. Filip Zapletal (163)

Kategorie děvčat 9–12 let:
1. Denisa Havlíčková (232)
2. Šárka Prášilíková (142)
Kategorie děvčat 12–15 let:
1. Marie Molnárová (274)
2. Zdislava Putnová (214)
3. Martina Kreplová (201)

Žáci a žákyně, kteří se umístili do 3. místa, obdrželi diplom a věcnou
cenu.
Rádi bychom v našich řadách přivítali další zástupce mládeže. Přihlásit se můžete buď na adrese Jaroslav Čamek, Žerotínova 264, Litovel nebo na telefonním čísle 602 579 803.
Tréninky mládeže jsou každou středu a čtvrtek od 15 do 17 hodin
v kuželně na Modré hvězdě.
s kuželkářským pozdravem Hodu zdar kuželkářský výbor

Domácí sportovní utkání
v květnu
5. 5. v 9.00
5. 5. v 10.00
5. 5. v 11.30
8. 5. v 9.00
8. 5. v 10.00
11. 5. v 9.00
11. 5. v 10.00
11. 5. v 11.30
11./12. 5. v 15.00
11./12. 5.* v 17.00
18. 5. v 10.00
18. 5. v 11.30
18. 5. v 13.00
24.–26. 5.
26. 5. v 15.30
26. 5. v 17.00
1. 6. v 10.00

HÁZENÁ
mladší žáci – SK Žeravice
starší žáci – SK Velká Bystřice A
muži B – SK Žeravice
mladší žáci – STM Olomouc B
starší žáci – Velká Bystřice B
mladší žáci – Házená Uničov
starší žáci – STM Olomouc
muži B – Házená Uničov B
mladší dorost – DTJ Polanka n. O.
muži – ČZ HBC Strakonice 1921
mladší žáci – SK Velká Bystřice B
muži B – SK Velká Bystřice B
miniházená: Turnaj Tatranu Litovel
Miniházená: Turnaj Litovel MINI CUP
2013 (24 týmů) viz pozvánka na str. 20
starší žáci – Sokol II Prostějov
muži B – SK Droždín
beach házená: Sobáčov Handball Beach Open

Pro přesný termín sledujte sdělení na plakátech a v rozhlase.
1. 5. v 16.30
4. 5. v 16.30
4. 5. v 10.00
8. 5. v 14.15
11. 5. v 14.15
18. 5. v 16.30
18. 5. v 10.00
25. 5. v 12.15
25. 5. v 10.00
25. 5. v 10.00

FOTBAL
muži – Konice
muži – Hněvotín
starší žáci – Lužice
dorost – Doloplazy
dorost – Určice
muži – Troubky
mladší žáci – Paseka
dorost – Brodek u Přerova
starší žáci – Libavá
mladší žáci – Příkazy

10. 5. v 18.00
14. 5. v 18.00
24. 5. v 18.30
31. 5. v 18.30

MALÁ KOPANÁ
FC Levotil – FC Křídla
FC Levotil – FC Chelsea
FC Levotil – Ajax Bělidla
FC Levotil – DORESPO Lošov
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Mistrovství ČR žen v pétanque
25. 5. od 9 hodin na sokolovně
Nově založený litovelský Hanácký pétanque klub (HAPEK) spolu
s Českou asociací pétanque klubů (ČAPEK) a městem Litovel pořádá
25. května Mistrovství České republiky žen (trojice). Mistrovství se
uskuteční na hřištích u sokolovny v Litovli od 9 hodin a všichni jsou
srdečně zváni, aby podpořili naše hráčky. Návštěvníci se také mohou
dozvědět něco více o tomto sportu od našich pořádajících členů, kteří
budou připraveni každého zájemce do hry pétanque zasvětit.
HAPEK Litovel budou reprezentovat Jana Burešová a Gabriela Zapletalová, doplněné hráčkou z Hrode Krumsín Františkou Karáskovou.
Vítězný tým má právo reprezentovat ČR na Mistrovství Evropy v Turecku. Naše hráčky rozhodně nejsou bez šance. Jana Burešová se
v loňském roce umístila na MČR dvojic MIX na 4. místě a na MČR
dvojic na 12. místě. Tým bude hrát pod vedením zkušeného trenéra
Pavla Bureše st., prezidenta klubu, který se v roce 2012 probojoval na
MČR mužů na 4. místo a na MČR ve vyrážení na přesnost dokonce
stanul na stupni vítězů, když obsadil 3. místo.
Děkujeme tímto sponzorům, kteří náš sport podporují, především
Olomouckému kraji, městu Litovel, firmám Vápenka Vitoul, s. r. o.,
Hopax, s. r. o., Adriana, Orrero, a.s., Litovelská cukrovarna, a. s., Pivovar Litovel, a. s., Vladimír Jašek a dalším, díky kterým se takto významná akce v Litovli může konat.
Hraje se za každého počasí, neboť jak se říká „není špatné počasí,
jen špatně oblečený pétanquista“.
Pavel Bureš

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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Sportovní oddíly v Litovli, část 10.:
Klub litovelského pétanque
Vznik
Klub litovelského pétanque (KLIP) vznikl
15. května 2000 a byl zaregistrován jako občanské sdružení v České asociaci pétanquových klubů ČAPEK. U jeho založení bylo
deset členů: Petr Linduška, Vladimír Fišr, Petr
Škobrtal, Jana Škobrtalová, Jiří Valenta, Jitka
Krausová, Josef Popelka, Vlasta Lindušková,
Tomáš Valenta a František Kutý. Pétanque
jsme ale hráli už daleko dřív, když jednou po
služební cestě ve Francii přivezl Jirka Valenta
sadu tamních kovových koulí. Hráli jsme všelijak a všude, kde se dalo – do kopce, z kopce,
na trávě, na antuce, ve sněhu atd.
Pak v roce 1999 na jaře přišel Jirka se zjištěním, že v Brně na Slatině se pořádají v tomto
sportu turnaje a že se tam můžeme podívat.
I zajeli jsme tam, dokonce jsme si i zahráli
a od té doby jsme zadrápnutí. Registrovali
jsme se hned na jaře 2000 a od té doby se stále
rozšiřujeme.

Úspěchy klubu
Po prvním prezidentu Petru Linduškovi měl
KLIP od ledna roku 2009 druhého prezidenta,
kterým se stal po volbách valné hromady Pavel Bureš st. Členská základna se ustálila na
přibližně 26 lidech, z čehož asi polovina byla
aktivní.
Celková úroveň žebříčkového umístění hráčů se neustále zvedá. Jsou mezi nimi mistři
Moravy a Slezska, na MČR se hráči pravidelně umísťují na dobrých pozicích. KLIP Litovel začal být v tomto sportu opravdu pojmem
a synonymem pro dobrou úroveň hry, organizace a vztahů. Jeho
dosud největším úspěchem je bezesporu
účast a následné setrvání v Mistrovství
České republiky, extralize klubů, kde se
chce udržet co nejdéle.

Vlastní turnaje
Časem nás začalo štvát, že jezdíme po cizích
turnajích a platíme horentní částky za startovné a cestu, takže jsme si usmysleli, že uspořádáme také nějaký domácí turnaj. Byli jsme od
tohoto úmyslu zrazováni zkušenými kolegy
prezidenty, kteří tvrdili, že hráči mají turnaje
každý víkend a každý nový je již unavuje.
Přesto jsme se odhodlali a vida, dnes pořádáme na našem hřišti u sokolovny pravidelně
čtyři turnaje ročně.

Změny a současnost
Tak trochu přelomovým se stal pro klub
rok 2012, kdy místo
očekávaného nárůstu
členské základny odešel prezident Pavel
Bureš, který si s dalšími osmi hráči založil
nový, v Litovli druhý
pétanquový klub.

V současné době tedy klub čítá patnáct členů, z toho dvě juniorské naděje. Stávajícím, již
třetím prezidentem KLIPu Litovel je od října
2012 Josef Popelka.
Zveme i vás
Klub litovelského pétanque trénuje od dubna
do listopadu vždy v pondělí a ve čtvrtek od
17.30 hodin v areálu sokolovny. Uvítáme zde
zájemce o tuto hru všech věkových kategorií.
Další informace i přihlášku do klubu najdete
na webové adrese www.klip-litovel.banda.cz.
Petr Linduška a hk

někteří z hráčů KLIPu při turnaji Litovel ópn 20. dubna 2013

Silácká Litovel, soutěž na počest Gustava Frištenského
Vzdát hold nejslavnějšímu zápasníkovi Gustavu Frištenskému přijelo v sobotu 30. března
do Litovle dvanáct čtyřčlenných družstev
z celé ČR.
Mrštnost, obratnost, postřeh, pohotovost
a hlavně síla byly vlastnosti, které závodníci
museli mít a museli je umět správně použít.
Kromě bench pressu na rovné lavici si změřili
síly ve shybech na hrazdě, v hodu medicinba-

lem, skoku dalekém, přenášení břemene (dva
40litrové kanystry) a v jednoručním zdvihu
činky.
V oddychové části viděli diváci ukázku
řecko-římského zápasu, MMA zápasu, historického zápasu Cechu sv. Michaela z Olomouce i překonání rekordu zapsaného v Guinnessově knize rekordů České republiky ve zvedání padesátikilové činky jednoruč. Ten překo-

vítězná družstva (zleva): Rafani, Superlifting, Vitoulovci

nal Radek Wolf z Valašského Meziříčí. Všichni diváci i sportovci si mohli během soutěže
vyzkoušet páku (arm wrestling). Mohli si
zvednout padesátikilovou činku, již si nechal
vyrobit Gustav Frištenský ve třicátých letech
minulého století. V předsálí si diváci a příznivci silových sportů prohlédli výstavu fotografií a dokumentů ze života Gustava Frištenského, mohli si koupit novou knihu o jeho
životě a také si prohlédnout model jeho budoucí sochy.
Vítězem a nejsilnějším družstvem se nakonec stal Superlifting Přerov, druzí skončili
borci z Vápenky Vitoul a družstvo Rafani
z Litovle se umístilo na bronzové příčce.
Všichni budou dlouho vzpomínat na příjemný den, kdy se síla a všestrannost současných
borců snoubila s historickým odkazem Gustava Frištenského, jenž pro mnohé byl a je životním vzorem.
Sportovní den by nemohl proběhnout bez
podpory sponzorů: Papcelu Litovel, a. s., pivovaru Litovel, a. s., Vápenky Vitoul, firmy DSL
food, města Litovel, Olomouckého kraje, Muzejní společnosti Litovelska, o. s., optiky Eduarda Ullmanna, autoservisu KS Litovel, zlatnictví Konečný Olomouc, nábytku Truxová,
Tomi Pňovice a autoservisu Kučera. Všem
patří veliký dík.
Mgr. Zdenka Frištenská, organizátorka akce
Silácká Litovel a praneteř G. Frištenského

MOBILNÍ SBĚR OBJEMNÝCH A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
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Společnost .A.S.A. odpady Litovel, s. r. o. informuje o organizaci mobilního sběru.
Časový harmonogram pro předání odpadů :

OBEC (stanoviště)

NEBEZPEČNÝ ODPAD
PNEU, ELEKTROZAŘÍZENÍ
OBJEMNÝ ODPAD
(sběr přímo do vozidla)
Čas předání
sobota

1. Březové

18. 5.

7.00–7.20

sběr přímo do vozidla
sobota

2. Unčovice

18. 5.

7.25–7.55

sběr přímo do vozidla
sobota

3. Rozvadovice

18. 5.

8.00–8.30

sběr přímo do vozidla
sobota

4. Chořelice

18. 5.

8.40–9.00

sběr přímo do vozidla
sobota

5. Tři Dvory

18. 5.

9.10–9.40

sběr přímo do vozidla
sobota

6. Víska

18. 5.

9.50–10.10

sběr přímo do vozidla

7. Nasobůrky

sobota

pouze jedno stanoviště: křižovatka
před podjezdem směr Haňovice

sběr přímo do vozidla

18. 5.

10.15–10.45

sobota

8. Savín

18. 5.

11.00–11.20

sběr přímo do vozidla
sobota

9. Nová Ves

18. 5.

11.30–11.50

sběr přímo do vozidla
sobota

10. Chudobín

18. 5.

11.55–12.25

sběr přímo do vozidla
sobota

11. Myslechovice

18. 5.

12.30–13.00

sběr přímo do vozidla

OBJEMNÝ ODPAD
(sběr do kontejnerů)
Přistavení
kontejnerů

Odvoz
kontejnerů

16. 5.
1 x 20 m3 ve 14 hod.

17. 5. ve 12 hod.

16. 5.
1 x 30 m3 ve 14 hod.

17. 5. ve 12 hod.

16. 5.
1 x 20 m3 ve 14 hod.

17. 5. ve 12 hod.

18. 5. v 8.40 hod.

18. 5. v 9 hod.

sběr přímo do vozidla

sběr přímo do vozidla

18. 5. v 9.10 hod.

18. 5. v 9.40 hod.

sběr přímo do vozidla

sběr přímo do vozidla

18. 5. v 9.50 hod.

18. 5. v 10.10 hod.

sběr přímo do vozidla

sběr přímo do vozidla

17. 5.
2 x 20 m3 ve 14 hod.

18. 5. v 10.30 hod.

15. 5.
1 x 20 m3 ve 14 hod.

16. 5. ve 12 hod.

15. 5.
1 x 20 m3 ve 14 hod.

16. 5. ve 12 hod.

15. 5.
1 x 30 m3 ve 14 hod.

16. 5. ve 12 hod.

17. 5.
1 x 30 m3 ve 14 hod.

18. 5. ve 12 hod.

objemný odpad – odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic; např. staré koberce, linolea, starý
nábytek, vyřazené oblečení apod.
pneumatiky – jde o pneumatiky z osobních vozidel (větší pneumatiky z traktorů, nákladních vozidel, strojů apod. po dohodě se starostou obce)
nebezpečný odpad – např. oleje, tuky, zbytky barev a rozpouštědel, spotřební chemie, ropné látky, léky, agrochemický odpad včetně obalů
vyřazené elektrozařízení – elektrozařízení používaná v domácnostech; např. ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače,
mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky apod.
Důležité upozornění
Odkládání jakéhokoliv odpadu v době mimo provoz mobilní sběrny je považováno za odkládání odpadu mimo vyhrazená místa a je
protiprávní.
Nebezpečné odpady, vyřazená elektrozařízení a pneumatiky budou předávány zaměstnancům společnosti .A.S.A. odpady Litovel,
s. r. o. na místě k tomu určeném starostou obce ve stanovenou provozní dobu.
Objemný odpad ukládejte pouze do přistavených kontejnerů. V sobotu jej můžete předat zaměstnancům společnosti .A.S.A. odpady
Litovel, s. r. o. na místě k tomu určeném starostou obce ve stanovenou provozní dobu.
Stavební odpad se nepřijímá.
Běžný domovní odpad se likviduje při pravidelných čtrnáctidenních svozech.

POZVÁNKY

20

LITOVELSKÉ HOMEOPATICKÉ FÓRUM
30. 5. – 1. 6. 2013
Program v Litovli
18.00 – 19.00 hod. Bohoslužba v kostele sv. Marka
19.00 – 22.00 hod. Komentovaná prohlídka kostela
sv. Marka a kaple sv. Jiří
20.00 hod.
Koncert v kostele sv. Marka
V rámci kulturního programu Noci kostelů 2013 vystoupí
dva s Litovlí úzce spjatí mladí umělci.
Mezzosopranistka Barbora Kadlčíková, sólistka opery
Severočeského divadla v Ústí nad Labem, a tenor Jan Valušek
z Národního divadla v Brně se litovelskému publiku představí
na společném recitálu za klavírního doprovodu Pavly Dostálové.
Zazní známé duchovní skladby, ale i operní a operetní árie, dueta
a oblíbené muzikálové melodie, např. Johanna Sebastiana Bacha,
Giuseppe Verdiho, Antonína Dvořáka nebo Andrew Lloyd Webera.
V průběhu je možné zhlédnout v kostele sv. Marka nové vitráže,
včetně možnosti zakoupení upomínkových předmětů v kapli sv. Jiří.
Akce se koná pod záštitou starosty města Litovle
Ing. Zdeňka Potužáka.

Vedle odborných přednášek budou uspořádány i přednášky
přístupné veřejnosti, a to v sobotu 1. 6. dopoledne.
Program přednášek:
9.00–9.45 Přínos homeopatie v rehabilitaci
9.45–10.30 Homeopatie v péči porodní asistentky o ženu
a novorozence
11.00–11.45 Zkušenosti lékárníka s homeopatií
11.45–12.30 Co by měl každý majitel zvířete vědět o homeopatii
12.30–13.00 Bachova květová terapie—firemní prezentace
Více na: http://hla-homeopatie.cz
Lyžařský oddíl TJ Tatran Litovel pořádá
v sobotu 25. května 2013

7. ročník veřejných závodů
na kolečkových bruslích.
Závody se konají na cyklostezce Litovel – Víska.
Start je v 10 hodin, prezentace od 9.40.
Závody jsou pro děti i dospělé.
Pro předškoláky bude uspořádán závod
na koloběžkách a odrážedlech.
Speciální kategorii tvoří bruslaři s kočárky.
Startovné: 20 Kč.
S sebou si přineste brusle, koloběžky,
odrážedla a děti helmy.
Srdečně zvou litovelští lyžaři.

LITOVEL
MINI Cup 2013
24. – 26. května 2013

mezinárodní turnaj v miniházené
2 věkové kategorie
24 týmů z Česka a Slovenska
hala ZŠ Vítězná a sokolovna
bohaté občerstvení, kulturní program
Generální partner:
Bartoň & Partner s.r.o.
hazena.tatranlitovel.cz
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