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Barvy Hanáckých Benátek
Modrá byla obloha. Pře-
kvapivě. Neboť svátek slavil 
Medard. Neboť čtrnáct dní 
předtím téměř nepřetrži-
tě pršelo, a Čechy tak po-
stihly další záplavy. Modrá 
byla obloha, jedna z mnoha 
barev Hanáckých Benátek. 
Protože...

Zelenou papírovou pás-
kou na ruce se musel pro-
kázat každý, kdo se chtěl 
podívat na náměstí i s jeho 
hlavní scénou. Kdo tře-
ba toužil nejen uvidět, ale  
i uslyšet Olympiky, kteří byli 
tradičně skvěle nazvučeni a 
kteří rozezpívali i roztančili 
publikum napříč generacemi, 
ten se koupi vstupenky nevy-
hnul. Jiné kafe však bylo třeba 
slovenské Iné kafe. Zájemce  
o jejich muziku se mohl po-
stavit i k poliklinice.
Žlutě zářily třásně i sukén-
ky místních roztleskávaček 
Golden Bees, které spolu s li-
tovelskými mažoretkami, ta-
nečníky a krojovanými mu-
zikanty tvoří magnet nejen 
pro rodiče a známé.
Nejen oranžovými šaty se 
blýskly orientální tanečnice, 
které v parku vlnily boky a 
vyprávěly zkazky o dalekých 
zemích. Ostatně daleké země 
poznal na svých cestách  

i Syndibád, námořník tak 
troufalý, že okouzlené děti, 
pro něž hraje divadlo, nazývá 
skřehotavými racky a na nej-
vyšší ráhno své lodi vysadí 
nedobrovolnou dobrovolnici 
z publika.
Červená srdíčka vyřezaná ze 
dřeva byla jen jedním z mno-
ha zajímavých artiklů, jež 
letos nabídly farmářské trhy. 
Barvami hýřily medové per-

níky nebo ručně šití maňásci, 
hospodyňky ocenily výrob-
ce smetáků i dřevěného ku-
chyňského načiní. 
Bílé byly šaty, v nichž se v zá-
věru módní přehlídky před-
vedly modelky za přítomnosti 
návrháře Luďka Hanáka. Ne  
v každém jeho modelu by se 
žena odvážila vyjít na ulici,  
o to víc jej ale ocenilo pánské 
publikum.

A nesmíme zapomenout ani 
na černou, obvyklou to bar-
vu triček muzikantů a také 
noci, jíž se v závěru slavnosti 
rozzářil ohňostroj. Ohňo-
stroj svítící všemi barvami, 
tak jako obličeje mnoha dětí, 
které si na tvářích nechávaly 
vytvářet umělecká díla z kvě-
tin i zvířecích motivů. 
Také takové byly barvy letoš-
ních Hanáckých Benátek.   hk

Fanoušci kapely Wohnout vyjadřovali svou přízeň různými způsoby.                           Foto: Vladislav Urban
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Opravený kříž v Rozvadovicích

Městská televize

Premiéra st 26. 6. v 18.45 hod.
Repríza denně v 6.45, 11.00,
 18.45 a 23.00 hodin
on-line: infokanal.litovel.eu

Z důvodu nižší sledovanosti TV v prázdni-
nových měsících tak jako v minulých letech  
INFOkanál kromě premiérového vysílání  
z 26. 6. nebude vysílat aktuality. Na uvede-
ném programu budeme pouze obměňovat 
vysílání informačního programu UPC EX-
PRESS. S průřezem hlavními prázdninovými 
akcemi Vás seznámíme v prvním premiéro-
vém poprázdninovém vysílání, které uvede-
me ve středu 4. září v 18.45 hod.
Děkujeme za přízeň i věcnou kritiku všem 
pravidelným i nepravidelným divákům, 
přejeme příjemnou dovolenou a po prázd-
ninách nashledanou na obvyklém kanále 
v obvyklých časech.
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Slovo úvodem
V květnu byly provedeny 
restaurátorské práce na 
kamenném kříži, který 
stojí na hřbitově v Rozva-
dovicích.
Město Litovel na ně získa-
lo dotaci od Olomoucké-
ho kraje. Poskytnuta byla 
z programu Obnova sta-
veb drobné architektury 
místního významu v Olo-
mouckém kraji a činila  
50 000 Kč. Celkové nákla-
dy na rekonstrukci byly  
99 500 Kč, zbývající nákla-
dy  jsou uhrazeny z roz-
počtu města Litovel. 
Kamenný kříž je přiroze-
nou dominantou hřbitova. 

Jeho rekonstrukce tak při-
spěla ke zlepšení vzhledu 
tohoto prostoru. 
Díky finanční pomoci 
Olomouckého kraje se 
kříž dočkal odborného 
restaurátorského zásahu. 
Byla z něj odstraněna vrs-
tva nečistot, ošetřeny byly 
korodující partie a rozru-
šené spáry. Současně byly 
vyspraveny části, na nichž 
bylo patrné mechanické 
poškození, a také ty, na 
kterých byly provedeny 
neodborné opravy z ne-
původních 
materiálů.        
red.

O prázdninách otevře koupaliště
Na litovelském koupališti 
probíhají závěrečné práce. 
Instalována už je skluzav-
ka i další prvky, filtrační 
laguny jsou osázeny. Nový 
biotop by měl být dokon-

čen v polovině července. 
Zkušební provoz koupaliště 
by tak mohl být zahájen už 
v polovině prázdnin.              red. 

Na fotografii je stav z 18. 6. 

Parkování na Karla Sedláka
Obyvatelé sídliště Karla 
Sedláka už léta řeší potíže  
s nedostatkem parkovacích 
míst. Plán revitalizace sídlišť 
Gemerská a Karla Sedláka 
sice počítá s budováním no-
vých ploch pro parkování, 
jeho realizace však bude po-

stupná a bude probíhat něko-
lik let. Na místa pro auta tak 
dojde nejdříve za pět let.
Město Litovel se proto roz-
hodlo na sídlišti zbudovat 
dvě provizorní parkovací 
plochy. Položením panelů 
podél cesty vedoucí z hlav-

ní silnice ve směru na 
Uničov (viz foto) vznik-
ne devět parkovacích 
míst. Dalších nejvýše 
dvacet míst bude vy-
tvořeno na části hřiště  
u SOŠ. Obě parkoviště 
budou dokončena bě-
hem července.              red.

Pavlínka roste
V lokalitě připravované pro 
výstavbu rodinných domů 
na Pavlínce probíhá budová-
ní infrastruktury. V součas-
nosti se zde staví kanalizace. 
Do konce roku je naplánová-
no i položení vodovodního 
potrubí.
V lokalitě Pavlínka jsou do-
sud k dispozici volné sta-
vební pozemky. Zájemci  
o výstavbu rodinného domu  
v této oblasti se mohou in-
formovat o podmínkách na 
webových stránkách města 
www.litovel.eu v sekci MěÚ 
informuje.                 red.

milí čtenáři,

možná jste tento měsíc Litovel-
ské noviny hledali ve své trafice či 
obchodě o něco déle. Pátrali jste 
po bílém papíru se žluto-modrým 
titulem a místo toho... Co to je? Ty 
budou určitě dražší! asi je přestanu 
kupovat – nemám peněz na rozha-
zování. a navíc předtím byly hezčí! 
a nebo ne? Doba kráčí vpřed a tak to 
má být. mění se ulice, lidé, mění se  
i Litovelské noviny. O tom, jakými 
proměnami procházely, se dozvíte 
víc v tématu měsíce na stranách 
10 a 11.  Věděli jste, že Litovelky 
slouží svým čtenářům už ve třetím 
století? 
Novou výtvarnou podobu pro 
noviny vytvořila grafička Jana 
adamová. Dbali jsme na to, aby 
písmo bylo o něco větší než dosud 
a dobře se vám četlo. aby noviny 
byly přehledné a lákaly nejen svým 
obsahem, ale i vzhledem. Povedlo 
se nám to, nebo je třeba něco vy-
lepšit? Dejte nám vědět. 
Stejně tak budeme rádi, když se  
s námi podělíte o tipy na zajímavé 
články, aktuality z vašeho okolí, 
zajímavosti z minulosti, jména lidí, 
s nimiž stojí za to udělat rozhovor 
nebo o jejichž činnosti by bylo za-
jímavé číst... Čím větší bude vaše 
účast na novinách, tím pestřejší  
a přitažlivější bude jejich obsah.
Spojit se s námi můžete zatím 
klasicky – poštou, e-mailem nebo 
telefonem (vše v tiráži na straně 
3) nebo rovnou přijďte do redakce  
v budově radnice na náměstí.
Nová podoba novin s sebou při-
náší i další změny. Zadní barevná 
strana bude obvykle vyhrazena 
fotografiím dokumentujícím dění 
na Litovelsku v uplynulém ob-
dobí. Není v naší moci být všude  
a všeho se účastnit. Proto budeme 
rádi, budete-li tuto stránku spo-
luvytvářet. Zasílejte nám kvalitní 
barevné fotografie zachycující akce, 
události či zajímavosti v našem 
regionu. K fotografii ve vysokém 
rozlišení přidejte i stručný popis  
a uveďte jméno autora.

Přeji vám radostné léto plné in-
spirativních zážitků. Léto dle vaší 
libosti.

Helena Kaštilová



Stíny Litovelska

 Dne 4. 6. v době mezi půlnocí 
a 16.50 hod. dosud neznámý pa-
chatel podlezl oplocení zahrady 
v Litovli, rozmontoval trampolínu, 
která zde stála, a odcizil z ní pružiny 
a šrouby.
 V době mezi 17. hodinou dne 
2. 6. a 14. hodinou dne 5. 6. se 
dosud neznámý pachatel prozatím  
nezjištěným způsobem vloupal do 
domu v ulici Šmakalově v Litovli 
a odcizil zde pánské horské jízdní 
kolo.
 V době mezi 21. hodinou dne  
5. 6. a 5. hodinou dne 6. 6. poškodil 
dosud neznámý pachatel zatím ne-
zjištěným předmětem dveře litovel-
ské autoškoly.
 Dne 8. 6. ve 23 hodin byla v ulici 
Jungmannově v Litovli nalezena ne-
zletilá m. V. pod vlivem alkoholu. Za 
asistence matky byla pak převezena 
do fakultní nemocnice v Olomouci.
 Při dopravní kontrole v Sobáčově 
bylo dne 10. 6. ve 20.45 hodin zjiš-
těno, že K. D. řídí osobní motorové 
vozidlo pod vlivem návykové látky.

Policie ČR

Vyneseno z radnice
49. schůze Rady města Litovel,  
konaná dne 23. května 2013
Rada města 
 schvaluje žádost TJ Vodní sporty 
Litovel a souhlasí s pořádáním 19. 
ročníku otevřeného mezinárodního 
mistrovství v extrémním závodu 
štafet BOBR CUP 2013 v sobotu dne 
5. 10. 2013
 schvaluje žádost Občanské-
ho sdružení GIGaNT Orienteering  
z Vizovic a jako jeden z vlastníků les-
ních pozemků souhlasí s konáním 
dvoudenního závodu mTBO Holba 
a Litovel Orient Express ve dnech 
7.–8. 9. 2013 v lesním porostu mezi 
obcemi Vilémov – Polomí – Hvozd 
– Luká – Slavětín – Nová Ves – Ha-
ňovice – Cholina – Loučka
 se opětovně zabývala proble-
matikou obtěžujícího a neustálého 
zápachu z Litovelské cukrovarny, 
a. s. a žádá její vedení o před-
ložení okamžitých opatření k 
nápravě a o předložení studie vy-
budování čistírny odpadních vod  
s posouzením, jak sníží zápach.

50. schůze Rady města Litovel,  
konaná dne 13. června 2013
Rada města schvaluje
 zveřejnění záměru výpůjčky čás-
ti pozemku parc. č. 887 sportoviště  
(v areálu sokolovny) s tím, že uve-
dená část pozemku se do výpůjčky 
přenechává za účelem vybudování 
objektu kuželny

Rada města doporučuje zastupitel-
stvu města projednat a schválit
 poskytnutí příspěvku na měst-
skou hromadnou dopravu v Olo-
mouci ve výši 90 % z předplatného 
jízdenky držitelům zlaté Jánského 
plakety, již mají trvalý pobyt na úze-
mí města Litovel, po předložení po-
tvrzení o udělení plakety a dokladu 
o zaplacení předplatného jízdenky
 přijetí dotace z Programu péče 
o krajinu 2013 na projekt Obnova 
dvou alejí v k. ú. myslechovice ve výši  
46 097 Kč.

výběr red akce
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OK4EU je sdružení právnic-
kých osob, které zastupuje 
zájmy svých členů při Ev-
ropské unii. Za cíl si klade 
hájit zájmy regionu, v na-
šem případě Olomouckého 
kraje, při přípravě nového 
programovacího období EU. 
Sleduje vývoj evropské legis-
lativy, zprostředkovává infor-
mace o aktuálních výzvách 
komunitárních programů, 
informuje o partnerských 
nabídkách těchto progra-
mů. Sdružení také pořádá 
odborné a prezentační akce 
v Bruselu i v regionu, účast-
ní se seminářů a konferencí  
a zajišťuje servis zástupcům  
z regionu v Bruselu.
Výrazným trendem uvnitř 
Evropské unie je zvláště  
v posledních letech posilová-
ní pozice jednotlivých regio-
nů. Pro mnoho institucí jsou 
tak dnes regiony silnějšími 
partnery než samotné stá-
ty. Proto se Litovel rozhodla 
stát členem sdružení OK4EU  
a využít možností, jež nabízí 

spolupráce v rámci Evrop-
ské unie, zejména (ale nejen) 
v oblasti podnikání.
„Forma zastoupení Olo-
mouckého kraje je v českém 
měřítku jedinečná, spoju-
je kraj, města, vysoké školy, 
profesní komory i neziskový 
sektor. Regionální zastoupe-
ní je zde pro všechny členy 
a má reagovat na jejich po-
třeby. Zvláště v době, kdy se 
rozhoduje o budoucí podobě 
politiky soudržnosti, je tře-
ba, aby měl kraj v Bruselu 
své zastoupení a mohl účin-
ně hájit vlastní zájmy,“ uvedl 
místopředseda správní rady 
OK4EU Jiří Rudolf.
O aktuálních výzvách sdru-
žení se zájemci dozvědí na 
webových stránkách města 
www.litovel.eu v sekci Podni-
kání.                   red.

Litovel členem OK4EU

Jak se v Litovli třídil elektroodpad v roce 2012
Již několik let je v Litovli 
možno odvážet do sběrné-
ho dvora vysloužilá elektro-
zařízení, jejichž následnou 
recyklací dojde k úsporám 
energií i primárních surovin. 
O tom, kolik zařízení bylo  
v loňském roce v Litovli vy-
tříděno a jak to prospělo ži-
votnímu prostředí, informu-
je společnost ASEKOL, která 
sběr i následnou recyklaci 
zajišťuje.
Dozvídáme se tak, že v roce 
2012 bylo u nás odevzdáno 
do sběru 220 televizorů, 540 
počítačových monitorů (cel-
kem 16 680 kg) a 2 981 kg 
ostatních drobných elektro-
zařízení, to znamená dohro-
mady 19 661 kg.

Litovelané tím ušetřili 187,47 
MWh elektřiny, 7 366,64 l 
ropy, 871,36 m3 vody a 8,92 
tun primárních surovin. Na-
víc snížili emise skleníko-
vých plynů o 44,14 t CO2 ekv. 
a produkci nebezpečných 
odpadů o 169,96 t.
Pro zajímavost uvedeme,  
o jak velkou úsporu jde, na 
konkrétních případech. Při 
zpětném odběru jednoho 
televizoru dojde k úspoře 
elektrické energie ve výši 
162,39 kWh. Stejné množství 
energie spotřebuje například 
60W žárovka svítící nepřetr-
žitě 4 měsíce.
Díky vytřídění jednoho note-
booku se nemusí vytěžit 6,8 l 
ropy. Takové množství spo-

třebuje automobil s běžnou 
spotřebou k ujetí 100 km. 
Zároveň se ušetří 392 l pitné 
vody. Toto množství využije 
myčka nádobí při 30 cyklech.
Tím, že je do sběrného dvora 
odevzdáno 100 vysloužilých 
mobilních telefonů, dojde 
ke snížení produkce sklení-
kových plynů, protože ne-
vznikne 122 kg CO2. Takové 
množství vyprodukuje auto-
mobil, který ujede čtyři jízdy 
mezi Prahou a Brnem. Záro-
veň je tím snížena produkce 
nebezpečných odpadů o 533 
kg, což za rok vyprodukuje 
140 domácností.
Třídit odpad se vyplatí a my 
vám děkujeme, že to děláte.

        red.
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Koupím smrkové a borové

VĚTVE
nebo válečky, nejlépe z čerstvé těžby, 

délka větví 150–200 cm, válečků 154 mm,
minimální průměr 30 mm. 

Více informací

777 888 780
Velmi dobře placené, peníze ihned!!!
Možnost dlouhodobé spolupráce.

Město získalo dotace na několik projektů
V současné době se městu 
Litovel podařilo získat do-
tace na několik projektů. 
Může tak zahájit práce na 
přípravě akcí, které by měly 
být realizovány ponejvíce  
v roce 2014.

Napojení místních částí  
Rozvadovice, Unčovice, Bře-
zové, Víska a Chudobín na 
kanalizaci
Město Litovel dlouhodobě 
usiluje o vybudování kom-
plexního systému odkana-
lizování v Litovli a jednot-
livých místních částech. 
Jde však o velmi nákladné 
projekty, které je možno re-
alizovat jen za předpokladu 
spolufinancování z dotačních 
prostředků.  
První místní částí, kte-
rá se dočkala kanalizace, 
byly v roce 2011 Tři Dvory.  
V roce 2012 byl pak stavebně 
dokončen projekt rozšíření 
kanalizace v Litovli spojený  
s intenzifikací čistírny od-
padních vod. Oba projek-
ty byly spolufinancovány  
z Operačního programu Ži-
votní prostředí.  
Z Operačního programu 
Životní prostředí se bude  
v letech 2014-2015 realizovat 
rozsáhlý projekt Napojení 
místních částí Rozvadovice, 
Unčovice, Březové, Víska a 
Chudobín na kanalizaci, kte-

rý řeší odkanalizování těchto 
místních částí. Žádost o do-
taci byla podána v červen-
ci roku 2012, v květnu roku 
2013 obdrželo město Litovel 
předběžný dotační příslib.  
V současné době probíhají 
intenzivní přípravné práce, 
aby mohla být akce stavebně 
zahájena v roce 2014. 

Digitální povodňový plán 
města Litovel a správního 
území obce s rozšířenou pů-
sobností (ORP) Litovel
Povodňový plán města Lito-
vel a povodňový plán ORP 
Litovel byly zpracovány jako 
jeden dokument v roce 2003. 
Město má k dispozici nový 
grafický informační systém 
MISYS, který však neobsa-
huje povodňové informace 
jak databázové, tak mapové, 
a který nenabízí možnost 
nahlížet do digitálního 
povodňového plánu Olo-
mouckého kraje. Proto chce  
v době moderních techno-
logií využít možnosti nechat 
zpracovat digitální povodňo-
vý plán města a ORP s využi-
tím všech jeho výhod  mapo-
vých i databázových.
Město Litovel využilo mož-
nosti podat žádost o dotaci  
a v prosinci 2012 obdrželo 
dotační příslib. Z Operační-
ho programu Životní pro-
středí se tak v roce 2013 bude 

realizovat projekt vytvoření  
a instalace digitálního po-
vodňového plánu Litovle a 
ORP.

Podzemní kontejnery na tří-
děný odpad – 7 stanovišť
Jedním z cílů přijatého plá-
nu odpadového hospodář-
ství města Litovel je zvýšení 
úrovně sběru tříděných slo-
žek komunálního odpadu 
(papír, sklo, plast). Proto 
město využilo možnosti spo-
lufinancování z Operačního 
programu Životního prostře-
dí a v září 2012 podalo žádost 
o dotaci na vybudování sed-
mi stanovišť s podzemními 
kontejnery na tříděný odpad. 
V dubnu 2013 získalo do-
tační příslib. V současnosti 
probíhají přípravné práce na 
výběr zhotovitele. Realizace 
projektu je plánována na rok 
2014.

Založení parku Staré město, 
Litovel
Projekt Založení parku na 
Starém městě v Litovli řeší 
úpravy zeleně na Staro-
městském náměstí. Park 
na místě bývalého hřbitova 
se nachází v blízkosti ruš-
né komunikace. Současná 
podoba veřejné zeleně zde  
z pohledu zahradní archi-
tektury postrádá koncepční 
a odbornou úroveň. Proto 
město hledalo možnost, jak 
tuto situaci zlepšit a pokud 
možno využít spolufinanco-
vání z dotačních prostředků. 
Koncem roku 2012 proto 
podalo žádost o dotaci na 
založení parku a v červnu 
2013 získalo dotační příslib 
na jeho realizaci. Ta by měla 
proběhnout v roce 2014.

Andrea Pospíšilová  
a Dita Müllerová, MHaSI

INZERCE

Dům přírody na Šargouně

Na jaře začalo na Šargouně 
dlouho plánované budování 
Domu přírody, vzdělávací-
ho ekologického střediska 

CHKO Litovelské Pomoraví. 
O tom, jakým účelům bude 
středisko sloužit, se dozvíte 
v příštím čísle LN.             red.



Výuka angličtiny v Litovli

Od 23. září jsou vypsány
nové kurzy angličtiny v Litovli. 

Hodiny budou probíhat na ul. Havlíčkova 803 
v následujících dnech a časech:

Angličtina pro začátečníky: úterý (17.00-18.30)
Angličtina pro pokročilé:  pondělí (17.00-18.30)
Anglická konverzace:         pátek (8.00-9.30)

Přihlášky do kurzů můžete posílat na
e-mail: anglictinalitovel@centrum.cz

nebo volejte na tel. 736 66 79 56.

INZERCE
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Poslední dobou se tu a tam, 
více či méně znatelně, obje-
vují v naší společnosti ne-
gativní jevy dříve neznámé. 
Situace, před nedávnem 
naprosto ojedinělé a nevy-
volávající tudíž potřebu ráz-
ného řešení, se stávají čím 
dál častější a je třeba na ně 
reagovat. 

Jedním z těchto nešvarů je 
neoprávněný pohyb motoro-
vých vozidel po lesních účelo-
vých komunikacích prakticky 
po celé CHKO (neoprávněný 
ve smyslu zákona o ochraně 
přírody i dle zákona o lesích). 
V blízkosti Litovle byla  
v tomto ohledu jednoznačně 
nekritičtější situace na as-
faltové komunikaci vedoucí 
přes lesní školky směrem na 
Střeň a Březovou. Když se 
před 10 až 15 lety přestaly 
zavírat brány v lesních škol-
kách, dlouhá léta si málokdo 
dovolil bez povolení vjet au-

tomobilem 
do této čás-
ti lesa. V 
posledních 
př ib l i žně 
dvou letech 
se ale situa-
ce s pohy-
bem mo-
t o r o v ý c h 
v o z i d e l  
v této lo-

kalitě stala neúnosnou. Frek-
vence vozidel projíždějících 
tímto úsekem lesa dosaho-
vala i několika aut za hodinu. 
Docházelo stále častěji k pro-
blémům, které s neoprávně-
nými vjezdy do lesa souvisejí.  
Zejména od realizace Le-
sánkovy cyklotrasy přibý-
valo střetů mezi cyklisty  
a automobilisty (pokud víme, 
žádný zatím neskončil zra-
něním). Do problémů se 
dostávali i lesní hospodáři a 
jejich zaměstnanci (kteří mají 
samozřejmě k vjezdu do lesa 
oprávnění v rámci výkonu 
svého povolání). Po celém 
Litovelském Pomoraví se dále 
začala objevovat řada nových 
černých skládek odpadu, 
vlastníci lesa také zazname-
návali stále více krádeží dře-
va, nadměrné rušení  ptáků 
při hnízdění též nebylo mož-
no přehlížet. 
Začátkem letošního květ-
na proto proběhlo jednání 

mezi všemi zúčastněnými 
subjekty – vlastníky lesa, 
Správou CHKO LP, městy 
Litovel a Mohelnice. Jeho 
výsledkem byla jednoznač-
ná shoda na tom, že situace  
 v lesích většiny CHKO se 
stává neudržitelnou a je třeba 
důrazně neoprávněné vjezdy 
do lesa řešit. 
V oblasti Litovle proto byla 
uzavřena brána u litovelských 
školek (za Lesními závody). 
Byly také naplánovány inten-
zivnější kontroly pohybu mo-
torových vozidel po lesních 
účelových komunikacích ve 
spolupráci s policií a Českou 
inspekcí životního prostředí. 
Je třeba upozornit, že případ-
né sankce za neoprávněný 
vjezd mohou dosahovat ně-
kolika tisíců korun. Podobná 
opatření budou postupně při-
jímána na území celé CHKO.
Uvědomujeme si, že zejmé-
na pro cykloturisty znamená 
uzavření brány mezi lesní-
mi školkami a lesem určitou 
komplikaci. Podobně jako  
v minulosti však mohou pro-
jíždět či procházet průjezdem 
vedle uzavřené hlavní brány. 
Věříme, že tato drobná kom-
plikace se turistům bohatě 
vyplatí v podobě mnohem 
bezpečnějšího pohybu po cy-
klotrasách v okolí Litovle.

O. Dočkal, Správa CHKO LP

Bylo nutné uzavřít bránu do lesa?

Nová ozdoba náměstí

Začátkem června instalovaly 
Technické služby na náměstí 
dvě muškátové věže (v po-
zadí) a umístily renovované 
lavičky. Chtějí tak zkrášlit 

náměstí v letní sezóně. Město 
již delší dobu usiluje o získá-
ní dotace na rekonstrukci ná-
městí, zatím jde však o výhle-
dovou záležitost.              red.

Z plnící linky v pivovaru 
Litovel sjíždějí první lahve  
s nealkoholickým pivem Li-
tovel Pomelo Free. Jde o dal-
ší novinku, která rozšiřuje 
sortiment ochucených piv 
značky. Lákadlem je nejen 
chuť, ale také nulový obsah 
alkoholu a přírodní složení. 
Litovel Pomelo Free neobsa-
huje umělá barviva, sladidla 
ani konzervační látky.
„Reagujeme na zvýšenou 
poptávku po ochucených 
pivech a přinášíme řešení 
všem, kteří se nechtějí nechat 
alkoholem omezovat. Kromě 
nealkoholické varianty s pří-
chutí Pomelo nabízíme i Red 
Orange, ochucené pivo se 
2 % alkoholu, “ říká Lumír 
Hyneček, ředitel litovelského 
pivovaru. 
Zatím je Litovel Pomelo Free 
k dispozici ve skleněných 
0,5l lahvích. Výhledově se 
počítá také s plněním PET 
lahví a plechovek. Novinku 
budou moci zájemci otesto-
vat v rámci série ochutnávek 
v místě prodeje, na koupali-
štích i na výletních místech. 
Pivovar reaguje na velký zá-
jem konzumentů a nově plní 
do skleněných NRW lahví 
také Litovel Red Orange. 
V současnosti má pivovar 
v sortimentu ochucených piv 
Litovel Red Orange, Litovel 
Pomelo Free a Escape.

Hana Matulová

Nové free pivo



Vydala jste už víc než desítku knih. Co 
Vás vede k jejich psaní?
Neumím žít bez rozmýšlení nad ob-
divuhodnou, ale pomíjivou existencí 
Bytí. V jeho komplexu si všechna prá-
va uzurpoval člověk. To zjištění mne 
znepokojuje. Smysl hledám v krátkých 
větách veršů. Jsou jediným způsobem, 
jak se dokážu vyjadřovat. Jsem totiž té-
měř slepá. Bez pomoci studenta Jakuba, 
který mé těžko čitelné škrábanice pře-
pisuje, a obětavých přátel bych žádnou 
sbírku nenapsala.

Mnoho let jste působila jako pedagož-
ka. Jaký by měl být dobrý pedagog, co 
by měl dětem dát?
Pedagog by měl své povolání vykoná-
vat s plným zaujetím a soustředěním. 
Zejména žáci mladšího věku ještě ne-
ztratili instinkt. Poznají, kdy pedagog 
vkládá do vyučování a výchovné práce 
kus svého srdce. Podle toho se chova-
jí. Takových je mezi litovelskými učiteli 
mnoho. Některé z nich mám tu čest po-
važovat za přátele.

Koho si vážíte a proč?
S díky a hlubokou úctou vzpomínám 
na řadu lidí, s nimiž jsem se v životě se-
tkala a kteří mně pomáhali nacházet vý-
chodiska ze složitých situací, do nichž 
jsem se často svou nerozvážností zamo-
tala. Upevňovali (a upevňují) ve mně 
přesvědčení, že „dobrý člověk ještě žije“.  
S nenávistí vůči své osobě ani s úmysl-
nou zlovůlí jsem se naštěstí nesetkala.

Jste známá svou kritikou vůči postu-
pu při čištění Nečízu, jednání správy 
CHKO atd. Co se Vám na Litovli na-
opak líbí?
Mé názory jsou známé z článků v LN. 
Nemohu se smířit s lhostejností, s jakou
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Ze společnosti

Odešli
v době od 21. května do 20. června

otázek pro ...5 JARMILU CHOLINSKOU, spisovatelku 

Dne 25. května ve 13 hodin jsem šla v Litovli parkem 
na autobus a ocitla jsem se v ohrožení neznámým 
mužem. Pomoc mi poskytli manželé jedoucí kolem 
na kole, kteří mě doprovodili až na nádraží. Za to jim 
velmi děkuji. Neznám jejich jména, ale domnívám se, 
že to byl příslušník policie, kdo mi pomohl.

Milada Snášelová Hlavinková

Poděkování

Prodám garáž u finančního úřadu. Tel. 774 480 654

Výzva

Inzerce

Smíšený pěvecký sbor KaNTIKa hledá mužské  
hlasy tenor či bas pro doplnění stávajícího obsazení  
sboru. Nabízíme příjemný kolektiv a vystoupení v České  
republice i v zahraničí. Podrobné informace na telefon-
ním čísle 608 557 543, e-mail: zd.za@seznam.cz

Šternberská Expozice času vyhlásila literární soutěž 
pro všechny zájemce bez rozdílu věku či spisovatelské 
praxe. Texty na téma Kdy se mi v životě zastavil čas 
mohou být zformulovány do nejrůznějších literárních 
útvarů, neměly by však přesáhnout tři normostrany. 
Jednotlivá díla budou zveřejňována v newsletteru Ex-
pozice času. Vítěz soutěže získá speciální hodiny, které 
mu výtvarník „ušije“ přímo na míru.
Svá literární díla můžete zasílat do 1. srpna na e-mail 
expozice@mkzsternberk.cz nebo na adresu Expozice 
času, ČSa 19,  785 01 Šternberk.

Jiří Lukeš z Pňovic (66 let)
Josef Drlík z Litovle (65 let)
Ján martinka z Litovle (70 let)
Karel Zientek z Pňovic (56 let)
Olga Veverková z Choliny (66 let)
František Hlaváček z Nasobůrek (83 let)
Bohumil Dvořák z Litovle (84 let)
antonín Válek z Červenky (79 let)
Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami  
Hlubinka a Hrandop.

Byli oddáni
v měsíci červnu

Dana Svačinová a Josef matulík z Rozvadovic 
Hana Fialová a Jiří mikmek ze Sobáčova 
Eliška Nováková z Pňovic a Ondřej Lakomý z Litovle
marie Dostálová a Horymír Vykydal z Litovle
Romana Spurná z Nákla a Václav Lakomý z Příkaz

INZERCE

se po léta chováme nejen k Nečízu, ale ke 
všem ramenům Moravy. Jde o přírodní 
zvláštnost hrající v dějinách Litovle roz-
hodující roli. Hlavní tok Moravy a jeho 
čtyři ramena protékají středem města. 
Odtud naše přízvisko Hanácké Benátky. 
Z veřejnoprávního hlediska je starost  
o vody zabezpečena zákonem. Byla 
vyňata z pravomoci místních orgánů 
a svěřena (i finančně) úřadům Povodí 
Moravy a CHKO. Kromě toho zůstali 
zachováni odborníci na odboru život-
ního prostředí a protipovodňová stráž. 
Proč tedy neklid občanů? Problém je 
v pojetí činnosti. Není koordinovaná  
s časovým předstihem, domyšlená, 
plánovitá… Omlouvám se, ale tak se 
to jeví. Nešťastná je zejména myšlenka 
nezasahování. Po staletí byly naše vody 
zasahovány. To nelze teď vyloučit (za-
bahnění, poškozené břehy, harampádí 
v tocích…). Tím trpí i Nečíz, z historie 
města nejznámější. Teče centrem hlav-
ního náměstí, stojí nad ním radnice. 
Jeho zaklenutí (asi 300 let staré) je ge-
niálním stavebním dílem a celoevrop-
skou raritou. Tahanice kolem dokon-
čení úpravy jsou neuvěřitelné (názory 
občanů nepublikovatelné).
U vedení města oceňuji trpělivost,  
s jakou po léta marně jedná o úpravách 
toků ramen. Dík a pochvalu si zaslouží 
za účinné vyřešení sběru a úklidu odpa-
du a za pořádek, který se mu zatím daří 
ve městě udržovat.

Co je v životě nejdůležitější?
Myslet globálně. Každý den si připomí-
nat zázrak života na naší Zemi a podle 
toho se chovat. Za nepřijatelné a zniču-
jící považuji výkřiky o lidských právech, 
které nedoprovázejí konkrétní nároky. 
Bez povinností právo neuznávám.
 
V příštím čísle bude na pět otázek od-
povídat nadporučík Bc. et Bc. LIBOR  
NAVRÁTIL, vedoucí Obvodního oddě-
lení Litovel Policie ČR. Dotazy zasílejte 
do 15. července na adresu redakce.
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Alternativní domácí péče o seniory, 
kteří se o sebe již nemohou sami po-
starat, u nás zatím není příliš rozší-
řená. Na začátku roku ovšem takové 
zařízení vzniklo v Litovli-Chořelicích.

Občanské sdružení Meduňka 2000, 
sdružení na podporu rodin a osob v péči  
o seniory stižené stařeckou demencí, 
nabízí ubytování s celoročním pobytem 
třem klientkám. V nově zrekonstruo-
vaném bezbariérovém bytě se třemi sa-
mostatnými pokoji, koupelnou a kuchy-
ní je jim nepřetržitě k dispozici jedna  
z odborně proškolených asistentek. Ta 
jim pomáhá při osobní hygieně, obléká-
ní, připravuje celodenní stravu, dle po-
třeby s nimi provádí rehabilitační cvi-
čení nebo cvičení na jemnou motoriku, 
pomáhá se samostatným pohybem po 
bytě, ale i zajišťuje vyřízení administra-
tivních záležitostí. Za klientkami pravi-
delně dochází lékař. Protože však nejde 
o zdravotnické zařízení, může sem být  

přijat jen takový klient, který nevyža-
duje každodenní odbornou zdravotní 
péči.
Ve třech příjemně a barevně zaříze-
ných pokojích mají klienti k dispozici 
elektrická polohovací lůžka i televizo-
ry. Rodinní příslušníci, kteří zde svého 
příbuzného navštíví, s ním v bytě mo-
hou strávit celý den, případně i přespat.  
U domu je také zahrada, kde je vybu-
dováno zázemí k posezení a odpočinku.
„Výhodou takového zařízení je jeho 
komorní prostředí, které umožňuje kli-
entům nalézt dostatečnou míru soukro-
mí a cítit se jako doma. A domov má 
uzdravující moc,“ říká vedoucí Meduň-
ky Bc. Lenka Bednaříková, DiS. Úhrada 
za pobyt a náklady s ním spojené odpo-
vídají částkám, které senioři běžně hra-
dí v jiných zařízeních, např. domovech 
důchodců. 
O samotném zařízení i možnosti ubyto-
vat seniora se zájemci dozvědí více na 
www.medunkaos.cz nebo na telefon-
ním čísle 725 602 607.                     red.

V litovelské Meduňce pečují o staré lidi

Poradna pro osoby se zdravotním 
postižením a pro seniory, kterou 
provozuje občanské sdružení Inter-
netPoradna.cz, nabízí novou formu 
poskytování této služby, a to terénní, 
tedy v přirozeném prostředí klientů. 
Lidé, kteří se nemohou dostavit osob-
ně do Poradny, tak mohou využít služ-
bu například u sebe doma. 

„Terénní forma této poradenské služby 
je určena lidem, kteří celý den pečují  
o osobu se zdravotním postižením a 
potřebují poradit. Je určena i těm, kteří 
jsou upoutáni na invalidní vozík či na 
lůžko a nemohou se tak dostavit k nám 
do Poradny,“ říká Kristýna Sklenářová, 
vedoucí služby, a dodává: „Sociální pra-
covnice může přijet k zájemcům až do 
vzdálenosti 20 km od Olomouce.“ 
Poradna je určena lidem se zdravot-
ním postižením, jejich blízkým a také 
seniorům. Zájemcům nabízí pomoc 

hlavně při řešení dluhů, sporů vznik-
lých z předváděcích akcí či podomních 
prodejů; také při sepisování námitek  
a odvolání nebo konzultace k žádostem 
o dávky.

Pokud zájemci o tyto služby ze zdra-
votních či jiných důvodů nemohou 
navštívit Poradnu na adrese Wurmova 
7 v Olomouci, mají možnost požádat  
o schůzku v místě bydliště, a to na te-
lefonních číslech 774 724 877; 587 406 
126, na Skype: poradna.pro.ozz nebo  
e-mailem olomouc@iporadna.cz.     
Podmínkou poskytnutí služby je vzdá-
lenost místa bydliště od sídla poradny 
do 20 km. Pro občany Litovle a okolních 
obcí je tato terénní služba dostupná.
Poradna poskytuje službu bezplatně. 
Je podpořena Nadací Taťány Kuchařo-
vé Krása pomoci a rovněž Statutárním 
městem Olomouc ze zdrojů MPSV ČR.

ks

Poradna pro osoby se zdravotním postižením
Hazardní hraní je téma neustálé aktu-
ální. Je přitom evidentní, že chorobné 
hráčství přináší pouze negativní jevy, 
což si vynucuje potřebu systematicky 
se věnovat lidem zasaženým tímto 
problémem.

Také toto je cílem práce neziskové or-
ganizace Sdružení Podané ruce, o. s.. 
To pomáhá lidem v obtížných život-
ních situacích poskytováním preven-
tivních, podpůrných a intervenčních 
služeb. Roku 2009 otevřelo Sdružení 
Podané ruce v Olomouci Ambulanci 
adiktologie, jež se věnuje přímé prá-
ci s osobami, které mají problém  
s hazardním hraním nebo jsou ohrože-
ny návykovými látkami. 
V květnu 2011 v ambulanci odstartoval 
evropský projekt, který vznikl jako re-
akce na stále se zvyšující poptávku osob 
potýkajících se s hráčstvím. Ambulance 
pracuje na základě dvou hlavních prin-
cipů - anonymitě a bezplatnosti. Služba 
nabízí klientům terapeutickou a sociál-
ní pomoc. Sezení s psychologem spo-
čívá ve dvanácti setkáních, kdy klienti 
postupně pracují na zbavení se hráč-
ského návyku. Terapie je doprovázena 
prací s odborným poradcem, který po-
máhá klientovi v oblasti sociální, právní 
a ekonomické. 
Součástí projektu je také vytvoření 
svépomocného webu  www.gambling.
podaneruce.cz pro hazardní hráče  
a jejich blízké, který je založen na prin-
cipech svépomocných skupin, ve kte-
rých si hráči pomáhají navzájem. Web 
funguje od ledna 2012 a nabízí návštěv-
níkům praktické informace z oblasti 
dluhového poradenství, podpůrná psy-
chologická doporučení a podobně. Na 
webu je diskuzní fórum a anonymní 
poradna.          kj

Sdružení Podané ruce, o. s.
Ambulance adiktologie 
Michalská 2, 779 00 Olomouc
Tel.: 608 229 528
E-mail: ambulance.ol@podaneruce.cz

Pomoc gamblerům

INZERCE
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Stalo se v Litovli

 Kolem r. 1773 si baron Jean de Bréa pronajal 
od Lichtenštejnů zámek a pozemky u Nových Zámků 
a přibližně v místech, kde dnes stojí obelisk, chtěl 
postavit tkalcovnu na vodní pohon. Byl to prv-
ní pokus o textilní manufakturu v našem kraji. Po 
projednání vodních práv s Litovlí byl vykopán náhon 
od řimického jezu, dřevěný pohonný mechanismus 
zhotovil náměšťský stolař. Voda však neměla dosta-
tečnou sílu a těžký stroj se vůbec nerozběhl. Po smrti 
knížete Františka Lichtenštejna,  který nad baronem 
držel ochrannou ruku, projekt manufaktury zanikl 
do ztracena, poslední majetkové záležitosti vyřizoval  
r. 1794 baronův syn Casimir de Bréa.
 29. 7. 1913, krátce po zřízení reálky, byl založen 
Akademický feriální klub, organizace studentů 
i vysokoškoláků, kteří se o prázdninách vraceli do 
Litovle. Jeho prvním předsedou byl zvolen Ladi-
slav Staněk. Litovelští vysokoškoláci pak významně 
ovlivnili zdejší společenský a kulturní život. aFK zří-
dil knihovnu, založil orchestr, hrál ochotnické diva-
dlo a pořádal přednášky. Jeho činnost ochromila až 
válka, kdy většina členů musela narukovat.
 2. 7. 1933, patnáct let po ukončení války, byly 
na radniční věži na paměť 16. výročí bitvy u Zborova 
odhaleny bronzové desky se jmény 72 obětí (stá-
ly 9 000 Kč) a do okénka uložena prsť z bojišť (foto). 
Při té příležitosti se v Litovli konal sjezd olomoucké 
župy legionářů, výstavy aj.
 Od 1. 7. 1953 bylo na ochranu proti „rejdům 
zahraničních agentů“ nařízeno povinné hlášení 
přechodně ubytovaných osob. Byly zavedeny 
Domovní knihy a evidence obyvatel se přenesla  
z Národních výborů na Veřejnou bezpečnost. Ve 
všech (i soukromých) domech musela být nahláše-
na osoba odpovědná za vedení Domovních knih. Do 
knihy musel být zaznamenán každý, kdo zde pře-
spal, ač neměl v domě trvalé bydliště. Účelem prý 
bylo „znemožnit na našem území nekontrolovaný 
pohyb živlů státu nepřátelských“.
 24. 7. 1993 došlo k přepojení telefonů na no-
vou kabelovou síť. Ta byla byla položena v průběhu 
roku 1993 a zřízena byla i nová digitální ústředna 
v bývalé teslácké školce v Hrnčířské ulici (nyní 
pošta). Umožnilo to rozšíření počtu telefonů, ale  
i přímé automatické spojení na celostátní síť. V po-
lovině února byly ve městě instalovány nové tele-
fonní automaty Telkor pro digitální provoz. Litovel 
dostala meziměstské směrovací číslo 068 (uzel Olo-
mouc), telefonní čísla účastníků se rozšířila na sedm 
míst, před dosavadní čtyřmístná čísla bylo předřa-
zeno trojčíslí 544.             Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel

Kniha na tento měsíc

Jak poznat psí duši / Rudolf Desenský

Ve středu 22. května jsme se vydali na 
zájezd do Lednice a Mikulova. 51 seni-
orů vítal v 6 hodin ráno déšť a cestou 
mlha. Na místě svítilo sluníčko. Zámek 
Lednice s francouzskou zahradou a an-
glickým parkem je zapsán jako kultur-
ní památka UNESCO. Byl sídlem rodu 
Lichtenštejnů. Stavba s kamennými 
krajkami, cimbuřím, arkýři, gotickými 
okny a chrliči působí pohádkově. Inte-
riéry s loveckými trofejemi, kazetovými 
stropy, vyřezávanými schodišti a ob-
ložením stěn se všem líbily. Prohlídku 
umocnil srozumitelný výklad. Mezi vý-
značné technické památky patří skleník. 
Tropické a subtropické rostliny v něm 
jsme srovnávali s našimi pěstitelskými 
výsledky. Minaret s 302 schody odmě-
nil námahu dalekým výhledem. Někdo 
šel k němu pěšky, ostatní vyzkoušeli 
lodní dopravu. Restaurace Včelí dvůr 
nám připravila na oběd výbornou svíč-
kovou a základ pro volnou prohlídku 
okolí zámku a města. Další zastávkou 
byl Mikulov. Prošli jsme historické stře-
dověké jádro města, obdivovali dům  
U Rytířů zdobený sgrafitem, zámek, 

kostely a závěrečnou vyhlídku na město. 
Na důkladné prohlížení nezbyl čas. Ces-
tou domů jsme hlasitě chválili volnější 
program a slunečné počasí.
O prázdninách využijeme akcí MK. Na 
červenec jsou naplánovány hudební 
podvečery, na srpen kinematograf. Po-
drobný program je na plakátech ve vý-
věsní skřínce. 
21. 7. zve seniory od 9 do 12 hodin 
pétanquový klub HAPEK do sokolov-
ny podívat se na jejich hru, vyzkoušet 
si ji nebo se i přihlásit do klubu. 30. 8. 
proběhne setkání s europoslancem Ing. 
Březinou na nádvoří knihovny.
K Mezinárodnímu dni seniorů plánu-
jeme za přispění města Litovel na 30. 
10. od 18 hodin vystoupení komediální 
skupiny Maniaci ve Velkém sále Zálož-
ny. Akce se koná zdarma pouze pro se-
niory celého litovelského regionu.
Dodatečně také děkujeme paní Alence 
Machačové za to, že se 4. 6. zúčastnila 
akce mateřského centra Rybička, kde 
četla dětem pohádky. 
Přejeme všem seniorům a jejich rodi-
nám hezké a hlavně slunečné léto.       fm      

„V dětství jsem měl silnou alergii na 
zvířecí srst. Stačilo, abych si pohladil 
psa nebo kočku, v lepším případě jsem 
dostal astmatický záchvat, v tom horším 
mě odvezla záchranka a skončil jsem na 
kapačkách,“ vzpomíná Rudolf Desen-
ský, dnes jeden z nejvyhledávanějších 
odborníků na práci s problematickými 
psy. Svým nekonformním přístupem 
dokáže udělat z agresivního zvířete 
klidného psa, z vystrašeného tvora vy-
rovnanou bytost. Poznal psí duši, naučil 
se rozumět způsobu komunikace těch-
to zvířat, a proto s nimi úspěšně hovoří 
řečí, jíž rozumí a na niž reagují.
Zajímá vás, jak Rudolf Desenský pře-
konal své potíže se zvířaty a jak se jim 
naučil rozumět? Dozvíte se to v první 
části knihy.
Druhá část je věnována těm, kteří by si 
psa rádi pořídili nebo už ho mají, ale 
ne se vším si úplně vědí rady. Autor vy-
světluje, podle čeho je dobré vybrat si 
psa, jak funguje psí slovník a hierarchie 
smečky. Zároveň radí, jak naučit psa 
přivolání, nejdůležitější cvik, bez jehož 

zvládnutí je pes neovladatelný. Čtenář 
se dozví i to, jak zvládnout psa na vo-
dítku, jeho agresi, strach, nečistotnost či 
ničení věcí, jak zabránit lovení. 
Kniha je plná názorných příkladů i kon-
krétních psích příběhů.        hk
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Stalo se ve světě

Jazykové
okénko

Jakoby / jako by

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  

Další Hanácké Benátky jsou již za námi. 
Jsem ráda, že jste nám zachovali přízeň 
a druhou červnovou sobotu jste došli na 
tuto již tradiční celoměstskou akci. A že 
Vás bylo téměř 5 000, snad svědčí o tom, 
že program, který jsme pro Vás nachys-
tali, byl zajímavý. 
I když se na přípravách podílí hrstka 
zaměstnanců Městského klubu Litovel, 
v den akce se neobejdeme bez spousty 
pomocných brigádníků a dobrovolníků, 
kterým tímto velmi děkuji. K hladké-
mu průběhu celé akce přispěli velkou 
měrou také „lidé ze zákulisí“ – zvukaři, 
pódioví technici a moderátor. Poděko-
vání patří také pyrotechnikům, štern-
berským vodákům, hasičům, místní 
policii, pracovníkům informačních cen-
ter, Technickým službám a samozřejmě 
všem účinkujícím, a to jak profesio-
nálům, tak i místním zájmovým útva-
rům, tanečním kroužkům, spolkům, ZŠ 
Jungmannova a všem, kteří se podíleli 
na doprovodných programech.
Mediálně akci podpořili: rádio Čas, 

Český rozhlas Olomouc, rádio Rubi, 
rádio Haná, Olomoucký deník, Litovel-
ské noviny, Mladá fronta Dnes, Oáza  
a další…
Velmi si cením podpory Olomouckého 
kraje, města Litovel a všech institucí, 
které jsou vstřícné při schvalování všech 
nutných povolení k realizaci této akce. 
Symbolické vstupné jsme mohli zacho-
vat také díky těmto sponzorům: Pivovar 
Litovel, a. s., PAPCEL, a. s., HTM Sport, 
s. r. o., OSŽ Slovakia Hotel Skalka, Pa-
cifik, a. s., Litovelská cukrovarna, a. s., 
ORRERO, a. s., Kimberly-Clark, s. r. 
o., HOPAX, s. r. o., EUROPASTA SE 
divize Adriana, Městská teplárenská 
společnost, a. s., VHS Čerlinka, s. r. o., 
Apartmány Pekin, Autoškola Jaroslav 
Skála, .A.S.A. odpady, s. r. o., Hanácká 
kyselka, s. r. o. a další…
Ještě jednou Vám všem děkuji a těším se 
na setkávání s Vámi na všech kulturních 
akcích, které pro Vás pořádáme.

za organizátory ředitelka Městského 
klubu Litovel Bc. Hana Vogelová

Poděkování pořadatelů Hanáckých Benátek

Pozvánky
SVÁTEK MISTRA JANA HUSA
Náboženská obec Církve českoslo-
venské husitské v Litovli Vás srdečně 
zve k účasti na slavnostní bohoslužbě  
k uctění památky Mistra Jana Husa, 
která se bude konat dne 6. července  
v 17 hodin v Husově sboru. Bohosluž-
bu obohatí svým hudebním vystoupe-
ním smíšený pěvecký sbor Litovelští 
koledníci pod vedením Vlastimila Ne-
domy. Součástí setkání bude také malé 
občerstvení. Těšíme na setkání s Vámi.

BRÁNA NADĚJE JINDŘICHA ŠTREITA
Ve fotografickém výstavním soubo-
ru Brána naděje, který vznikal 40 let, 
zachycuje Jindřich Štreit různé církve  
v toku času, ukazuje měnící se lidi, hu-
morné i smutné okamžiky, nezapomíná 
připomenout ani to, jak se komunistic-
ký režim choval nejen k duchovním, ale 
také k církevním a historickým památ-
kám. Výstava v kapli sv. Jiří je přístupná 
denně kromě pondělí od 10 do 16 hod.

ROCKOVÉ LÉTO NA ČERVENCE
V sobotu 20. července od 14 hodin 
pořádá Arcus-Onko centrum další 
koncert pro dobrou věc. Vystoupí sku-
piny Koblížci, R.I.B., Kern, Segment, 
Callibos M.S., Jaksi taksi a Stracené ráj. 
Akce proběhne tradičně v areálu Olše 
na Července.

Oba výrazy vyjadřují podobnost, přibližnost, 
zkrátka nám nějaký jev připomíná něco jiného. 
Rozdělené jako by používáme ve spojení se slo-
vesem v podmiňovacím způsobu. Lze nahradit 
spojením jako kdyby. Např. Tváří se, jako by mi 
nevěřil. (tedy jako kdyby mi nevěřil)
Jakoby je na slovese nezávislé, pouze vyjadřuje, 
že věc, činnost či stav nám něco připomíná. Např. 
Působí jakoby nedospěle., Dělá jakoby nic.
Podobná věta, ale jiný význam: Jakoby v tom bytě 
bydlí. (předstírá, že tam bydlí) Jako by v tom bytě 
bydlel. (vše nasvědčuje tomu, že tam bydlí)

 5. 7. 863 přišli dle tradice (nikoli však dle 
skutečnosti) na Velkou moravu dva slovanští vě-
rozvěstové – tedy ti, kdo zvěstovali, hlásali víru 
– Konstantin (Cyril) a Metoděj. Do našich zemí 
byli vysláni na pozvání knížete Rastislava, který 
chtěl potlačením latinsky prováděných bohoslužeb  
a nastolením slovanské liturgie zamezit politické-
mu a náboženskému vlivu německých kmenů. Bra-
tři přinesli na moravu nejen přeložené náboženské 
texty, ale také vlastní písmo – hlaholici. Pro své 
působení museli čelit nepřízni církevních i státních 
vůdců, takže jejich mise netrvala dlouho. Přesto byl 
jejich přínos pro kulturu a vzdělanost tak velký, že 
se Konstantin s metodějem stali hlavními patrony 
moravy i spolupatrony Evropy. 
 16. 7. 1773 přišla na svět výrazná osobnost 
českého národního obrození Josef Jungmann. 
Většinu svého života působil jako učitel, svou 
pedagogickou dráhu završil jako rektor pražské 
univerzity. Již od roku 1800 vyučoval na gymnáziu  
 v Litoměřicích češtinu (zdarma), čímž se stal prv-
ním učitelem češtiny v Čechách a na moravě.  Za 
pomoci svých vlasteneckých přátel-vědců (F. Palac-
ký, J. E. Purkyně, F. L. Čelakovský aj.) vydal pětidílný 
Slovník česko-německý, jeden ze základních kame-
nů formující se spisovné češtiny. 
 1. 7. 1883 byl v Praze vydán první telefon-
ní seznam. První telefonní přístroje se v Čechách 
objevily už na přelomu 70. a 80. let 19. století, šlo 
však pouze o telefonické spojení mezi dvěma mís-
ty. Proto roku 1882 zřídil Jan Palacký (syn Františka 
Palackého) se společníky Pražské podnikatelství 
pro telefon, které zahájilo provoz první telefonní 
ústředny u nás. Zájem byl velký, takže už o rok poz-
ději vyšel seznam, který obsahoval 98 telefonních 
čísel.
 1. 7. 1903 odstartoval první ročník nejpres-
tižnějšího cyklistického závodu světa Tour de 
France. Vznikl vlastně jako propagační závod spor-
tovních novin L´auto po vzoru jiných cyklistických 
závodů pořádaných jinými periodiky. Závod, jehož 
3 000 km dlouhá trasa vede napříč Francií a navště-
vuje i cizí země, je rozdělen do etap a probíhá tři 
týdny v červenci. Oceňován bývá nejlepší sprinter 
i nejlepší jezdec v horách. Vedoucí jezdec závodu 
(tedy ten, kdo má právě nejlepší čas) nosí vysoce 
ceněný žlutý trikot. Nejúspěšnějšími cyklisty, jimž 
se podařilo závod vyhrát pětkrát, byli Francouzi 
Jacques anquetil a Bernard Hinault, Španěl migu-
el Indurain a největší cyklista všech dob, Belgičan 
Eddy merckx (na fotografii z Tour uprostřed). 
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Litovelské noviny 
Třebaže s více či méně dlouhými pře-
stávkami, vycházejí Litovelské noviny 
už 122 let. Za tu dobu procházel pro-
měnou nejen jejich vzhled, ale i název, 
obsah a zaměření.

Noviny – hlas českého národa
Litovelské noviny vyšly poprvé 27. břez-
na 1891 (1. číslo viz foto vlevo nahoře). 
Na konci 19. století, kdy Litovel byla do-
sud ve správě německých obyvatel, měly 
noviny sloužit jako jeden z významných 
prostředků v českém volebním boji. 
Prvním redaktorem se stal Josef Dostál, 
hostinský na Záložně. Čtrnáctideník byl 
tištěn v Arcibiskupské tiskárně v Olo-
mouci, protože litovelský tiskař Jahoda 
byl přesvědčený Němec. Silné nacionál-
ní zaměření je patrné z řady příspěvků: 
Národní věc nás volá do boje důležitého, 
od jehož výsledku závislo jest příští posta-
vení českého lidu v Litovli. Kdo nepocho-
pí důležitost tohoto okamžiku, kdo nebu-
de stát v rozhodné době na svém místě, 
jest škůdcem, zrádcem národa. 
Roku 1896 však Češi volby nevyhráli. 
Josef Dostál noviny opustil a na jeho 
místo nastoupil Josef Dušek, jinak pří-
ručí Rolnické záložny. Vedl je až do roku 
1902. To se však již trochu jinak psalo, 
neboť volby roku 1899 vyhráli Češi. Nad 
panstvím německým zlomen u nás meč a 
dni německé Litovle jsou sečteny. Litovel 
německá patří minulosti a naše, jedině 
naše jest budoucnost. Všecko ponížení 
stoleté, všecka bezpráví na nás páchaná, 
všecka svévůle německých a odrodilec-
kých fanatiků jest u konce a vše je zapo-
menuto v okamžiku, kdy z tisíce českých 
prsou zní v ústrety českému purkmistru 
nadšený pozdrav. Tak psaly Litovelské 
noviny na začátku 20. století. Dva roky 
předtím, než přestaly vycházet.

Nezávislá Selská stráž
Poslední číslo Litovelských novin sice 
vyšlo 26. září 1902, ale již 4. října téhož 
roku je vystřídal týdeník Selská stráž. 
Vydavatelem i redaktorem byl zemský  
a říšský poslanec Josef Svozil, který měl 
redakci ve svém domě (nejprve v ulici 
Boskovicově, poté v nové vile na Olo-
mouckém předměstí, kde dnes sídlí 
úřad práce). 
Selská stráž se prohlásila za nezávislý, 
vůči městské správě spíše opoziční tý-
deník. Proto také přestala uvěřejňovat 
zprávy ze zasedání rady. Velký prostor 
byl v novinách věnován naopak obec-

ným politickým otázkám a mezinárod-
ním informacím. Také výrazné nacio-
nalistické zaměření ustoupilo.
Za 1. světové války byly výtisky Selské 
stráže nejprve konfiskovány, později 
se v nich objevovaly jen úřední zprávy  
z bojiště a zabělená místa označená ná-
pisem Zabaveno.
Od 1. března 1924 se Selská stráž stala 
zemským orgánem Československé rol-
nické jednoty sídlící v Prostějově, a pře-
stala tak plnit roli místního tisku.

Litovelský kraj nejen pro Litovel
Aby Litovel nepřišla o své noviny, začali 
zástupci pokrokových stran a korporací 
vydávat nové periodikum – Litovelský 
kraj. První číslo týdeníku vyšlo 17. dub-
na 1924. Jeho majitelem i vydavatelem 
byl knihtiskař Albín Smetana, který 
kdysi tiskl i Litovelské noviny. Hlavním 
redaktorem byl mlynář Alois Knaibl.
Na podzim roku 1925 však tiskař Sme-
tana zemřel. Tiskárnu převzala jeho 
manželka se synem, od roku 1927 však 
vydávání Litovelského kraje vypověděli. 
Tehdy noviny za odstupné 5 000 Kč 
převzalo Vydavatelské družstvo, v jehož 
čele stál starosta Knaibl. Hned v prvním 
čísle 28. ledna 1927 vyzvali vydavatelé 
své čtenáře k upisování podílů ve výši 
100 Kč. Od roku 1928 převzal po Knaib-
lovi post redaktora Josef Heger.
Aby pomohly české menšině v Sude-
tech, proměnily se noviny v roce 1929 
na Litovelský a šternberský kraj. Třetina 
jejich nákladu byla šířena na Šternber-
sku a Uničovsku. Hlavním redaktorem 
se stal Vladimír Novotný, noviny však 
měly další redaktory ve zmíněných ob-
lastech.
Již o rok a půl později, v květnu 1931, se 
noviny rozšířily na Litovelský, šternber-
ský a šumperský kraj. Šumpersko do té 
doby žádný vlastní tisk nemělo.
V srpnu roku 1930 se stal novým vy-
davatelem novin Miroslav Vaněk, sta-
rosta Chořelic. Po jeho smrti roku 1933 
je začal vydávat mlynář Josef Zedník  
z Vísky. Ve druhé polovině 30. let se vy-
davatelé často střídali. V roce 1936 to 
byl František Urbášek, po něm Antonín 
Jahoda a následně František Letocha. 
Měnili se i redaktoři novin. Nezřídka 
šlo o učitele z dané oblasti, mezi nimi  
i spisovatele Josefa Koudeláka.
Od roku 1937 tiskla noviny místní tis-
kárna Josefa Rohledera, což prospělo 
jejich kvalitě. 
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v proměnách času
Další změna nastala v roce 1938. Štern-
bersko i Šumpersko byly zabrány Ně-
meckem, a tak se noviny vrátily k pů-
vodnímu názvu Litovelský kraj. Svou 
rubriku v něm mělo i Lošticko, nová 
součást litovelského okresu.
Válečné období však vydávání národ-
ního tisku nepřálo, a tak v květnu 1941 
přestal Litovelský kraj vycházet úplně.

Dlouhé ticho poválečné
Litovelský kraj sice začal znovu vychá-
zet hned po válce, první číslo vyšlo již  
24. května 1945. Vydržel však jen půl roku, 
a pak pro nedostatek papíru zanikl.
Dalším pokusem byl čtrnáctideník Li-
tovelsko. Okresní osvětová rada s re-
daktorem Josefem Vinárkem se do jeho 
vydávání pustila v únoru roku 1947. 
Po Vinárkově odchodu z Litovle se re-
dakce ujal ředitel senické měšťanky Josef 
Husička. V závěru roku 1949 bylo však 
vydávání novin zastaveno Krajským ná-
rodním výborem Olomouc. Vydavatelé 
se rozloučili se čtenáři a doporučili jim 
napříště své příspěvky zasílat do Rudé-
ho práva. 
O běžném životě a dění ve městě tak na 
dalších čtyřicet let neinformuje žádný 
zpravodaj. V září roku 1958 sice začal 
vycházet Kulturní kalendář Domu osvě-
ty, ten však podával pouze zpravodajství 
z kulturní oblasti. Byl vydáván až do 
roku 1989.

Nová doba, staré jméno
Obnovu litovelského tisku inicioval 
hned po sametové revoluci Mirko Spur-
ník. Vydávání se ujalo Občanské fórum,
v redakční radě pracovali vedle M. Spur-

níka šéfredaktor Lubomír Šik a členové 
Jiří Bednář a Ladislava Doleželová (Kol-
paková). První číslo periodika, pro něž 
byl zvolen historický název Litovelské 
noviny, se podařilo vydat u příležitosti 
1. máje 1990 (viz snímek na této straně 
vlevo dole). Noviny byly tehdy psány na 
počítači v Tesle a tam i tištěny. 
Po volbách roku 1990 se vydavatelem 
stala městská rada, která prací na novi-
nách pověřila Městský klub Litovel. Do 
redakce tak přibyla jeho ředitelka Jana 
Konečná.
V roce 1992 byl pro klub zakoupen 
počítač a změnila se grafika novin.  
V té době se čtenáři z Litovelek dovídali 
informace z radnice, místních podniků  
i kultury, noviny se také věnovaly výro-
čím osob, spolků i událostí.
Po volbách v roce 1995 se šéfredakto-
rem stal Petr Šrůtek, v radě zasedali 
Lubomír Šik, Jiří Masopust, Josef Janků, 
Václav Arnoš a Jana Konečná (tu roku 
2000 vystřídal nový ředitel Městského 
klubu Jaroslav Krestýn). Roku 1996 k 
nim přibyla Marie Hrubá. 
V červnu 2001 nahradil v redakci J. Ma-
sopusta Tomáš Pospíšil, který se ujal  
i tiskové přípravy novin a výrazně pro-
měnil jejich vzhled. Nějaký čas pak vy-
cházely s barevnou obálkou. Ukázalo se 
však, že tato skutečnost ani čtrnáctiden-
ní periodicita nevedly ke zvýšení počtu 
čtenářů, a tak se z nich v roce 2004 stal 
opět černobílý měsíčník.

Nová éra Litovelek
V roce 2002 rozhodla městská rada, že 
noviny budou vycházet pod nově vznik-
lým odborem školství, kultury a sportu, 
a funkci vydavatele tak převezme přímo 
město Litovel. Bylo také stanoveno, že 
noviny budou mít svého profesionál-
ního redaktora. Tím se téhož roku sta-
la Jana Motlová, dosavadní pracovnice 
Městského klubu a členka redakční 
rady. Když v roce 2011 odešla do dů-
chodu, nastoupila na místo redaktorky 
Helena Kaštilová.
Litovelské noviny vycházejí jednou 
měsíčně, vždy k prvnímu dni v měsíci.  
V současnosti je jejich náklad 1 200 vý-
tisků a distribuovány jsou kromě Litovle  
i do vesnic v okruhu asi 10 km. Archivo-
vány jsou ve státních knihovnách včet-
ně Národní knihovny, všechna čísla jsou 
k dispozici i v městském muzeu.

podle L. Šika zpracovala hk
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HUDEBNÍ PODVEČERY NA DVORKU

pá 5. 7., nádvoří mK Litovel, 19 hod., vstupné dobrovolné
BROUMBAND - posezení při rock’n’rollu

so 6. 7., nádvoří mK Litovel, 19 hod., vstupné dobrovolné
PIŇOVŠTÍ KANCI - večer s harmonikou

pá 12. 7., nádvoří mK Litovel, 19 hod., vstupné dobrovolné
TRIGON - posezení při sametovém bigbítu

so 13. 7., nádvoří mK Litovel, 19 hod., vstupné dobrovolné
HB BAND - večer s tradičním jazzem

pá 19. 7., nádvoří mK Litovel, 19 hod., vstupné dobrovolné
RAMAHE BAND - posezení u směsice písní mnoha žánrů

so 20. 7., nádvoří mK Litovel, 19 hod., vstupné dobrovolné
STŘEMKOŠ - večer s blues a chansonem

pá 26. 7., nádvoří mK Litovel, 19 hod., vstupné dobrovolné
METALLICA REVIVAL - trash metalový večer

so 27. 7., nádvoří mK Litovel, 19 hod., vstupné dobrovolné
ŠUMICA  - posezení u cimbálu

Při nepříznivém počasí se akce konají v prostorách MK Litovel.

Městský klub Litovel

městský klub Litovel, náměstí Přemysla Otakara 753, Litovel, tel.: 585 341 633, 
e-mail: nepustilova@mklitovel.cz
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Hudební  výchova
Kytara pro začátečníky a Kytara pro pokročilé 
Veselá flétnička

Dramatická a literární výchova
Divadélko Rolnička 
Dramaťák pro školáky
Klub začínajících autorů
Pohádkové divadlo (od 9 let)

Jazyková výchova
angličtina pro předškoláky a malé školáky 
angličtina pro školáky  
angličtina pro dospělé začátečníky i různě pokročilé  
angličtina - individuální doučování 
angličtina pro rodiče s dětmi
Němčina pro děti i dospělé
Ruština pro děti i dospělé
Francouzština pro děti i dospělé

Kluby
Klub mladých 
Klub Raníček (pro nejmenší)
Klub zdravého životního stylu (kuchyně, cvičení, 
využití bylinek)
Klub šperkařství
Klub tance a her pro mámy s dětmi
Herní klub (stolní, deskové i počítačové hry)

Klub finanční gramotnosti
Logopedické chvilky (pro děti s problémy s výslov-
ností nebo komunikací)

Přírodověda
Rybářství – příprava na získání rybářského lístku      
Chovatelé – o zvířátkách, která se dají chovat doma 
Koumáci – tajemství vědy, techniky, kuchyně i dílny 
Přírodověda pro ŠD
Ekozahradníček
myslivci (nejen o lovu, ale také o lesní moudrosti 
a tajemstvích)
Kamarád pes (jak se starat, jak cvičit, co dovolit a co 
ne; a pokud psa nemáte, nevadí, my máme)

Výtvarná výchova
Keramika – děti i dospělí
Pastelka pro děti od 3 let 
Výtvarka pokaždé jinak 
Digitální fotografie a počítač
Tvořivá odpoledne pro každého (2x měsíčně)

Tanec
TS TRIPS a BaBY TRIPS
TS KaSTER a mINI KaSTER 
TS Kaster StreetDance
Tančíme, abychom žili (vypůjčený název, ale tanec 
je opravdu krásný a uzdravuje)

Technika
Letečtí a lodní modeláři  
Radioelektrotechnika pro děti – radioamatéry  
a elektrotechniky 
Počítače pro školní družiny 
Počítače od a do Z 
PC a internet pro seniory

Tělovýchova
Cipísek 
Pohybové hry  
Zumba
Cvičení pro ženy 
HIIT (intenzivní posilovací cvičení s využitím vlast-
ního těla)
Skateboarding
In-line bruslení
aby záda nebolela aneb Cvičení pro zdraví
Turistika (pěší, cyklo, geocaching, nordic walking, 
běžky) 

Hledáme také šikovné lidi – vedoucí kroužků, kteří 
mají co předat mladé generaci a mají chuť a čas při-
dat se do našich řad a pracovat jako externisté.

Kroužky zahajují činnost v týdnu od 16. září.

Dům dětí a mládeže, Komenského 719/6, Litovel, tel. 585 342 

448, e-mail: ddm@ddmlitovel.cz, www.ddmlitovel.cz

Dům dětí a mládeže Litovel – kroužky 2013/2014

Mateřské centrum Rybička
POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY
pondělí 1. 7. od 9 do 12 hodin v areálu MC 
 Zveme všechny rodiče s dětmi na zábavné dopoledne s pohádkovou témati-
kou. Pro děti budou přichystané soutěže s odměnami. Cena 50 Kč pro rodinu. 
NA KOLE...
úterý 9. 7., odjezd v 9.30 hodin od MC
 Zveme rodiče s dětmi na cyklovýlet. Buď projedeme Lesánkovu cyklostezku se 
zastávkou na hřišti na Březové, nebo zajedeme na Sobáčov.
TVOŘIVÝ RELAX PRO MAMINKY 
čtvrtek 11. 7. od 9 do 14 hodin
 Rádi tvoříte? Přijďte nám pomoct pomocí mOZaIKY zkrášlit naši chodbu.
 SLUNEČNÍ PÁTKY
pátek 12. 7., pokud počasí dovolí
 Trochu zahradničení a zdravého pohybu venku, pískoviště, kola, koloběžky 

Pravidelný program na prázdniny
dopoledne s programem – cvičení, zpívání, výtvarka aj. (po 9.30–11.00  
a st 9.30–11.30), volná herna (út 8.30–13.30 a čt 9.00–11.00), cvičení s Deni-
sou (st 19.00–20.00), sluneční pátky (pá 8.30–11.30), dopoledne pro miminka 
(pá 9.00–11.30)

Od 15. 7. do 2. 8. bude MC zavřeno z důvodu čerpání dovolené.

MC Rybička pořádá ve dnech 12.–16. 8. příměstský tábor pro děti od 5 do 8 let. 
Informace na telefonu 739 246 016.



DRUHÝ BŘEH
říjen 2013
Představení Druhý břeh je příběh neo-
byčejného života jedné obyčejné Terezy 
- příběh o touhách naplněných i nenapl-
něných, o svobodě, pravdě, lásce i smrti. 
Život Terezy je interpretován třemi po-
stavami v jedné. Tereza zhruba dvaceti-
letá, po třicítce a někdy po padesátce. Je 
to žena, v níž v každém věku zuří souboj 
mezi mozkem a touhou. Hrou se prolí-
nají vzpomínky na rok 1968 z pohledu 
dítěte, lásku v pubertě, vzpomínky na 
vysokou školu, kterou studuje jako mat-
ka samoživitelka. Na sametovou revolu-
ci a nové možnosti po roce 1989, lásku 
ve středním věku, věčnou inklinaci k 
mužům umělcům a bohémům, chuť 
světoběžnictví a cestování a na lásku v 
pozdním věku. 
Hrají: Eva Holubová, Tereza Gübelová, 
Zuzana Bydžovská, Vladimír Javorský
 

MANDARINKOVÁ IZBA
prosinec 2013
Komedie plná francouzského espritu a 
šarmu vypráví příběh lidí ve vtipných 
krátkých jednoaktovkách s překvapi-
vým, někdy přímo detektivním závě-
rem. Čtyři herci se v nich převtělují do 
více postav a osudů. Všechny příběhy 
se odehrávají v malém pařížském ho-
telu, který má záhadný pokoj, nazvaný 
Mandarinkový, a i ten má svůj vlastní 
příběh. 
Hrají: Zuzana Tlučková, Maroš Kramár, 
Pavol Topoľský, Bibiana Ondrejková
 

LÍBÁNKY ANEB LÁSKA AŤ JDE K ČERTU
únor 2014
Divadelní hra Líbánky aneb Láska ať jde 
k čertu patří k nejúspěšnějším komedi-
ím Noela Cowarda. Dvojice bývalých 
manželů se po letech setkává v drahém 
francouzském hotelu, kam oba přijeli 
trávit líbánky se svými novými a mlad-
šími partnery. 
Následuje to, co by oba bývalé manžele 
Elyota a Amandu ani ve snu nenapadlo: 
opět se do sebe zamilují. Napětí mezi 
čtveřicí roste. Nakonec před svými no-
vými partnery Sybilou a Victorem ute-
čou do Amandina bytu v Paříži. Oba 
dva spolu však nepřestanou bojovat. 
Hrají: Ivana Jirešová alt. Klára Issová, 
Jiří Langmajer, Jan Teplý ml. alt. Michal 
Slaný, Kristýna Frejová alt. Jitka Čvanča-
rová nebo Martina Preissová – Válková

JAKUB A JEHO PÁN – POCTA DENISI  
DIDEROTOVI 
březen 2014
Vtipná, hravá, moudrá komedie, jízlivá 
variace na Diderotův román Jakub Fata-
lista. Setkání dvou epoch, žánrů, autorů. 
Příběh o přátelství, lásce, zradě a cestě. 
Jakub oddaně putuje se svým pánem. 
Vyprávějí si navzájem příběhy a zku-
šenosti. Především milostné. Když se 
mihnou v jedné místní knajpě, okouzlí 
je oba hostinská. Trojice si začne rozu-
mět. A paní hostinská vloží do již dvou 
milostných zápletek další, o markýze La 
Pommeray. 
Hrají: Karel Heřmánek, Jiří Bartoška, Jo-
sef Carda, Veronika Freimanová aj.

VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA
 duben nebo květen 2014
Tři příběhy (Poznání šokem, Stopy ho-
lubic, Já jsem Herbert), které nám autor 
líčí, jsou velice směšné, ale velice lidské. 
V jistých obměnách mohou potkat ka-
ždého z nás. První z nich – to je zdrcu-
jící touha uplatnit se, zviditelnit se, do-
sáhnout úspěchu stůj co stůj; druhý je  
o tom, jak veškeré vžité představy o po-
svátném svazku manželském mizí, jak-
mile více než zralému muži přeběhne 
přes cestu mládí; a konečně třetí – dia-
log starých manželů, jimž se vzpomínky 
na minulý život a na lidi, s nimiž měli co 
do činění, pletou až k absurditě. 
 
Divadelní předplatné na sezónu
 1.-6. řada: 1 400 Kč,  7.-10. řada: 1 200 Kč
11.-15. řada: 1 100 Kč,  16.-20. řada:1 000 Kč
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DO SENIČKY NA LÉTOHRANÍ
pá 5. 7. od 14.30 hod., výletiště Rajčur v Seničce

mikroregion Litovelsko pořádá další létohraní, 
tentokrát ve spolupráci s obcí Senička. Na koncer-
tě nazvaném Vzpomínka na Petra Nováka vystou-
pí skupina George & Beatovens, Karel Kahovec a 
Viktor Sodoma. Součástí programu bude vystou-
pení kynologické organizace, exhibice leteckých 
modelářů, soutěže pro dospělé i pro děti s šaškem 
Vikym a od 20 hodin taneční zábava se skupinou 
Grant. Pro děti budou připraveny atrakce jako ská-
kací hrad a pro všechny bohaté občerstvení.
autobus odjíždí z nám. Přemysla Otakara v Litovli 
ve 13.30 hod., zastavuje v Nasobůrkách (13.35), 
Haňovicích (13.45), Cholině (13.50) a Odrlicích 
(13.55). Zpět do Litovle se autobus vrací v 19 hod.

DO ŠTERNBERKA NA EXPOZICI ČASU
út-ne od 10 do 17 hod., ul. ČSa 19 ve Šternberku

Jak fungují atomové hodiny a jak fotí Hubbleův 
teleskop. To a mnohem více se dozví návštěvníci 
jedině ve šternberské Expozici času. Výstava začí-
ná v době Velkého třesku, kdy se čas začal odpo-
čítávat. Lidé tak zhlédnou stopu prvního člověka 
na měsíci, vzácné kalendáře, nejstarší hodiny či 
nejroztodivnější hodiny vytvořené třeba z pily, 
fléten nebo zabudované ve vycházkové holi. Dále 
poodhalí tajemství hodinářské dílny, sáhnou si na 
nultý poledník, budou pozorovat hvězdnou oblo-
hu, zabaví se s interaktivními hrami, uslyší hlasy 
288 zvonů a projdou se kolem zmenšeniny Stone-
henge. Ve sklepení návštěvníci nahlédnou do zá-
kulisí animovaného Svěrákova filmu Kuky se vrací. 
Více se dozvíte na www.expozicecasu.cz. 

DO UNIČOVA NA KULTURNÍ LÉTO
červenec-srpen, nádvoří městského úřadu na 
masarykově náměstí (v případě deště v kinosále)

Uničovské kulturní léto nabídne jedenáct hudeb-
ních vystoupení a tři divadelní pohádky. Cyklus 
bude zahájen v úterý 9. července vernisáží výstavy 
obrazů Josefa Hlinomaze a následnou projekcí fil-
mu Limonádový Joe v letním kině na masarykově 
náměstí. Následovat budou mimo jiné koncerty 
Petra Koláře (čtvrtek 11. 7.), Fešáků s michaelou 
Tučnou (čtvrtek 18. 7.), dechovky Šohajka (úterý 
30. 7.) nebo kapely Neřež (čtvrtek 1. 8.). Do Uničo-
va také zavítají skupiny Zrní, Poletíme (obě 23. 7.), 
Bluesberry (25. 7.), Jethro Tull Revival (6. 8.)  nebo 
Charlie Straight (22. 8.). 
aktuální informace o místě i začátku představení 
je možné objednat do mobilu či e-mailu. Regist-
race se přijímají na telefonu 585 054 060 a adrese 
kultura@mkzunicov.cz. Program kulturního léta 
je na webových stránkách www.mkzunicov.cz. 

Pozvánky k sousedůmDivadelní sezóna 2013/2014
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Já  STEJNě  NECHCI  DO  NEBE
(michal Schmalz)
 
Než utichnou poslední ptáci,
než první rosa zazebe
vkrádá se do mě černý, 
tak sladce licoměrný
pocit, když myslím na tebe
jako ksicht nesouměrný,
jako had slizce věrný, 
že stejně nechci do nebe
 
Někteří z těch, co vzhůru míří,
bez vědomí svých vlastních vad
s očima laní tiše, 
s přikrčeností lišek
zpoceni horlivostí stád
s bezchybnými v jedný řadě,
s čistými tak, až mi vaděj´
nepůjde mi u tý brány stát
 
Spojeni navždy babím létem,
svázáni stuhou dávných vin
až dozní mé srdce hluše,
sáhnu si na dno duše,
budu mít oči jen pro tebe
horké je barvy touha, 
budu se trochu rouhat, 
že stejně nechci do nebe
 
musí to tam bejt ale krásný
– nikdo se zatím nevrací
S anděly sladce zpívat
(potajmu nudou zívat)
Jak v prázdnotě noční tramvaje
Kdo podá zprávu světu,
jaké to vlastně je tu?
a co když v Nebi nuda je??

žánr: blues, folkrock, šanson
rok založení: 2011
členové: 
Iva Kevešová (zpěv, perkuse)
michal Schmalz (kytara, zpěv,
foukací harmonika)
Jan Hajn (baskytara, zpěv)
Zbyněk Špaček (harmonika)
nejbližší vystoupení:
20. 7. v 19 hod. - Litovelské kulturní 
léto, nádvoří mK
webové stránky:
www.stremkos.huu.cz

     Muzika našeho kraje    STŘEMKOŠ 

 

 

 

 

 

dávný spoluhráč z Damijánu 
Jan Hajn na baskytaru, a pro-
tože nás vždy bavila proaran-
žovaná muzika a potkali jsme 
harmonikáře schopného hrát 
v jakékoli tónině, přidal se  
k nám Zbyněk Špaček z Fren-
štátu pod Radhoštěm. 

Co to znamená Střemkoš?
To souvisí s místem, kde ka-
pela vznikla. S Ivou totiž už 
sedm let žijeme ve Střeme-
níčku.

Jak vypadá váš repertoár?
Základem jsou naše vlastní 
písničky, které skládám vět-
šinou já, občas Jenda Hajn. 
Hodně písniček je od Hany 
Hegerové, tu si prosadila Iva. 
My je ale hrajeme trochu ji-
nak, ve vlastním aranžmá. 
Pak něco od Zuzany Nava-
rové a Barbory Hrzánové. 
Protože hrajeme hodně na 
vernisážích, sblížili jsme se 
trochu i s židovskou muzi-
kou, kterou jinak nehrajeme. 

A poslední část tvoří romská 
muzika, která nás fascinuje 
všechny, stejně jako blues.

Kde hráváte?
Nejlíp se cítíme v klubech. 
Vybíráme si spíš menší pro-
story, protože naše hudba je 
taková, že se musí vnímat. 
Vzhledem k nuancím v tex-
tech i aranžmá to není hudba 
na první plán. 

Na jakém zajímavém místě 
jste už hráli?
Se skupinou kamarádů uměl-
ců pořádáme akce, které se 
jmenují podle města, ve kte-
rém se odehrávají. Propojíme 
tam naši představu o kultuře 
s tou místní, protože se vždy 
spojíme s místními umělci, 
většinou amatéry. Začalo to 
Mikulověním, v červnu pro-
běhlo Jevíčkovění. A právě  
v Jevíčku bylo nejzajímavější 
místo, kde jsme zatím hráli. 
Obrovská starodávná sýp-
ka, ve které byl za prusko-
-rakouské války v roce 1866 
lazaret. Sváželi sem zraněné 
vojáky, rakouské i nepřátel-
ské, takže se tam všichni na-
konec sešli. Ještě teď je tam 
zvláštní atmosféra a unikát-
ní prostor. V říjnu nás zase 
čeká Holešovění. A loni byla 
krása hrát v hospodě Moře 
u rybníka Řeka na plovárně  
z 1. republiky.     hk

Střemkoblues je titulní píseň 
CD, které se právě začíná 
natáčet. Jeho autorem tudíž 
nemůže být nikdo jiný než 
Střemkoš, kapela, o níž jsem 
si povídala s jejím kapelní-
kem Michalem Schmalzem.

Co stojí za vznikem kapely?
S Ivou jsme v rámci ochot-
nického divadla začali zpívat 
některé písničky, které jsme 
potom hráli ve dvojici. V r. 
2011 s námi začal hrát můj

Z muzea se na čtyři měsíce stane domeček pro panenky
V sobotu 29. června začala 
v litovelském muzeu výstava 
Panenky - nejen hračky. Co 
návštěvníky v expozici urče-
né nejen holčičkám a ženám 
čeká?
Nejstarší panenky na výstavě 
mají více než 100 let, pochá-
zejí z přelomu 19. a 20. sto-
letí. Nejmenší panenka měří 
jen několik cm, největší více 
než 1 m. Vystaveno je i oble-
čení a dekorace od světových 
i tuzemských módních návr-
hářů. 
Zastoupeny jou panenky pr-
vorepublikové (papírové a 

hadrové) a válečné i česko-
slovenská průmyslová výroba 
2. poloviny 20. století, období 
socialismu (chodící panenky, 
gumáčci, miminka aj.). 
V dalším čísle LN vám před-
stavíme příběhy panenek  
a výrobce panenek u nás. 
Zajímavý příběh má panen-
ka, která přežila více než 500 
dní v koncentračním tábo-
ře za druhé světové války, 
dochovala se dodnes a pa-
tří ve sbírce v tomto směru  
k unikátům. 
Módním hitem, který bude 
také součástí výstavy, jsou 

rebornová (neboli realistic-
ká novorozená) miminka. 
Rozdělují svět na dva tábory. 
Bezmezná láska k neživému 
dítěti se střetává s nepocho-
pením a nenávistí. Teď se 
trend dostává i k nám. Jde 
o napodobeniny, které jsou 
téměř k nerozeznání od 
opravdového dítěte. Nejsou 
většinou na hraní. Majite-
lé si jich příliš cení. Neživá 
stvoření mají při prodeji při-
děleno jméno, váhu, výšku  
a den narození. To je den, 
kdy je jejich stvořitel přivedl 
na svět. Tedy vyrobil. Vyrábí 

se v omezeném počtu. Uměl-
ci jsou v podstatě dvojí. Ti 
první navrhují základ, tzv. 
kit, a druzí dotvoří vnějšek. 
Mnozí by řekli, že právě oni 
vdechnou panence život. Ka-
ždý výtvor je originál. Cena 
začíná na deseti tisících.
Zvláštním tipem rebornu 
jsou portrétní miminka, kte-
rá se modelují přesně podle 
živé předlohy dítěte. I takový 
kousek bude na výstavě v li-
tovelském muzeu.
Výstava potrvá až do 27. říj-
na. Otevřeno je od středy do 
neděle od 9 do 17 hodin.   ron
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•   ekologická likvidace vozidel zdarma 
•   odvoz vozidel k likvidaci zdarma 
•   odhlášenı́ vozidla na evidenci MV 

a ukončenı́ zákonné pojistky 
•  výkup vozidel,  

výkup vyřazených AKU bateriı́ a katalyzátorů 
•   prodej náhradnı́ch dı́lů 

 
telefonní čísla: 

606 724 755     736 600 604,  
773 833 628     604 469 753  
e-mail: zochjiri@seznam.cz  

www.autovrakac.cz 

  

INZERCE

Co se chystá na Nové Vsi

Zatopený lom v Nové Vsi 
je oblíbeným koupalištěm 
plavců z širokého okolí.  
V letošním roce byl areál 
dlouhodobě pronajat společ-
nosti Squida, s. r. o. Ta pro 
návštěvníky chystá různé 
změny a zlepšení.
Co by tedy mělo v Nové Vsi-
vzniknout? „V průběhu času 
bychom chtěli v návaznosti 
na dostupnost evropských 
finančních prostředků vy-
budovat zázemí pro koupa-
jící (odpovídající občerstve-
ní, wc, sprchy, převlékárny, 
atd.). Navázat by mělo vybu-
dování restauračního provo-
zu, sezónního kempu a celo-
ročních ubytovacích kapacit. 
Vše bude vznikat postupně, 
se zřetelem na umístění areá-
lu v obydlené části, tak aby se 

provoz vůbec, nebo jen mini-
málně dotkl obyvatel,“ uvádí 
jednatel společnosti David 
Kincl. 
Protože smlouva mezi měs-
tem a společností Squida 
byla podepsána až v květnu 
a areál byl předán v červnu, 
omezí se letos nabízené služ-
by jen na placené parkovi-
ště, občerstvení a chemické 
toalety. V průběhu léta se  
v areálu odehraje několik hu-
debních vystoupení.
Veškeré aktivity a chystané 
změny budou tak jako do-
posud konzultovány s Radou 
města i s osadním výbo-
rem Nové Vsi, jehož před-
seda pan Navrátil mi byl už  
v mnoha věcech nápomocen, 
a což mu i tímto děkuji,“ říká 
David Kincl.                  red.

V květnu proběhla na li-
tovelském hřbitově první 
přednáška o jeho historii. 
V úvodu seznámil Mgr. Ro-
bert Najman účastníky se 
záměrem MSL vyvořit da-
tabázi hřbitova. S historií 
hřbitova pak všechny se-
známila paní Marie Hrubá, 
garantka projektu.

V roce 1896 vydalo Okresní 
hejtmanství v Olomouci zá-
kaz pohřbívání na původním 
litovelském hřbitově u kostela 
sv. Filipa a Jakuba na Starém 
městě. Hledala se lokalita, 
která by vyhovovala založe-
ní hřbitova nového. Nejlépe 
se hodil prostor u cihelny  
v Chořelicích, jejichž obecní 
výbor záměr schválil. V roce 
1925 české vedení města de-
finitivně rozhodlo o umístění 
hřbitova v této lokalitě, vy-
koupilo pozemky a rozhod-
nutí o výstavbě bylo schvále-
no v lednu 1926. 
Vypracováním projektu byl 
pověřen architekt Ing. Čeněk 
Chrudimský. V únoru 1926 
byla vyhlášena oferta a do 
výběrového řízení se přihlá-
silo 24 zájemců. Stavba byla 
rozdělena na 3 části, nejdů-
ležitější z nich „B“ – obřadní 
síň, 2 kolumbária a pumpu 
na základě výběru vybudo-
vala stavební firma Machá-
ček – Zdražil, další pak stavi-
telé Volný a Bezděk. Stavební 
dozor byl svěřen Ing. Čele-
chovskému. 
Bylo stanoveno cenové roz-
lišení míst, zásady pro pou-

žívání hřbitova i délka doby 
zakoupení hrobového místa. 
V roce 1927 – 18. září – byl 
hřbitov otevřen (po 31 letech 
od schválení záměru!). Hned 
druhý den se zde konal prv-
ní pohřeb. Byl pochován Jan 
Nedoma, který ve 32 letech 
podlehl plicní chorobě. Byl 
příslušníkem 7. sibiřského 
střeleckého pluku, v jehož 
řadách bojoval za svobodu 
národa. 
Hřbitov byl vybudován za 
částku 798 462 korun a roz-
dělen na sekce od písmene 
A po W (písmena I, R a V 
nebyla uvedena!). Malířské 
práce byly realizovány v roce 
1928 akademickým malířem 
Františkem Doubravou. Prv-
ním hrobníkem byl pan Josef 
Fain, dalším pak pan Alois 
Nerušil. 

Práce na dokumentaci dále 
pokračují a další komento-
vaná vycházka se připravu-
je na měsíc říjen. Nezbývá, 
než vyslovit poděkování za 
usilovnou práci na projektu 
Mgr. Robertu Najmanovi a 
paní Marii Hrubé, té také za 
perfektně připravené úvodní 
slovo i komentář k osobnos-
tem zde pohřbeným, a panu 
Lubomíru Šikovi za poskyt-
nutí informací v publikaci 
Litovelské kostely a hřbitovy 
i doplnění informací přímo 
na místě. Děkujeme i fir-
mě Hrandop za bezplatnou 
možnost využití obřadní síně 
a Veolia Transport za zajiště-
ní dopravy.                                  jh

Z historie hřbitova
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Setkání po 70 letech

Dne 31. května se po 70 
letech sešli abiturienti re-
álného gymnázia Litovel.  
Z 63 studentů zbylo 6 pří-
tomných, 4 se omluvili pro 
vážný zdravotní stav.
Byli jsme ročník 1924, obě-
tovaný válečné době, žijící 
v okupované zemi Böhmen 
und Mähren. Po ukončení 
studia nás čekal okamžitý 

nástup na práce do Německa 
a do továren pracujících pro 
válečný průmysl.
Vzkazujeme tedy dnešní 
mládeži: Byli jsme bezsta-
rostní jako vy a probuzení ze 
studijních let bylo nelehké. 
Držíme vám palce, ti, kdo 
jsme mezi vámi. Važte si svo-
body!

Jarmila Poláková (Vrtalová)

Střední odborná škola Lito-
vel se zapojila do projektu 
Posilování spolupráce s akté-
ry trhu práce. Účastní se jej 
23 středních odborných škol 
z Olomouckého kraje. 
Cílem projektu je navázání 
spolupráce mezi středními 
odbornými školami Olo-
mouckého kraje na jedné 
straně, regionálními podni-
katelskými subjekty a veřej-
ností (tj. základními školami 
a absolventy ZŠ) na straně 
druhé.
Tato spolupráce bude po-
stavena na třech základních 
nosných pilířích.
Primárním nosným pilířem 
pro spolupráci bude webo-
vý portál, který je určen 
pro střední odborné školy  
v Olomouckém kraji, za-
městnavatele (podnikatele  
z regionů Olomouckého kra-
je) i širokou veřejnost. Na 
portále budou moci zaměst-
navatelé definovat pro jed-
notlivé školy své požadavky 
na kompetence absolventů, 
zveřejňovat nabízená absol-
ventská pracovní místa.  Ško-
lám portál umožní prezen-
tovat své vzdělávací obory, 
absolventy, jejich specializaci 
a přispěje tak k jejich rych-

lejšímu a efektivnějšímu za-
pojení na trhu práce. Spolu-
práce bude dále rozvíjena na 
bázi navázání osobních kon-
taktů a pořádání specializo-
vaných seminářů (kulatých 
stolů), workshopů a školení, 
které budou i v budoucnu 
dále rozvíjet spolupráci mezi 
zainteresovanými subjekty.
Dalším pilířem projektu je 
rozvíjení osobní spolupráce 
mezi školami a zaměstna-
vateli v oblasti poskytování 
odborných praxí pro žáky 
ve firmách. Žáci si zde osvojí 
pracovní návyky, lépe se na-
učí orientovat v pracovním 
prostředí a zvýší se tak jejich 
uplatnitelnost na trhu práce. 
Projekt  rovněž posiluje ak-
tivity v oblasti kariérového 
poradenství, bude vytvořena 
metodika systémů odbor-
ných praxí.
Neposledním z nosných pi-
lířů projektu je popularizace 
technických oborů vytvoře-
ním propagačních nástrojů a 
prvků motivace žáků základ-
ních škol ke studiu těchto 
oborů.
Projekt je spolufinancován z 
Evropského soicálního fon-
du a státního rozpočtu ČR.
                            red.

Projekt Posilování spolupráce
Ministerstvo školství a mlá-
deže vyhlásilo letos už 40. 
ročník národní soutěže dět-
ského literárního projevu 
Náš svět. 
Do této soutěže se zapojili se 
svými literárními pracemi i 
dva žáci z 9. B ZŠ Jungma-
nnova – Zdeňka Kolářová  
a Dominik Růžička. A oba 
byli odbornou porotou vy-
bráni a oceněni mezi nejlep-
šími ve své kategorii. 
V této soutěži se vybírají 
nejlepší práce ze zaslaných 
bez uvedení pořadí. Ze 104 
soutěžních prací v kategorii  
8.–9. tříd ZŠ a odpovídajících 
tříd gymnázií bylo oceněno 
celkem osm, z toho dvě patří 
právě našim žákům Zdeňce  
a Dominikovi. 
Slavnostní vyhlášení soutěže 
a předání diplomů autorům 
nejlepších prací proběhlo 
17. května v Praze v rám-
ci veletrhu Svět knihy. Obě 
práce byly také publikovány 
ve Sborníku vybraných lite-
rárních prací, které vydalo 
MŠMT.

Oběma autorům gratuluje-
me k úspěchu a děkujeme 
za skvělou reprezentaci naší 
školy. 
Pokud se chcete s jejich li-
terární tvorbou seznámit a 
přečíst si i další literární prá-
ce našich žáků, podívejte se 
na stránky naší školy www.
zsjl.cz do sborníku nejlep-
ších literárních prací O cenu 
Josefa Jungmanna s názvem 
Zázraky se dějí.

Mgr. Vlasta Vaňková,  
ZŠ Jungmannova

Zdeňka Kolářová při přebírání ocenění.

Ocenění v literární soutěži
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Už druhým rokem pořá-
dáme v  Litovli Setkání 
mladých globalistů (MG), 
patnácti až šestnáctiletých 
delegátů místních škol. 
V  tomto věku stojí na pra-
hu dospělosti. V  řadě zemí 
světa jsou již samoživitelé 
a starají se o mladší souro-
zence.

Mládež dnes
Dodnes se udržel zvyk vítat 
mládež mezi dospělé zvlášt-
ními rituály a slavnostmi 
(v EU např. ve Španělsku). 
Jsou fyzicky již vyspělí a 
hledají své místo v  dospělé 
společnosti. Chybí jim však 
praktické zkušenosti. Ani 
současná evropská skuteč-
nost jim rozhodování ne-
ulehčuje. Pravda je, že jim 
zabezpečujeme vzdělání vy-
soké úrovně, o jejich volný 
čas se starají četné zájmové 
organizace. Mají k  dispozici 
technologie (veřejná média, 
internet atp.), které je denně 
informují o dění na celém 
světě. Probouzejí v nich velké 
naděje na osobní uplatnění 
v budoucnosti. 
Ale celý systém má i  nega-
tivní stránky. Všichni víme, 
že v  naší historii prožíváme 
nejdelší období, kterému se 
říká krize. Nikdy nevídaný 
pokrok ve vědách a technice 
(elektronika) umožňuje hek-
tické zvyšování výrobnos-
ti pro uspokojování našich 
potřeb. Zároveň přináší pro-
blémy, které předchozí gene-
race neznaly. Je to neúnosné 
zvyšování počtu lidí, poško-
zování přírodního prostředí, 
změna klimatu...
To vede k neklidu, „blbé ná-
ladě“ ve společnosti, jak říkal 
prezident Havel. A k  tomu, 
že televize už je skoro samá 
černá kronika, jak konstatu-
je náš historik pan Šik. Toto 
je také klíčové memento, 
kdy je třeba, abychom obrá-
tili mimořádnou pozornost 
k  naší dorůstající mládeži, 
která prožívá situaci s  mno-
hem hlubším citovým vypě-
tím než my. Mládež je naší 

budoucností. Nemůžeme 
dopouštět, aby mladí lidé 
v  některých chvílích jedna-
li zkratkovitě (vandalismus, 
hrubá nekázeň). To nedokáže 
vyřešit škola, tím méně záko-
ny. Nenahraditelná je úloha 
rodiny, nejbližšího okolí, zá-
jem a příklad spoluobčanů...
Existuje dokonce veřejné 
oceňování měst i  vesnic za 
přátelskou atmosféru pro 
rodiny a mládež. Program 
MG je malým příspěvkem 
k formování důvěryhodného 
domova pro mladou genera-
ci. Naléhavě se jeví potřeba 
dovést mladé lidi k poznání, 
že ne velké plány, rekordy, ale 
jejich spoluúčast na vytvá-
ření kultivovaného bezpečí 
všedních dnů tvoří náplň 
pracovní činnosti většiny lidí 
(aby tekla pitná voda, doma 
bylo teplo, světla svítila). 
Právě to vyžaduje vytrvalost  
a množství pro ně zatím sko-
ro neviditelné práce. 

Akce mladýc  h globalistů
Učitelkou života je historie. 
Proto naše setkání s mladými 
globalisty začínám v měst-
ském muzeu, které podává 
svědectví o úctě a lásce obča-
nů ke jejich městu. Samotná 
budova je velkorysý občan-
ský dar. Současné vedení se 
stálým dobrovolným akti-
vem iniciativní účastí nechy-
bí na žádném důležitém dění 
v  našem malém regionu. 
Atmosféra dýchá pohodou 
a příkladnou radostí z vlastní 
práce. 
I na čistírně odpadních vod 
(Čerlinka) jsme přišli do peč-
livě připraveného přátelské-
ho místa. Nebezpečí náledí 
nám letos neumožnilo až úz-
kostný dojem z  mohutných 
mas špinavé vody, které pa-
dají do důmyslného soustro-
jí, než se mohou pustit zpět 
do Moravy. Ředitelka Čer-
linky nám věnovala ojedinělý 
přehled křižovatek pod zemí 
(odpadní kanály a potrubí s 
pitnou vodou).
Referentka z  CHKO účast-
níkům předala fotografie 

našich řek a zvýšila úctu mla-
dých globalistů sdělením, že 
pod naším regionem se na-
chází velké jezero pitné vody. 
Je opravdu co chránit! 
V technických službách  
a sběrném dvoře jsme se se-
tkali s  milým překvapením. 
U víc jak desítky otevřených 
garáží nás (po pracovní době) 
čekali řidiči se svými stroji. 
Ředitel s  bolestivým zraně-
ním nohy, o dvou berlích, nás 
při rozhovorech doprovázel 
po celou dobu návštěvy. Stej-
ně přívětivě nás přijal i ředi-
tel společnosti .A.S.A., která 
spravuje i sběrný dvůr. Obě 
organizace jsou spolehlivými 
činiteli při údržbě pořádku 
v našem městě.
Setkání s tématem kultura se 
kvůli změně termínu nemoh-
lo konat v městské knihovně. 
Ředitelka však pro nás zpra-
covala potřebnou pomůcku, 
výběr spisovatelů – rodáků 
z  našeho regionu. Přijal nás 
Městský klub, přestože měl 
v ten den ještě dvě další akce. 
Program dr. Schmalze a jeho 
přítele K. Haderky byl me-
todicky dokonalý a stál by 
za celý dlouhý článek. Proč? 
Žádný referát. Jednodu-
še nás vtáhli do programu. 
Vlastními hlasy a pohyby 
jsme doprovodili jejich hru 
na různé nástroje a bez řečí 
jsme pochopili, že hudba, 
zpěv a tanec patří neodmys-
litelně k sobě, dovede vyjád-
řit všechny naše pocity a bez 
nich by byl náš svět šedivý. 
Na verše od mladých globa-
listů složili hudebníci melo-
die. Pro školy je připravíme 
v  malé sbírce. Za tím vším 

spousta dobrovolné práce.
Setkání Les ochránce, půda 
živitelka v myslivecké chatě 
na Doubravce pro nás připra-
vil odborník z CHKO. I přes 
největší možnou péči v  na-
šem chráněném lese zasahuje 
degradace životního prostře-
dí. A půda? Každý rok ubývá 
v ČR 15 ha volné půdy. 
Loni nás na závěr programu 
přijal starosta a  členka rady. 
Letos pozvali mladí globalis-
té zástupce radnice na besedu 
na Střední odbornou školu. 
Malé sladké občerstvení při-
pravili sami žáci v čele s  ví-
tězkou regionální cukrářské 
soutěže (Terka Návrátilová). 
Sami můžete, milí čtenáři, 
posoudit, že naši náctiletí se 
u  všech veřejnoprávních or-
ganizací setkali s  upřímným 
podáním ruky.
Ani školáci nás nezklama-
li. I oni přicházeli ve svém 
volném čase dochvilně. Byli 
pozorní a plnili úkoly, které 
jsme jim posílali v dopisech 
na třídní nástěnku.

Je to i na vás
Teď, milí čtenáři, je řada na 
vás. Zanecháváme nastupují-
cí generaci spoustu složitých 
úkolů. Aby je dokázala s roz-
vahou luštit, potřebuje pevný 
základ – sebedůvěru, zdravé 
kořeny. Ty vyrůstají v  pro-
středí domova, mezi námi. 
Znamená to pro nás před  
chybami mladých neuhýbat, 
ale zařazovat jejich aktivitu 
do úkolů všedních dnů.
Jsou budoucností našeho stá-
ří...

za organizátory
M. Flašarová a J. Cholinská

Mladí globalisté, zástupci těch, kteří budou utvářet svět
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Z kuželkářských drah
Ročník 2012/2013 se stal již 
minulostí. Za kuželkářský 
oddíl soutěžila tři družstva 
mužů, jedno družstvo do-
rostenců a tři žáci, kteří se 
účastnili turnajů PMN (po-
hár mladých nadějí). 
1. družstvo účastníků tře-
tí kuželkářské ligy skonči-
lo v uplynulém ročníku na  
8. místě a po premiérové 
účasti si vylepšilo umístění 
o jednu pozici. Stabilizovaný 
hráčský kádr má jistě na lep-
ší umístění, protože některá 
utkání prohrál opravdu vel-
mi těsným rozdílem. 
2. družstvo, tradiční účast-
ník krajského přeboru Olo-
mouckého kraje, skončilo na 
místě 12. Doufali jsme, že po 
loňském umístění na 4. místě 
by se mohlo poprat o postup 
do vyšší soutěže. Bohužel se 
na výsledku podepsalo zra-
nění hráčů.
3. družstvo se v okresním 
přeboru umístilo na 8. příčce. 

Noví hráči, kteří do mužstva 
přišli, se teprve seznamují  
s tím, jak se hraje zápas. 
Družstvo dorostenců hrálo 
1. dorosteneckou ligu, v níž 
skončilo na 7. místě. Kluci 
získávají zkušenosti a někte-
ří se již i zapojují do pomoci 
dospěláckým družstvům. 

Dne 5. května se na kuželně 
konala Letecká, koulení pro 
veřejnost o ceny. Podívat se 
a zkusit štěstí ve hře přišlo 
téměř 50 občanů. V soutěži 
mužů se nakonec podařilo 
zvítězit Marku Štěpánkovi 
výkonem 67 bodů. Poslední 
hod provedl půl minuty před 
uzavřením drah a obhájil tím 
své loňské vítězství. V kate-
gorii žen zvítězila krásným 
výkonem slečna Barbora 
Čamková, která zaznamena-
la 65 bodů. V soutěži dětí do 
12 let vyhrála Eliška Smeta-
nová výkonem 25 bodů.

 Kamil Axmann, předseda

Přes 500 pěších a cyklistů 
si v sobotu 1. 6. nenechalo 
ujít 14. ročník Toulek Lito-
velským Pomoravím. Or-
ganizátoři z KČT TJ Tatran 
Litovel a RS při ZŠ Jungma-
nnova nezapomněli ani na 
děti, které slavily svůj svá-
tek. Parky v rámci Minitou-
lek tak opanovali piráti.

Čestí turisté slaví 125 let
Hlavním oslavencem první-
ho červnového dne ale ne-
byly malé ratolesti.  Prestižní 
okamžiky si během Toulek 
vychutnávali především je-
jich vrchní pořadatelé z míst-
ního Klubu českých turistů. 
Ten letos oslavuje již své 125. 
narozeniny a patří mezi nej-
starší spolky u nás. U této 
příležitosti předal několika 
zasloužilým spolupracov-
níkům předseda oblastního 
výboru KČT pro Olomoucký 
kraj Ing. Ján Babnič čestná 
ocenění, která jsou podě-
kováním za jejich obětavou 
práci. 

Pěší zastínili cyklisty
Na startu v areálu školní-
ho dvora ZŠ Jungmanno-
va si mohl každý zapálený 
„tulák“ jako obvykle vybrat  
z řady krásných tras. Pěší trasy  
v rozmezí 8–25 km učarovaly 

celkem 216 turistům. Ti tak 
početně převýšili své kolegy 
ze sedla byciklu, kterých si 
projelo západní část Litovel-
ského Pomoraví jen 179.
Zvykem se pro pořadatel-
skou ZŠ Jungmannova stala 
soutěž tříd o dort. Tentokrát 
se vítězem stala 9. B, ze které 
absolvovalo Toulky 14 žáků, 
což činí 82 % třídy.

Děti prošly Ostrovem pokladů
Loni Divoký západ, letos pi-
ráti a poklad. To byla téma-
tika pochodu pro nejmenší 
– Minitoulek. Na sedmi sta-
novištích v okolí rybníků a 
historického centra měli pl-
nit zábavné úkoly, jež je  do-
vedly k zasloužené odměně. 
Na Ostrov pokladů se vypra-
vilo 113 malých hledačů. A 
všichni svůj poklad našli.

Sponzoři nezklamali 
Po dokončení určené trasy 
obdržel každý účastník v cíli 
kromě pamětního listu v ori-
ginálním designu i několik 
sponzorských cen. Pivovar 
Litovel, sýrárna Orrero, CK 
Bavi, Olomoucký kraj nebo 
Městský klub znovu tuto 
událost značně podpořili. 
Domů tak nikdo neodcházel 
s prázdnou.
P. Komárek, ZŠ Jungmannova

Toulky Litovelským Pomoravím

V minulém čísle bylo v člán-
ku o sportovních hrách dětí  
z mateřských škol nedopatře-
ním uvedeno chybné pořadí 
vítězů. Uvádíme tedy správ-
né pořadí.

Vítězem se stala MŠ Gemer-
ská I., stříbro si odnesla MŠ 
Pňovice a na třetí příčce 
skončila MŠ Gemerská II.
Všem zúčastněným ještě jed-
nou blahopřejeme.                 red.

Oprava
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Paní RÓ vás vyzývá: Projděte se Litovlí  SOUTĚŽ    SOUTĚŽ    SOUTĚŽ

Správná odpověď z minulého čísla: potok Loučka 
Vylosovaný výherce:  Karel Čáslava 
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Chodíte Litovlí s očima sklopenýma k zemi, nebo se 
zvědavě rozhlížíte kolem sebe? Chcete-li uspět tento 
měsíc v soutěži paní Ró, nezbyde vám, než pořádně 
zapátrat na zdech litovelských domů.
Na obrázku č. 1 je na reliéfu zachycena podoba mla-
dého herce Ladislava Pintnera Lipovského, člena 
Trnkovy společnosti. V domě, na němž je také jeho 
pamětní deska, byl 16. 11. 1896 zavražděn z naci-
onálních důvodů německým zaměstnancem Mekis-
kovy továrny. Zřejmě šlo o omyl.
Znak Litovle na fotografii č. 2 býval původně na 
průčelí městského chudobince. Po zbourání souse-
dící špitálské kaple sv. Josefa byl však přemístěn na 
vedlejší, dobře viditelné místo.
Znak na desce ze snímku č. 3 patří tkalcovskému 
stavu. Tkadlec Melchior Knapp, který v tomto domě 
sídlil na konci 17. století, jej nechal roku 1695 od zá-
kladů přestavět, což je také obsahem textu na desce. 
Domovní znak na 4. obrázku je odkazem na hos-
tinec U Zlatého beránka. Stával zde již v 19. stole-
tí a provozován byl až do konce 40. let 20. století.  
V té době už v budově byla i závodní jídelna a za-
městnanecké byty nedalekého podniku.
Projděte se Litovlí a hledejte tyto znaky a desky, vy-
zývá vás paní Ró. Adresy (tedy ulici a číslo popisné) 
těchto čtyř domů pošlete do 19. 7. na adresu redak-
ce. Uveďte i své telefonní číslo. Vylosovaný výherce 
získá rodinnou vstupenku na litovelské koupaliště 
od Technických služeb Litovel. Výherce může být 
znovu vylosován vždy až za tři měsíce.

 
Kdybych mluvil jazyky lid-
skými i andělskými, ale lásku 
bych neměl, jsem jenom du-
nící kov a zvučící zvon. 

Kdybych měl dar proroctví, 
rozuměl všem tajemstvím  
a obsáhl všechno poznání, 
ano kdybych měl tak velikou 
víru, že bych hory přenášel, 
ale lásku bych neměl, nic 
nejsem. 

a kdybych rozdal všecko, co 
mám, ano kdybych vydal 
sám sebe k upálení, ale lásku 
bych neměl, nic mi to nepro-
spěje.

Pavlův První list Korintským
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Hanácké Benátky lákaly pestrou nabídkou

autoři fotografií: Petr Hlaváč (5, 6, 8), 
Vladislav Urban (2, 4) a hk (1, 3, 7)

Vedle tradičního vystoupe-
ní muzikantů na náměstí, 
kde mj. účinkovala skupina 
Olympic (2) nebo slovenské 
Iné kafe (5), nabídly Benát-
ky rozmanitý program.
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Děti se pobavily na představeních divadla Studna (1) 
nebo se nechaly zkrášlit malbou na obličej (7). Ne-
jen ženy ocenily přehlídku originálních šatů z dílny 
mohelnického návrháře Luďka Hanáka (4). V parku 
bylo možno obdivovat orientální tanec nebo se mu 
rovnou naučit (3). Tančilo se i na náměstí, kde své 
pohybové nadání předvedla taneční skupina Kaster 
nejen při vystoupení Dámy a pánové 2 (8). Slavnostní 
ohňostroj byl tečkou za nabitým dnem (6).


