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Litovel navštívil prezident Miloš Zeman

prezident Miloš Zeman se zapisuje do pamětní knihy města Litovle

V rámci třídenní oficiální 
návštěvy Olomouckého kraje 
navštívil ve čtvrtek 6. března 
prezident republiky Miloš 
Zeman i Litovel. Stal se tak 
třetím českým prezidentem, 
jehož naše město ve své histo-
rii uvítalo.

Po středečním pobytu v Olo-
mouci a na Svatém Kopečku se 
prezident ve čtvrtek vydal do 
Mohelnice, kde navštívil fir-
mu Siemens. Pak už jeho cesta 
mířila do Litovle, kam dorazil 
před polednem.
Jeho návštěva začala prohlíd-
kou firmy Papcel. Ve výrobní 
hale pak debatoval se zaměst-
nanci firmy třeba o jejích za-
kázkách na východě.
O půl jedné byl pro pana prezi-
denta připraven oběd v restau-
raci Záložny. Setkal se při něm  
s vedením města a také s další-
mi starosty obcí Olomouckého 
kraje.
Náměstí se zatím zalilo slun-
cem, ožilo policisty kontrolují-
cími dopravu i veškerý pohyb, 
čekajícími novináři a kapelou 
Miniband litovelské ZUŠ, kte-
rá obyvatelům vyhrávala před 
příchodem prezidenta.
Po druhé hodině byl Miloš Ze-
man před radnicí přivítán sku-
pinkou krojovaných Hanáků, 
již mu po starém zvyku nabídli 
chléb a sůl. 

V obřadní síni radnice se nato 
uskutečnilo setkání se zastupi-
teli města a dalšími význam-
nými hosty nejen z Litovle. Po 
úvodní řeči pana starosty, jenž 
panu prezidentovi představil 
naše město, se ujal řeči hejt-
man Olomouckého kraje Jiří 
Rozbořil, který byl hlavě státu 
průvodcem při putování na-
ším krajem. 
Miloš Zeman pak ve svém 
projevu vyjádřil úctu komu-
nálním zastupitelům, které pro 
jejich důvěryhodnost u lidí 

dává za vzor poslancům i mi-
nistrům. 
Na památku své návštěvy se 
pan prezident podepsal do pa-
mětní knihy a na prapor měs-
ta připevnil modrou pamětní 
stuhu. Od starosty města přijal 
dary v podobě knihy o Gusta-
vu Frištenském a skleniček na 
víno se znakem Litovle.
Od tří do půl čtvrté pak Miloš 
Zeman odpovídal z nízkého 
pódia na náměstí shromáž-
děným obyvatelům, které za-
jímala např. problematika so-

lární energie nebo životního 
prostředí.
Pak už se prezident s Litovlí 
rozloučil a pokračoval do ne-
daleké Choliny, hejtmanova 
rodiště, kde pro něj byly při-
praveny vepřové hody. 
Téhož dne zavítal ještě do Pro-
stějova, poslední den své ná-
vštěvy věnoval Přerovsku.
I když byl časový program po-
změněn několik dní před udá-
lostí, věříme, že se všem setkat 
s prezidentem podařilo a že to 
pro ně byl příjemný zážitek.  hk
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Městská televize
Premiéra     st   2. 4. v 18.45 hod.
 st 16. 4. v 18.45 hod.
 st 30. 4. v 18.45 hod.
repríza denně v 6.45, 11.00,
 18.45 a 23.00 hodin
on-line: infokanal.litovel.eu

Připomínky, názory, nápady, náměty ale  
i věcnou kritiku týkající se vysílání můžete 
volat nonstop na záznamník 581 003 467.

Pivovar Litovel dále rozšiřu-
je nabídku sezónních speci-
álních piv, která v pivovaru 
vaří při zvláštních příležitos-
tech a v omezeném množství. 
Součástí letošního kalendáře 
speciálů je nově Zelený ležák 
Litovel, nefiltrované pivo, vý-
jimečné nejen svojí zelenou 
barvou, ale také chutí a cel-
kovou charakteristikou. 

Barvu, která připomíná mladé 
chmelové listy, získává z výlu-
hu známých bylin, běžně ros-
toucích u nás. „Bylinný extrakt 
dokáže pivo zabarvit jemným 
tónem svěží zelené. My do piva 
nepřidáváme umělá barviva, 

a proto může po určité době 
barva piva mírně slábnout, což 
je přirozená vlastnost,“ říká 
sládek pivovaru Litovel Petr 
Kostelecký a zdůrazňuje pří-
rodní složení Zeleného ležáku, 
který v pivovaru uvařili v his-
torii vůbec poprvé. 
Jaké byliny jsou v pivu obsa-
ženy, zatím prozradit nechce, 
protože podle něho právě je-
jich hledání může být pro kon-
zumenta zážitkem. Zastoupení 
bylin a jejich poměry ovlivňují 
nejen barvu, ale současně chuť 
této pivní velikonoční novinky. 
Jeho tvrdší a přitom dokonale 
zaokrouhlená chuť, výraznější 
tóny hořkosti a bylinné aroma 
z něho dělají výborný digestiv 
se schopností podpořit tráve-
ní, a tedy ideální nápoj třeba 
k velikonočním masovým jíd-
lům. Příjemná je také vysoká 
pitelnost, vybízející k dalšímu 
doušku, a tím delšímu poseze-
ní. Zelený ležák Litovel je ne-
filtrované 11° pivo s objemem 
alkoholu 4,6 % a s vysokým  

obsahem pivovarských kvas-
nic. Proto je pro něho typický 
mírný zákal, díky němuž více 
vynikne barva piva. 

Nové velikonoční pivo testo-
vali litovelští pivovarníci něko-
lik měsíců, aby správně vyla-
dili jeho charakteristiku. Jako 
jedni z mála mohou zkoušet 
novinky ve vlastním minipivo-
varu, zřízeném pro tyto účely. 
U příležitosti Velikonoc uvařili 
celkem 500 hl a novinka vzbu-
dila u provozovatelů gastro za-
řízení velký ohlas. Potvrzuje to 
objem objednávek, které podle 
vyjádření vedení pivovaru už 
nyní pokrývají více než polo-
vinu vyrobeného množství.
Zelený ležák Litovel se bude 
čepovat ve více než stovce re-
staurací na Moravě. K ochut-
nání novinky bude vybízet 
také web pivovaru a facebook, 
kde budou mít konzumenti 
možnost tipovat jednotlivé by-
liny v pivu obsažené. 

Hana Matulová

Na Zelený čtvrtek se začne čepovat zelené pivo 

Obchodní smlouva, kterou 
podepsal litovelský Papcel  
v listopadu 2012 s firmou Zá-
vod Gazetnoj Bumagi, Šklov 
se posunula do fáze své ob-
chodní a technické realizace. 

Jde o dosud největší kontrakt 
v historii společnosti v celko-
vé hodnotě 69 milionů eur. 
V jeho rámci Papcel dodává 
kompletní technologii pro 
výstavbu závodu na výrobu 
dekoračních papírů, včetně 
výrobní haly. Papírna bude 
postavena ve stávajícím areálu 
zákazníka, který dnes vyrábí 
novinový papír. 
Nová papírenská linka ročně 
vyrobí až 30 000 tun dekorač-
ního papíru, který dnes patří 
mezi velmi poptávané komo-
dity a používá se zejména na 
potah dřevovláknitých desek, 
tj. na výrobu laminátů na vý-
robu nábytku. 
Společnost Papcel je generál-
ním dodavatelem celého pro-
jektu, v rámci kterého dodá 

novou výrobní halu o rozmě-
rech 240 x 36 m. Kromě kom-
pletní papírenské technologie 
pro přípravnu látky, dávková-
ní chemikálií, papírenského 
stroje, převíječky a balicí linky 
dodá také veškerou manipu-
lační techniku, brusku válců. 
Pro kontrolu kvality výroby 
bude dodáno kompletní vyba-
vení laboratoře.
Součástí dodávky je rovněž 
doplnění stávající čistírny od-
padních vod, řešení přístupo-
vých komunikací, železniční 
vlečky i ozelenění okolí nové 
stavby a nová kotelna se sys-
témem roštového spalování 
biomasy. Ta bude umístěna  
v samostatné, rovněž nové hale. 
Hned po podpisu smlouvy 
byly zahájeny přípravné práce. 
Byl proveden geologický prů-
zkum pozemku, příprava pod-
kladů pro zpracování projektu 
stavby a strojně-technologic-
kého projektu. 
Na základě průběžně provádě-
ných výběrových řízení již byly 

uzavřeny smlouvy se subdoda-
vateli, např. na zpracování pro-
jektové dokumentace, zajištění 
spodní stavby haly, dodávku 
kotle, baličky apod.
Začátkem letošního března 
byla podepsána smlouva na 
montáž obou hal. Stále pro-
bíhají jednání s dodavate-
lem projektové dokumentace 
kompletní stavby. Důležitým 
termínem pro realizaci je do-
končení architektonického  
projektu stavby a následné  
provedení jeho expertýzy.
Byly zahájeny přípravné sta-
vební práce. Jsou provedeny 
základní zemní práce, zhoto-

veny přípojky všech sítí, kom-
pletní oplocení pozemku pro 
stavbu v délce 930 m. V sou-
časné době již probíhá zhoto-
vení základů pro vlastní halu 
technologie. 
V lednu byla provedena prv-
ní expedice dodávek z Litovle 
do Šklova. Dále je plánována 
pravidelná expedice dodávek  
v každém měsíci. Montáž haly 
technologie má být zahájena   
v dubnu. V červnu začne mon-
táž nové kotelny, která bude 
uvedena do provozu ještě le-
tos.

    www.papcel.cz
redakčně kráceno

Papcel pracuje na své největší zakázce pro běloruský Šklov

Ukliďme svět
Každého jara se Litovel při-
dává k celosvětové kampani 
Ukliďme svět (Clean up the 
world). Dobrovolníci z řad 
institucí i organizací – žáci 
škol, myslivci, hasiči, rybáři aj.  
– budou čistit Litovelsko od 
odpadků, jež bohužel opako-
vaně hyzdí naše životní pro-
středí.
Do akce se ale můžete zapojit  
i vy! Vyčistěte část svého oko-
lí. Potřebné informace o loka-
litách a možnostech vám po-
skytne vedoucí OŽP Ing. Pavel 
Kurfürst na tel. 585 153 265.
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Vyneseno z radnice
63. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 20. února 2014
rada města Litovel:
 vyhovuje žádosti TJ Tatran  Lito-
vel, oddíl kopané, a souhlasí s uspo-
řádáním tanečních zábav v areálu 
hřiště na Pavlínce v termínech  
31. 5., 21. 6. a 30. 8., vždy od 20 do 
2 hodin následujícího dne.

31. zasedání Zastupitelstva 
města Litovel, konané dne  
27. února 2014
Zastupitelstvo města Litovel:
 schvaluje smlouvu o poskytnutí 
dotace z regionálního operační-
ho programu regionu soudržnosti 
Střední morava na projekt rekon-
strukce radniční věže v Litovli v ma-
ximální výši 2 930 717,55 Kč
 schvaluje uzavření dohody o re-
alizaci přístavby sokolovny Litovel 
za účelem vybudování kuželny pro 
TJ Tatran Litovel v upraveném znění 
a pověřuje starostu jejím podpisem
 volí za přísedící u okresního 
soudu v olomouci na další volební 
období mVDr. Jiřího Zubala a mgr. 
Zdeňku frištenskou, kteří byli na-
vrženi soudem a se svou případnou 
volbou předběžně souhlasili
 schvaluje záměr vydání a finan-
cování monografie Velké dějiny 
města Litovel.

64. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 12. března 2014
rada města Litovel 
 schvaluje uzavření smlouvy se 
společností osigeno, s. r. o., jejímž 
předmětem je zabezpečení výbě-
rového řízení na zhotovitele stavby 
Biocentrum Šargounské louky
 schvaluje realizaci projektu Letní 
park na pozemcích za loděnicí ve 
vlastnictví města Litovel v souladu 
se žádostí TJ Vodní Sporty Litovel
 doporučuje zastupitelstvu pro-
jednat a schválit zakladatelskou 
listinu a stanovy spolku odpady oK, 
z. s. a schválit Petra Šrůtka jako oso-
bu určenou k jednání na ustavující 
členské schůzi.               výběr redakce

Stíny Litovelska
 V blíže nezjištěné době před 6. 3. 
vnikl dosud neznámý pachatel na 
pozemek rD v Litovli a odcizil od-
sud železo určené na náhradní díly 
na motocykly a jízdní kolo.
 Dne 6. 3. v době mezi 6. a 15. 
hodinou odcizil dosud neznámý pa-
chatel jízdní kolo uzamčené na ulici 
Dukelské v Litovli.
 Dne 7. 3. v době mezi 17 a 19.15 
hodinami odcizil dosud neznámý 
pachatel jízdní kolo uzamčené na 
Vítězné ulici v Litovli.
 Dne 8. 3. odcizil J. Ž. v prodejně 
Billa zboží v hodnotě 582 Kč. Při ná-
sledném zadržení chtěl uprchnout, 
přičemž fyzicky napadl pracovníka 
ochranky a strážníky městské po-
licie.
 Dne 10. 3. v pozdních večerních 
hodinách poškodil r. n. výherní au-
tomat v jednom litovelském baru.

Policie ČR

Zahájení turistické sezóny v Litovli
V sobotu 12. dubna se bude na 
náměstí Přemysla Otakara od 
9 hodin konat slavnostní za-
hájení turistické sezóny 2014 
v Litovli. 
Po uvítacím proslovu starosty 
města a předsedy Klubu čes-
kých turistů přijde na řadu 
Hanácká môzêka a vystoupení 
skřítka Lesánka, který přivítá 
nadcházející turistickou se-
zónu. Návštěvníci budou mít 
od 9 do 15 hodin možnost vy-
užít zdarma komentovaných 
prohlídek budovy radnice (od 
sklepa po půdu), kaple sv. Jiří, 
muzea či knihovny. Bude rov-
něž poslední možnost navští-
vit radniční věž v původním 
stavu, před rekonstrukcí. 
Klub českých turistů připra-
vil na tento den pro příznivce 
pěší turistiky širokou nabídku 
turistických tras. Pro ty, kteří 
dávají přednost kolu, budou 
přichystané zábavné úkoly  
a soutěže na Lesánkově cyk-

lostezce (odjezd v 9.30–10.30 
hodin z náměstí). Všichni vý-
letníci dostanou za odměnu 
účastnický list a na děti bude 
čekat i malá odměna. 
Zájemci si budou moci zařádit  
také na připravovaných atrak-
cích na náměstí. V tento den 
je možno mimo jiné využít  
i plaveb na loďkách po Nečízu 
(popluje se od Starého mlýna  

s výstupem na náměstí).
Dále bude možné navštívit 
výstavu kostýmů a rekvizit  
z pohádkového seriálu Arabe-
la v Malém sále Záložny, výsta-
vu s názvem Střeň – minulost  
a současnost obce v Muzeu Li-
tovel a v prostorách Městské-
ho klubu velikonoční výstavu  
a výstavu obrazů malířky Sil-
vie Forsyth.                TIC

Při rekonstrukci věže budou opraveny schody, přibyde i 300 let starý hodinový stroj.

Litovelské naděje – výzva

V sobotu 24. května vyrazí-
me autobusem na Konicko. 
Na programu budou technic-
ké památky – větrné mlýny 
v Hačkách a Přemyslovicích, 
prohlídka města Konice s prů-
vodcem (včetně zámku, kde 
je obřadní síň, stálá expozice 
řemesel i výjimečná sbírka 
sekyr). Na závěr se zastaví-

me v Luké na meteorologic-
ké stanici. Závazné přihlášky  
a zaplacení zájezdu očekáváme 
nejpozději do neděle 18. květ-
na v muzeu u Mgr. Zdeňky 
Frištenské nebo Mgr. Roberta 
Najmana. 
Bližší informace získáte v mu-
zeu a na www.muzeumlitovel.
cz.                              Výbor MSL

MSL zve na výlet na Konicko

Znáte jednotlivce či družstva 
z řad dětí a mládeže, kteří 
ve školním roce 2013/2014 
dosáhli výrazného úspěchu  
v rámci školních či mimo-
školních aktivit nebo vyko-
nali mimořádně významný či 
statečný čin? Staňte se jejich 
patronem a podejte návrh na 
jejich ocenění cenou Litovel-
ské naděje.

Písemné návrhy obsahující 
jméno, věk a bydliště dítě-
te, název školy či organizace, 
již reprezentuje, a prodrobné 
zdůvodnění navržení zasílejte 
do 5. května na Odbor škol-
ství, kultury a sportu Měst-
ského úřadu Litovel, nám. Př. 
Otakara 778, Litovel. Uvedeno 
musí být i jméno a funkce na-
vrhovatele – patrona dítěte.
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Pozvánky 
nejen k sousedům

DO LITOVLE NA SLET ČARODĚJNIC
st 30. 4. v 16 hod., hřiště sokolovny

U příležitosti pálení čarodějnic pořádá Sdružení 
nezávislých kandidátů na hřišti litovelské sokolov-
ny příjemné odpoledne pro děti i dospělé. Těšit se 
můžete na soutěž o nejlepší masku, vatru a opékání 
špekáčků, další soutěže i tance.
Přijďte s dobrou náladou, nebo jen tak – naladíte 
se s námi.

DO ŠTERNBERKA ZA HOUSLEMI
od 24. 4. do konce roku, Expozice času a bývalý  
augustiniánský klášter 

Čas houslí: pět století královského nástroje. To je 
název výstavy, která se veřejnosti představí v dubnu 
a potrvá až do konce roku. Zatímco expozice času 
nabídne více než 50 koncertních a mistrovských 
nástrojů (vzácné modely Stradivari, Guarneri, amati 
apod., jejichž hodnota se pohybuje v řádech deseti 
tisíců korun), v bývalém augustiniánském klášteře si 
návštěvníci prohlédnou školní a koncertní nástroje  
a také expozici houslařské dílny.
Výstava ukazuje tvarovou pestrost houslí a je roz-
dělena podle modelů a způsobu výroby. Zájemci 
se seznámí s historií jejich vývoje, nejznámějšími 
houslařskými dílnami a poznají rozdíly mezi mis-
trovskou a manufakturní prací. chybět nebudou ani 
současné trendy.
K zajímavým exponátům patří např. mistrovská 
dvanáctistrunná mandolína od firmy ignaz mettal, 
housle vyrobené v Schönbachu (Luby u chebu)  
k výročí vlády rakouského císaře františka Josefa i., 
indické housle sarangi nebo housle ruského zajatce 
z tábora v Podhradě u chebu (1914–1915).
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 24. dubna v 16.30  
v expozici času a poté v 17.30 v bývalém klášteře.

DO UNIČOVA NEJEN ZA CIMRMANOVOU BUSTOU

Busta Járy cimrmana, jejíž strhané rysy má na svě-
domí kloboučník Lešner, který na ní tvaroval své 
výrobky, mistrovo kolo či kufry a řada dokumentů 
přibližujících bezmála padesátiletou historii své-
rázného divadla jsou k vidění na výstavě instalo-
vané v městské galerii Uničov. expozice Jára cimr-
man – světoběžník a vynálezce potrvá do neděle  
20. dubna. 
V Šatlavě se návštěvníci seznámí s tím, kterak si ně-
kdejší vězni odpracovávali své tresty. Výstava Donu-
covací pracovna aneb Jak se předl len je přístupná 
do neděle 27. dubna. 
muzeum baroka každoročně před Velikonocemi 
představuje vybraný obraz křížové cesty z někdejší 
výzdoby uničovského farního kostela. Letos je vy-
staveno zastavení první – Pán Ježíš vydán na smrt.
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Zprávy ze seniorklubu Litovel
Začneme akcí z měsíce února, která se 
kvůli uzávěrce minulý měsíc do informa-
cí nedostala. Ve středu 26. února jsme již 
potřetí využili archivu našeho člena, pana 
Mirka Pinkavy, abychom se v jeho klipech 
mohli podívat za hranice. Tentokrát nás 
vytáhl nejprve za Napoleonem a skalna-
tým pobřežím Korsiky, potom za nejzají-
mavějšími památkami Itálie a nakonec do 
rušných ulic britské metropole Londýna.  
I když se autor omlouval za dřívější nedo-
konalou techniku, skoro padesátce diváků 
to vůbec nepřišlo. Navíc byli přítomní 
uchváceni krásným hudebním doprovo-
dem klipů, především Panovou flétnou. 
Takže – příjemné cestovatelské odpoled-
ne, poučení i zábava.   
Že máme v Litovli spoustu vody, a taky 
rybářů, to snad ví každý. Ale, že je tu po-
četná místní organizace Českého rybář-
ského svazu, se mnozí dověděli až na be-
sedě, která se konala ve středu 12. března 
v Malém sále Záložny. Těch členů je 659,  
z toho 580 dospělých (i 16 žen), 50 mla-
dých do 15 let a 29 mezi 16–18 lety. 
Organizace ve městě vznikla již v roce 
1922, do ČRS vstoupila v roce 1974. Mo-
mentálně má k dispozici tři revíry – řeku 
Moravu od Nových Mlýnů po Březové, 
část pískovny Náklo a bývalý kameno-
lom v Nové Vsi. Účastníci besedy se také 
dověděli, jak se získává rybářský lístek  
a povolenka, jak probíhá zarybňování, co 
za zlo napáchají predátoři – kormoráni, 
kolik se toho loni ulovilo a které byly ka-
pitální kusy i to, jak se pracuje s mládeží, 
budují nové lávky, provádějí výlovy a jak 
proti pytlákům a nepořádníkům zasahuje 

rybářská stráž. To všechno měl v malíčku 
pan Petr Machala, jednatel MO ČRS Lito-
vel, který se pečlivě připravil jak na před-
nášku, tak na všemožné dotazy.  
V závěru vyzval předseda MO pan Jan 
Jurečka i seniory k rybaření jako formě 
aktivního prožívání pozdního věku a roz-
ptýlil mýty o „tichých bláznech“. Velmi 
příjemné byly chvíle s rybáři, škoda jen, že 
krásné jarní počasí zabránilo vyšší návště-
vě, kterou by si tak perfektně připravená 
akce zasloužila.

Na středu 9. dubna připravujeme besedu 
s paní Zuzanou House o Alzheimerově  
a Parkinsonově chorobě, a to od 16 hodin 
v jídelně DPS. Také na středu, tentokrát 
23. dubna, je v jídelně DPS od 16 hodin 
naplánována schůzka seniorů, kde nás 
pan Jaroslav Skála seznámí s novinkami  
v dopravě. 
Protože hledáme další možnosti aktivní-
ho prožívání seniorského času, nabízíme  
společný pěší výlet na konci dubna či 
v květnu. Nechceme „fušovat“ do sféry 
KČT, ale nejsme již tak mobilní jako kla-
sičtí turisté, tak bychom to prubli sami. 
Navrhujeme túru z Petříkova na Paprsek 
(kolem 18 kilometrů), doprava vlakem  
do Ostružné či Ramzové. Zájemci se mo-
hou hlásit na kterékoliv naší akci, každý 
pátek mezi 8. a 9. hodinou v malé zasedací 
místnosti radnice (vedle podatelny) nebo 
přímo u p. Miroslava Fendrycha, který je 
ochoten převzít úlohu horského vůdce.  
Těšíme se na ohlas na tuto výzvu a přeje-
me všem krásné jarní dny na procházkách 
či v pokleku na záhonech!         hj
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V sobotu 22. 2. uspořádal Klub rodičů  
a přátel školy při ZŠ a MŠ Nasobůrky 
maškarní karneval pro děti.
Touto cestou děkujeme všem rodičům  
a příznivcům, kteří se podíleli na orga-
nizaci akce a jejím hladkém průběhu. 
Rovněž děkujeme všem sponzorům z řad 
místních firem a organizací za dary po-
skytnuté do tomboly. Jsou to: 
Město Litovel; VESETA, spol. s r. o. – vý-
roba vod a limonád;  KVARTA Litovel, 
a. s. – výroba plechových profilů; SDH 
Nasobůrky; AMS – intes, s. r. o. – výro-
ba ozubených kol, opravárenské práce; 
Orrero – výroba sýrů; SDH Víska;  SEV 
Litovel, s. r. o. – výroba gramofonových 
přístrojů, autoelektriky; NAPO Morava, 
s. r. o. – výroba strojů, lisování těsně-
ní, izolační materiály; DSL Food, s. r. o.  
– vývoj a výroba potravin, zvláštní výživy  
a dietetik; Papírák PM studio – papír-
nictví; HEAD HTM Sport s. r. o. – vý-
roba sportovních potřeb; MJM Litovel,  
a. s. – služby a produkty pro zemědělství; 
Zemědělsko-obchodní družstvo vlastní-
ků Újezd – rostlinná a živočišná  výroba, 
jatka Želechovice; Teta Litovel – dro-
gerie; Družstvo AGROBEN – rostlinná  
a živočišná výroba; Vápenka Vitoul, s. r. o.  
– těžba přírodního vápence; ZD Doubra-
va Haňovice – rostlinná a živočišná výro-
ba; MSK Kroměříž, a. s. – pivovarnictví 
a sladovnictví (silo Litovel); PAPCEL,  
a. s. – výroba papírenských strojů; LPG 
Litovel, Urbánek – čerpací  stanice Naso-
bůrky; Alibona, a. s. – zpracování ovoce  
a zeleniny; STALAGMIT, rybník Sobá-
čov; VHS Čerlinka, s. r. o. – vodohospo-
dářství; Adriana – výroba těstovin; TOM 
elektro – obchod s elektronikou; obchod 
Nasobůrky – obchod se smíšeným zbo-
žím; Auto Porsche Olomouc; Faraon SK8 
+ Snowshop Litovel.

J. Nakládalová, ZŠ a MŠ Nasobůrky

Poděkování
ZŠ a MŠ Nasobůrky

 

kompletní servis autoskel 
čištění interiérů, renovace laků  

leštění světlometů 
 

Javoříčská 1313/6a, Litovel  
tel.: 585 154 631, 724 158 043 
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Muzeum připravuje výstavu o železnici

Muzeum Litovel připravuje výstavu ke 
100 letům dráhy Litovel – Senice na Hané 
s odbočkou do Mladče. Už teď je nejvyšší 
čas všechny předměty na výstavu poshá-
nět a vytvořit její konečnou podobu. 

Rádi navážeme kontakt se sbě-
rateli a milovníky lokální želez-
nice. Máte-li zajímavé předměty 
související s železnicí a přede-
vším s „naší“ tratí, navštivte nás 
v muzeu. 
Předměty na výstavu je možno 
dodat osobně denně od pondělí 
do pátku od 9 do 16 hodin do 
30. dubna (mimo uvedené ho-
diny jen dle předchozí domluvy 
na tel.: 585 341 465, 725 074 918 

nebo muzeum@muzeumlitovel.cz). Po 
tomto termínu už nebude možné je do 
výstavy zapracovat. 
Výstava bude zahájena 7. května a potrvá 
do konce září.

 RoN

Vyrůstala jsem na Ostravsku a od malič-
ka mi maminka vštěpovala určitá pravi-
dla etiky. Jedním z nich bylo, že vdaná 
žena by se neměla účastnit významné 
společenské události (jako je ples) bez 
manžela. 
Na školní ples RS a ZŠ Vítězná jsem se 
moc těšila. Je to přece jen příležitost po-
bavit se s rodiči žáků a kolegy. 
Když můj manžel dostal v den plesu vy-
soké horečky, nemohla jsem se vzhledem 
k výchově rozhodnout jinak. Výboru RS 
jsem se telefonicky omluvila a požádala je, 

aby mou omluvu vyřídili i všem na plese. 
Přesto se ze všech stran dovídám, jak jsem 
si takové chování mohla dovolit.
Tímto se omlouvám všem, kteří si myslí, 
že jsem měla jednat jinak. 
Jsou to čtyři měsíce, kdy maminka zemře-
la, a já jsem ráda, že jsem neporušila to, co 
mě celý život učila.
Mimochodem, možná kdybych šla na 
ples sama, mohla bych čelit ještě větším 
pomluvám.

Zuzana Absolonová
ředitelka ZŠ Vítězná

K plesu ZŠ Vítězná – vysvětlení paní ředitelky

Historicky první výstava gramofonů vy-
robených v Tesle Litovel se bohužel ne-
konala v Litovli, ale v nedaleké Klopině. 
Bylo zde vystaveno více než 50 přístrojů 
vyráběných od roku 1949 až do dnešních 
dní. Současný gramofon zapůjčil Ing. Jiří 
Mencl, majitel firmy SEV Litovel, která je 
pokračovatelem slavné 
tradice. 
Všechny vystavené pří-
stroje byly jen malou 
ukázkou rozsáhlé sbírky 
gramopřístrojů PhDr. 
Vojtěcha Vyroubala  
z Litovle. Výstava byla 
doplněna rovněž his-
torickými fotografiemi 
Miroslava Pinkavy.
Zahájení výstavy v so-
botu 22. února se zú-
častnilo i dvacet býva-
lých zaměstnanců Tesly. 
Mezi nimi byli i dva vel-
mi vzácní hosté – Ing. 

Václav Černín, bývalý ředitel Tesly v letech 
1964–1969, a Ing. František Kolář, který 
od r. 1969 žije v německém Norimberku. 
Od poloviny května bude výstava litovel-
ských gramofonů instalována v informač-
ním středisku v Uničově na náměstí.

Miroslav Pinkava

První výstava gramofonů z Tesly byla v Klopině

na fotografii zleva:  Ing Václav Černín (bývalý ředitel Tesly), Ladislav Bartoš, Josef  
Konejl a Václav Vortel (členové  bývalého vedení Tesly), Ing. Jiří Mencl (ředitel fir-
my SEV), Ing. František Kolář

na výstavě bude k zhlédnutí i maketa nádraží Litovel-předměstí 
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Ze společnosti

Výzva

Odešli
v době od 21. února do 20. března
anežka Urbanová z Litovle (92 let)
františek mazánek z odrlic (78 let)
michal Jaremkievicz ze Tří Dvorů (90 let)
františek Velfl z Haňovic (75 let)
miroslav Toman z Unčovic (89 let)
Ladislav Šmoldas z měrotína (74 let)
miroslav navara z Řimic (93 let)
Jiří Spáčil ze Slavětína (83 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Hlubinka a Hrandop.

Deset let Muzejní společnosti Litovelska
Muzejní společnost Litovelska (MSL), 
občanské sdružení, si v těchto dnech 
připomíná 10. výročí existence. Je to 
příležitost pro malé ohlédnutí a bilan-
cování. 

Založení mSL
Pan Lubomír Šik v práci 100 let muzejnic-
tví v Litovli, vydané MSL v roce 2006, shr-
nul působení Krajinské musejní společ-
nosti v Litovli a nastínil okolnosti vzniku 
současné Muzejní společnosti Litovelska. 
Připomeňme si, jak to všechno začalo.
V úterý 2. prosince 2003 po archeologické 
přednášce pana Karla Faltýnka v Malém 
sále Záložny vystoupila organizační pra-
covnice pro přípravu městského muzea 
Mgr. Zdeňka Frištenská. Vyzvala přítom-
né, aby zůstali, mají-li zájem o spolupráci 
s litovelským muzeem. A opravdu zůstalo 
25 posluchačů. Přítomní vyplnili dotaz-
ník a diskutovali o možnosti vytvoření 
muzejního spolku. Už 14. ledna 2004 se 
sešel devítičlenný přípravný výbor. Po 
mnoha návrzích a připomínkách zde byl 
odsouhlasen název a stanovy. Muzejní 
společnost Litovelska, občanské sdružení, 
byla dne 9. března 2004 zaregistrována na 
Ministerstvu vnitra ČR. Je dobrovolným, 
nezávislým sdružením občanů se zájmem 
o historii, muzejnictví, vlastivědu, archeo- 
logii, národopis, ale také o další obory lid-
ské činnosti a přírodní zajímavosti.
Ustavující schůze MSL se konala v za-
sedací místnosti městského úřadu  
31. března 2004. Přítomno bylo 22 občanů, 
včetně pozvaných hostů, starosty MVDr. 
V. Grézla, místostarosty P. Šrůtka a rad-
ního PhDr. J. Hubáčka. V obsáhlé diskusi 
se mluvilo o poslání MSL i o budoucnosti 
muzea. Nakonec byl zvolen sedmičlenný 
Výbor MSL – Karel Daševský, Mgr. Zdeň-
ka Frištenská, Libuše Grohmanová, Blan-
ka Opíchalová, Jarmila Šalšová, Lubomír 
Šik a předseda Ing. Radovan Urválek. 

Proměny společnosti
Za 10 let se změnilo složení MSL, včetně 
vedení. Předseda R. Urválek předal svou 
funkci ke konci roku 2007. Od té doby je 
předsedou Mgr. Robert Najman. Došlo 
také k několika změnám ve složení Výbo-
ru MSL, který se schází pravidelně kaž- 
dý měsíc v pracovně litovelského muzea. 
Jeho členové plánují, organizují, hodnotí 
a seznamují se s úspěchy i problémy, které 
se týkají nejen MSL, ale také litovelského 
muzea.
Členská základna narostla z 19 zakláda-
jících členů až na současných 77 řádných 
a 3 čestné členy. Věkové rozmezí členů se 

pohybuje od 14 do 92 let. Z toho vyplývá, 
že činnost oslovuje všechny generace.

Činnost mSL
V počátcích jsme měli základní představu 
o tom, čemu se věnovat. Léta zkušeností  
a více než stovka pořádaných akcí je důka-
zem, že nezahálíme. Pozvánky na všechny 
uskutečněné akce najdete v archivu MSL 
na stránkách muzea. 
Akce bychom mohli rozdělit do několi-
ka skupin – přednášky a besedy, exkurze  
a komentované prohlídky, výlety a cyklo-
výlety za poznáním, zájezdy vlakem i au-
tobusem do blízkých i vzdálenějších míst, 
cyklické akce Silácká Litovel nebo Oživlá 
řemesla, muzejní noci a další speciální 
akce (křty, strašidelné prohlídky).
Díky stálé přízni a finanční podpoře 
Města Litovel a Olomouckého kraje jsme 
mohli ze skromných začátků „vyrůst“  
v organizaci s pestrou činností. 
Vůbec první akcí pro veřejnost byl cyk-
lovýlet do Střelic u Uničova, uskutečněný 
8. května 2004, kde byla na programu ná-
vštěva vesnického muzea a prohlídka ze-
mědělského statku – bývalé rychty. Členo-
vé MSL pomáhali také v přípravné fázi ke 
znovuotevření Muzea Litovel (slavnostní 
otevření dne 11. září 2004). 
Od roku 2006 vydáváme samostatné pu-
blikace. Dáváme v nich prostor nejen 
členům naší společnosti, ale všem, kte-
ří se chtějí podělit o zajímavé informace  
z historie i současnosti našeho města  
a blízkého regionu. Nebáli jsme se pus-
tit do složitějších grantových projektů,  
z nichž stojí za připomenutí restaurování 
historicky cenných dveří a přístupového 
schodiště v Muzeu Litovel v roce 2007 
(dar Muzejní společnosti Litovelska Měs-
tu Litovel v hodnotě cca 50 000 Kč) nebo 
dokumentační projekt na záchranu díla 
místního výtvarníka Františka Flasara. 
Díky této aktivitě byla v litovelském mu-
zeu v roce 2009 uspořádána výstava Fran-
tišek Flasar a jeho dílo.  

chcete se stát členem?
Dalo by se to shrnout takto. Přestože 
máme různé názory, nakonec nás vždy 
spojí a vede dál společný zájem o historii 
Litovle a okolí. 
Máte-li zájem o členství, není nic snazšího 
než nás navštívit na některé z námi pořá-
daných akcí nebo v otevírací době muzea. 
Po vyplnění přihlášky a uhrazení členské-
ho příspěvku budete moci využívat stejné 
výhody jako již 80 stávajících členů.

za MSL Mgr. Robert Najman, předseda 

Inzerce

na začátku května proběhne v Haňovicích svoz 
odpadu. Velkoobjemový odpad bude možno uložit  
2. 5. od 15 do 18 hodin a 3. 5. od 8 do 11 hodin. Svoz 
nebezpečného odpadu proběhne 3. 5. mezi 10.20  
a 11 hodinami.

Oznámení

Invalidní žena z Litovle hledá hodnou a spoleh-
livou paní, nejlépe také z Litovle, která by jí dělala 
osobní asistentku. odměna je 60 Kč za hodinu. 
Případné zájemkyně se mohou hlásit na telefonním 
čísle 602 947 717.

Mobilní masáže
 ... cestou, necestou ... přijedu za vámi. 
Jarní akce pro vás od 1. 4. do 31. 5.: 
K masáži šíje a zad zdarma anticelulitidní masáž 
stehen se zábalem! Pracovní doba dle domluvy.
Kontakt: tel. 732 483 825
e-mail: dagmar.hlinkova@centrum.cz
http://mobilnimasaze3.webnode.cz

KAMENICTVÍ 
Litovel, Svatoplukova 127 
Tel., fax: 585 341 478,  
mobil: 605 131 789  
ZHOTOVENÍ POMNÍKŮ  
OPRAVY HROBŮ 
ZÁKRYTOVÉ DESKY NA HROBY, 
SCHODY Z KAMENE A TERACCA  
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Tělocvičná jednota Sokol Litovel hledá od září 
2014 cvičitele. Jde zejména o cvičitele jógy, kala-
netiky, zumby, pilates, případně i dalších oborů.
Podrobnější informace vám podá starosta TJ  
mgr. Spurník na tel. 606 511 735, případně jednatel-
ka TJ ing. Jančí na tel. 723 311 942.
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Prezident Miloš Zeman, který nedávno 
navštívil Litovel, není jediným předsta-
vitelem státu, který vkročil do našeho 
města. Před třemi prezidenty poctilo 
Litovel návštěvou i několik panovníků.

Hlavy korunované
V 16. století patřila Litovel přednímu re-
nesančnímu šlechtici Janu Šemberovi 
Černohorskému, který s oblibou přijížděl 
lovit do Doubravy. Nedlouho po nástupu 
na český trůn, a sice od 2. do 4. července 
1577, zde s ním pobýval i císař Rudolf II. 
s bratrem Matyášem. Je zaznamenáno, že 
první den lovu složili 16 divočáků, 3 srn-
ce a vlka. Poté hosté přenocovali na rad-
nici. Nazítří ulovili ještě tři bobry. Při své 
návštěvě v Litovli císař potvrdil dřívější 
městská privilegia a ustanovil třetí výroč-
ní trh na pondělí před Květnou nedělí. 
U příležitosti dokončení mariánského 
sloupu navštívila 5. září 1754 Olomouc 
Marie Terezie s manželem. Litovelský pán 
František Josef Lichtenštejn pro ně připra-
vil pohoštění i hon na Nových Zámcích. Je 
tedy pravděpodobné, že cestou projížděli 
přes Litovel, záznam o tom však není.
Syn Marie Terezie Josef II. navštívil Lito-
vel 5. dubna 1778, když byl římskoněmec-
kým císařem (českým králem se stal až  
o dva roky později). Při své krátké návště-
vě přenocoval u tkalcovského mistra Se-
bastiana Trávníčka v dnešním Šustráku.
Čtyři roky před nástupem na rakousko-
-uherský trůn, 10.–11. března 1912, přijel 
do Litovle také arcivévoda Karel I. s man-
želkou Zitou. Stalo se tak u příležitosti vo-
jenského přesunu 5. eskadrony 7. českého 
dragounského pluku vévody lotrinského 
z Brandýsa nad Labem do Kolomyje na 
Ukrajině, jíž arcivévoda velel. Při této je-
denapůlměsíční pouti, již absolvoval na 
koni, navštívili manželé řadu českých, 
polských i ukrajinských měst.

V Litovli je přivítal okresní hejtman Ru-
dolf svobodný pán von Baillou, v jehož 
bytě hosté přespali, i český starosta Vácslav 
Socha. Město bylo slavnostně osvíceno, na 
náměstí proběhl pochodňový a lampiono-
vý průvod za doprovodu kapely. Následu-
jícího rána manželé pokračovali v cestě, 
Karel na koni, Zita vlakem.

Tomáš Garrigue masaryk
T. G. Masaryk v doprovodu předsedy 
vlády Františka Udržala, ministra vnitra 
Jana Černého a dcery Alice Masarykové 
vjel do Litovle za hlaholu zvonů 16. červ-
na 1929 krátce po 17. hodině. Jeho cestě 
ze zámku v Židlochovicích předcháze-
la mj. návštěva Bouzova, kde ho přivítal  
i velmistr řádu německých rytířů.
Pro Litovel byla návštěva prezidenta 
Osvoboditele obrovskou událostí. Celé 
město bylo vyzdobené, od jeho hranic až 
na náměstí byla cesta lemována prapory 
a slavobránami. Na náměstí, kde byla pro 
prezidenta postavena impozantní tribuna, 
ho očekávaly davy lidí, čestnou stráž drže-

li Sokoli, Orli, legionáři 
a členové Dělnické tělo-
cvičné jednoty, přítom-
ni byli zástupci všech 
organizací. Po zaznění 
fanfár a hymny prezi-
denta přivítal starosta 
i přednosta okresního 
úřadu a další předsta-
vitelé města. TGM se 
podepsal do pamětní 
knihy a pohovořil s lid-
mi. Vítala jej i hanácká 
svatba. 
Litovelský kraj ze dne 
21. 6. 1929 uvádí:
Nevěsta Jar. Coufalová  

a ženich Knaibl poctili p. presidenta pra-
vým starosvětským hanáckým koláčem, 
jaký lze spatřiti již jen v litovelském muzeu. 
Ptal se dárců, jsou-li opravdovými snou-
benci, a když sdělili, že jsou jen tak, dodal, 
že je to ostatně jejich soukromá záležitost. 
A ten koláč! ... A kdo jej pekl? 75letá sta-
řenka. Měli jste ji s sebou přivést, byl bych 
si s ní pohovořil.
To byla poslední slova pana prezidenta. 
Když vstoupil do svého auta, rozhlaholilo 
se celé náměstí neutuchajícími pozdravy 
našeho lidu na rozloučenou. ... Průvod byl 
provázen leteckou eskadrilou 9 létadel, jež 
za pobytu p. prezidentova v Litovli kroužila 
nad městem.
Pro úplnost dodejme, že 24. srpna 1937 
při vojenských manévrech projížděl ko-
lem Litovle prezident Eduard Beneš. Na 
kraji města stála slavobrána, občané jej 
pozdravili špalírem a podali mu kytici.

Václav Klaus
Návštěvu předposledního prezidenta Vác-
lava Klause si jistě ještě mnozí pamatují, 
neboť se odehrála 13. října 2004. Prezident 
přijel i se svou manželkou Livií a hejtma-
nem Olomouckého kraje Janem Březinou. 
Vedle vedení města byli přivítáni krojova-
nými Hanáky i paní Sonntagovou, která 
coby dívenka v kroji vítala již TGM.
Manželé se pozdravili podáním ruky s řa-
dou občanů. Z tribuny pak pronesli zdra-
vici a hovořili s přítomnými o všem, co je 
zajímalo. Při autogramiádě poté nebylo 
v davu zájemců o podpis prezidenta téměř 
vidět. Následovalo symbolické vypuštění 
kapra do Nečízu.
Václav Klaus se pak sešel se zastupiteli v ob-
řadní síni, kde se podepsal do pamětní kni-
hy a připil si s přítomnými šampaňským. 
Celá návštěva trvala hodinu a půl.           hkPaní Věra Sonntagová, která vítá Václava Kaluse, vítala o 75 let dříve i Masaryka.

Pro prezidenta T. G. Masaryka bylo připraveno pódium. TGM je uprostřed ve světlém obleku, v horní řadě stojí Sokolky.

Litovel v její historii navštívili prezidenti i císařové



8 / roZmaniToSTi

Stalo se v Litovli

 12. 4. 1884 se ve Hvozdečku narodil Stani-
slav Navrátil. Působil jako řídící učitel. Dne  
1. srpna 1914 nastoupil vojenskou službu v první 
světové válce a po vážném zranění se vrátil jako 
nadporučík – invalida v lednu 1920. Pro opaku-
jící se nervové záchvaty požádal o penzionování, 
byl uznán nezpůsobilý k učitelskému povolání, 
ale schopen kancelářské práce. Stal se správcem 
okresního úřadu práce v Litovli, kde působil až 
do okupace. Po rezignaci františka Dokoupila 
psal městskou kroniku v Litovli od pololetí roku 
1946 do konce roku 1954. Zemřel 23. srpna 1955.
 6. 4. 1944 zemřel stavitel Ing. Čeněk Chru-
dimský. narodil se 17. 6. 1866. V mladých letech 
odešel z Pardubic do olomouce a 23. 2. 1897 se v 
Litovli oženil se Zdenkou Schrorovou, majitelkou 
domu č. 187 na náměstí. Zapojil se do veřejného 
života, r. 1906 byl členem městského zastupitel-
stva. Podílel se na mnoha stavebních aktivitách 
města jako projektant i stavitel (Sochův útulek, 
hřbitov v chořelicích, renovace Langova domu 
na náměstí, Vaňkovy mlékárny v ul.1. máje aj.). 
 1. 4. 1954 bylo, snad pro vytvoření před-
volební nálady, vyhlášeno snížení cen, které 
stouply po loňské měnové reformě. Příští den se 
na náměstí konala děkovná manifestace, z níž 
byl odeslán i telegram s poděkováním ÚV KSČ 
do Prahy. Přítomny byly v plném počtu Lidové 
milice a školní žáci.
 28. 4. 1954 zemřela Ludmila Špíšková, dce-
ra litovelského lékaře dr. Jana Smyčky. narodila 
se 11. 9. 1888. V roce 1907 se provdala za ThDr. 
ferdinanda Špíšku. S manželem podnikla řadu 
zahraničních cest a po studiu jazyků v mládí se 
dále vzdělávala v oboru francouzské literatury. 
navázala významné kulturní styky, v dubnu 
1919 byla delegátkou ČSr na mírové konferenci 
v Paříži. Dr. Špíšek působil na ministerstvu škol-
ství, ona dále pokračovala v zahraničních aktivi-

tách. Významná je 
její činnost literární. 
Překládala zejména 
z francouzské lite-
ratury, díla e. Bour-
gese, G. Sandové 
aj. V duchu svého 
otce odkázala svůj 
litovelský majetek 
litovelskému muzeu. 

 18. 4. 1994 zemřel v olomouci hudební pe-
dagog Libor Fiala. narodil se v Litovli 26. října 
1917. roku 1936 absolvoval reálné gymnázium, 
hudbu studoval u aloise Holoubka. Po absolvo-
vání pedagogické akademie v Brně učil v Litovli. 
mimo to učil také v hudební škole hru na housle 
a klavír, zpíval ve spolcích Smetana a nešvera  
v olomouci. roku 1952 založil a řídil v ZŠ Jung-
mannova dětský sbor. Byl také dlouholetým pri-
máriem litovelského kvarteta.                           L. Šik

Nová kniha vzpomíná na Bouzovsko za války

Ve druhé polovině roku 2013 vyšla kniha 
Jiřího Ženožičky Bouzovsko a okolí za ně-
mecké okupace v době II. světové války. 

Autor uvádí, že „vyrůstal bezprostředně 
po válečných událostech mezi lidmi, kteří 
zažili německou okupaci a její důsledky 
na Bouzovsku. Toto období na něj zapů-
sobilo, a proto celý život shromažďoval  
a sepisoval dění této doby od osob, kte-
ré to na vlastní kůži zažily.“ Stopade-
sátistránková publikace, v níž nechybí 
ani řada fotografií, zachycuje část těchto 
vzpomínkových záznamů pamětníků. 
Autor se věnuje tomu, co se dělo za války 
na hradě. Připomíná partyzánské skupiny 
a ilegální organizace, které na kopcovi-
tém, zalesněném Bouzovsku měly výhod-
nější podmínky k činnosti než na Hané. 
Uvedena jsou i jména členů odbojových 
jednotek, nechybí ani přepis obžalovacího 
spisu. V další části knihy se autor zabývá 
nejznámější válečnou událostí na Bou-
zovsku – tragickým působením partyzánů 
v Javoříčku, jež vyústilo ve vypálení celé 
vesnice na samém konci války.
Kniha, jež přináší nejen osobní pohledy 
zúčastněných na 70 let staré události, je  
k dostání v knihkupectví i v muzeu.          hk

Historik Bouzovska Jiří Ženožička
Ne každá obec má člověka, který by se 
zabýval její historií. Bouzov ano. A pro-
tože Jiří Ženožička slaví v dubnu 70. 
narozeniny, využíváme této příležitosti, 
abychom představili jej i jeho práci.

Můžete se našim čtenářům představit?
Pocházím z vesničky Blažov nedaleko 
Bouzova ze zemědělské rodiny. Od roku 
1971 bydlím na Bouzově. Profesně jsem se 
věnoval strojařině. Téměř celý život jsem 
pracoval v někdejší továrně Tesla Litovel.

Již řadu let se věnujete historii Bouzov-
ska. Čím přesně se zabýváte?
Historii Bouzovska se věnuji prakticky 
celý život. K Bouzovu patří dvanáct dal-
ších osad a já se snažím získat co nejvíce 
informací o nich od první zmínky až  po 
dnešek. Dále se zajímám o historii hradu 
a celého dřívějšího bouzovského panství.
Poněvadž z mé rodiny pochází objevitel 
Javoříčských jeskyní Vilém Švec, podrob-
ně jsem zpracoval, jak byly jeskyně obje-
veny a jaké problémy s tím byly spojeny. 
Článek vyšel v Ročence Muzejní společ-
nosti Litovelska v roce 2011.
Obsáhlé je dění na Bouzovsku za němec-
ké okupace. V průběhu let se mi podařilo 
získat řadu materiálů z archivů i výpovědi 
přímých účastníků. Velkým pomocníkem 
při zjišťování informací mi byl bývalý kas-
telán hradu František Finsterle.

Jaké jsou výsledky Vašeho bádání? Vy-
dal jste již několik publikací…
Jako člen MSL spolupracuji s litovelským 
muzeem, každoročně zpracovávám pří-
spěvky zejména z Bouzovska do muzejní 
ročenky. Pro knihu Bouzovsko: Krajina 
a lidé jsem zpracoval historii vápenictví 
v Blažově a Kadeříně. Pro potřebu obce 
Bouzova jsem připravil brožuru Městečko 
Bouzov – Rychtáři, purkmistři, pudmistři, 
starostové, kronikáři a kasteláni. Loni to 
byly brožury o historii obcí Blažov a Ka-
deřín. V loňském roce jsem také dokon-
čil náročný písemný materiál Bouzovsko 
v kostce. Jde o stručné dějiny Bouzova  
 a všech jeho osad včetně přilehlých mlý-
nů, pil, hamrů, kostelů, fary, hřbitova atd.

Na čem pracujete v současnosti?
Nyní zpracovávám historii obce Kozova  
u příležitosti 110. výročí založení místní-
ho hasičského sboru, jehož oslava proběh-
ne v červenci. 
Vedle toho stále sbírám informace třeba 
od lidí, kteří doma najdou staré spisy, či 
od pamětníků, jichž bohužel ubývá.

Čemu se věnujete vedle studia historie?
Hodně času mi zabere myslivost, jíž se 
věnuji od 18 let. Mj. jsem členem před-
sednictva okresního mysliveckého spolku 
v Olomouci, podílím se také na výchově 
nových myslivců.          hk



roZmaniToSTi / 9

BEZRUČOVA

Ulice se nazývá podle českého básníka Petra 
Bezruče (15. září 1867 opava – 17. února 1958 
olomouc). Jeho pseudonym je připisován Vladi-
míru Vaškovi. 
Bezruč je řazen do generace tzv. anarchistic-
kých buřičů, jeho básně v jediné sbírce Slezské 
písně bojují za sociální a národní zájmy českých 
obyvatel Slezska konce 19. století. Sbírku mů-
žeme rozdělit do několika částí. Do té s tema-
tikou národnostní a sociální řadíme právě jedny  
z nejznámějších básní – maryčka magdónova  
a ostrava.
roku 1945 byl Bezručovi udělen titul národní 
umělec a z toho důvodu také zaujal místo mezi 
čestnými osobnostmi v názvu ulice.

Ulice Bezručova je jednou z hlavních ulic ve vý-
chodní vilové čtvrti. V minulosti byla součástí 
trati U Boudy, až v roce 1947 byl pro tuto část na 
žádost obyvatel zaveden název Bezručova ulice.

Proměny názvu: součást trati U Boudy   
Bezručova (1947)

BOSKOVICOVA

Ulice Boskovicova je jednou z ulic pojmenova-
ných podle rodu, který v minulosti, v 16. století,  
vlastnil Úsovské panství a s ním i město Litovel. 
Páni z Boskovic byli jedním z nejvýznamnějších 
moravských šlechtických rodů. Jeden z nich, La-
dislav z Boskovic, získal panství v roce 1513 za 
věrné služby od krále Vladislava Jagellonského 
a jeho rod si jej podržel až do roku 1597. 
Dodnes je znak rodu (v červeném poli stříbrný 
sedmizubý hřeben), za jehož panství se město 
úspěšně rozvíjelo, k vidění na přední zdi radnice 
mezi pamětními deskami. 

Boskovicova ulice se nachází v historickém jádru 
města. V minulosti se nazývala Postgasse – Poš-
tovní a zahrnovala i část dnešní ulice Havlíčkovy 
k současné ulici 1. máje. od roku 1893 se již pod 
stejným názvem uvádí pouze dnešní rozsah této 
ulice. 
S nástupem Čechů do správy města byl zave-
den název Boskovicova. Pouze v letech 2. svě-
tové války se v názvu objevilo jméno františka 
Poppa, litovelského purkmistra (1862–1867, 
1870–1891) a mydláře.

Proměny názvu: Postgasse  Postagasse 
(1893)  Boskovicova (1900)  Poppgasse 
(1940)  Boskovicova (1945)

Ivana Kubíčková

Kniha na tento měsíc

Jeho království / Mika Waltari

Litovelské ulice

Boskovicova ulice v roce 1928 

Knihovna Víska
 knihovnice: Jarmila Nakládalová
 otvírací doba: pátek 15–19 hodin

Místní knihovna ve Vísce se nachází  
v prostorách kulturního domu. Funguje 
zde již několik desetiletí. Při povodních 
v roce 1997 byla však zničena a obnove-
na až roku 2008 po úpravách kulturního 
domu, v němž byla přemístěna z přízemí 
do prvního patra. Byla tehdy za přispě-
ní Sboru dobrovolných hasičů vybavena 
novým nábytkem, navíc získala počítač  
s možností přístupu na internet.
Vedle toho je v knihovně k dispozici ko-
pírka a tiskárna. Prostor knihovny slouží 
také ke schůzím a společenským akcím.

jn

Mika Waltari, autor veleslavného Egyp-
ťana Sinuheta, je autor nadaný nejen lite-
rárním talentem, ale i schopností hluboce 
se ponořit do příběhu a ochotou prostu-
dovat množství materiálu kvůli jedinému 

odstavci, jediné větě. Jeho předností je  
i schopnost výstižně popsat chování  
a charakter lidí, bez iluzí, a přesto nikoli 
odsuzujícím způsobem.
V historickém románu Jeho království 
čtenář doprovází římského občana Marca 
na jeho pouti do Jeruzaléma, kam dorazí 
právě ve chvíli, kdy na kříži umírá Ježíš 
Nazaretský. Toto setkání a zároveň více-
méně náhodné svědectví toho, že Ježíš 
vstal z mrtvých, zcela mění směr Marcovy 
životní cesty a on se vydává po stopách 
Ježíšova učení. Nezřídka je odmítán, vy-
stavován životním zkouškám, váží cestu 
do Galileje a zase zpět... Cesta k víře není 
snadná, je však otevřená všem.
Příběh objasňuje srozumitelnou formou 
to, co se odehrává v evangeliích, přibližuje 
celkový historický kontext.
Ukázka zastihuje Marca po rozhovoru  
s jedním z apoštolů, který mu jakožto Ří-
manovi odepřel přístup k Ježíšovu učení.

Kdyby mne jeho učedníci nebyli zavrh-
li, nýbrž vzali mezi sebe, poučovali mne  
a všelijak zkoušeli, abych uvěřil v jeho divy 
a zmrtvýchvstání, pak bych byl zajisté začal 
pochybovat sám v sobě a dávat jim záludné 
otázky a hledat rozpory. Jejich zachmuřený 
odpor však mne spíše utvrdil ve víře v exis-
tenci jeho království i v Ježíšovo zmrtvých-
vstání, takže jsem již nepochyboval o těch 
nejneuvěřitelnějších věcech, nýbrž jsem je 
uznal za skutečné.                        hk
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Antoš (Slaný)  Bakalář (Rakovník)  Car (Běleč nad Orlicí)  Černá Hora (Černá Hora)  Dudák (Strakonice)  Dětenické (Dětenice)  Eggenberg (Český Krumlov) 

Krakonoš (Trutnov)  Líšeň (Brno)  Moritz (Olomouc)  Neumann (Mělnické Vtelno)  Opat (Broumov)  Postřižinské (Nymburk)  Rebel (Havlíčkův Brod)  

Jak jsme vařili pivo a odnesli si mláto
Je šest hodin ráno, tma, zima. Polovina 
února. Leckdo teprve vstává. My, tak 
jako desítky zaměstnanců před námi, 
procházíme vrátnicí pivovaru. Dnes si 
uvaříme své vlastní pivo.

a jsme tady
Poměrně malá místnost se dvěma kotly 
lesknoucími se mědí, o mnoho menšími 
než nádoby v pivovarské varně. Zatím 
prázdné nerezové kádě pod oknem. Za-
vřené dveře do ležáckého sklepa. Stojíme  
v minipivovaru litovelského pivovaru, 
který je v provozu už téměř tři roky. 
„Pokud zkoušíme nějaký nový druh piva, 
vaříme ho tady jako malou várku. Pak si 
tu také své pivo mohou uvařit zájemci  
z řad veřejnosti, kteří tento zážitek do-
stali např. jako dárek nebo jsou výherci 
různých soutěží pivovaru Litovel. V po-
slední době už se tady vaří jednou, někdy 
i dvakrát týdně,“ vysvětluje Ing. Martina 
Dočkalová, sládková minipivovaru, která 
s námi stráví následujících dvanáct hodin, 
aby celý proces řídila.

co uvařit?
Nejprve volba – jaké pivo budeme vařit? 
Jisté je jen to, že bude kvasnicové, piva va-
řená v minipivovaru neprocházejí filtrací. 
„Postup je ovšem docela stejný jako ve 
velkém pivovaru. I délka vaření je stejná. 
Rozdíl je jen v tom, že tam je na každý 
proces zvláštní nádoba – vystírací káď, 
rmutovací kotel, scezovací káď a nakonec 
mladinová pánev. V minipivovaru všech-
ny úlohy zastávají nádoby dvě. Proto se ve 
velkém pivovaru mohou vařit dvě várky 
zároveň,“ objasňuje sládková. 
Když se od ní pak dozvídáme, že pivo  
s nižší stupňovitostí zraje kratší dobu než 
vícestupňové pivo, vyhrává světlá jede-
náctka. 

Jde se na to
První, s čím se setkáváme, je slad. Dnes už 
vím nejen to, že jde o produkt z ječmene, 
ale také že jeho vzniku předchází máčení  
a klíčení zrna, které se pak suší hvozdě-
ním. Celá příprava trvá asi sedm týdnů. 
Litovelský pivovar si v současnosti svůj 
slad vyrábí na sladovně v Zá-
břehu, a proto v místech staré 
sladovny může stát právě mi-
nipivovar.
Množství sladu bude odváže-
no podle stupňovitosti piva, 
jež se má uvařit. Na naši jede-
náctku ho spotřebujeme 41 kg. 
Platí však, že čím vyšší stupeň, 
tím více sladu je třeba. 
Konečně tedy můžeme něko-
lik pytlů této suroviny vysypat 
do šrotovníku, který nám ji se-
šrotuje. Slad je tímto připraven  

k nasypání 
do vystírky.

Začíná se vařit
Napouštíme vodu do 
vystírací kádě, pečlivě 
měříme hladinu. Zatím 
je jí jen 120 l, postupně 
však bude dopuštěna až 
na 260 l. Po odpaření te-
kutiny v průběhu vaření 
získáme nakonec přes 
200 litrů piva.

Do vody ohřáté na 37 °C sypeme připra-
vený slad a... nastává naše první čekání. 
Zatím jen patnáctiminutové. Brzy však 
přijdeme na to, že čekání je pro nás při va-
ření piva ta nejčastější činnost. A přesné 
měření času. Ještěže na vše dohlíží pečlivá 
sládková. 
Zatímco čekáme, dochází v kádi k zapář- 
ce. Teplota se zvedá na 52 °C, a umožní 
tak štěpení bílkovin v tekutině.

cukr v pivu
A nastává fáze, při které je naším zámě-
rem vytěžit do roztoku co nejvíce extrak-
tivních složek ze sešrotovaného sladu. 
Extraktivní složky jsou ty, které získáváme 
vyluhováním. Proces, při němž k tomu 
dojde, se nazývá rmutování. 
A protože už nám jde z těch neznámých 
slov hlava kolem, pojďme si to popsat kon-
krétně. Část tekutiny – říkejme jí napří-
ště dílo, stejně jako skuteční pivovarníci  
– přečerpáme do druhé nádoby, rmutova-
cího kotle. A tady ji postupně zahříváme 
do tzv. cukrotvorných teplot. To jsou ty, 
kdy se škrob štěpí na maltózu (jinak též 
sladový cukr) a další cukry. 
Pak se rmut, tedy tekutina podléhající 
rmutování, přivede k varu a po povaření 

se opět smíchá s první, nezpracovanou 
částí díla. 
To ale není všechno. Aby se ze zrna vy-
těžilo co nejvíce látek, probíhá rmutová-
ní dvojí. A tak se opět odebere část díla, 
přepustí se do rmutovacího kotle a celý 
proces se odehraje ještě jednou. Než jsou 
obě dávky odrmutovány, uběhnou víc než 
tři hodiny.
Dost času na to prohlédnout si provoz ve 
velkém pivovaru.Nejprve je třeba sešrotovat slad. 

Dřevěným měřidlem se měří výše hladiny vody v kotli.

Přečerpávání tekutiny z jedné nádoby do druhé zajišťuje systém trubek, 
jejichž páčky se nový pivovarník brzy naučí ovládat.
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 Ferdinand (Benešov)  Gabretus (Volary)  Herold (Březnice u Příbrami)  Chodovar (Chodová Planá)  Ignác (Jihlava)  Ječmínek (Prostějov)  

Svijany (Svijany)  Švihák (Hodonín) Trubač (Štramberk)  Únětické pivo (Únětice)  Velkorybnický Hastrman (Velký Rybník)  Zlínský švec (Sazovice)  Žatec (Žatec)

Něco o pivu
  Běžně hovoříme o pivu jako o desítce, jede-
náctce, dvanáctce. co to ale znamená? 
Číslo, kterým pivo označujeme, vyjadřuje 
hmotnostní procento extraktu původní mla-
diny (% ePm). Udává tedy, kolik je v mladině 
(dílu, které prošlo chmelovarem, ale ještě 
nekvasí ve spilce), extraktu cukru. Je-li např. 
ve 100 g mladiny 10 g rozpuštěných cukrů, 
snadno spočítáme, že podíl cukru činí 10 %. 
Jde tedy o pivo desítku.
Původní označení stupni (10° = desetistupňo-
vé pivo) bylo již v 90. letech nahrazeno právě 
procentuálním vyjádřením.
Podíl ePm může být vyjádřen i slovně. Jako 
výčepní pivo je označeno to, které má 7–10 % 
ePm, ležák má 11–12 % ePm, speciální pivo 
13 % ePm a více a konečně porter, tmavé pivo, 
musí mít alespoň 18 % ePm. Pivu, jež má nej-
výše 6 % ePm, se říká stolní.
Při prohlídce pivních etiket zjistíme, že mnoho 
pivovarů číselné označení skutečně nepoužívá. 
To, zda jde o jedenáctku či dvanáctku, tedy mů-
žeme vypátrat nejvýše srovnáním uvedeného 
obsahu alkoholu.
 Již víme, že označíme-li pivo jako jedenáct-
ku, neznamená to, že obsahuje 11 % alkoholu. 
Toho je v pivu podstatně méně. Přesné množ-
ství alkoholu pro jednotlivé druhy piva však 
není stanoveno, je ovlivněno výrobním postu-
pem konkrétního pivovaru. 
např. litovelský classic tak obsahuje 4,2 % al-
koholu, moravan 4,6 % a Premium 5 %. neal-
koholické pivo může obsahovat nejvýše 0,5 % 
alkoholu.

Po scezení sladiny zůstane mláto, které je třeba vybrat.

Toto ještě není naše pivo. K příjemnostem spojeným  
s vařením piva v minipivovaru patří možnost načepovat 
si některé z litovelských piv dle chuti a libosti.Do vychlazené mladiny se nalijí kvasnice a naše práce končí.

Tři dávky chmelu určené pro našich 200 l piva.

exkurze
Velká nablýskaná varna je chloubou pivo-
varu. Měděné kotle, lesknoucí se kohou-
ty, fontánka... A 250 hl budoucího piva  
v jedné várce. Nebo spilka s charakteris-
tickou vůní kvasící mladiny a 28 káděmi, 
jež pojmou naráz až 7 000 hl piva. Stu-
dený sklep s obrovskými tanky o obsahu  
25 000 hl piva, které zde může najednou 
dozrávat. To představuje např. 5 milionů 
lahví. Při takových kapacitách není divu, 
že litovelský pivovar vyprodukuje 200 000 
hl piva ročně.
Ale čas čekání lze trávit různě. Třeba po-
kusem přiřadit ke každému písmenu abe-
cedy název nějakého piva. Připouštím, že 
I, Q, Ř a Ť nám dělaly jisté potíže. Ale tře-
ba budete úspěšnější. Pivovarů je dnes, při 
boomu malých soukromých pivovarů, jen 
v ČR několik stovek. Inspirací vám mo-
hou být i tyto stránky.

mláto a chmel
Díky pohádce o Dařbujánu a Pandrholo-
vi je mláto všeobecně známým pojmem 
i mezi těmi, kteří nemají prasátko či do-
bytek, jenž by tuto výživnou směs zbytků 
ze sladu (pluchů) a dalších pevných látek 
konzumoval. 
O mlátě samozřejmě nemluvíme jen tak. 
Budoucí pivo prošlo dávno oběma rmuty 
a teď půl hodiny odpočívalo, aby se na dně 
scezovací kádě usadil koláč z mláta. Bude 
plnit funkci přirozené filtrační vrstvy při 
získávání sladiny (tak se jmenuje 
dílo po scezení). Nastává pomalé, 
několikahodinové scezování, při 
kterém se koláč nesmí narušit, aby 
se z něj neuvolňovaly částečky do 
odtékající sladiny.
Pro nás, vařiče, pak nastává aktiv-
nější část – vyhazování mláta. Kdo 
se ho odváží ochutnat, zjistí, že při-
pomíná ovesné vločky.
Ale sledujme dál naši sladinu. Ko-
nečně jsme ji přečerpali do mladi-

nové pánve, kde už je připravena 
pro další důležitý krok, chmelovar. 
Správně, přichází čas chmelu. Ale 
kdo by si představoval typické ze-
lené šištice, mýlil by se. Ve třech 
kelímcích je naváženo přesné 
množství slisovaných chmelových 
granulí. Tři různé odrůdy, z nichž 
každá má jiné množství hořkých lá-
tek. V nich spočívá tajemství typic-
ké hořkosti litovelského piva. Proto 

mi konkrétní údaje zůstaly utajeny.
Postupně vsypáváme dávky do sladiny, jež 
se chmelovarem mění v mladinu. Než do-
jde k závěrečnému víření, jímž se mladina 
zbaví kalu, bude se dílo vařit hodinu a půl.

Spěje to na spilku
S večerem se blíží závěrečná část práce. Ale-
spoň pro nás. Mladina poputuje na spilku, 
tedy do kvasírny. Důležitá zastávka na této 
cestě je v deskovém chladiči, kde je horká 
tekutina ochlazena na teplotu do 10 °C.
Potrubím pak pokračuje do velké nere-
zové kádě, spilky. Pozorujeme stoupající 
pěnivou hladinu a přidáváme posled-
ní ingredienci, dva litry pivovarských 
kvasnic. Pro česká piva je běžné spodní 
kvašení, které probíhá při teplotě kolem  
10 °C a kvasinky se při něm usazují na dně 
nádoby.
Teď už za nás musí pivo pohlídat někdo 
jiný. Asi po týdnu bude přestěhováno do 
ležáckého sklepa, kde bude ještě šest týdnů 
zrát, aby bylo vhodné ke konzumaci.
A dál? Co dál... Vlastně nevím. Jsem ab-
stinent.           hk
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Městský klub Litovel
29. 3.–24. 4., malý sál Záložny v Litovli, Po–PÁ 9–17, So 9–15 hodin,  
vstupné: dospělí 40 Kč, děti do 10 let a důchodci 20 Kč, 
skupiny mŠ, ZŠ a SŠ 10 Kč/osoba (skupiny mŠ, ZŠ a SŠ nutno objednat předem)
ARABELA  výstava kostýmů a rekvizit z pohádkového seriálu ČT

3.–30. 4., Výstavní síň mK Litovel, Po, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17, PÁ 8–13,  
So 10–13 hodin
SILVIE FORSYTH  výstava obrazů; vernisáž: středa 2. 4. v 17 hodin

čt 3. 4., Velký sál Záložny v Litovli, 8.15 hodin, vstupné: 40 Kč
EXPEDIČNÍ KAMERA pro školy  filmy o skutečném životě, o dobrodružství, 
divoké přírodě, extrémních zážitcích i sportech; pro žáky ii. stupně ZŠ a SŠ,  
včetně veřejnosti

čt 3. 4., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hodin, vstupné: v předprodeji 80 Kč,  
na místě 100 Kč 
EXPEDIČNÍ KAMERA pro veřejnost  filmy o skutečném životě, o dobrodruž-
ství, divoké přírodě, extrémních zážitcích i sportech; pořadatel: rosťa navrátil

so 5. 4., Velký sál Záložny v Litovli, 16 hodin, vstupné: v předprodeji 50 Kč,                                    
na místě 100 Kč, děti do 3 let zdarma
JAK ŠEL DRAK SNÍST PRINCEZNU  divadelní pohádka v podání Docela vel-
kého divadla Litvínov, které už v Litovli představilo pohádky ferda mravenec  
a mrazík

čt 10. 4., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hodin, vstupné: v předprodeji 150 Kč, 
na místě 200 Kč
KAREL PLÍHAL – Vzduchoprázdniny  koncert folkového písničkáře, turné  
k cD Vzduchoprázdniny; Pořad není vhodný pro děti do 12 let!

so 12. 4., nám. Př. otakara, Litovel a okolí, od 9 hodin, vstup volný
ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY V LITOVLI  zdarma zpřístupnění památek 
Litovle s komentovanými prohlídkami (budova radnice a radniční věž, kaple sv. 
Jiří, muzeum, knihovna), 
doprovodný program: Hanácká môzêka, zahájení sezóny Lesánkem, cyklový-
let po Lesánkově cyklostezce, procházky po Litovli a okolí, stánek KČT Litovel, 
atrakce pro děti, občerstvení

12.–19. 4., Koncertní sál mK Litovel, Po–PÁ 8–17, So 9–15 hodin, vstupné  
dobrovolné 
Prodejní VELIKONOČNÍ VÝSTAVA  tradiční prodejní výstava velikonočních 
ozdob, kraslic a dekorací, doplněná výstavou dětských prací (ve spolupráci  
s DDm Litovel)

pá 25. 4., malý sál Záložny v Litovli, 19 hodin, vstupné: v předprodeji 150 Kč, 
na místě 200 Kč
XINDL X – Čecháček s kytarou na turné  akustický koncert českého písnič-
káře, jako host vystoupí Petr Lüftner

po 28. 4., mladečské jeskyně, 18 hodin, vstupné: 120 Kč
FIBICH – POEM, koncert v Mladečských jeskyních  anna Trahová – so-
prán, miroslav Sekera – klavír, ondřej Kepka – mluvené slovo; koncert v rámci 
KPH
odjezd autobusu z nám. Př. otakara v 17.15 hod. se zastávkami Palackého, na-
sobůrky, Sobáčov – restaurace SToP (jízdenka je v ceně vstupného)

PŘIPRAVUJEME
6. 5. maraToniKa ToUr 2014 (koncert Dana BÁrTY) 
13. 5. S VorVanĚm Do BULHarSKa (zábavný pořad s BoBem KLePLem)
14. 6. HanÁcKÉ BenÁTKY (aneta Langerová, marie rottrová, Koblížci, Desmod, 
fast food orchestra, clou, Voxel, módní přehlídka Luďka Hanáka a další)

POZOR, ZMĚNA!
Od 1. dubna bude probíhat předprodej vstupenek na všechny kultur-
ní akce pořádané Městským klubem Litovel pouze v nově otevřeném  
Turistickém informačním centru v budově Záložny (dříve KB).

 Městský klub Litovel, náměstí Přemysla Otakara 753, Litovel, tel.: 585 150 499  
nebo 775 339 098, e-mail: nepustilova@mklitovel.cz

4 Xindl X na akustickém turné
Xindl X – Čecháček s kyta-
rou na turné, tento název nese 
akustické turné českého pís-
ničkáře k připravované des-
ce Čecháček Made. Skladbu 
Barbína ze zmiňovaného alba 
můžete slýchat v rádiích již od 
začátku roku a další písničky 
uslyšíte na koncertu. Chybět 
ale samozřejmě nebudou ani 
další písně z Xindlova pera.  
Nové album by mělo být ná-
vratem ke Xindlovým písnič-
kářským kořenům, proto se 
rozhodl písně v předpremiéře 
představit pouze sám s kyta-
rou jako za svých folkových 
začátků. 
„Být na pódiu s kapelou za 
zády a koncertovat jen sám  
s kytarou proti sálu plnému 
lidí, jsou dvě zcela jiné disciplí-
ny, dva zcela rozdílné zážitky.                                                                              
I přesto, že hraní s kapelou 
je super a nabíjí mne energií, 
sólové hraní má zase navíc 
určité kouzlo, což hraní s ka-
pelou nemá. Za těch sedm let, 
co jsem Xindlem, jsem zatím 
nepřišel na to, co mne baví víc,  
a myslím, že fanoušci se na 

tom také nemohou shodnout. 
Proto jsem dospěl ke schizo-
frennímu řešení – na jaře od-
jedu turné po malých klubech 
sám s kytarou a představím 
písně v podobě, v jaké vznikly. 
Na podzim se chystám nové 
písně představit s kapelou  
v podobě z desky na pěti vel-
kých koncertech,“ dodává  
k jarnímu turné Xindl X.
Předskokanem české části tur-
né Xindla X bude písničkářský 
objev Petr Lüftner, který vloni 
zabodoval svým internetovým 
hitem Ty jsi to Ústí.             MK

Vzduchoprázdniny Karla Plíhala
Pro příznivce Karla Plíhala 
jsme v dubnu připravili koncert 
nazvaný Vzduchoprázdniny. 
Karel Plíhal je český kytari-
sta, zpěvák, skladatel, textař, 
hudební režisér a aranžér. Vy-
studoval střední průmyslovou 
školu strojnickou v Olomouci, 
poté pracoval jako konstruk-
tér, topič v olomouckém diva-
dle a nakonec se stal písničká-
řem (ač nemá žádné hudební 
vzdělání). Na kytaru hraje od 
15 let. 
Nejprve hrál v olomouckých 
undergroundových kapelách, 

ale záhy se vydal na sólovou 
dráhu. Je čtyřnásobným drži-
telem ceny hudebního festiva-
lu Porta. Složil hudbu k řadě 
inscenací Moravského divadla 
Olomouc, zhudebnil některé 
Kainarovy básně a režíroval 
nahrávání alb Jarka Nohavici, 
bratří Ebenů a dalších zná-
mých hudebníků. 
Za album Vzduchoprázdniny 
získal cenu Anděla v katego-
rii Folk & Country. Písničky 
z tohoto CD můžete slyšet ve 
čtvrtek 10. dubna. Pořad není 
vhodný pro děti do 12 let!   MK
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Muzika našeho kraje   SOLO STICKS

žánr: pop, jazz, rock, etno...
rok založení: 2006
členové:
irena frelichová
Šárka Jarošová
Vojtěch Botek
Václav Košák
Lukáš Svoboda
Jaroslav Sedláček
Jan Dračka
Patrik macháček
michal Teplík
nejbližší vystoupení:
9. 5. koncert v Unčovicích
11. 5. koncert v Litovli
webové stránky:
www.viktorkorduljak.cz

Koncert v Mladečských jeskyních
Na závěr sezóny KPH zveme 
všechny posluchače na kon-
cert do krásného prostředí 
Mladečských jeskyní u Litovle, 
a to v pondělí 28. dubna.
Fibich – Poem. Tento název 
nese literárně-hudební pořad, 
který představí Anna Traho-
vá (soprán), Miroslav Sekera 
(klavír) a Ondřej Kepka (četba 
a mluvené slovo). Večer bude 
věnován jednomu z nejvý-
znamnějších představitelů čes-
ké hudby 2. poloviny 19. stole-
tí Zdeňku Fibichovi. V centru 
naší pozornosti bude jeho idy-
lická orchestrální skladba  
V podvečer, respektive úryvek 
tohoto díla známý jako Poem, 
který se stal Fibichovým patr-
ně nejznámějším kusem vůbec 

a který ilustruje začátek in-
tenzivního milostného vztahu 
skladatele k Anežce Schulzové. 
Vy si jej budete moci poslech-
nout v úpravě pro klavír.
Díky vstřícnosti Obecního 
úřadu Mladeč, Správě Mla-
dečských jeskyní a především 
mecenáši kulturních akcí, ge-
nerálnímu sponzorovi Ing. 
Ladislavu Vitoulovi, Vápenka 
Vitoul, s. r. o., můžeme tento 
koncert zrealizovat.            MK

Arabelin prsten
Arabela. Tento název nese 
výstava kostýmů a rekvizit ze 
stejnojmenného pohádko-
vého seriálu České televize. 
Můžete vidět nejen krásné 
šaty samotné princezny Ara-
bely a její sestry Xenie, ale  
i krále, královny, čarodějů 
Viga a Rumburaka. Chybět 
samozřejmě nebude ani kou-
zelný prsten. 
Výstavu najdete v Malém sále 
Záložny od 29. března až do 
24. dubna.                   MK

Silvie Forsyth se narodila a vy-
růstala v Olomouci. Od dětství 
tíhla ke kreslení a hudbě. De-
set let žila v jižní části Britské 
Kolumbie. Vystudovala dál-
kově Art Instruction Schools  
v Minneapolis. Zprvu malova-
la akvarelem, ale zalíbení našla 
v olejových barvách. Po návra-
tu do České republiky našla 
inspiraci v moravské kultuře. 
V současnosti maluje portré-
ty, malebná zátiší, převážně se 
starými předměty, a historic-
kou architekturu. Vystupuje  
i jako písničkářka, píše vlastní 
skladby a občas hraje i s fol-
kovou kapelou. Žije a tvoří ve 
Velké Bystřici u Olomouce. 
Výstavu jejích obrazů můžete 
navštívit od 3. do 30. dubna.

Silvie Forsyth

nothing's ever built to last.
nikdy nic nebylo postaveno navždy.

(Green Day: 21 guns)

Říkají si Solo Sticks – sólové 
paličky. Tahle kapela, která 
už osm let funguje při ZUŠ 
Litovel, hraje totiž jen na 
bicí nástroje. Jak je to mož-
né, nám vysvětlil její vedoucí 
Viktor Korduljak.

Jak jde udělat kapelu jenom 
z bicích? Představuji si, že je 
to samé bubnování a žádná 
melodie.
Kapela složená jen z bicích 
nástrojů může přitom zahrát 
jakoukoli skladbu různých 
žánrů. Vedle bicí soupravy, za 
kterou sedí bubeník, má totiž 
melodickou část, kterou tvo-
ří např. marimba, vibrafon, 
zvonkohra, xylofon nebo ba-
sová marimba, a střední část, 
kde jsou tympány, bonga, kon-
ga aj. Ve známé písničce tak 
můžu nahradit třeba trumpetu 
zvonkohrou, kytaru vibrafo-
nem atd. A písnička je doko-
nale provedena. 

Z čeho tedy sestává váš reper-
toár?
Každý rok nacvičujeme nový 
repertoár. Loni to byl tře-
ba program z písní skupiny 
ABBA, na němž jsme spolu-
pracovali se zpěvačkami z ka-
pely ABBA Tribute.

Letos to budou mj. koncerty se 
Senzakordem Hany Kaštano-
vé, v Litovli s ním vystoupíme 
v květnu. 
V naší republice takové kape-
ly, jako je naše, téměř nejsou.  
Mnohem běžnější jsou v Bel-
gii. Odtamtud taky získáváme 
notový materiál vydaný čistě 
pro bicí orchestry. Nehrajeme 
tedy jen známé melodie, ale  
i skladby vytvořené přímo pro 
bicí, jaké píše třeba Peter Kil.

Proč takto neobvyklá skupi-
na vůbec vznikla?
Když jsem v roce 2006 nastou-
pil jako učitel na ZUŠ, mělo 
bicí oddělení velmi málo žáků. 
Dnes jich mám kolem třiceti. 
Podařilo se nám získat velké 
vybavení paličkových nástro-
jů a já prakticky hned začal 
vytvářet soubor, ve kterém by 
žáci uplatnili to, co se učili. 
V současnosti je vedle nejstar-
ších Solo Sticks střední soubor 
Crazy Sticks a nejmladší Little 
Sticks. Protože nám však letos 
dost nejstarších žáků odejde, 
což je typický problém ZUŠ, 
Solo Sticks vlastně zanikne  
a bude nahrazen těmi mladší-
mi. Vedle toho chci příští rok 
založit dívčí septet. To bude 
taková klidnější muzika.

Každopádně máte úspěchy.
Myslím, že teď už soubor ne-
hraje na úrovni ZUŠ, ale na 
profesionální rovině.
Má za sebou dvě první místa 
v celostátní soutěži. Vytvořili 
jsme projekt Hudba školám,  
s nímž vystupujeme na školách 
v naší oblasti. Velký úspěch 
mají naše pravidelné koncerty, 
které se v Litovli konají vždy 
na konci června. 

Hrávají vaši žáci paralelně  
i v jiných kapelách?
Ano a jsem na to pyšný. Třeba 
talentovaný Patrik Macháček 
ve svých 15 letech už natáčí 
videoklipy.
Chci, aby žáci hráli nejen bě-
hem studia, ale i pak. Nemá 
smysl dostudovat ZUŠ a už na 
nástroj nesáhnout.    hk
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Náš vztah k minulosti je při-
rozeně formován našimi 
vlastními zkušenostmi. Tvoří-
-li se naše životní zkušenost  
v době poměrně chudé na vel-
ké dějinné zvraty, jen stěží se 
dokážeme vžít do osudů lidí, 
kteří se stali jejich oběťmi.  
O to více je třeba ocenit, uvě-
domují-li si mladí lidé, že naše 
současnost má hluboké kořeny 
vyrůstající z mnohdy krvavých 
událostí minulého století. 
Své o tom ví i studentka po-
sledního ročníku Gymnázia 
Jana Opletala v Litovli Pavlína 
Řmotová, která se rozhodla 
literárně zpracovat pohnuté 
osudy svých předků. Příběh 

její rodiny, který sepsala pod 
názvem Láska napříč režimy, 
byl oceněn v soutěži Příběhy  
20. století. Její text byl vyhod-
nocen jako jedna ze tří nejza-
jímavějších prací věnovaných 
osudům československých ob-
čanů pronásledovaných komu-
nistickým režimem v 50. letech. 
Pavlína tak získala prestižní 
Cenu Evy Vláhové za svědectví 
o komunismu 50. let 20. století, 
kterou uděluje Občanské sdru-
žení PANT.
O své práci říká: „Příběh vzni-
kl náhodou, když se ke mně 
dostala hromada starých do-
pisů. Korespondence patřila 
mým prarodičům a pocházela 

z období, kdy byl můj dědeček 
Josef Balatka internován coby 
politický vězeň ve věznicích 
Jáchymov, Valdice či Leopol-
dov. Odsouzen byl k deseti 
letům odnětí svobody za údaj-
nou velezradu. Na dědečkově 
příběhu jsem chtěla ukázat,  
s jak nelehkými životními si-
tuacemi se musel spolu se svou 
manželkou a dětmi vypořádat 
v krutém období 50. let.“
Text práce je volně dostupný 
na internetové stránce www.
pribehy20stoleti.cz. 

Jiří Kaňák

Příběh bude otištěn také v ně-
kterém z dalších čísel LN.

ZŠ Litovel, Vítězná má vítěze 
okresního kola matematické 
olympiády!
Je jím Pavel Hampl z 5. B třídy. 
Na základě úspěšného řešení 
domácího kola postoupil do 
okresního kola. V Olomou-
ci na ZŠ Stupkově ve stře-
du 22. ledna řešil mezi žáky  
5. ročníků okresu Olomouc tři 
problémové úlohy. Zadařilo 
se mu natolik, že z celkového 
počtu 18 bodů jich získal 17, 
a umístil se tak jednoznačně 
na 1. místě. 
Gratulujeme k jeho výsled-
kům!

RNDr. Miroslava Černá,
ZŠ Vítězná

Příběhy 20. století: Láska napříč režimy Ze ZŠ Vítězná

Papuče, koláčky a pivo aneb Jak nás vidí zahraniční studenti
Setkali jsme se ve třídě li-
tovelského gymnázia. Coby 
účastníci projektu EDISON 
pořádaného mezinárodní 
studentskou organizací AIE-
SEC, která napomáhá setká-
vání odlišných kultur a ná-
rodností, zde sedm studentů 
z celého světa trávilo jeden ze 
šesti týdnů v ČR. Studentka 
ekonomie z Ruska (RUS), an-
gličtiny z Argentiny (ARG), 
marketingu z Indonésie 
(INDO), práva z Vietnamu 
(VIE), student žurnalistiky 
z Brazílie (BRA), absolvent 
architektury z Indie (IND) 
a budoucí inženýrka z Číny. 
Výsledek? Inspirativní ná-
hled na naši společnost. 

Povězte mi něco o projektu, 
díky kterému zde jste.
IND: V České republice tráví-
me šest týdnů, každý v jiném 
městě na jiné škole, základní, 
střední i mateřské. 
ARG: Představujeme studen-
tům své země. Témata vybí-
ráme podle stupně školy. Na 
prvním stupni jsem třeba vy-
právěla o zvířatech, která žijí  
v Argentině.
IND: Mluvíme obvykle ang-
licky a učitelka naši prezentaci 
překládá do češtiny.
ARG: Součástí našeho pro-
gramu je zároveň poznat vaši 
zemi. Také díky tomu, že by-

dlíme vždy v nějaké rodině. 
O víkendu zase navštěvujeme 
okolní státy.

V ČR jste už čtvrtý týden. Co 
vás tady tedy zaujalo?
Všichni: Pivo! To je nejlepší!
ARG: Překvapilo mě, že se 
všude přezouváte. Doma, ve 
škole... To se v celé Americe 
nedělá. Jen v Asii. Připadá mi 
legrační, když vidím všechny  
v nazouvácích.
RUS: Nečekala jsem, že o ví-
kendu je taková potíž s dopra-
vou. A že jsou obchody zavřené 
o víkendu i v noci. V Rusku je 
řada obchodů otevřená non-
-stop, nejen ve velkých městech.
ARG: Jíte velmi brzo. Teď to 
dělám taky, protože musím.  
V Argentině ale vstávám ko-
lem osmé, abych byla ve škole 
v 9 hodin. Spát chodíme kolem 
jedné v noci, proto večeříme 
až v  jedenáct. Takže když my 
vstáváme, vy už jste ve škole  
a ještě k tomu bez bot!
VIE: Pro mě je zase osm hodin 
moc pozdě. My ve škole začí-
náme v 6.45 hodin.
IND: V Indii je to kolem sed-
mé nebo půl osmé.
ARG: V ČR jedí lidé hodně 
sladkostí. My nejíme nikdy  
sladké hlavní jídlo.
IND: V Indii nejsme zvyklí 
jíst ráno sladkosti. Když se mě 
hostitelka zeptala, co chci na 

snídani, odpověděl jsem, že 
cokoli. A dostal jsem do každé 
ruky koláč!
ARG: Pijete moc ovocného 
čaje. My pijeme hlavně černý 
čaj, s mlékem nebo bez. A tady 
se někdy černý čaj nenajde  
v celém domě.
BRA: Já zase musím říct, že je 
tady výborná veřejná doprava. 
Když v jízdním řádu stojí, že 
autobus odjede v 7 hodin, jede 
skutečně v sedm. V Brazílii je 
to v 7.20.
ARG: V Argentině vůbec jízd-
ní řády nemáme. Prostě jdeme 
na zastávku a čekáme, dokud 
něco nepřijede.
VIE: U nás řidič někdy neza-
staví, takže křičíme Stop!
INDO: V Indonésii může au-
tobus zastavit kdekoli, nejen 
na zastávce. Stačí, když cestu-
jící zaťuká drobnými na okno 
nebo na střechu.

IND: V Indii taky. Tudíž ne-
máme přímé linky a autobusy 
jezdí stylem stop stop stop.

Jsem ráda, že nacházíte na 
ČR i něco pozitivního.
IND: Je tady spousta pozitiv-
ních věcí. Třeba pivo, které je 
levnější než voda!
ARG: Byla jsem příjemně pře-
kvapená, že mě hned v první 
škole požádali o prezentaci  
v mé mateřské španělštině. 
Oceňuji, že se v českých ško-
lách věnuje velká pozornost 
nejen výuce angličtiny, ale  
i dalších jazyků. V Argentině 
vláda donutila všechny školy 
zavést povinnou angličtinu. 
Ale nikoho to ve skutečnos-
ti nezajímá a tomu odpovídá  
i úroveň výuky. Kdo chce umět 
anglicky, musí na soukromou 
školu. U vás o jazyky učitelé 
skutečně dbají.     hk
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2. dubna  Tvořivé odpoledne – Keramika, 1. část / Jana Čekelová
     opět příležitost vytvořit dárky pro své blízké. Sejdeme se v budově DDm na  
    Staroměstském náměstí v 15 hodin. cena tvoření je 60 Kč.
6. dubna  Vynášení Morany / Hedvika Weberová, DiS.
  V den předvelikonoční Smrtné neděle bude za doprovodu tradičních  
     lidových písní a říkadel vynášena morana. Sraz účastníků je ve 13.30 hodin  
    u místní klubovny v Hradečné u Bílé Lhoty. 
12.–19. dubna  Velikonoční výstava / Jana Čekelová
    Proběhne na Koncertním sále mK Litovel. otevřeno je: po–pá 8–17 hod.,  
     so 9–15 hod. 
16. dubna  Tvořivé odpoledne – Keramika, 2. část / Jana Čekelová
     Glazurováním dotvoříme výrobky z 1. části. Sejdeme se v budově DDm na 
     Staroměstském náměstí v 15 hodin. cena tvoření je opět 60 Kč. 
16. dubna  Jezdíme bezpečně / Michaela Škulavíková
    DDm Litovel zve všechny malé jezdce na jakýchkoliv strojích na zábavné  
    odpoledne na dětském dopravním hřišti. K zapůjčení máme nová jízdní  
      kola a odrážedla. Účastníci ať si nezapomenou vzít ochrannou přilbu. akce  
     trvá od 15 do 17 hodin. Startovné je 10 Kč.  
17. a 18. dubna  Velikonoční prázdniny v Klubu mladých
     otevřeno bude od 13 do 16 hodin. Pořádají Š. Grunová a m. Škulavíková.
17. dubna  Velikonoční výlet do Zoo Praha / Ing. Pavel Sova
   Sraz účastníků je v 5.15 hodin na nádraží ČD Litovel-město. návrat do  
     20 hodin. cena za účastníka činí 600 Kč, v ceně je doprava a vstupné.
18. dubna  Den otevřených dveří Minizoo DDM Litovel / Pavel Sova  
    Proběhne v budově DDm Litovel v Komenského ulici. Začátek v 9 hodin.  
     Přijďte prožít příjemné dopoledne se zvířátky a něco nového se naučit! 
18. dubna  Výlet do Zahradní železnice Střížov / Monika Pospíšilová
        Sraz v 8 hodin na nádraží ČD Litovel-město. návrat v odpoledních hodinách.  
     cena je 210 Kč. 
30. dubna  Tvořivé odpoledne – Keramika, 1. část / Jana Čekelová
    opět příležitost pro tvorbu z keramické hlíny. Sejdeme se v budově DDm  
     na Staroměstském náměstí v 15 hodin. cena tvoření je 60 Kč. Druhou část  
     připravujeme na 14. května.
 
PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN 
1. května  Prvomájový dětský den / Hedvika Weberová, DiS.
     místo konání: dopravní hřiště a park míru. Začátek je v 9 hodin. Pro děti je  
  zdarma: skákací hrad, projížďka na koních, prohlídka hasicí techniky,  
   soutěže, odměny. Tradiční občerstvení zajištěno. K poslechu hrají Piňovští  
     kanci.

Dům dětí a mládeže, Komenského 719/6, Litovel
tel., fax:  585 342 448, e-mail: ddm@ddmlitovel.cz, www.ddmlitovel.cz

Dům dětí a mládeže Litovel

DUBEN

Letní tábory DDM Litovel
28. 6.–5. 7.  HOBIT  
LT s integrací v cakově, motivovaný knihou J. r. r. Tolkiena a filmem Petera 
Jacksona. Děti si vyzkouší, jaké to je stát se trpaslíky a absolvují dobrodruž-
nou cestu za pokladem. cena 2 500 Kč.

Šárka Grunová, DiS., e-mail: sara.grunova@ddmlitovel.cz, tel.: 775 550 960

6.–12. 7.  TÝDEN S BENEM 
LT v cakově. Děti budou pátrat po tajemných kresbách mistra Bena. Čeká nás 
spousta her a společné zábavy, soutěžení a legrace, výlety na bazén a na zá-
mek, táborák, karneval, stezka odvahy. cena 2 450Kč.
Mgr. Miroslava Grulichová, e-mail: grulichova@ddmlitovel.cz, tel.: 775 550 961

7.–11. 7.  příměstský tábor VÝLETNÍČEK
Děti se mohou těšit na výlety, návštěvy zajímavých přírodních a kulturních 
památek, koupání, hry, soutěže a výtvarné činnosti. cena 1 100 Kč. 

Hedvika Weberová, DiS., e-mail: weberova@ddmlitovel.cz, tel.: 775 550 962

13.–20. 7.  „BE FREE“ v Ostružné 
„Buď volný, buď sám sebou.“ Děti kromě běžných táborových činností čeká 
pestré dopolední zaměstnání, kde se něco naučí, něco si dovezou domů a 
hlavně prožijí nevšední zážitky v krásném prostředí na hranici Jeseníků a 
rychlebských hor. máme k dispozici pokoje s vlastním sociálním zařízením, 
relaxační bazén s vířivkou a saunou. cena 3 650 Kč. 

Monika Pospíšilová, e-mail: pospisilova@ddmlitovel.cz, tel.: 720 995 102

14.–18. 7.  příměstský tábor TOULAVÝ TÝDEN
Podnikneme zajímavé přírodovědné výlety, navštívíme horskou říši děda Pra-
děda. Užijeme si spoustu her a dobrodružství, vyzkoušíme si různé výtvarné 
techniky, zažijeme atmosféru husitského vojenského ležení. Pronikneme do 
tajů lukostřelby a zahrajeme si bowling. cena 1 500 Kč.

Ing. Pavel Sova, e-mail: p.sova@ddmlitovel.cz, tel: 775 550 964

21. 7.–1. 8.  SURVIVOR v Cakově
Přijeď porovnat své schopnosti, sílu a odvahu. Zažít prázdninové dobrodruž-
ství, zahrát si spoustu her a získat nové a krásné zážitky. cena 3 900 Kč. 
 Jana Čekelová, e-mail: j.cekelova@ddmlitovel.cz, tel.: 775 550 963

3.–8. 8.  taneční soustředění TS KASTER
Soustředění je určené pro členy TS Kaster a jejich sourozence. Dopolední 
program bude s taneční náplní a odpolední program s hrami, koupáním  
a divočením. cena 1 100 Kč.

Monika Pospíšilová, e-mail: pospisilova@ddmlitovel.cz, tel.: 720 995 102

Bližší informace se dozvíte na www.ddmlitovel.cz a na tel.: 585 342 448 nebo 
739 303 286. na našich webovkách najdete také přihlášky na letní tábory,  
formulář lékařského potvrzení a prohlášení zákonných zástupců. Připomíná-
me, že lékařské potvrzení nesmí být starší než 1 rok a datum na prohlášení 
musí být ze dne odjezdu na LT.

Ve čtvrtek 
13. března se 
na Obchod-
ní akademii 
v Mohelnici 
konal dva-
náctý ročník 
k r a j s k é h o 
kola Konver-
zační soutě-
že v ruském 
jazyce. 

Studentka třídy oktávy Pavlína 
Řmotová v něm získala první 
místo a postup do celostátního 
kola. Studentka Kristýna Řmo-
tová obsadila neméně výborné 
3. místo.
Konverzačních soutěží na kraj-
ské úrovni se studenti ruského 
jazyka z Gymnázia Jana Ople-
tala v Litovli účastní od roku 
2010. Letošní třináctka v datu 
konání nám přinesla štěstí.  

A štěstí přeje připraveným. 
Žákyně Pavlína a Kristýna 
Řmotovy studují ruský jazyk 
pod vedením Mgr. Marcely 
Barvířové od roku 2008. Tím, 
že porazily silnou konkurenci, 
vybojovaly historický úspěch, 
kterým oslavíme deset let výu-
ky ruštiny jako druhého cizího 
jazyka na zdejším gymnáziu.

Marcela Barvířová
foto: zleva Kristýna, Pavlína

Ruštináři z Gymnázia Jana Opletala v Litovli vítězí nad ostatními
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Chovatelské okénko
VODNÍ ŽELVY

chovatel: některé druhy vhodné i pro 
začátečníka
náročnost: relativně nenáročné
velikost: od 15 cm

původ: jihozápad USa, jižní evropa, 
jihovýchod asie
strava: ryby, plži, patentky, žížaly, 
maso a vnitřnosti, hmyz, krevetky

Vodní želvy lze chovat jednot-
livě, v párech i ve skupinách. 
Malá mláďata chováme v men-
ších nádržích, velké jedince  
v prostornějších. Akvaterá- 
rium vybavíme částí souše pro 
vyhřívání želv. Materiál lze po-
užít podle invence chovatele: 
kameny, kořeny, korek, štěrk, 
vlepený nebo plovoucí ostrů-
vek. Na dno dáváme obvykle 
hrubší říční štěrk. Nad souš 
umístíme zdroj tepla – bodo-
vou žárovku, nebo na ostrůvek 
umístíme topný kámen. 
Terárium přisvětlujeme zářiv-
kou a zdrojem UVB záření. 
Chladnější vodu lze ohřívat 
akvarijním topítkem. Vhodné 
je vybavit ubikaci akvarijním 
filtrem, vnitřním či vnějším. 
Vodní sloupec nemusí být pří-
liš vysoký. Stačí, když na dně 
ležící želva dosáhne hlavou  
k hladině pro nadechnutí. Voda 
by měla mít teplotu 22–24 °C, 
výhřevné místo 28–30 °C. 
Přes léto lze mnohé druhy želv 
chovat ve venkovním jezírku 
s možností vyhřát se na sou-
ši. Oplocení jezírka musí být 
dobře zabezpečeno, aby jej 
želvy nepřelezly nebo nepod-
hrabaly.
Vodní želvy krmíme drůbe-
žím masem (srdíčka, krky), 
žížalami, rybami (rozmražené 
nebo čerstvé), hmyzem (cvrč-
ci, sarančata, červi Zophobas), 
myšími holaty, mláďata i pa-
tentkami a nítěnkami, krevet-

kami. Méně vhodný je sušený 
Gammarus. Barevná, komerč-
ně vyráběná krmiva pro želvy 
slouží jen jako doplněk stra-
vy! Minerály a vitamíny žel-
vám doplňujeme obvyklými 
přípravky, kapalné doplňky 
jsou méně vhodné. Vynikající 
kompletní krmivo je tzv. želví 
puding. Návod na jeho výrobu 
naleznete v literatuře nebo na 
internetu. 
Mláďata krmíme denně, větší 
želvy dvakrát týdně. Je osvěd-
čené krmit ve vodě mimo 
vlastní akvaterárium, v němž 
můžeme mezitím vyčistit filtr. 
Celkovou výměnu vody a dů-
kladnější čištění ubikace stačí 
provádět i jednou za 14 dnů.
Vodní želvy snášejí vejce na 
souši, ta se pak líhnou v inku-
bátoru. 
Důrazně varujeme před vy-
pouštěním želv do volné pří-
rody! Mnohé i v našich pod-
mínkách přezimují a stávají se 
tak invazním druhem!
Mezi běžně chované druhy 
patří poddruhy želvy nádher-
né, želva ozdobná, kaspická, 
zuboštítá nebo některé druhy 
klapavek rodu Sternotherus. 
Tyto druhy běžně zakoupíte na 
některých terarijních trzích. 
Doporučujeme při dostatečně 
velké ubikaci zakoupit raději 
větší želvu než malé, choulos-
tivější mládě. Větších jedinců 
se jejich majitelé zbavují zpra-
vidla za symbolickou cenu.    ps

Mateřské centrum Rybička
CESTA ZA ZVÍŘÁTKY
čtvrtek 3. 4. v 9 hodin, návrat kolem 12 hodin
 Zveme rodiče s dětmi na výlet na soukromou farmu do olbramic. Pojeď-
te se s námi podívat na telátka, kuřátka, traktory a jiné zemědělské stroje 
či ochutnat domácí mléčné výrobky, které je možné si zakoupit. cena výle-
tu 80 Kč. Je nutné přihlásit se v mc do 28. 3.
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ 
čtvrtek 3. 4. od 15 do 18 hodin
 malba vajíček voskem. Vyfouklá vajíčka s sebou, zbytek v mc. Hlídání 
dětí zajištěno.
 NÁVŠTĚVA EKOCENTRA SLUŇÁKOV
pátek 11. 4., odjezd od MC v 9 hodin
 Zveme rodiče s dětmi na návštěvu ekocentra Sluňákov, kde bude pro 
děti připraven naučný program. cena výletu pro jednoho dospělého a jed-
no dítě je 130 Kč ( 80 Kč doprava +  50 Kč vstup). Každé další dítě platí  
50 Kč. Je nutné přihlásit se předem do 8. 4.
UPEČ TŘEBA…
čtvrtek 24. 4. od 9 do 14 hodin
 ...rohlíky, loupáky, jak na chleba. rádi byste zkusili domácí pečivo,  
a nevíte jak? Přijďte ochutnat, zkusit si upéct. Pro děti volná herna. cena 
je od 50 Kč.

UPOZORNĚNÍ
Ve dnech 17. a 18. 4. je z důvodu velikonočních prázdnin zavřeno.
Došlo ke změnám v programu: V úterý probíhá miniškolka od 8.30 do 
11.30 hodin ve dvou skupinách. V úterý bude opět cvičení pro těhotné,  
a to v době od 16 do 17 hodin.

cHariTnÍ maTeŘSKÉ cenTrUm rYBiČKa (Jarmila Dospivová)
sídlo v budově charity Litovel, ul. Vítězná 1129, Litovel
tel. 739 246 016, mcrybickalitovel@seznam.cz, www.mcrybicka.cz

»»» »»» »»» SOUTĚŽ ««« ««« «««
CHOVATELSKÉHO OKÉNKA

Je tady opět soutěž pro děti  
a tři otázky, na něž je třeba od-
povědět do 17. dubna. Tento-
krát se ptáme:

1. Čím kromě hmyzu krmíme 
pagekony řasnaté?
2. K čemu slouží chameleo-
nům změna barvy?
3. Jmenuj alespoň tři druhy 

exotických ptáků, které můžeš 
zakoupit v zooprodejně.

Lístky s odpověďmi vhazujte 
do krabice označené nápisem 
Soutěž chovatelského okénka 
ve zverimexu U Šneka v Palac-
kého ulici. Případně odpovědi 
pošlete na e-mail litovelskeno-
viny@mestolitovel.cz.          red.

Slova větrem hledaná

je mi to šumafuk = je mi to jedno, nezáleží mi na tom

šumafuk
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Je mi to šumafuk
Budeme-li hovořit s francouzem lhostejným 
k nějakému předmětu našeho zájmu, zřejmě 
uslyšíme slovní spojení Je m´en fous (čtěte  
ž man fu). Tento nespisovný, ale velmi běžný 
výrok lze přeložit třeba jako Kašlu na to. Leh-
kým zkomolením těchto přejatých slov pak 
vzniklo české šumafuk, které bývá zkracováno 
i na Je mi to fuk / šumák.
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Po sedmé se letos uskuteční 
sportovní soutěž Silácká Li-
tovel. Disciplíny vycházejí ze 
sportovního tréninku Gustava 
Frištenského, na jehož počest 
se soutěž koná.
Ve sportovní hale ZŠ Vítězná 
se 19. dubna utkají čtyřčlen-
ná družstva v následujících 
disciplínách: shyby na hraz-
dě (gymnastická disciplína), 
bench press na rovné lavici 

se 70kg činkou (silová dis-
ciplína), přehazování medi-
cinbalem (silově-vytrvalostní 
soutěž), skok daleký z místa 
(atletická disciplína), přená-
šení různých břemen na čas 
(silově vytrvalostní soutěž), 
vzpěračský nadhoz (silová dis-
ciplína). 
Soutěž nemá v republice ani 
ve světě obdoby. Je otevřená 
pro všechny sportovce (neor-

ganizované amatéry i regis-
trované sportovce z různých 
oddílů) věnující se rozmani-
tým druhům sportu. Síly si 
zde změří zápasníci, atleti, 
kulturisté, gymnasté, boxe-
ři, veslaři, vzpěrači, hokejisté, 
hasiči, příslušníci speciálních 
jednotek armády i policie, čle-
nové vězeňské služby a v ne-
poslední řadě také nadšenci  
z fitnesscenter a posiloven.  red.

inZerce

Sportovní pozvánky

MALÁ KOPANÁ
 4. 4. v 18 hod.
fc Levotil – Hruška chořelice 
 18. 4. v 18 hod.
fc Levotil – fc Hněvotín  

FOTBAL
 5. 4. v 10.15 hod.
dorost – Konice
 6. 4. v 10 hod.
mladší žáci – Štěpánov
 13. 4. v 10 hod.
starší žáci – medlov
 19. 4. v 10.15 hod.
dorost – Černovír
 19. 4. v 16 hod.
muži – Sokol Ústí
 20. 4. v 10 hod.
mladší žáci – Pňovice

 26. 4. v 10.15 hod.
dorost – nové Sady
 27. 4. v 10 hod.
starší žáci – mladějovice

JEZDECKÝ SPORT DVŮR NOVÉ ZÁMKY
 12. 4. v 9 hod.
oficiální skokové závody
 13. 4. v 10 hod.
Hobby parkury
 20. 4. 
klubová výstava pyrenejských plemen 
psů
 21. 4.
Velikonoční hobby skoky
 26. 4.
drezurní závody
 1. 5.
Čarodějnické hobby skoky

Je všeobecně známo, že glo-
bální oteplování a geografic-
ké umístění zimním sportům  
v Litovli nepřeje. Množí se tak 
připomínky našich sportovně 
založených občanů, milovníků 
běžeckého a sjezdového lyžo-
vání, kteří si stěžují na likna-
vost vedení města, na přehlíže-
ní jejich zcela opodstatněných 
nároků a potřeb.
Jen za poslední rok a půl jsme 
zaznamenali 4 písemné stíž-
nosti, z toho 3 od Františka H. 
a jednu od Pepíka L. Vedení 
města tak bylo postaveno před 
úkol, který, jak se zpočátku 
zdálo, přesahoval jeho mož-
nosti, schopnosti a zkušenosti. 
Nicméně byla sestavena malá, 
asi 20členná pracovní komise, 
která si za své vzala pořekadlo 

„S chutí do toho a půl je ho-
tovo“. S každou další pracovní 
schůzkou se původně nepře-
konatelné překážky snižovaly, 
až byl vedení města předložen 
zcela zásadní dokument. Za-
stupitelstvo města potom po 
bouřlivém jednání jednohlas-
ně schválilo nový strategický 
záměr – Litovel se do roka a do 
dne stane vyhlášeným středis-
kem zimních sportů na žírné 
Hané.
Ze všech v úvahu přicházejí-
cích měst k tomu má nejlepší 
podmínky. Díky předvídavos-
ti našich předků disponujeme  
v oblasti Doubravky hornatým 
terénem a množstvím lesních 
a cyklistických cest. Rozpočto-
vané náklady na vybudování 
lyžařského centra jsou pou-

hých 59 milionů Kč. Pracov-
níci městského úřadu, kterým 
se opakovaně daří předkládat 
úspěšné projektové žádosti, 
získali pro Litovel dotaci ve 
výši 56 miliónů a 40 haléřů, 
což znamená, že spoluúčast 
města bude pouhých 5 %. 
Na co se tedy můžeme těšit? 
Od úpatí kopce až na jeho vr-
chol bude vybudovaná čtyř-
sedadlová vyhřívaná lanovka, 
umělé zasněžování sjezdovky  
i běžeckých stop, velkokapa-
citní parkoviště a pojízdný 
bufet – v první fázi se počítá 
s rekonstrukcí maringotky 
odstavené na sídlišti Vítězná. 
Zvláštní  mráz zaručující mik-
roklima v budoucím skiareálu 
bude zajištěno pomocí několi-
ka vzájemně spolupracujících 

tepelných čerpadel. Techno-
logické a řídící centrum bude 
umístěno přímo na radnici.
Do budoucna se počítá s vy-
budováním hotelu horského 
typu a umělým chlazením ně-
kterých ramen Moravy, takže 
v Litovli vznikne první umělý 
rychlobruslařský areál v České 
republice. Mediální podporu  
a účast na slavnostním otevře-
ní přislíbila několikanásobná 
olympijská vítězka Martina 
Sáblíková.
Tak se máme na co těšit. Od 
příští zimy už žádné Kladky, 
Petříkov nebo Alpy! Do sytosti 
se budete moci sportovně vyžít 
v našem novém skiareálu. Tož 
hodně štěstí.
V Litovli 1. dubna 2014

VH

Kdy bude první MS v alpském lyžování v novém skiareálu v Litovli?

Zveme vás na sedmý ročník Silácké Litovle v sobotu 19. dubna
PROGRAM
11.00 – litovelské roztleskávačky
11.10 – silácká soutěž, 1. část
13.00 – přestávka
                ukázka řecko-římského zápasu
              soutěž v páce arm Wrestling
13.45 – silácká soutěž, 2. část
16.30 – vyhlášení výsledků

Po celou dobu výstava fotografií, 
sportovních ocenění a náčiní Gustava 
frištenského.
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Litovelské muzeum děkuje dárcům sbírkových předmětů za rok 2013
Muzeum děkuje za přízeň spo-
lupracovníkům a dárcům mu-
zejních předmětů z řad široké 
veřejnosti. Od ledna 2013 jsme 
zaevidovali více než 500 růz-
ných předmětů včetně mnoha 
hodnotných regionálních pub-
likací. Všech darů si velice vá-
žíme. Jména dárců za období 
leden 2013 – leden 2014 uvá-
díme v abecedním pořadí.
 
Děkujeme tímto
Ivanu Balcárkovi z Litovle za 
historickou láhev z pivovaru 
Marii Bendové z Mladče za 
historické dámské i pánské 
boty 
Barboře Benešové z Olomouce 
za bakelitový telefon 
Luďku Bergerovi z Nasobůrek 
za regionální publikace
Tomáši Bolkovi z Olomouce 
za leštičku parket 
Rostislavu Burkovičovi z Mar- 
kvartovic za soubor historic-
kých fotografií a fotoalbum 
Mojmíru Čepovi z Bílé Lhoty 
za volskou podkovu, podkovu 
s dokumentací, udidla a po-
mocnou knihu berního úřadu 
Janu Dohnalovi z Litovle za 
vyřezávanou volavku a mlýnek 
na kávu 
Josefu Dolákovi ze Seničky 
za pračku, šátky, přehoz, deč-
ky, klobouček, sud, mlýnek 
na kukuřici, formy na máslo, 
keramickou mísu, žehličku, 
obrazy, náboženské předměty, 
pivní láhev, kovadlinu, ceduli, 
ždímačku, obrázek, zarámova-
né fotografie 
Petru Dolinskému z Litovle za 
ručně vázané koberce 
Jarmile Dostálové z Ješova 
za nářadí do ševcovské dílny, 
dámské i pánské boty, promí-
tačku a šaty  
Ireně Douchové z Chrudimi 
za vlaječku Lidových milicí  
a porcelánovou dózu na kávu 
manželům Drešrovým z Lito-
vle za vodováhu 
Karlu Faltýnkovi z Příkaz za 
archeologické ročenky 
folklornímu souboru Haná 
Přerov za zpěvník hanáckých 
písní 
Miluši Francové z Prostějova 
za hrneček z poutního místa 

Zdeňku Fryčákovi ze Střelic 
za obecní almanach 
Vladimíru Gottfriedovi z Li-
tovle za almanach Staroměš-
ťáků 
manželům Hlůzovým ze 
Šternberka za vlastní publika-
ce z historie Šternberska 
Anně Hňoupkové z Litovle za 
zábavný kalendář
Miroslavu Horkému ze Štern-
berka za ševcovské ambusy  
a kopyta 
Lubomíru Hrdličkovi z Uničo-
va za regionální publikace 
Marii Hrubé z Litovle za ka-
belku, halenku, kordulky  
a krajky  
Jarmile Cholinské z Litovle za 
vlastní publikaci 
Josefu Jarolímovi ze Sobáčova 
za obrázek ze křtu 
Jiřímu Karešovi z Litovle za 
panelové měřicí přístroje, vy-
bíjecí tyče, rádio a kyvadlové 
hodiny 
Naděždě Klosové z Litovle za 
prvomájové plakátky a kroni-
ky BSP Papcel Litovel
manželům Kobzovým z Cho-
řelic za historické dámské 
spodní prádlo 
Ludmile Konvalinkové z Pra-
hy za tranzistor 
Zdeňku Kotyzovi z Chrudimi 
za dětské lyže, lékařskou po-
můcku, rukavičky, zavinovačku 
Marii Kovačové z Litovle za 
vyšívané spodničky 
Stanislavu Kovaříkovi ze 
Skrbně za velké množství re-
gionálních publikací a užitko-
vých předmětů z domácnosti 
našich předků 
Miroslavu Koutkovi z Olo-
mouce za dřevěnou bednu na 
margarín a držák na bombičky 
Josefu Lamrovi z Litovle za 
plechový vývěsní štít 
Františku Langerovi z Renot 
za regionální publikaci, doku-
menty a fotografie 
Josefu Martinkovi z Červenky 
za brusle 
Městskému úřadu Litovel za 
dřevěné volební urny 
Renátě Milčické ze Savína za 
razítka číslic a písmen
Zbyňku Mlčochovi z Litovle za 
bezešvé punčochy 
Národnímu památkovému 

ústavu Olomouc za výroční 
zprávy a sborníky 
Zdeňku Navrátilovi z Červen-
ky za mlýnek na ovoce, chleb-
ník, kuchyňské náčiní a zloděj-
ku do světla 
Vlastimilu Nedomovi z Chu-
dobína za zpěvník písní a no-
tový archiv 
Miloslavu Němečkovi z Naso-
bůrek za regionální publikaci, 
cukrovarské dokumenty a od-
znaky 
Obecnímu úřadu Bouzov za 
publikace o Blažově, Kadeříně 
a odboji 
Obecnímu úřadu Střeň za pu-
blikaci o historii obce 
Ludmile Obšilové z Litovle za 
dětskou promítačku 
Jitce Patákové z Litovle za háč-
kované a vyšívané límečky, ho-
diny a sbírku s výstřižky 
Janu Petruželovi z Litovle za 
chlebník 
Miroslavu Pinkavovi z Litovle 
za vlastní fotopublikaci 
Oldřichu Polovi z Hnojic za 
publikaci o hnojickém kostele 
Hedvice Popelkové z Vilémo-
va za surový len 
Vladimíře Poulíkové z Litovle 
za psací stroj 
Jarmile Prchalové z Litovle za 
pomůcky k ruční výrobě ko-
berců
Kateřině Ptáčkové z Litovle za 
rozhlas po drátě 
Bohumilu Ramertovi ze Šum-
perka za publikace a měřicí 
přístroj 
Zdeňce Rodové z Prahy za vy-
šívanou kabelku 
Marii Rosmannové ze Sobá-
čova za brusle a dětskou hou-
pačku 
Miroslavu Rosmannovi ze 
Sobáčova za publikace o vy-
sílačích a soubor předmětů  
z historie litovelského vysílače 
manželům Rozsypalovým  
z Litovle za historická stínidla 
na hrob 
Otakaru Slámovi z Brna za 
holicí strojek, kuchyňské ho-
diny, otvírák lahví a sadu na 
čištění palné zbraně 
Ludmile Sléžkové z Litovle za 
části sokolského kroje 
manželům Slimaříkovým z 
Hnojic za mlýnek na strouhanku 

Státnímu okresnímu archivu 
Olomouc za archivní sborníky 
Miroslavu Svobodovi z Litovle 
za keramickou nádobu, razít-
ko, obraz, gramofonové desky 
a fotografie 
Jarmile Šalšové z Litovle za 
celuloidovou panenku
Haně Ševčíkové z Olomouce 
za regionální publikace 
Lubomíru Šikovi z Litovle za 
vlastní publikace 
Janu Škurkovi z Litovle za rá-
dia, díl z budiče vysílače, obra-
zovku osciloskopu, stabilizátor 
napětí, usměrňovací elektron-
ku, rtuťový usměrňovač, vaku-
ový kondenzátor a vysokooh-
mová sluchátka 
Antonii Šotolové z Litovle za 
skleněný džbánek a porceláno-
vou nádobu 
Janu Štěpaníkovi z Litovle za 
poříz 
Ivě Tieffenbachové ze Štern-
berka za publikaci o lidovém 
umění 
Marii Turkové z Nákla za 
vlastní publikaci 
Karlu Valouchovi z Litovle 
za přenosné loutkové divadlo  
a obrazy 
manželům Vaněčkovým z 
Prostějova za vázu s reliéfem 
litovelské radnice 
Evě Vaňkové z Litovle za pub-
likaci o mikroregionu 
Marku Vařekovi z Prostějova 
za práci o lazariánech na Mo-
ravě 
Marii Vlkové z Litovle za ob-
razy z konce 19. století 
paní Vojtkové z Olomouce za 
plechové dózy a formičky 
Pavlu Vrzalovi ze Senice na 
Hané za ruční vrtačku, soubor 
vrtáků, pilky, hoblíky, dláto, 
mlýnek, navrtávák, svidřík  
a kolovrátek 
Zdence Vybíralové z Olomou-
ce za soubor deček a krajek 
Jarmile Zapletalové z Polomí 
za vlastní publikaci o obci 
Boleslavu Zatloukalovi z Li-
tovle za sokolské šponovky  
a sbírku autogramů slavných 
Petru Zatloukalovi z Litovle 
za regionální publikaci 
Jiřímu Ženožičkovi z Bouzova 
za regionální myslivecké pří-
ručky 
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František Flasar: Pohled na Litovel od Červenky
Dílo červenského rodáka Františka Fla-
sara, malíře a štukatéra, je částečně zma-
pováno v obrazové publikaci Petry Pruc-
kové, vydané v roce 2009 pod názvem 
František Flasar 1903–1989. S výběrem 
jeho výtvarných prací se veřejnost sezná-
mila prostřednictvím dvou výstav v lito-
velskému  muzeu v letech 1985 a 2009.
Vrchol Flasarovy malířské a kreslířské 
tvorby spadá přibližně do období mezi 
30.–60. lety minulého století. Řada jeho 
dosud nezmapovaných prací – přede-
vším olejomaleb a akvarelů – se nachází 
v soukromých sbírkách u nás i v zahra-
ničí. Svými lunetami z historie města Li-
tovle vyzdobil obřadní síň radnice. Jeho 
monumentální dílo, olejomalba z roku 
1943 vytvořená na objednávku litovel-
ského obchodníka Stanislava Smékala, 
představuje dobytí Litovle Švédy v roce 
1643.   
V Litovli a okolí, ale i ve vzdálenějších 
obcích, najdeme na desítky sgrafit na 
motivy z díla Mikoláše Alše aj., a to jak 
na fasádách veřejných, tak i soukromých 
budov a církevních objektů. Flasar je vy-
tvářel na objednávku ve 30.–70. letech 
minulého století. Tato dobová díla však 
postupně při opravách fasád domů zani-
kají, neboť nespadají do oblasti ochrany 
kulturních památek. Příkladem může být 
sgrafito odstraněné nedávno při rekon-
strukci domu na počátku ulice 1. máje. 
Hlavní zálibou Františka Flasara však 
bylo kreslení a malování krajiny v Lito-

vli a okolí. Rád maloval především lesní 
scenérie na konci zimy v době tání. Jeho 
místopisné kresby a malby Litovle a okolí 
jsou vytvářeny podle skutečnosti.
To platí i o akvarelované kresbě Litovle  
z roku 1942 o rozměrech 60 x 40 cm. Jde 
o pohled od severu směrem od kolejí  
k nádraží u dnešního Papcelu. V prvním 
plánu akvarelu vidíme železniční trať 
(vlevo) a dozrávající obilný lán, remízek 
a stožáry, na horizontu vlevo je situována 
budova Mekiskovy továrny na plechové  

a zámečnické zboží, dnes Papcel, a. s., 
za ní objekt dnešního finančního úřadu, 
dále kostel sv. Marka, ve středu obrazu 
dominuje sladovna, v pravé části hori-
zontu je komplex budov rolnického akci-
ového cukrovaru. V pozadí je vidět rad-
niční věž a věž kostela sv. Filipa a Jakuba. 
Autor touto kresbou zřejmě chtěl ilustro-
vat úrodnou krajinu Hané i průmyslový 
charakter města Litovle.

Vítězslav Kollmann
reprofoto ze sbírky firmy Dimas Litovel

Paní rÓ se ptá: KDE TO JE? SOUTĚŽ    SOUTĚŽ    SOUTĚŽ

správná odpověď z minulého čísla:
čtvrtka = 25 l, půlka = 50 l, celák = 100 l, 
tuplák = 200 l
vylosovaný výherce: anna Hňoupková

Je vidět už z dálky, malá 
bílá kaplička mezi poli. 
Písmena C a M nade dveř-
mi napovídají, že je zasvě-

cena moravským patronům 
Cyrilu a Metoději. A není to ná-

hodou. 
Právě před 145 lety, 14. února 1869, zde 
totiž při oslavě tisícího výročí úmrtí  
sv. Cyrila došlo k nešťastné události. 
Josef Hájíček, rolník a starosta z blízké 
obce, tady byl smrtelně zraněn. Co se 
však přesně stalo? Zavinil jeho smrt dě-
lobuch, nebo blesk? Příběh se nám nepo-
dařilo vypátrat, ale snad jej zná někdo ze 
čtenářů...  Jisté je, že kapli postavila ro-
dina zemřelého starosty na památku této 
události. Připomíná to i pamětní deska 
na zadní zdi stavby.

Dnes je kaplička prázdná. Ze staré pr-
kenné lavičky, kterou kdosi kdysi posta-
vil u její paty, je krásný výhled do kraje. 
Zastavují se tady nejen poutníci, kteří 
kolem kapličky kráčejí po značené trase.
Kde to je? ptá se paní Ró. Mezi kterými 
dvěma obcemi kaplička leží?
Odpovědi můžete posílat do 17. dubna 
na adresu redakce (viz tiráž). Vylosovaný 
výherce získá dvě vstupenky od Měst-
ského klubu Litovel na zvolené květno-
vé představení. Nezapomeňte uvést své 
telefonní číslo. Vítěz může být znovu vy-
losován vždy až za tři měsíce.



Návštěva prezidenta v Litovli
Prezidenta v Litovli přivítali členové folklorního souboru Hanačka chlebem a solí (5). 
Setkal se se zastupitelstvem (1) i s občany na náměstí (2, 3). 
na náměstí si miloše Zemana  přišlo poslechnout několik set lidí (4).
Prezident cestoval černým audi označeném prezidentskou standartou (6).
celá návštěva olomouckého kraje probíhala za hojné účasti médií (7).
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