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Litovel zahájila turistickou sezónu s novým infocentrem
Prvního dubna bylo slavnost-
ně otevřeno nové turistické 
informační centrum (TIC). 
V prostorách po Komerční 
bance v budově Záložny na 
náměstí jej provozuje Měst-
ský klub Litovel. Převzal tak 
štafetu po CK Bavi, které in-
focentrum vedlo velmi úspěš-
ně řadu let.

Nové infocentrum
Do modré a černé barvy la-
děný prostor infocentra je 
rozsáhlý. Provozovatel proto 
využil možnosti a vedle kla-
sických map, brožur, pohled-
nic či turistických známek 
nabízí i prodej regionálních 
výrobků. Najdete tady např. 
sýry a jogurty z Orrera, kávu 
z litovelské pražírny, litovelské 
pivo a suvenýry z pivovaru či 
keramiku Miluše Hlavinkové. 
Ke koupi jsou zde i regionální 
publikace a knihy vztahující se 
k Litovelsku.
TIC nabízí i kopírovací služ-
by a veřejný internet. Zájemci  
o bezpečnostní zámek na spe-
ciální červené stojany na kola 
si jej tu mohou zakoupit.
Infocentrum je také jedním  
z prodejních míst Litovelských 
novin.
Sál vedle infocentra má sloužit 
jako výstavní prostor. Na za-
čátku května v něm bude zahá-

jena výstava dětských leporel  
a dřevěných kostek, která po-
trvá do konce července. 
V TIC bude vystaveno oceně-
ní, které bylo uděleno autorovi 
sochy Gustava Frištenského.
Do prostor TIC byla přestě-
hována i pokladna Městského 
klubu. Vstupenky na akce MK 
se od dubna prodávají zde.
TIC je otevřeno od pondělí do 
pátku od 9 do 17 hodin a v so-
botu od 9 do 12 a od 12.30 do 

15 hodin. Od července do září 
bude otevřeno i v neděli, a to 
mezi 9. a 13. hodinou.

Oprava věže
Infocentrum vždy nabíze-
lo také oblíbenou prohlídku 
radniční věže s průvodcem. 
Této možnosti mohli návštěv-
níci letos využít naposledy 
při zahájení turistické sezóny  
12. dubna. Od května pravdě-
podobně až do listopadu bude 

z důvodu rekonstrukce věž 
uzavřena.
Řemeslníci se budou věno-
vat opravě kamenných scho-
dů ve věži, dřevěných podlah  
i kamenného ochozu. Omít-
ky budou obnoveny a stěny 
dostanou původní historický 
povrch. Naplánována je i nová 
elektroinstalace a osvětlení. Ve 
věži také přibyde nová expozi-
ce. Těšte se na příští sezónu.

hk

TÉMA MĚSÍCE
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Slovo starosty

Ve dnech 3.–4. dubna pra-
covníci Lesů České republiky 
provedli preventivní postřik 
komářích larev pomocí pro-
středku Vectobac. Přípravek 
byl aplikován do zamokřených 
tůní v lužních lesích v okolí Li-
tovle, Mladče, Střeně a Nákla. 
Celková plocha takto ošetře-

ných zamokřených míst, kde 
by se mohli líhnout komáři, 
činila přibližně 2 ha. 
Další dobrou zprávou pro ná-
vštěvníky Litovelského Pomo-
raví je, že díky suchému počasí  
by populace komárů měla být 
oproti minulým rokům pod-
statně menší.             P. Kurfürst

iNzerce

Vážení občané,
dne 10. dubna schválilo zastupitel-
stvo města Litovel rozpočet na rok 
2014. Ten byl v letošním roce schvalo-
ván později než obvykle, protože před 
jeho přijetím bylo třeba vyřídit úvěr 
ve výši 50 milionů Kč. Bez této částky 
by město nemohlo pokrýt vlastní část 
nákladů na velké investiční akce, a vy-
užít tak dotačních prostředků, které se 
na ně podařilo získat.
V roce 2014 nás tedy v Litovli i míst-
ních částech čeká řada větších i men-
ších akcí.
Byla zahájena rekonstrukce silnice ve 
Třech Dvorech. investorem je Správa 
silnic Olomouckého kraje a město 
Litovel. Nový povrch dostane také ko-
munikace v ulici Sadové. 
Dojde i k opravám chodníků, a to  
v části ulic Vítězná, Palackého, Uničov-
ská a Staroměstské náměstí.
Ve fázi projektování a přípravy je cy-
klostezka z Litovle do Tří Dvorů. Nará-
žíme však na nesouhlas Správy cHKO 
a Povodí moravy, s nimiž zatím hledá-
me společné řešení. 
Pokračuje i projektová příprava re-
vitalizace sídlišť Gemerská a Karla 
Sedláka.
Významnou akcí bude revitalizace 
náměstí Přemysla Otakara. zahájena 
bude v květnu a dokončena ve dru-
hém kvartálu roku 2015. Před zahá-
jením prací je naplánována veřejná 
prezentace projektu a časového har-
monogramu.
Obyvatelé místních částí Unčovice, 
rozvadovice, Březové, Víska a chudo-
bín se letos dočkají splaškové kanali-
zace. Hodnota této investice převýší 
100 milionů Kč. V jedenácti místních 
částech Litovle budou dle požadav-
ku osadních výborů zajištěny i další 
aktivity, mj. je naplánována údržba 
kulturních domů.
Doprůzkumem byla zahájena dekon-
taminace skládky u Nasobůrek, jež má 
být dokončena v roce 2015. Provede-
ní bude stát 380 milionů Kč, přičemž 
90% dotaci poskytlo městu minister-
stvo životního prostředí. 
S Povodím moravy a firmou Kimberly 
clark spolupracujeme na přípravě re-
vitalizace toku Nečízu v parku. Nyní se 
dokončuje projekt, realizace je naplá-
nována ještě na tento rok.
Dalším investičním záměrem je 
rozšíření výstavních prostor muzea  
o půdní vestavbu. V budoucnu zde 

má být umístěna expozice přibližující 
život a osobnost našeho slavného ob-
čana Gustava frištenského. V přízemí 
sousedního domu č. 800 bude zřízen 
depozitář muzea. Opravena bude celá 
budova, takže jižní vstup do historic-
kého centra získá reprezentativní ráz.
rekonstrukcí projde také radniční věž, 
nejnavštěvovanější památka Litovle. 
Opraveny budou vnitřní prostory i ba-
lustráda na ochozu.
Pokračovat budou opravy památek. 
za finanční podpory ministerstva kul-
tury Čr budou renovovány další části 
městských hradeb v Jungmannově 
ulici a na Svatojánském mostě budou 
opraveny pískovcové desky.
Na Pavlínce pokračuje zasíťování po-
zemků pro výstavbu rodinných domů. 
Letos bude vybudován plynovod  
a upraven terén. Několik stavebních 
parcel je zde ještě volných.
Další bytové domy v ulici revoluční se 
letos dočkají zateplení. 
Na vybraných dětských hřištích bu-
dou provedeny údržbové práce tak, 
aby byla pro děti co nejbezpečnější. 
Dětské hřiště na ulici Severní nadto 
projde celkovou rekonstrukcí.
V rozpočtu je zahrnuta i výstavba 
kuželny a s tím spojená oprava šaten  
na sokolovně. Tato akce se ale bude 
realizovat jen v případě získání dota-
ce. Žádost byla podána a čekáme na 
rozhodnutí.
město nezapomíná ani na podporu 
sportovních a kulturních aktivit ne-
ziskových organizací, které pracují  
s dětmi a které propagují naše město 
a obce.
Víme ale o mnoha dalších požadavcích 
občanů, hlavně na opravu chodníků  
a komunikací, a máme jejich seznam. 
V případě úspor budou některé z nich 
po odsouhlasení v zastupitelstvu rea-
lizovány.

Vážení občané,
žijeme v hezké přírodní oblasti a po-
stupně se dostáváme z šedivého stavu 
minulých období. mnoho domů září 
barevnými fasádami, máme uprave-
né a čisté parky, ulice, hřiště pro děti, 
fungující firmy. zájem o naše památky 
i přírodu roste. Prosím, zajímejte se  
o své město, obce – účastněte se za-
sedání zastupitelstva, veřejných akcí, 
pomáhejte svým bližním a svému 
okolí. Jedině dobré vztahy dělají dob-
rou komunitu, ve které se dobře žije.

Přeji Vám hezké dny.
Ing. Zdeněk Potužák, starosta

V dubnu začala oprava komu-
nikace procházející obcí Tři 
Dvory. Z toho důvodu bude 
až do konce září, dokdy bude 
rekonstrukce trvat, silnice přes 
Tři Dvory zcela uzavřena.
Průjezd bude umožněn pou-
ze autobusové dopravě. Až do 
15. června povede trasa lin-
ky objížďkou přes Červenku. 
Zastávka v Žerotínově ulici  
a u Pošmílu v Litovli bude po 
tu dobu zrušena a nahrazena 
zastávkou na rozcestí u cuk-
rovaru. Od druhé poloviny 
června bude autobus jezdit po 
běžné trase.
Až do 15. června bude po-

kračovat také rekonstrukce 
komunikace v Pňovicích. Mo-
toristům směřujícím na Štern-
berk se proto doporučuje ob-
jíždět uzavírky přes Uničov.
Vedle opravy silnice, již zajišťu-
je Správa silnic Olomouckého 
kraje, budou v obci provedeny 
i další stavební úpravy zajiš-
těné městem Litovel. Ve smě-
ru na Pňovice vznikne nový 
autobusový záliv, vybudován 
bude nový chodník i osvětlený 
přechod pro chodce. Na začát-
ku a na konci obce vzniknou 
v rámci opravy komunikace 
zpomalovací ostrůvky.   
                                red.

Oprava silnice ve Třech Dvorech

Postřik proti komárům
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Vyneseno z radnice
32. zasedání zastupitelstva, 
konané dne 20. března 2014
zastupitelstvo města Litovel:
 schvaluje jako poskytovatele 
úvěru ve výši 50 milionů Kč pro 
město Litovel Komerční banku  
a následovný způsob splácení 
úvěru:  úroky se budou hradit v Kč 
měsíčně vždy k poslednímu dni 
měsíce, jistina bude hrazena pra-
videlnými měsíčními splátkami od 
30. 4. 2016 do 31. 3. 2026.

65. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 2. dubna 2014
rada města Litovel
 schvaluje uzavření darovací 
smlouvy mezi městem Litovel  
a společností .a.S.a. odpady Li-
tovel, s. r. o, jejímž předmětem je 
poskytnutí finančního daru ve výši 
183 000 Kč. Konkrétní účel použití 
finanční částky rada města urču-
je takto: příspěvek 90 000 Kč na 
organizaci akce Bobr cup, 80 000 
Kč na úhradu nákladů spojených  
s likvidací černých skládek, příspě-
vek 10 000 Kč na činnost pétanquo-
vých klubů a 3 000 Kč na jiné akce.

66. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 8. dubna 2014
rada města Litovel
 schvaluje uzavření smlouvy o dílo 
mezi městem Litovel a společností 
Stavební firma Vymětal, s. r. o., 
na realizaci projektu revitalizace 
historického centra města Litovel  
– náměstí Přemysla Otakara.

33. zasedání zastupitelstva, 
konané dne 10. dubna 2014
zastupitelstvo města Litovel
 schvaluje vlastní podíl spolufi-
nancování na akci rekonstrukce 
městských hradeb, ul. Jungman- 
nova, ve výši 312 000 Kč
 schvaluje uzavření smlouvy o po-
skytnutí dotace z rOP regionu sou-
držnosti Střední morava na projekt 
revitalizace historického centra 
města Litovel – náměstí Přemysla 
Otakara v maximální výši 25 milio-
nů Kč.                        výběr redakce

Stíny Litovelska
 Dne 2. 4. v 5.56 hodin natanko-
val dosud neznámý pachatel na 
benzinové čerpací stanici Pento Oil 
v Litovli benzin do plastového ka-
nystru, se kterým následně z místa 
utekl bez zaplacení.
 Dne 6. 4. v 6.30 hodin natankoval 
dosud neznámý pachatel v Litovli 
na benzinové stanici motorovou 
naftu do osobního motorového 
vozidla značky BmW černé barvy  
a bez zaplacení ujel.
 V době mezi 6.50 a 9.30 hodina-
mi dne 7. 4. odcizil dosud neznámý 
pachatel ze stojanu u autobusové-
ho nádraží uzamčené dámské jízdní 
kolo.
 Dne 9. 4. ve 14.05 hodin byl při 
silniční kontrole řidiči r. B. naměřen 
dechovou zkouškou alkohol.
 V době mezi 5. 4. a 13. 4. vnikl 
dosud neznámý pachatel na zahra-
du v Litovli, kde urazil visací zámek 
s petlicí zajišťující dveře zahradního 
domku a odcizil zde elektrocentrálu 
zn. einhell.          Policie ČR

Stejně jako v minulých letech 
i letos se konala akce Ukliďme 
svět, jejímž cílem je uklidit ko-
lem našeho města nepořádek, 
který způsobí (nejenom) ob-
čané Litovle. 
Akce se zúčastnili žáci základ-
ních škol v Litovli, mysliv-
ci z MS Unčovice, hasiči ze 
Tří Dvorů a Savína, občané  

z Nové Vsi a Nasobůrek, ry-
báři z MO ČRS Litovel a čle-
nové Tatranu Litovel. Letos 
tak posbírali téměř 3,5 tuny 
odpadů. 
Město Litovel touto cestou 
všem účastníkům akce Ukliď-
me svět děkuje.

Ing. Pavel Krufürst,
vedoucí OŽP

Městská televize
Premiéra st 14. 5. v 18.45 hod.
 st 28. 5. v 18.45 hod.
repríza denně v 6.45, 11.00,
 18.45 a 23.00 hodin
on-line: infokanal.litovel.eu

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

Litovelsko.eu
V dubnu byly na adrese www.
litovelsko.eu, případně www.
mikroregionlitovelsko.cz 
spuštěny nové webové stránky 
prezentující náš mikroregion. 
Zájemci zde najdou mj. infor-
mace o ubytování a stravování, 
tipy na výlet, prezentaci obcí 
mikroregionu i nejrůznější 
zajímavosti. Čistá, přehledná 
grafika i řada méně známých 
informací zaujmou i místní.

Socha Frištenského získala cenu

Ve středu 9. dubna se v nád-
herném secesním sále prostě-
jovského Městského divadla 
pod taktovkou moderátora 
Marka Ebena konal již osmý 
ročník předávání cen Olo-
mouckého kraje z oblasti kul-
tury, tentokrát za rok 2013.
Cenu za výjimečný počin roku 
v oblasti výtvarného umění 
převzal MgA. Jiří Finger za vy-
tvoření sochy Gustava Frišten-
ského v Litovli.
Bylo zde oceněno nejen sa-

motné provedení sochy jak 
z hlediska uměleckého, tak 
z hlediska zvládnutí zvolené 
techniky, ale také skutečnost, 
že osazení nového pomníku 
na veřejném prostranství zna-
mená obohacení vzhledu měs-
ta, upozorňuje na osobnost 
světového významu, která byla 
spjata svým životem s městem 
Litovel a přispívá k vytváření 
novodobých kulturních tradic 
města.
Blahopřeji sochaři MgA. Ji-
římu Fingerovi k získání 
tohoto ocenění a současně 
děkuji všem zastupitelům, 
sponzorům a dárcům za fi-
nanční zajištění sochy. Bez 
finančního krytí by nebylo so-
chy a ani ceny. 
Díky vstřícnosti pana sochaře 
si budete moci toto ocenění 
prohlédnout v měsíci květnu 
v turistickém informačním 
centru.

Petr Šrůtek, místostarosta

zleva: Petr Šrůtek, Jiří Finger

Uklízíme svět i na Litovelsku

Skupina dobrovolníků ze ZŠ, ŠJ a DD Litovel uklízí v okolí železniční trati.
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PIZZA LA VENEZIA
Boskovicova 787, Litovel, tel. 605 083 864

Nabízíme
 každý týden akční cenová nabídka
 tenká italská pizza a americká pizza
 průměr pizzy: 28, 32 a 45 cm
 lasagne, křidélka a dezerty

Kompletní nabídka včetně otvírací doby na webu 
www.lavenezia-litovel.cz.

Osobní odběr v naší provozovně. Rozvoz po Lito-
vli a okolí dle zón. Krabice, ostatní obaly a dopra-
va (dle zón) jsou u nás zdarma.

Otevřeno denně.

iNzerce

Rozpočet města na rok 2014 aneb Rovní a rovnější
Dne 10. dubna schválilo Za-
stupitelstvo města Litovle 
(ZML) rozpočet na rok 2014. 
Sice v poněkud jiné podobě, 
než visela na úřední desce, ale 
přece jen. Chtělo by se zvolat 
„Sláva!“, ale až taková sláva to 
není. Zadlužení města v tom-
to roce vzroste o cca 60 mili-
onů a snaha o úspory se míjí 
účinkem. Že by to bylo tím, 
že je volební rok a je poslední 
šance ukázat, jak to tu dobře 
vedeme?
Sestavení rozpočtu města se 
řídí určitými pravidly a z vlast-
ní zkušenosti vím, že to není 
jednoduchá záležitost. Pracuje 
na něm mnoho lidí s vědomím, 
že se nelze zavděčit všem. Ke 
schválení zastupitelstvu jej 
ale předkládá vedení města  
a rada města. Zastupitelé byli  
s konečným návrhem rozpoč-
tu seznámeni až 20. března 
2014 a tak nějak se asi před-
pokládalo, že návrh projde 
a rozpočet bude schválen.  
V návrhu rozpočtu se ale ob-
jevily položky, které se pravi-
dlům pro sestavování rozpoč-
tu zcela vymkly, a to ve velmi 
citlivé kapitole příspěvků na 
činnost:
Tatran Litovel – nevyplacený 
příspěvek na činnost mládeže 
v roce 2013: 200 000 Kč
Tatran Litovel – nevyplacený 
příspěvek na činnost v roce 
2013: 446 900 Kč
Charita Litovel – nevyplacený 

příspěvek v r. 2013: 70 000 Kč.
Našel se totiž jeden „šťoura“ 
zastupitel, který 20. března 
položil jednoduchou otázku: 
„Proč tyto příspěvky nebyly 
vyplaceny?" Odpovědí bylo, 
že ZML sice 17. prosince 2013 
schválilo příspěvek pro Ta-
tran 200 000 Kč na činnost 
mládeže v roce 2013, starosta 
smlouvu podepsal 20. prosin-
ce, ale vedení Tatranu smlouvu  
o poskytnutí příspěvku do 
konce roku 2013 nepodepsalo. 
U Charity podobně. 
A 446 900 Kč? Z celkového pří-
spěvku 2 100 000 na činnost se 
podařilo nevyčerpat téměř 450 
000 Kč částečně vinou úřadu 
a částečně vinou vedení Tat-
ranu. Logická otázka zní, kdo 
za to nese odpovědnost? Není 
náhodou místostarosta města 
odpovědný za sport současně 
předsedou TJ Tatran Litovel?
A protože tyto nevyplacené 
příspěvky byly zařazeny do 
rozpočtu na rok 2014, položil 
jsem si další otázky a hledal 
odpovědi tam, kde by je znát 
měli.
Lze do rozpočtu na rok 2014 
zařadit nevyčerpané příspěv-
ky z roku 2013? Pravidla pro 
přidělování příspěvků totiž 
hovoří jasně – nevyčerpaný 
příspěvek se vrací. Může ZML 
hlasovat pro takový rozpočet? 
Může město nést zodpověd-
nost za hospodaření těch, kte-
rým přispívá na činnost? Od-

pověď z ministerstva financí, 
odboru financování územních 
rozpočtů: Nelze. Nelze. Nelze. 
Pokud by zastupitel pro takový 
rozpočet hlasoval, dopustil by 
se pravděpodobně trestného 
činu porušení povinnosti při 
správě cizího majetku (lido-
vě malá domů, tunýlek atd.)  
s hrozbou až osmiletého věze-
ní, protože do rozpočtu roku 
2014 nelze použít doklady  
a účty z roku 2013. 
Určitě nikoho nepodezírám 
ze snahy o vědomé vyvádění 
financí z veřejného rozpočtu. 
Ale napadá mě otázka, zda by 
někdo chtěl takhle „schopné-
ho“ vedoucího pracovníka ve 
své firmě. Práce Charity si vel-
mi vážím a navíc Charita roz-
počet města nesestavuje. Stej-
ně tak si vážím práce mnoha 
členů Tatranu, zejména těch, 
kteří se věnují mládeži. A tak 
jak někdo nemoudře rozhodl  
o zařazení těchto částek do 
návrhu rozpočtu, tak ZML 
moudře rozhodlo o stažení 
těchto položek z jednání na 
podnět jednoho „šťourala“.
V porovnání s loňským roz-
počtem jsou příspěvky zhruba 
ve stejné výši až na jednu za-
jímavou položku – Seniorklub 
dostane o 20 000 Kč méně než 
vloni. Že by to měla být sna-
ha o úspory? Umění šetřit na 
nepravém místě je pro nás ty-
pické. Mnohé z vás, a nejen se-
niory, možná napadne, že když 

vloni někdo dostal příspěvek 
na celoroční činnost a nevy-
čerpal ho, co kdybyste zkusili 
zjistit, jak se ZML zachová, 
když i vy požádáte o mimo-
řádný příspěvek navíc. Zjistit, 
zda patříte mezi rovné, nebo 
rovnější. Každý přece potřebu-
je. Myslím si, že to neuděláte,  
a vím proč. Slušní lidé totiž 
pravidla, dohody a smlouvy 
dodržují a dokáží hospodařit.
Všichni víme, že se opravuje 
silnice přes Tři Dvory a bude 
zavřená až do září. Třídvorští 
tuto situaci vnímají různě  
a těší se na podzim, ale jsou  
v Litovli občané, kterým se 
možná ulevilo, a to občané by-
dlící na Pavlínce a v přilehlých 
ulicích. Díky této uzavírce se 
zde snížil průjezd vozidel. O to 
víc mě překvapilo, že v rozpoč-
tu schází výstavba chodníku  
v této ulici. Projekt je připra-
ven, na co se čeká? To nestačí 
ani dvě petice s 200 podpisy? 
Podle letošního měření měst-
ské policie touto ulicí projede 
kolem 1 000 aut denně. Kdy 
bude vhodnější doba než teď, 
kdy je tu menší doprava díky 
uzavírce ve Třech Dvorech? 
Co je víc než bezpečnost dětí  
a chodců? Nová kuželna?
 
Vážení spoluobčané, divíte se 
mi, že jsem takový rozpočet 
nepodpořil? 

Jaroslav Skála,
 nezávislý zastupitel a „šťoura“

Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského par-
lamentu se konají v pátek  
23. května od 14 do 22 hodin 
a v sobotu 24. května od 8 do 
14 hodin.
Upozorňujeme občany, že 
oproti předchozím letům do-
šlo ke třem změnám v místě 
konání voleb, a to v následují-
cích volebních okrscích:
Litovel 2 (ulice Červenská, 
Novosady, Polní, Žerotínova) 
– volební místnost se nachází  
v 1. patře bývalého agitační-
ho střediska v ulici Sušilově 
č. 28

Litovel 3 (ulice Hrnčířská, 
Rybníček, Sušilova, sídliště  
a ulice Vítězná) – volební 
místnost je v budově Českého 
zahrádkářského svazu v ulici 
Sušilově č. 32
Chudobín – volební místnost 
se nachází v bývalé základní 
škole, Chudobín č. 31
Tři dny před volbami budou 
každému voliči dodány hlaso-
vací lístky.
Na hlasovacím lístku lze ozna-
čit nejvýše 2 kandidáty, jimž 
volič dává přednost, a to za-
kroužkováním jejich čísla.  red.
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Stanovisko rady města k příspěvku pana Jaroslava Skály
Pan Jaroslav Skála je členem 
zastupitelstva našeho města. 
Je tudíž dobře informován  
o všech důležitých návrzích  
a rozhodnutích rady města  
i zastupitelstva. V tomto kon-
textu tedy působí jeho reakce 
na stránkách Litovelských no-
vin poněkud nepřiměřeně. 
Ke stanoviskům a závěrům 
uvedeným v jeho příspěvku 
uvádíme následující:

Sestavení rozpočtu města se 
řídí zákonem 250/2000 Sb. ve 
znění novel, o rozpočtových 
pravidlech územních rozpo-
čtů. Nikde není definováno,  
v jaké struktuře má být roz-
počet členům Zastupitelstva 
města Litovel (dále ZML) 
předložen k projednání. Náš 
postup, při němž členové ZML 
dostávají k dispozici obsáhlý 
materiál, který se detailně za-
bývá jednotlivými položkami, 
je maximálně transparentní. 
Rozpočet města je finanční 
plán. Je plně v kompetenci 
ZML, pro koho a na co vyčlení 
finanční prostředky. 

Město Litovel získalo úvěr ve 
výši 50 milionů Kč, a to na 
dotační akce, jak je uvedeno 
v úvodním Slovu starosty na 
straně 2. Čerpání tohoto úvě-
ru je rozloženo na dva roky  
a jeho splácení na deset let. 
Město využívá úvěrů a půjček 
již mnoho let, a to na potřeb-
né, veřejnosti prospěšné inves-

tiční akce. Protože s prostřed-
ky hospodaří rozumně, je jeho 
zadluženost nízká. 
Nejde tedy o poslední šanci 
ukázat, jak to vedeme, jak uvá-
dí pan Skála, ale o způsob, jak 
moci využít dotační prostřed-
ky, k nimž je vždy třeba přidat 
vlastní finanční podíl, a město 
a obce dále zvelebovat. Všech-
ny investiční akce a rozpočet 
musí ze zákona schválit za-
stupitelstvo. To situaci zvážilo  
a investice podpořilo.

Město Litovel každoročně 
přispívá na činnost TJ Tatran 
částkou převyšující 2 miliony 
Kč. Koncem loňského roku 
však došlo k tomu, že se v ča-
sové tísni část příspěvků na 
činnost TJ Tatran, a také Cha-
rity, vyplatit nestihla. TJ Tatran 
tedy pokryla náklady z jiných 
zdrojů a při tvorbě rozpočtu 
na rok 2014 byla tato skuteč-
nost zohledněna. Aby bylo ob-
jasněno, proč je letošní částka 
rozpočtovaná pro TJ Tatran  
o více než 600 000 Kč vyšší než 
v loňském roce, byla rozepsána 
do několika položek s doplňu-
jícím vysvětlením. Tím bezpo-
chyby došlo k nedorozumění 
ohledně vyplácené částky.

Seniorklub Litovel získává kaž- 
dým rokem od města na svoji 
činnost finanční příspěvek ve 
výši 80 000 Kč. Z něj je 60 000 
Kč určeno přímo na činnost 
seniorklubu (divadelní před-

stavení v jiných městech, růz-
né přednášky apod.). Zbývající 
částka 20 000 Kč je seniory vy-
užita na slevy, které uplatňují 
při kulturních představeních 
pořádaných Městským klubem 
Litovel. Zatímco v rozpočtu na 
rok 2013 byla celá suma uve-
dena dohromady jako jedna 
položka, v letošním rozpočtu 
byla pro přehlednost rozepsá-
na na uvedené dvě částky. Jde 
tedy jen o formální záležitost. 
Seniorklub v žádném případě 
nikdy nebyl krácen na pří-
spěvku na svoji činnost. Krom 
toho mimo výše uvedených  
80 000 Kč dostává tato organi-
zace navíc přibližně 10 000 Kč, 
které jsou využity na pokrytí 
nákladů spojených s každo-
ročním oficiálním setkáním 
členů seniorklubu s vedením 
města Litovel. 

Pan Skála ve svém příspěvku 
zmiňuje i chodník na Pavlín-
ce. V roce 2013 byly náklady 
na vybudování první části 
chodníku zařazeny do roz-
počtu města. Po výběrovém 
řízení a nabídkách firem se 
však ukázalo, že částka za re-
alizaci by výrazně převýšila 
sumu vyčleněnou v rozpočtu. 
ZML nakonec realizaci neod-
souhlasilo a uložilo zpracovat 
projektovou dokumentaci 
na celou část ulice od mostu 
po křižovatku s ulicí Novou. 
To se i stalo. Mezitím zís-
kalo město dotace na stav-

bu kanalizace v pěti obcích  
a na dekontaminaci skládky 
u Nasobůrek. Obě akce jsou 
důležité, ale zároveň finančně 
velmi náročné. Proto se část-
ka na vybudování uvedeného 
chodníku na Pavlínce do le-
tošního rozpočtu nedostala. 
Z téhož důvodu však musely 
být odsunuty i jiné investiční 
záměry – projekt na rekon-
strukci ulic Rybníček a Javo-
říčská, řešení pro přechod ke 
koupališti na Dukelské ulici.
Naproti tomu byly vybudo-
vány potřebné bezpečnostní 
prvky ve městě a místních 
částech – autobusové zálivy 
v Chořelicích, Nasobůrkách, 
Rozvadovicích, Unčovicích  
a Nové Vsi, cyklostezky ke 
hřbitovu, do Unčovic a Tří 
Dvorů. I na Pavlínce se za 
poslední tři roky investovalo 
hodně, ať už do oprav komu-
nikací, či do přípravy lokality 
pro bytovou zástavbu.
Na jednání zastupitelstva bylo 
oznámeno, že chodník na Pav-
línce, tak jako další akce, je  
v zásobníku plánovaných in-
vestic a že pokud se v průběhu 
roku ušetří finanční prostřed-
ky, bude ZML předložena ke 
schválení v rozpočtových změ-
nách jeho možná realizace. 

Mrzí nás, že ačkoli i o těchto 
skutečnostech pan Skála ví, ve 
svém článku je neuvádí.

Rada města  Litovel

V květnu začne rekonstrukce náměstí Př. Otakara
Jak bylo již několikrát avizo-
váno, Litovel čeká velká re-
konstrukce náměstí Přemysla 
Otakara. Na začátku května by 
měla být podepsána smlouva 
se zhotovitelem stavby a v prů-
běhu téhož měsíce by pak měly 
začít stavební práce.
Nárys budoucí podoby náměs-
tí je k dispozici ve vestibulu 
radnice i na webových strán-
kách města (www.litovel.eu). 
Pozorovatel na něm snadno 
rozezná novou dlažbu chod-
níků, která vychází z původní-
ho vzoru, jaký byl na náměstí  

k vidění před několika desítka-
mi let. 
Vedle chodníků budou pře- 
dlážděny i komunikace. Zmen-
ší se počet parkovacích míst  
a střední části náměstí budou 
vyhrazeny pouze chodcům. 
Stávající zeleň bude nahrazena 
novou výsadbou kulovitých 
javorů.
Náměstí získá i nové veřej-
né osvětlení. Novinkou bude 
nasvícení dominant tohoto 
prostranství – radniční věže, 
přístupu k Nečízu a morového 
sloupu.

Obměněn bude také mobiliář 
– lavičky, stojany na kola, od-
padkové koše...
Po dobu prací, které potrva-
jí do dubna 2015, bude vždy 
uzavřena nejméně polovina 
náměstí, přístup však zůstane 
zajištěn.
V době uzávěrky LN dosud 
nebyl znám přesný plán a ter-
míny prací. Seznámíme vás 
s nimi v příštím čísle Litovel-
ských novin. Doporučujeme 
také sledovat web města, kde 
budou potřebné informace 
zveřejňovány.                        red.

Pozvánka
Lyžařský oddíl TJ Tatran Litovel po-
řádá v sobotu 24. května 8. ročník 
veřejných závodů na kolečkových 
bruslích. 
závody se konají na cyklostezce Lito-
vel – Víska. 
Start je v 10 hodin, prezentace od 
9.40 hodin. Startovné činí 30 Kč.
závody jsou určeny pro děti i dospělé.
Pro předškoláky bude uspořádán zá-
vod na koloběžkách a odrážedlech. 
Speciální kategorii tvoří bruslaři  
s kočárky. 
S sebou si přineste brusle, koloběžky, 
odrážela a děti helmy.
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Ze společnosti

Přišli na svět
od listopadu 2013 do února 2014
Tereza Vodičková z myslechovic  (narozena v říjnu 2013)
Gabriela machaňová z Litovle
Samuel Javorský z Litovle
Nela macková z Litovle
Kristýna Kováčová z Litovle
Sebastian Vrba z Litovle
Vojtěch Kusý ze Tří Dvorů
Olga Jedličková z Litovle
Pavel Valenta z Nasobůrek
Viktorie müllerová z Litovle
zuzana Pazderková z Nasobůrek
Julie Krajcová z myslechovic

Byli oddáni
v měsíci dubnu
Lucie Prečanová z chudobína a David Čep z Haňovic
romana Vičarová z Litovle a Jiří Novotný z Litovle
Květoslava Dostálová z Březového a Lukáš Langer  
z Plumlova

Odešli
v době od 21. března do 20. dubna
františka Papajková z Litovle (89 let)
Stanislava Doláková z Červenky (55 let)
Jarmila Peníšková z Litovle (81 let)
Vlasta Blehová z Červenky (92 let)
Vladislav Vodička z Litovle (79 let)
Vlasta Penková z měrotína (87 let)
Josef Smékal z Litovle (64 let)
Drahomíra Utíkalová z myslechovic (64 let)
marie chytilová z Červenky (82 let)

Radion – onkologická ambulance, s. r. o.  
(mUDr. Jarmila Kovaříková, doc. mUDr. Josef Ko-
vařík, Ph.D., mUDr. Wiesław Strzondala) ordinuje  
v Litovli na poliklinice vždy v pondělí od 8 do 12.30  
a od 13 do 15 hodin. 
Kontakt: tel. 585 341 137, 724 080 593

Oznámení

Blahopřání
Dne 9. května oslaví své 80. narozeniny paní  
Marie Grejtovská z Litovle. Hodně pevného zdra-
ví, štěstí a spokojenosti do dalších let jí přejí dcera 
Věra s manželem, vnučky s rodinami a pravnučka 
Terezka.

Poděkování
Děkuji starostovi Litovle panu Potužákovi a mís-
tostarostovi panu Šrůtkovi, kteří mi 22. 3. přijeli do 
Savína popřát k mému jubileu. Sešlo se více než 70 
gratulantů, nechyběli ani manželé Gajovi a Lampa-
rovi, a byla to velmi krásná a veselá oslava. Všem, 
zejména pak svým dětem, proto touto cestou ještě 
jednou děkuji.                            františka Hlavinková

Krásné jarní dny jsou tu, někdy sice ještě 
zazlobí chladno, ale naše akce to snad již 
neohrozí. Však jsme také jaro řádně při-
vítali na tanečním odpoledni s mottem 
Vítání jara a loučení se zimou, přesně na 
první jarní den a téměř státní svátek Jo-
sefů – 19. března. Koncertní sál se rych-
le plnil a první vystoupení mladého žáka 
ZUŠ Litovel Zbyňka Duška již sledovalo 
přes 80 účastníků. Kdo přišel později, oli-
toval. Další vystoupení totiž nemělo chy-
bu. Ačkoliv nejsou žádné profesionálky, 
Novoveské šťabajzny odvedly skutečně 
perfektní výkon. Nejprve předvedly vý-
stup nazvaný Černobílé variace, a potom 
evokovaly vzpomínky na hudební perly 
našeho mládí, když v charakteristickém 
oblečení i způsobu vystupování předsta-
vily Naďu Urbánkovou, Betku Staňkovou, 
Michala Davida, Lenku Filipovou, Cher, 
Marii Rottrovou a Michala Tučného ve 
známých písničkách a folklorní hit Vy-
soký jalovec v podání slovácké děvčice.   
Třetí část vystoupení pod názvem Trnky 
brnky přiblížila sérii Troškových filmů 
Slunce, seno… a roztleskala publikum 
lidovými písničkami. Nálada byla navo-
zena a nově „angažovaná“ kapela MIX 
TRIO z Olomouce nezklamala – tančilo 
se, poslouchalo i bavilo až do závěru po 
20. hodině. Pro opakování a možná i zvý-
šení počtu podobných akcí se vyslovila 
většina přítomných. Snad nikdo neodchá-
zel zklamán?
Náš návrh na uspořádání horské pěší túry 
se setkal s ohlasem, a tak jej připravíme 
asi na měsíc červen. Malinko nás varu-
je situace z našich autobusových zájez-
dů, kde mají někteří účastníci potíže se 
zvládnutím programu náročnějšího na 
mobilitu. Ačkoliv upozorňujeme, že jejich 
součástí je třeba pěší trasa v jisté kilome-
tráži, mnozí přecení své možnosti, a pak 
to většinou celé prosedí někde na lavičce. 
Chtělo by to vždy realisticky posoudit své 
možnosti a respektovat náročnost pláno-
vané akce. Proto první pěší výlet připra-
víme snadnější, aby si to případní zájemci 
mohli „oprubovat“. Prosím, hlaste se na 
některé z našich akcí vždy v pátek od 8 do 
9 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ  
v přízemí radnice nebo přímo u pana Mi-
roslava Fendrycha (tel.: 606 557 841). Po-
dle počtu zájemců bychom zajistili i slevu 
na společnou jízdenku.

První dubnovou akcí byla schůzka senio-
rů v DPS, na kterou jsme si pozvali paní 
Zuzanu House, odbornici na Alzheimero-
vu a Parkinsonovu nemoc. Dověděli  jsme 

se, že nemoc narušuje část mozku a způ-
sobuje pokles myšlení, paměti i úsudku 
a bývá nejčastější příčinou demence, ve-
doucí postupně k závislosti nemocného 
na každodenní pomoci jiného člověka. 
Alzheimerova nemoc se sice vyléčit nedá, 
pokud se však podchytí v počátcích, lze 
její průběh výrazně ovlivnit. A k tomu 
také směřoval zajímavý výklad – nestra-
šil, nementoroval, vysvětlil jednotlivé po-
stupné symptomy onemocnění a snažil 
se hlavně upozornit na způsoby jednání 
s nemocným člověkem a zachování jeho 
důstojnosti i v těch nejbizarnějších pod-
mínkách. Podstatné je chování rodiny  
a okolí nemocného, důležitá je komunika-
ce, oční kontakt, trpělivost a obezřetnost 
při možném agresivním nebo afektivním 
chování. Prevence pak spočívá v každo-
denní aktivitě, nejen duševní. Mozek je 
třeba zaměstnat – máme tu křížovky, su-
doku, četbu… 
Paní House pracovala v oboru po 12 let 
v Anglii, nyní žije v Litovli a je ochotna 
poradit, konzultovat problémy spojené  
s touto chorobou. Je možno se na ni ob-
rátit telefonicky (724 867 820) nebo mai-
lem na adresu: jameszuzana@seznam.cz.  
V Olomouci existuje již deset let sdruže-
ní Pamatováček, o. s., které pomáhá ne-
mocným,  poskytuje poradenskou službu  
a zájemci si zde mohou nechat zdar-
ma udělat tzv. test paměti. Kontakt je na  
telefonu 585 426 110, 732 452 596 nebo 
na webové stránce: www.pamatovacek.cz, 
e-mail: pamatovacek@pamatovacek.cz.
V měsíci květnu nás čeká již druhá be-
seda o myslivosti s MVDr. Vojtěchem 
Grézlem a RNDr. Jiřím Zbořilem, která se 
bude konat ve středu 14. 5. od 16 hodin  
v Malém sále Záložny. Ve středu 28. 5. 
proběhne první letošní cyklovýlet s trasou 
na Nové Zámky, Nové Dvory a Nové Mlý-
ny, Chrám přátelství, Mladeč, s občerstve-
ním v Sobáčově. Výlet je do 18 kilometrů, 
středně náročný a odjezd bude odstarto-
ván ve 14 hodin od DPS u kostela. Snad 
nás tentokrát již počasí nepodrazí!?
 Těšíme se na vaši účast na připravovaných 
akcích!                                                                                 jh

Zprávy ze Seniorklubu Litovel

KAMENICTVÍ 
Litovel, Svatoplukova 127 
Tel., fax: 585 341 478,  
mobil: 605 131 789  
ZHOTOVENÍ POMNÍKŮ  
OPRAVY HROBŮ 
ZÁKRYTOVÉ DESKY NA HROBY, 
SCHODY Z KAMENE A TERACCA  

iNzerce
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Pedagog roku Miroslava Černá: Mám radost, když jsou děti aktivní
Paní učitelku Miroslavu Černou zná jistě 
mnoho Litoveláků. Pedagogickou praxi 
začala jako vedoucí oddělení techniky 
na DDM Litovel, po třech letech přešla 
na ZŠ Jungmannova, kde působila 15 
let, a nyní již 9. rokem učí na ZŠ Vítězná. 
Za svou pedagogickou činnost byla letos 
oceněna titulem Pedagog roku.

Jaká byla Vaše cesta k povolání učitelky?
Učitelkou byla i moje maminka a já tak 
měla školu vždycky ráda. Na základní ško-
le mě ovlivnil pan učitel Berka, který učil 
fyziku a dílny. Když jsem vycházela gym-
názium, uvažovala jsem i o architektuře. 
V té době jsem ale začala chodit se svým 
budoucím manželem Lubou Černým, 
který studoval učitelství fyziky a matema-
tiky, a tak jsem šla za ním. Díky společné 
profesi mě podporoval v mé práci s dětmi, 
pomáhal mi i s technickým zázemím.

Vaším oborem je fyzika a matematika. 
Co děláte pro to, aby žáky bavily?
Na začátku své praxe jsem se dostala do 
skupiny učitelů, kteří zahajovali výuku 
Heuréky. Ta je založená na přemýšlení  
a vymýšlení problémů. Do fyziky i mate-
matiky tedy vždycky nejdřív zanesu pro-
blém. Se žáky jev pozorujeme, uděláme 
pokus, popíšeme si jej, aby bylo zřejmé, že 
všichni vidíme stejnou věc, a až nakonec  
z něj vyvodíme závěry, definici. Pokusy na 
sebe v průběhu školního roku navazují. 
Touto metodou lze ale začít pracovat pou-
ze s mladšími dětmi, nejvýš do 6. třídy. Ti 
starší už se špatně tvarují. Naštěstí se fyzi-
ka začíná učit už v 6. třídě.

Jste vedoucí Asociace malých debrujá-
rů (AMD) v Olomouckém kraji. Kdo to 
vlastně debrujáři jsou?
AMD je mezinárodní dětská organizace, 
která má v každém kraji ČR řadu klubů. 
Jejím záměrem je přiblížit dětem zábav-
ným a jednoduchým způsobem vědu  
a techniku. Základem jejich činnosti je 

objevování, dělání pokusů a řešení pro-
blémů, a to obvykle s materiálem běžně 
dostupným v domácnosti. Každoročně se 
pořádají soutěže malých debrujárů. Jakož-
to vítězové jednoho ročníku jsme se před 
sedmi lety stali pořadateli celostátní de-
brujárské soutěže i my. 
Na ZŠ Vítězná vedu debrujárský kroužek 
INFYMA, kde kombinujeme aktivity z in-
formatiky, fyziky a matematiky.

Vaším třetím oborem je informatika. 
Dnešní děti tráví u počítače hodně času. 
Nestává se Vám, že ví někdy víc než Vy?
Přemýšlím, kdo uměl něco, co mě mohl 
naučit. Byl to asi Pepa Kolář, uměl toho 
hodně, s ním už jsem si připadala jako 
partner. Dnešní děti jsou ale většinou 
zaměřeny jednostranně, zajímá je přede-
vším internet, facebook nebo hry.

Práci s počítačem se věnují i některé 
Vaše projekty.
S dětmi se učíme programovat v jazyku 
Baltík. Pomocí postupných krůčků se mo-
hou dostat až k programování v jazyku C.
Učím děti i psaní všemi deseti a také  
wordprocessing, což je profesionální 

zpracování textu. Loni v tomto náročném 
oboru zvítězila žákyně naší školy Martina 
Ivanova v soutěži, jíž se účastnili i studenti 
1. ročníků SŠ.
V rámci projektu EU Peníze školám jsme 
mohli do školy zakoupit počítačovou 
techniku, podmínkou však bylo, že učitelé 
zpracují digitální učební materiály. Tento 
projekt jsem organizovala a také zpraco-
vávala materiály pro hodiny matematiky. 
Ty se nakonec umístily na 1. místě v semi-
finále soutěže v tvorbě digitálních učeb-
ních materiálů Domino 2012 v Ostravě, 
díky čemuž se moje práce dostala mezi 
dvacet finálových prací.

Na které z žáků, jež jste potkala za léta 
své praxe, jste pyšná?
Bylo jich hodně a všichni se vyjmenovat 
nedají.
Vzpomínám ráda na druhou třídu, kterou 
jsem vedla jako třídní a s níž jsem zahajo-
vala debrujáry a Heuréku. Byla v ní trojice 
skvělých žáků, nadaných na matematiku, 
fyziku i informatiku, která se umisťovala 
ve všech soutěžích – Petr Váňa, Jakub Ma-
cek a Petr Kaštil.
S jinou skupinou jsme na koleni vyráběli 
multimediální programy, animace, videa, 
zvuky... V době, kdy to ještě nebylo běžné. 
Pro školu jsme tehdy vyhráli multimedi-
ální počítač.
Na Jungmannově škole jsem měla výbor-
ného žáka Milana Jaroše, který mě stále 
poháněl, chtěl něco tvořit a dělat.
A z poslední doby bych zmínila Daniela 
Bazalu, který loni vyšel 9. třídu. Nadaný 
fyzik, výborný ve fyzikální olympiádě.
Mám radost, když jsou děti aktivní a tvo-
řivé, chtějí něco dělat. To pro ně udělám 
první poslední.

Jste tedy pedagogem roku...
Na škole je hodně dobrých kolegů, tvoři-
vých učitelů. A vedení podporuje naši čin-
nost. Cením si proto, že paní ředitelka na 
ocenění navrhla zrovna mě.                    hk

HRAVÉ POKUSY NEJEN PRO DĚTI: KOUZELNÁ RUKAVICE, SUCHÝ PAPÍR POD VODOU, OCTOVÁ RAKETA
 Do zavařovací sklenice nalijte na dno ocet a nasypte trošku jedlé sody. Na hrdlo sklenice navlečte pružnou gumovou rukavici z lékárny. co pozorujete? Proč?
(Vysvětlení: Reakcí octa a jedlé sody se tvoří oxid uhličitý. Je rozpínavý, proto se dostává do všech částí rukavice, a ona se tím nafukuje.)
 Vymyslete pokus, pomocí kterého umístíte papír pod vodní hladinu tak, aby se nenamočil. K dispozici máte zavařovací sklenici.
(Řešení: Papír poskládáme nebo namačkáme na dno sklenice tak, aby po otočení sklenice dnem vzhůru nevypadl. Nyní takto otočenou sklenici ponoříme svislým 
směrem pod hladinu. Papír uvnitř zůstane suchý, protože ve sklenici zůstává s papírem vzduch, který v této poloze nemá kam uniknout.)
 zavařovací sklenice bude sloužit jako rampa. Na raketu budeme potřebovat PeT láhev o objemu 1,5 l. musíme pro ni najít vhodnou korkovou zátku – 
takovou, aby láhev uzavírala, ne však příliš těsně, a navíc nepropouštěla vodu. Do láhve nalijeme na dno ocet. Do papírového ubrousku vložíme trochu jedlé 
sody, zabalíme a zavážeme na obou koncích. Vytvoříme z něj takový bonbon, který zavěsíme na provázku do středu láhve a utěsníme korkovou zátkou. Nyní 
máme raketu připravenou. Pro její „odpálení“ ji stačí rychle otočit zátkou směrem dolů, položit na zavařovací sklenici a schovat se kousek dál od celého pokusu. 
Pokud jste vše dobře připravili, raketa bude létat hodně vysoko. Pozor na stříkající ocet! Pokus provádějte pouze pod dohledem dospělého a v otevřené přírodě!
(Vysvětlení: Otočením připravené rakety se smíchá ocet s jedlou sodou. Tím vzniká v láhvi oxid uhličitý, který vyvíjí tlak na korkovou zátku. Ta se v určitém okamžiku 
uvolní směrem k zemi. Na základě akce a reakce se láhev pohybuje směrem vzhůru.)
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Stalo se v Litovli

 7. 5. 1884 se ve Hvozdečku narodil Jan  
Burian. V letech 1930–1939 učil v Litovli. Působil 
také jako učitel zpěvu na gymnáziu a soukromý 
učitel hudby. V letech 1932–1949 byl sbormis-
trem Dělnického pěveckého sdružení, archivářem 
Okrašlovacího spolku. Na popud Leoše Janáčka 
sbíral lidové písně na Litovelsku. Korespondence 
s Janáčkem je uložena v ústavu pro etnografii  
a folkloristiku v Brně. Část své sbírky vydal tis-
kem pod názvem Kytička písní z Litovelska. Jeho 
vnukem je Jiří müller, dlouholetý ředitel zŠ pro 
zrakově postižené. Jan Burian zemřel 12. 7. 1977.
 Na svém květnovém zasedání roku 1894 
městské zastupitelstvo z finančních důvodů za-
mítlo návrh na zřízení první a jediné telefonní 
stanice ve městě. Pro měšťany to tehdy byla 
zbytečná investice.
 8. 5. 1924 se vzdal svého úřadu pro vážné 
onemocnění starosta dr. Jan Smyčka (zemřel 
15. 10. 1927). Novým starostou byl 31. 5. zvolen  
mlynář z Předního mlýna alois Knaibl, náměstky 
Vincenc Horák a metoděj charvát. Na uprázdně-
né místo radního nastoupil Karel Valouch.
 12. 5. 1924 se začaly rozvážet valy (foto) 
kolem města. městská rada o zbourání valů od 
muzea po elektrárnu rozhodla počátkem roku, 
po intervenci památkového úřadu byla zacho-
vána malá část za střelnicí (ta byla zničena až 
r. 2004). materiálem z valů bylo zavezeno baži-
naté rameno moravy, obtékající kdysi městské  
hradby. získané pozemky byly nabídnuty jako 
stavební parcely. Vznikla tak „promenáda Okolo 
půl města“ (ulice Smyčkova a Boženy Němcové). 
Stavební parcelu prodávalo město na stavbu ro-
dinného domku za 3 Kč/m2.
 11. 5. 1944 zemřel v 70 letech Josef Rich-
ter, rodák ze Tří Dvorů. Od r. 1919 byl v Litovli 
přednostou soudu a od r. 1922 vrchním soudním 
radou. Podporoval místní skauty. Byl předsedou 
spolku Smetana, radioklubu, členem muzejní 
rady a Krajské musejní společnosti. Po léta vy-
učoval na pokračovací a hospodářské škole. zpra-
coval kroniky 25 obcí na Litovelsku. V důchodu 
se věnoval studiu litovelské historie a zejména 
soudního archivu.
 11. 5. 1994 začalo vysílání litovelského  
infokanálu. Pravidelnou týdenní zpravodajskou 
relaci připravovala skupina litovelských amatérů 
filmařů.            Lubomír Šik

iNzerce

Vítání ptačího zpěvu
3. května v 6.30 hodin 
V sobotu 3. května se sejdeme tak jako 
v loňském roce brzo ráno, v 6.30 hodin 
u železniční zastávky Litovel – město. 
Vydáme se na Hvězdu, případně i dále 
vítat ptačí zpěv, poznávat místní ptactvo 
a kroužkovat. Průvodcem nám bude tak 
jako loni mladý amatérský ornitolog Jan 
Vidlař. Předpokládané ukončení akce je 
po 11. hodině, záleží na zájmu příchozích 
a také na počasí.

Procházka po litovelském hřbitově
17. května ve 14 hodin
V sobotu 17. května se už potřetí sejdeme 
na litovelském hřbitově. Dokumentační 
projekt našeho hřbitova, který garantuje 
členka Výboru MSL paní Marie Hrubá, se 
poprvé představil veřejnosti před rokem. 
V sobotu 18. května 2013 se 42 osob,  
z toho 20 členů MSL, sešlo v obřadní síni 
na hřbitově, aby si poslechlo výklad o jeho  
historii. Paní Hrubá následně pozvala pří-
tomné ke krátké procházce kolem hlavní 
promenády a připomněla osudy někte-
rých zde pochovaných osob. Zaznamenali 
jsme aktivní přístup účastníků, doplňo-
vání výkladu. Akce se účastnil i starosta 
města Ing. Zdeněk Potužák. 
Květnová vycházka na litovelský hřbitov 
měla příznivé ohlasy. Někteří lidé nás 
oslovovali s dotazy, kdy budeme tuto akci 
opakovat. Hlasy veřejnosti jsme vysly-
šeli. Paní Hrubá si připravila na sobotu  
19. října 2013 povídání o svátcích, které se 
slaví na přelomu října a listopadu, a také 
jsme prošli řadu zajímavých míst podél 

hřbitovní zdi a zastavili se u mnoha hrobů 
známých litovelských osobností. I tehdejší 
účast 38 osob (z toho 18 členů MSL) nás 
potěšila.
Pro tentokrát začne Marie Hrubá výklad  
o kamenících a kamenické práci. Násled-
ně se vydáme na prohlídku a budeme po-
kračovat tam, kde jsme posledně skonči-
li – v rohu hřbitova. Podél hřbitovní zdi 
společně projdeme sekci označenou v plá-
nech písmenem S. Zde jsou mj. pochová-
ni první sládek litovelského pivovaru pan 
Josef Elleder nebo známý zápasník Gustav 
Frištenský. Vzpomínky a připomínky pa-
mětníků jsou vítány. 
Sraz účastníků je ve 14 hodin u vstupní 
brány litovelského hřbitova. Tam i zpět se 
můžete dopravit autobusem, který pravi-
delně v sobotu jezdí na hřbitov ze zálivu 
naproti autobusovému stanovišti v 13.53 
hodin se zastávkami Litovel, Palackého 
a Chořelice. Po skončení akce (přibližně  
v 15.30 hodin) je zajištěna i zpáteční do-
prava. Věříme, že ti, kteří v uvedený den 
pojedou na hřbitov autobusem za jiným 
účelem, se na nás nebudou skrz pozdější 
odjezd zlobit. 

Výlet na Konicko
24. května
V sobotu 24. května se vydáme na Konic-
ko. Autobusový zájezd je již plně obsa-
zen. Už teď proto avizujeme, že v sobotu  
28. června budeme pořádat další zájezd. 
Bližší informace o jeho přesném progra-
mu budou známy ve druhé polovině květ-
na. 

Robert Najmann

Tři květnové akce muzejní společnosti
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Kniha na tento měsíc

Prodaná / Zana Muhsenová a Andrew Crofts

Litovelské ulice

ČERVENSKÁ
základem pojmenování Červenské ulice je 
název obce Červenka, jejímž směrem ulice 
vede. Červenka leží jeden kilometr severně od 
města Litovle, při silnici z Litovle do Uničova  
a při železniční trati Olomouc – Praha, ze které 
odbočuje regionální dráha Červenka – Litovel, 
Senice na Hané, Prostějov. 
Ulice Červenská se nachází na severu města, 
odbočuje z ulice Žerotínovy směrem na Hrázka.
V roce 1893 dostala spolu s dnešní ulicí Suši-
lovou název Nádražní. roku 1900 se Nádražní 
přejmenovala na Sušilovu. Toto pojmenování 
bylo nejspíš zavedeno pouze pro dnešní rozsah 
Sušilovy ulice a zbývající část si název Nádražní 
ponechala až do roku 1930, kdy dostala jméno 
Červenská. Během 2. světové války byl užíván 
název obce Červenka v němčině ve spojení  
s německým – gasse.
Proměny názvu: Nádražní (1893)  Červen-
ská (1930)  Schwarzbachergasse (1940)   
Červenská (1945)

ČS. ARMÁDY
Název ulice vychází ze skutečnosti, že v této uli-
ci byly postaveny bytové domy pro příslušníky 
československé armády.
Ulice Čs. armády se nachází ve východní vi-
lové čtvrti, kde tvoří spojnici ulic Sochovy  
a Šmakalovy. 
Název získala v 50. letech, v době své výstavby. 
Ta započala v roce 1953, kdy vojenská správa 
získala pozemky a postavila zde byty pro své 
příslušníky. Jediná změna, kterou název pro-
dělal, přišla v roce 1993, kdy se v souvislosti se 
vznikem České republiky změnilo jméno ulice  
na Čs. armády.
Proměny názvu: Čsl. armády (1958)  Čs. ar-
mády (1993)

ČIHADLO
Název Čihadlo vznikl odvozením z německé-
ho výrazu Vogelstang (der Vogel – pták, die 
Stange – tyč, bidlo). V češtině slovo čihadlo 
vychází z podstatného jména čižba, kterou se 
rozumí lov drobných ptáků pomocí nejrůzněj-
ších loveckých technik. Čižba je zase odvozena 
od slovesa číhat, které sloužilo i jako ptáčnický 
termín. V našem případě se v místech takto po-
jmenovaných nečíhalo na ptáky, ale konaly se 
zde závody litovelské ostrostřelecké společnosti 
ve střelbě na ptáka. Terčem byl v tomto případě 
dřevěný pták připevněný na tyči ve výšce 5–10 
metrů. Střelbu ku ptáku nahradila v 17. století 
střelba královská na terče. 
Ulice nazývaná odpradávna jako Čihadlo se 
odpojuje z křižovatky ulic 1. máje a Palackého 
v místech výjezdu z historického jádra měs-
ta a tvoří část východního „obchvatu“ centra  
s navazující ulicí Studentů a Kollárovou. 
První písemné zmínky, ve kterých se objevuje 
výraz Vogelstang, později Vogelstand, pochází 
již ze 16. století. Název zůstal zachován dodnes. 
Proměny názvu: Vogelstang  Vogelstand 
(1893)  Čihadlo (1900)  Bei der Vogelstan-
de (1940)  Čihadlo (1945)                    I. Kubíčková

Knihovna Chořelice
 knihovnice: Květoslava Hadačová
 otvírací doba: úterý 16–18 hodin
 Knihovna se nachází kousek za návsí,  
v jediném panelovém domě v obci.

Práci knihovnice v místní pobočce lito-
velské knihovny jsem začala vykonávat na 
začátku října roku 2013. Protože knihov-
na v obci nebyla delší dobu v provozu, 
bylo a je docela těžké znovu naučit čtená-
ře do knihovny chodit. V dnešní hektické 
a uspěchané době si jen málokdo najde 
čas na čtení a na knihy vůbec. Je pravda, 
že i já, dokud jsem byla zaměstnaná, jsem 
vyšetřila čas pouze na přečtení časopisů, 
protože  zahrada, velký dům a rodina za-
plnily veškerý můj volný čas.
Po znovuotevření knihovny do ní našly 
cestu nejprve malé děti, které bydlí přímo 
v domě. Pomohlo tomu i to, že v zimních 
měsících byla venku brzy tma a nevlídno. 
Děti přišly do knihovny vlastně také tro-
chu ze zvědavosti. Téměř všechny se znaly 
buď ze školy, ze hřiště nebo ze svého spo-
lečného bydliště. Byly sdílné, takže jsem 
se brzy dozvěděla, kterému je kolik let, do 
které kdo chodí třídy, kdo hraje na klavír... 
S těmi úplně malými jsme společně četli 
první jednoduchá slova a věty z obrázko-
vých knížek pro nejmenší.
Získat v obci nové čtenáře z řad dospě-
lých se ale nedaří, je to nesnadný a skoro 
nesplnitelný úkol. Proto bych chtěla vyu-
žít této příležitosti a pozvat občany obce 
Chořelice do místní knihovny. K vypůjče-
ní je zde celkem asi 1 000 knih, k dispozici 
je bezplatný internet, časopis Svět ženy.

Soupis knih, které jsem v poslední době 
přečetla se pomalu rozrůstá. Když se za-
myslím nad tím, kterou z těch přečtených 
bych chtěla čtenářům Litovelských novin 
doporučit, která mě nejvíce zaujala, je to 
kniha od Zany Muhsenové a Andrewa 
Croftse Prodaná. 
V knize je popsán skutečný příběh dvou 

dívek, Zany a Nadije, které se narodily  
a vyrostly v Anglii. V červenci roku 1980, 
když bylo sestrám 16 a 15 let, oznámil jim 
otec, že mohou jet na prázdniny do země 
svých předků. Dívky ani v nejmenším ne-
tušily, co je čeká. Jaký je pravý účel  údaj-
ného prázdninového výletu pochopily 
až po příjezdu do Jemenu. Zde jim bylo 
oznámeno, že jsou vdané za muže, které 
nikdy předtím neviděly. Obě byly zavle-
čeny do zapadlé horské osady, znásilněny, 
oblečeny do tradičních arabských oděvů  
a doslova zotročeny. Teprve po osmi le-
tech života v podmínkách nevýslovného 
ponížení se jejich matce podařilo vybur-
covat veřejné mínění. Zaně se poštěstilo 
vysvobodit z nedobrovolného manželské-
ho svazku za cenu ztráty dítěte, které mu-
sela zanechat v Jemenu. Vrátila se do Ang-
lie a snažila se všemi dostupnými způsoby 
pomoci osvobodit i svou sestru Nadiu.
Svět byl šokován, když se koncem osmde-
sátých let v tisku objevily zprávy o dvou 
sestrách, které jejich otec prodal do otroc-
tví. V roce 1991, rok po návratu do rodné 
Anglie, se Zana Muhsenová rozhodla zve-
řejnit svůj příběh. S pomocí novináře An-
drewa Croftse vydala knížku pod názvem 
Prodaná. Během krátké doby byla přelo-
žena do dvou desítek jazyků. Za svou od-
vahu a vytrvalost si Zana Muhsenová zís-
kala sympatie celého civilizovaného světa. 

Květoslava Hadačová

 

kompletní servis autoskel 
čištění interiérů, renovace laků  

leštění světlometů 
 

Javoříčská 1313/6a, Litovel  
tel.: 585 154 631, 724 158 043 

iNzerce
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BRŠLICE KOZÍ NOHA
Vytrvalá bylina, která na zahrádkách patří  
k nejobtížnějším plevelům, má výrazně léčivé 
účinky. Oddenek s mladými listy se užívá ve for-
mě odvaru. Pomáhá proti alergiím, uvolňuje při 
křečových bolestech břicha, harmonizuje práci 
střev. Největší význam má pro revmatiky, proto-
že pomáhá vylučovat z těla soli kyseliny močové  
a chloridy. rozdrcené listy pomáhají jako obkla-
dy na bolavé klouby. mladé listy se používají při 
přípravě polévek a salátů.

ČESNÁČEK LÉKAŘSKÝ
Nať této vytrvalé byliny se užívá obvykle ve for-
mě prášku, méně často ve formě nálevu. Působí 
dezinfekčně na dýchací cesty a močový měchýř. 
zlepšuje spalování tuků, pomáhá při poruchách 
jater a slinivky. zevně pomáhá při zánětech v úst-
ní dutině a při paradentóze.

HLUCHAVKA SVKRNITÁ
Nálev z květu hluchavky harmonizuje menstru-
aci, zabraňuje nadměrnému krvácení, má proti-
zánětlivý účinek, chrání sliznice trávicího traktu 
a tlumí průjmy. Při léčbě hemeroidů se přidává 
do koupelí, podporuje i hojení ran a popálenin. 
Stejné účinky má hluchavka bílá a nachová.

Svět očima bylinkáře – i malá rostlinka má své jméno a poslání 
Slunečný podvečer na začátku dubna. 
Procházíme se v okolí Doubravky. Kde 
já vidím trávu, rozlišuje můj průvodce 
desítky bylin. Zná jméno každé z nich, 
její léčivé účinky i způsob, jak ji připra-
vit. 
„Čím víc pronikám do světa bylinek, 
tím víc zjišťuju, že skoro nic neznám. 
Možností je tolik, a my využíváme jen 
dvacetinu toho, co naši předkové,“ říká 
Vladimír Vytásek. Léčivým rostlinám se 
věnuje už třicet let a dnes patří mezi nej-
uznávanější bylináře v naší zemi.

Na domě máte znak s růží stolistou, je to 
Vaše oblíbená bylina. Proč?
Růže stolistá je úžasná bylina se široko-
spektrálním působením. Do napoleon-
ských válek to byla v klášterních zahra-
dách léčivka číslo jedna, ale pak se na ni 
pozapomnělo. Léčí angíny, žaludeční vře-
dy, odvar účinkuje při průjmu a hojí rány, 
nálev pomáhá při psychických potížích... 
Je hodně velká a kvete jen tři týdny, proto 
dnes možná není tak běžná.
Každý bylinkář, a vlastně každý člověk, má 
své oblíbené bylinky, které používá. Každý 
je totiž naladěný na jiné vibrace.

Je tedy možné, že nemocný potřebuje  
k vyléčení jiné bylinky, než se obecně do-
poručují?
Mezi člověkem a bylinkou musí být har-
monie, takové splynutí, musí ji mít rád.  
A každý člověk je jiný. Pokud se někdo  
v knize dočte, že nějaká bylinka je nejlep-
ší, ale ona mu nebude sympatická, nebude 
na něj mít ten účinek.

A pokud někdo v léčivé účinky byliny 
nevěří...?
Tak mu nepomůže. Aby se člověk skuteč-
ně vyléčil, musí bylinku přijmout na všech 
rovinách, nejen fyzickým tělem. A to bez 
důvěry nejde.

A co chemicky vyráběná léčiva? Nejsou 
tedy účinnější? K nim člověk vztah na-
vazovat nemusí.
Já neznám nikoho, koho by prášky skuteč-
ně vyléčily. Ty jenom potlačí příznaky.
Například smutek škodí plicím, strach 
ledvinám, hněv játrům a podobně. Pokud 
bude člověk hněvivý, játra si práškem ne-
vyléčí.
Bylinka pomůže skutečně, ale chce to čas.  
A člověk musí být sám aktivní. Je proto 
daleko lepší, pokud si rostlinky nasbírá 
sám. Poprosí je, řekne, co potřebuje, a po-
děkuje jim. Pokud vím, že bylinky někdo 
nepozná, část mu jich dám, ale zbytek si 
musí nasbírat sám, ať má alespoň nějakou 
aktivitu.

Říkáte, že léčení bylinkami vyžaduje čas. 
Jak dlouhý?
Problém je, že lidi spěchají a chtějí být 
uzdraveni okamžitě. Neuvědomují si, že 
nemoc taky nedostali hned. Vznikala po-
stupně tím, že člověk dělal něco špatně, 
nebyl v harmonii s vesmírem a přírodou. 
Proto bylinka taky potřebuje delší dobu 
na léčení. Aby mu pomohly, měl by člo-
věk pít bylinné směsi aspoň 5–6 týdnů. 
Nestačí uvařit si jednou čaj nebo, pokud 
jedna léčivka hned nezabere, přeskakovat  
z jedné bylinky na druhou.

Měly by se bylinky sbírat v nějakou kon-
krétní dobu?
Ano. Obecně se to nedá říct, ale nějaká 
pravidla jsou. Třeba siličnaté rostliny by 
se měly sbírat po ránu nebo v noci, proto-
že slunce z nich ty silice vytáhne. Naopak 
kopřiva nebo černý bez jsou nitrofilní 
rostliny, rostou na dusíkem obohacených 
půdách. Když je někdo sbírá po ránu ve 
stínu, obsahují hodně dusičnanů, které se 
po tepelné úpravě přemění na dusitany  
a ty mohou poškodit játra. Proto by se 
kopřivy měly sbírat odpoledne nebo večer 
za slunečného počasí.

Jak bylinky uchovat?
Bylinky by měly zůstat v celku a teprve 
před použitím se podrtit. Tak v nich zů-
stane léčivost i vůně. Pokud chce člověk 

bylinku používat delší dobu, je dobré udě-
lat si tinkturu a užívat ji po kapkách. By-
linky naložené ve více než 40% lihu vydrží  
a mají stejný účinek i po pěti letech. Navíc 
z nich alkohol vyloučí i látky, které nelze 
získat jen tepelnou úpravou. 
Kupovat bylinky v obchodě je ošidné. Po-
kud je seče kombajn, rozdrtí je a ony ztrá-
cejí účinnost. Navíc se na bylinky dává 
dvouletá záruční doba, většina z nich ale 
už po roce ztrácí účinky.

Čas od času bývá populární nějaká rost-
lina, jíž se přisuzují velké účinky.
Teď jsou v módě zahraniční byliny, třeba 
čínské, o kterých se říká, že jsou účinnější. 
Je pravda, že naše bylinky potřebují delší 
čas, zase ale nemají vedlejší účinky. 
Bylinky, které užíváme my, by měly pochá-
zet ze stejného klimatu, v jakém je Česká 
republika. Třeba i ze Severní Ameriky.
Bohužel se stává, že jakmile je nějaká rost-
lina populární, podlehne komerci a pro-
dejci zveličují její účinky. Marihuana dřív 
byla zakázaná, dnes je několik výrobců lé-
čiv z konopí. Ona je skutečně účinná třeba 
na astma nebo některé kožní nemoci, ale 
ne na všechny, jak tvrdí prodejci. Přitom 
se zapomíná na řepík, heřmánek a další 
tradiční byliny, kterými se lidé léčili po 
staletí.

Může se člověk bylinkami předávkovat?
Jak kterými. Některé jsou jemnější, třeba 
vřes, který se může užívat i dva měsíce. 
Pokud se ale bylinky užívají nepřetrži-
tě, tělo si na ně zvykne a už nepomáhají. 
Proto je dobré střídat je po měsíci, šesti 
týdnech.

Doporučená literatura

 Josef zentrich: Věčně zelené naděje
 Josef zentrich: Třetí cesta ke zdraví
 Jaroslav Kresánek: atlas liečivých rastlín 
a lesných plodov
 Jaroslav Kresánek: Príručný atlas liečivých
 rastlín 
 antonín Příhoda: Léčivé rostliny
 Pavel Valíček: Léčivé rostliny Číny a Vietnamu 
(2 díly, řada zde uvedených rostlin se vyskytuje 
i v Čr)
 Pavel Váňa: rady bylináře Pavla (3 díly)
 Pavel Váňa: Léčivé houby podle bylináře Pavla
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POPENEC OBECNÝ
modře kvetoucí plazivá trvalka má širokospek-
trální účinky. Nálev z kvetoucí natě pomáhá při 
potížích dýchacích, s močovými cestami a zažívá-
ním. Tlumí průjmy, zlepšuje trávení, detoxikuje 
a ochraňuje játra. Výrazně tlumí záněty v těle. 
zevně se používá do koupelí na špatně se hojící 
rány a kožní vyrážky. mladá nať se přidává do 
polévek či pomazánek.

ZBĚHOVEC PLAZIVÝ
Květ této vytrvalé byliny z čeledi hluchavkovitých 
se užívá ve formě nálevu. Snižuje vysoký krevní 
tlak, působí proti bolestem žaludku a trávicího 
ústrojí. Při vnějším užití pomáhá proti revmati-
smu.

Vladimír Vytásek
 bylinkář z Litovle
 Bylinkám se věnuje od roku 1985.
 absolvoval několik týdenních kurzů o léčiv-
kách u pana Josefa a. zentricha, mUDr. rNDr. 
Petra Nohela a Pavla Váni, aromaterapii u paní 
Barbory Novákové a u několika dalších léčitelů.
 Pravidelně přispívá do časopisů regenerace  
a  receptář a na patery webové stránky zaměře-
né na léčivé rostliny.
 Svými přebytky sazenic léčivek zásobuje 
botanické zahrady v Olomouci a v Prostějově, 
sazenice i semena dodává také na celostátní vý-
měnnou burzu, která se koná dvakrát ročně při 
bylinkových víkendech v Těšíkově.
 Od roku 2000 pořádá přednášky o léčivých 
rostlinách pro veřejnost.
 Působí jako lektor víkendových kurzů, kde 
účastníky učí poznávat místní léčivky rostoucí  
v přírodě, seznamuje je s jejich přípravou a pou-
žitím při nemocech.
V letošním roce se uskuteční tyto kurzy:
16.–18. 5. Popice u znojma
pořadatelka: ing. Jela Brychtová, e-mail: alej.
alej@centrum.cz, tel.: 723 926 331
20.–22. 6. Těšíkov u Olomouce
pořadatelka: Jana Víťazková, e-mail: slon1@vol-
ny.cz, tel.: 732 349 939
1.–3. 8.  malá morávka v Jeseníkách 
pořadatelka: zdenka Hanslíková, e-mail: zden-
ka.hanslikova@seznam.cz, tel.: 737 712 412
29.–31. 8. Popice u znojma  
pořadatelka: ing. Jela Brychtová (viz výše)
12.–14. 9. Těšíkov u Olomouce
pořadatelka: Jana Víťazková (viz výše)
Další kurzy jsou v jednání u pořadatelů a termín 
zatím není znám.
 Na soukromé poradenství nemá pan Vytásek 
z časových důvodů prostor. zájemci ale mohou 
využít poradnu pro veřejnost v časopise re-
ceptář. Stačí napsat na e-mail receptar@vyber.
cz a do předmětu uvést Dotaz, bylinář. Otázky 
týkající se léčení bylinami či jejich pěstování atd. 
přepošle redaktorka panu Vytáskovi a on na ně 
odpoví v následujícím čísle časopisu. 

S jakými potížemi lidé nejčastěji vyhle-
dávají bylinkáře?
S psychickými problémy a s nemocnými 
ledvinami. Nemoci ledvin souvisí se stra-
chem, špatnými mezilidskými vztahy...
Já ale doma poradnu moc neprovozuji. 
Chodím do zaměstnání, takže na to ne-
mám tolik času. Pro mě je důležitá lektor-
ská činnost. Chci lidem umožnit, aby se 
sami naučili bylinky poznávat a pracovat  
s nimi a mě aby nepotřebovali. Nejlépe by 
měl být v každém městě bylinář, který by 
pomáhal okruhu tak padesáti lidí. Jinak 
by byl zahlcený. 
Mívám třídenní nebo týdenní kurzy, to už 
teď v republice skoro nikdo nedělá.

V Litovli ale kurzy nemáte.
Tady o to zájem nijak zvlášť není. Jezdí si 
ke mně pro bylinky lidi z Bratislavy, Plzně, 
Brna, ale odsud moc ne. V Litovli máme 
pět lékáren. Bylinkám lidi příliš nevěří, 
vystačí si s umělými léčivy.

Jaká byla Vaše cesta k bylinářství? 
Léčivými rostlinami jsem se začal více 
zabývat v roce 1985, kdy jsem onemoc-
něl žaludečními vředy a stál před volbou, 
zda se léčit antibiotiky, nebo přírodně. Má 
nechuť k chemii mě dovedla k bylinám  
a za pomoci heřmánku, řepíku a meduň-
ky jsem si vředy vyléčil. Od té doby jsem 
začal pěstovat léčivky na své zahrádce, 
zkoušel různé recepty, chodil na před-
nášky o léčivkách a četl mnoho knih. Měl 
jsem i štěstí na dobré učitele.
Nějaké dispozice jsem zřejmě zdědil taky 
po prababičce, kterou jsem neznal a o níž 

jsem se dozvěděl až později. Jmenovala se 
Františka Crháková a pocházela z Nové 
Vsi. Dožila se 93 let a nikdy nepotřebo-
vala lékaře. Když měla v 85 letech bércové 
vředy a doktor k ní přišel, řekl jí, že už je 
stará a nic jí nepomůže. Tak ho vyhnala  
a vyléčila se sama pomocí jílu, slézu a dal-
ších bylin. Vyléčila mnoho lidí, kteří ji vy-
hledávali se svými zdravotními problémy.

Uvádíme zde několik bylin, z nichž ně-
které lidé považují dokonce za plevel, 
a představujeme jejich léčivé účinky. 
Pojďme se na to ale podívat z druhé 
strany. Mám před sebou list kakostu 
smrdutého, který prý pomáhá ženám 
otěhotnět. Existuje něco i na mužskou 
plodnost?
Třeba kotvičník, Maralův kořen... Důle-
žité ale je, aby se muži vyhýbali ženským 
hormonům, a ty jsou dnes skoro všude. 
Dosti škodlivé jsou v tomto směru plasty, 
také spreje a deodoranty. A pozor – žen-
ské hormony jsou také ve chmelu! Pro 
ženy je proto pivo dobré, ale muži by měli 
zvolit raději červené víno.

A co třeba bylinky na zlepšení nálady?
Obecně to jsou bylinky, které obsahují 
endorfiny. Povzbuzující účinky má třeba 
Maralův kořen, šišák bajkalský, meduňka, 
šanta citronová, srdečník... Není ale nut-
né pít jen čaj. Rozradostňující je i barva, 
hlavně oranžová, jako má třeba měsíček. 
Náladu zlepší i voňavé květiny – třeba 
růže stolistá nebo aloisie citronová. Důle-
žité opět je, aby byla bylinka člověku sym-
patická. Pak ji stačí jen pohladit, splynout 
s ní a je to stejně účinné.
Člověk by měl také víc děkovat, než prosit. 
Lidé totiž stále něco chtějí, namísto aby dě-
kovali a byli spokojeni s tím, co mají.       hk

Bylinky uvedené na této dvojstraně jsou 
náhodným výběrem z těch, které jsme při 
své procházce našli v okolí Doubravky. Je-
jich fotografie naleznete na str. 20.

Názvosloví aneb Co je co

nálev – Dvě čajové lžičky sušené či čtyři čajové 
lžičky čerstvé bylinky zalijeme horkou vodou, 
necháme 10 –20 minut luhovat a přecedíme. Při-
pravují se tak zejm. květy, listy a natě.
odvar – Bylinka se vloží do vody, která se přivede 
k varu, který má trvat kolem 10–15 minut, načež 
se odvar nechá odstát. Připravujeme jej nejčastěji 
z kořenů či plodů, rovněž z bylin obsahujících kře-
mičitany (např. přeslička, truskavec atd.).
macerát – Připravuje se ze slizovitých bylin  
(např. divizna). Ty se nechají přes noc vyluhovat 
ve studené vodě, poté se mírně zahřejí (asi na 
 40 °c) a macerát je připraven k pití.

Kde není myšlenky, nebude činu. 
Naplň proto svůj mozek vznešenými ideály, 

zrodí se z nich velké činy.   
(Vivékánanda)
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Městský klub Litovel
1. 5.–31. 7., prostory Tic při mK Litovel, PO–PÁ 9–17, SO 9–15, ve státní  
svátek otevřeno v 9–13 hodin, vstupné dobrovolné
VÝSTAVA DĚTSKÝCH LEPOREL A DŘEVĚNÝCH KOSTEK  k vidění budou  
leporela a kostky v proměnách času od první republiky až po současnost ze 
sbírky pana Petra Lindušky

6.–31. 5., Výstavní síň mK Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17, PÁ, SO 10–13 
hodin
VÝSTAVA ZUŠ LITOVEL  výstava prací žáků zUŠ, vernisáž: v pondělí 5. 5.  
v 17 hodin

út 6. 5., Velký sál záložny v Litovli, 10 hodin, vstupné: 40 Kč 
MÍŠA RŮŽIČKOVÁ – BEZPEČNĚ PŘES CESTU  pořad, kde si děti zacvičí  
a zazpívají s míšou; pro děti z mŠ a i. stupně zŠ, včetně veřejnosti 

út 6. 5., Velký sál záložny v Litovli, 19 hodin, vstupné: v předprodeji 1.–6. řada 
250 Kč, od 7. řady 200 Kč, na místě 1.–6. řada 300 Kč, od 7. řady 250 Kč 
DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE – MARATONIKA TOUR 2014  jedineč-
ný koncert v rámci turné maratonika, sestava špičkových hudebníků představí 
novinky z cD i starší skladby; složení: filip Jelínek, robert Balzar, míra chyška, 
Jiří Slavíček a Dan Bárta 

ne 11. 5., Velký sál záložny v Litovli, 18 hodin, vstupné: 80 Kč
KLASIKA (V) POPU  koncert pěveckého sboru SeNzaKOrD Litovel, jako host 
vystoupí soubor bicích nástrojů SOLO STicKS Litovel pod vedením Viktora Kor-
duljaka; v programu zazní výběr populárních melodií; koncert řídí Hana Kaš-
tanová

út 13. 5., Koncertní sál mK Litovel, 19 hodin, vstupné: v předprodeji 100 Kč, 
na místě 150 Kč
S VORVANĚM DO BULHARSKA  zábavný pořad s Bobem Kleplem, večerem 
provází michal Herzán; povídání o filmu Účastníci zájezdu, o arménii, působení 
v divadlech a dalších zážitcích

so 17. 5., Velký a malý sál záložny v Litovli, 16 hodin, vstupné: v předprodeji 
dospělí 200 Kč, děti do 12 let 50 Kč, na místě dospělí 260 Kč, děti do 12 let 50 Kč
KDYŽ HUDBA POMÁHÁ  charitativní akce; vystoupí: Lunetic, martin Šafařík, 
Vypsaná fixa, Jarda Plšek, Notion Deepest, anndy, reckless Driving, Skyn’hell; 
pořadatel: fc Galaxy Litovel
(předprodej vstupenek v knihkupectví pana Lindušky na náměstí Přemysla 
Otakara v Litovli)

PŘIPRAVUJEME
14. 6. HaNÁcKÉ BeNÁTKY 2014 
(Koblížci, aneta Langerová, fast food Orchestra, Desmod, Voxel, módní pře-
hlídka Luďka Hanáka, marie rottrová s kapelou, clou, ohňostroj, jarmark, 
atrakce pro děti zdarma…) 
5. 6. VÍŠ PŘece, Že NeSLYŠÍm, KDYŽ TeČe VODa 
(tři divadelní komediální příběhy, hrají: Naďa Konvalinková, Květa fialová, Petr 
Nárožný, Václav Vydra, Libuše Švormová…)
19. 6. HUrVÍNeK mezi OSLY – DiVaDLO SPeJBLa a HUrVÍNKa
(loutkové představení pro děti)
27. 6. fOLKOVÉ POmOraVÍ
(minifestival)

 Předprodej: 
Turistické informační centrum při Městském klubu Litovel
náměstí Přemysla Otakara 762, Litovel  (v budově Záložny)
tel.: 585 150 499  nebo 775 339 098, e-mail: nepustilova@mklitovel.cz

5 Dan Bárta představí nové album
Večer 6. května se uskuteč-
ní koncert českého zpěváka 
Dana Bárty s kapelou Illustra-
tosphere. Do Litovle zavítají  
v rámci turné Maratonika tour 
2014 k nově vydanému CD.
Dan Bárta patří se svým ši-
rokým rejstříkem žánrů mezi 
nejvýraznější muzikanty české 
hudební scény. Mimo jiné je 
výborným textařem, fotogra-
fem a hercem (hrál ve filmech 
Kytice, Výlet). Začínal ve sku-
pině Tom Sawyer, ale první 
výrazný úspěch přišel až za 
jeho působení v kapele Alice. 
V polovině devadesátých let 
si zahrál v muzikálech Jesus 
Christ Superstar a Evita. Poté 
začal pracovat se skupinou 

J.A.R., vznikly hity jako Bul-
haři, Jsem pohodlný, Slim Jim 
a další. S kapelou J.A.R. kon-
certuje stále. Je držitelem celé 
řady různých ocenění a mno-
ha Andělů. 
Po pěti letech přichází Dan 
Bárta & Illustratosphere s no-
vým albem. Nenechte si ujít 
jedinečný koncert v rámci 
Maratonika tour 2014. Se se-
stavou špičkových hudebníků 
představí Bárta horké novin-
ky i staré skladby v novém 
kabátě. Filip Jelínek, Robert 
Balzar, Míra Chyška a Jiří Sla-
víček v čele s charismatickým 
frontmanem předvedou jistě 
nezapomenutelný hudební zá-
žitek.                   MK

S Bobem Kleplem nejen o divadle
S vorvaněm do Bulharska se 
jmenuje zábavný pořad s Bo-
bem Kleplem. Bohumila Klep-
la znalo mnoho let především 
divadelní publikum, v posled-
ním desetiletí se však díky 
řadě televizních úloh zapsal do 
povědomí mnoha diváků. 
Rodák z Moskvy se chtěl stát 
filmovým režisérem, ale nako-
nec se rozhodl pro studium na 
DAMU. Po začátcích v divadle 
v Chebu účinkoval v divadel-
ním spolku Kašpar, v Divadle 
Komedie a Divadle Na zá-
bradlí. Na zviditelnění Boba 
Klepla má podíl režisér Karel 
Smyczek, který ho obsadil do 
seriálu To jsem z toho jelen. 
Mohli jsme jej vidět mimo jiné 
ve filmech Oběti a vrazi, Pu-
pendo, Jak básníci neztrácejí 
naději, v televizních seriálech 

Místo nahoře, Místo v živo-
tě, Dobrá čtvrť nebo ve filmu 
Snowborďáci. 
V roce 2006 ztvárnil roli otce 
Jolany (Anna Polívková) 
ve filmu Účastníci zájezdu.  
O natáčení tohoto filmu, o Ar-
ménii, působeních v divadlech 
a dalších zážitcích bude v po-
řadu, který uvedeme v úterý 
13. května také řeč. Pořadem 
provází herec, scénárista, pro-
ducent, moderátor a publicista 
Michal Herzán.                    MK
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Van Gogh či Magritte po litovelsku
V pondělí 5. května bude ve 
Výstavní síni MK zahájena 
výstava výtvarných prací ab-
solventů ZUŠ. Jak v našem 
rozhovoru prozradily jejich 
učitelky Michaela Linhartová 
a Svatava Hoffmannová, na-
bídne akce nejedno překva-
pení.

Kdo se na výstavě představí?
Představí se naši žáci, kteří le-
tos absolvují na prvním stupni 
základního uměleckého vzdě-
lání – tedy děti ve věku kolem 
13–15 let, které ukončují první 
stupeň, aby mohly pokračovat 
na stupni druhém. 
Letos máme rekordní po-
čet absolventů, a to jedenáct. 
Pro tento počet byla výstava  
v rámci absolventského kon-
certu žáků hudebního oboru 
nemyslitelná, proto jsme už 
na začátku minulého školního 
roku rezervovali termín ve Vý-
stavní síni Městského klubu.

Jakým výtvarným techni-
kám, které na výstavě uvidí-

me, se žáci ZUŠ věnují?
Žáci využívali klasických tech-
nik, jako je malba, kresba, ke-
ramika..., ale můžete se těšit  
i na fotografické práce, linoryt, 
origami a ryté reliéfy na sádro-
vých destičkách.

Jaká díla se na výstavě objeví?
Všichni žáci měli společné 
téma, a to práci s uměleckým 
dílem. Vybrali si dílo, které 
měli co nejvěrněji zachytit  
a zpracovat v co nejpodobnější 
technice, v jaké bylo původně 
vytvořeno. Dále se pokusili vše 
zopakovat ve fotografickém 
podání a poté vytvářeli para-
frázi (tedy posun myšlenky) 
na danou tematiku vybrané 
práce.
Druhá část absolventských 
prací je volně vybrané téma 
každého žáka. Mimo jiné uvi-
díte kresby a fotografie zvířat, 
pohádku zpracovanou v ko-
miksu, oděv, abstraktní tvor-
bu a dokonce i prvky akčního 
umění...     

hk

Je neuvěřitelné, jak rychle 
uběhl další rok a je tu opět 
celoměstská akce Hanácké Be-
nátky. Spousta hudby, zábavy, 
programů pro děti i dospě-
lé, to je největší akce, kterou 
již dvanáctým rokem pořádá 
Městský klub Litovel. 
I v letošním roce jsme se sna-
žili vytvořit program tak, aby 
se bavily všechny věkové kate-
gorie. Plány nám sice maličko 
narušila plánovaná rekon-
strukce náměstí, ale ani to pro 
nás není překážkou a o Hanác-
ké Benátky vás neochudíme. 
Naopak, rozšíříme program  
o lety vrtulníkem nebo oslavu 
výročí železnice. 
Hlavní program bude vypl-
ňovat mnoho známých osob-
ností. Starší generace si jistě 
přijde na své při poslechu pís-

niček Marie Rottrové s kapelou  
a Aneta Langerová určitě také 
zaujme. Pro mladší návštěv-
níky jsou připraveny rockové 
kapely Desmod, Clou, ska-
-reggae uskupení Fast Food 
Orchestra a pop-punková ka-
pela Koblížci, která stejně jako 
hudebník Voxel jistě nadchne 
všechny přítomné slečny. Pá-
nové bezpochyby ocení pohled 
na modelky, které stejně jako 
loni předvedou slušivé modely 
návrháře Luďka Hanáka. Pro 
děti nebude chybět program  
v podání Divadla Studna ani 
nafukovací atrakce. 
To všechno a ještě mnohem víc 
na vás čeká v sobotu 14. června 
od 10 hodin v Litovli. Doufá-
me, že si i tentokrát vyberete  
z programu svého favorita  
a přijdete se podívat.                 MK

Hanácké Benátky se blíží

Vážení milovníci a příznivci 
knížek a starých hraček,
zveme Vás na akci, která Vás 
zavede přímou cestou do Va-
šich dětských let. V našem in-
formačním centru totiž otvírá-
me výstavu leporel a dětských 
hracích kostek. Obojí pochází 
ze sbírek Petra Lindušky, který 
je sbírá několik let. 
Leporela pocházejí nejen  
z doby poměrně nedávné (ale 
vlastně pro někoho již z doby, 
kterou nezná, protože novodo-
bá leporela z 90. let a pozdější 
ve sbírce nejsou), tak z časů, 
kdy se ještě rodičům vykalo. 
Máme zde zastoupena lepore-
la prvorepubliková s nádher-
nými barvotiskovými obrázky 
čertíčka Marbulínka, zvířátek 
a podobně, přes zlatou éru dět-
ské knihy v šedesátých letech 
minulého století, kdy naše re-
publika byla světovou velmocí 
ve vydávání a provedení dět-
ských knih, až do roku 1989, 
kdy se již projevil konzumní 
duch společnosti i na knihách. 
Nejvíce je zastoupeno nakla-
datelství Albatros, SNDK, 
Panorama, Orbis, Mladé letá. 
Zvláštní oddíl je věnován tzv. 
POP-UP Books, což není nic 
jiného, než rozkládací leporela 

s mnohdy pohyblivými obráz-
ky. Největším průkopníkem 
byl a světového věhlasu došel 
malíř Vojtěch Kubašta, jehož 
dětské knihy byly přeloženy  
a vydávány snad ve všech svě-
tových jazycích. Jejich ukázky 
zde tedy najdete také.
Dětské kostky jsou podob-
ného stáří, taktéž od 20. let 
minulého století do konce so-
cialistické éry. Obrázky jsou 
podobné jako u leporel, styl se 
měnil zcela adekvátně se vku-
sem dětí a požadavky té které 
doby. Nejpopulárnější jsou 
asi kostky s obrázky Marie Fi-
-scherové-Kvěchové, které na 
výstavě zcela jistě poznáte. 
Leporela i kostky jsou různé-
ho stáří a také v různém sta-
vu. Sběratel neoplývá příliš 
finančními prostředky, přesto 
se snažil připravit pro Vás vý-
běr toho nejzajímavějšího, co 
bylo u nás vydáno. Některé 
knížky si budete moci prolis-
tovat a vzpomenout na doby 
svého dětství či mládí.
Doufáme, že se Vám výstava 
bude líbit, k čemuž dozajista 
přispěje i zajímavé aranžmá  
v podání paní Rosmannové.
Výstava bude zpřístupněna od 
1. 5. do 31. 7.                         TIC

Leporela – výstava nejen pro děti

Vojtěch Grossmann (14 let): Aztécký kalendář, reliéf rytý do sádrové 
destičky
Na svém díle autor pracoval na naše podmínky neuvěřitelně dlouhou dobu  
a výsledek je obdivuhodný. začal s ním minulý rok, kdy ho motivovala technika, 
kterou jsme si vyzkoušeli v hodině výtvarné výchovy – egyptské reliéfy. způsob 
tvorby ho natolik zaujal, že začal volně pracovat na aztéckém kalendáři. Do kon-
ce školního roku jej nestihl dokončit, takže na něm pracoval ještě letos. Tento rok 
je zároveň jeho závěrečný, rozhodli jsme se tedy, že kalendář bude součást jeho 
absolventské práce.
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Muzika našeho kraje  RECKLESS DRIVING 

žánr: grunge
rok založení: 2012
členové: 
matěj Vymazal (zpěv, sólová kytara)
Jiří Štencl (basová kytara)
Pavel richter (bicí)
nejbližší vystoupení:
17. 5. Když hudba pomáhá, Litovel
webové stránky:
bandzone.cz/recklessdriving

Kudy tudy v měsíci květnu – pozvánky do Litovle a okolí
DO MUZEA ZA ŽELEZNICÍ
od 7. 5., Muzeum Litovel

Výstavu s železniční tematikou na-
zvanou 100 let železniční tratě Litovel  
– Senice na Hané a Litovel předměstí 
– mladeč můžete navštívit od středy 
do neděle vždy mezi 9. a 17. hodinou. 
V jiném termínu je návštěva možná 
jen dle předchozí domluvy.

NA RYBNÍČEK A NOVÉ ZÁMKY
st 14. 5. v 9–15 hod.

zařízení Nové zámky – poskytovatel 
sociálních služeb zve zájemce na den 
otevřených dveří na Nových zámcích  
i rybníčku v Litovli. Prohlédnout si bu-
dou moci společné prostory zařízení, 

na zámku také zámecký park, který 
byl nedávno revitalizován, a budou 
jim nabídnuty informace o poskytova-
né sociální službě. 

NA STARÉ MĚSTO NA POUŤ
ne 4. 5., u kostela sv. Filipa a Jakuba

Tradiční pouť na Starém městě zahájí 
mše svatá v kostele sv. filipa a Jaku-
ba v 9.30 hod. V 10.30 vystoupí před 
kostelem Hanácká môzêka a folklorní 
soubor cholinka. V 15 hodin se v kos-
tele představí pěvecký sbor Úsvit při zŠ 
Jungmannova.
Na pouti vás čeká tradiční pouťové 
zboží, lunaparky či výrobky mc rybič-
ka. Je zajištěna možnost posezení i pro 
případ nepříznivého počasí.

DO CHARITY NA DEN RODIN
so 24. 5. v 15 hod., areál Charity Litovel

Srdečně zveme rodiny s dětmi a příz-
nivce charity na den otevřených dveří 
charity a mateřského centra rybička. 
Na nově vybavené zahradě mc čeká 
skákací hrad, trampolína, morčátka, 
připraveno je bohaté občerstvení. Od 
16 hodin vystoupí miniband zUŠ Lito-
vel a kapela Střemkoš.

NA NOVÉ ZÁMKY NA ZÁVODY
1., 3. a 8. 5., Dvůr Nové Zámky

Ve čtvrtek 1. 5. proběhnou Čaroděj-
nické hobby skoky. V sobotu 3. 5. jarní 
svod loveckých psů a myslivecké slav-
nosti, kde se představí sokolníci a další 

myslivecké atrakce. Ve čtvrtek 8. 5. 
to budou májové slavnosti – oficiální 
parkury.

NA ČERVENKU NA OPERETU
pá 16. 5. v 18 hod., sokolovna

Sólisté opavského divadla vystoupí ve 
večeru operetních melodií nazvaném 
Víno, ženy, zpěv a láska.

DO UNČOVIC NA VOLEJBAL
so 31. 5. v 9 hod., hřiště za sokolovnou

TJ Sokol Unčovice pořádá 30. ročník 
Turnaje přátel volejbalu (bývalý Turnaj 
rodin). Přihlášky a bližší informace 
podá ing. Pavel remeš na telefonním 
čísle 724 015 517. 

S Anndym o hudbě,
která pomáhá 

Jejich vystoupení na akci 
Když hudba pomáhá je na-
plánováno po půlnoci, jako 
poslední. Grunge není jemná 
muzika. „Naše publikum tvo-
ří většinou pankáči a rockově 
založení lidé,“ říkají Matěj 
Vymazal a Jiří Štencl.

Co je to grunge?
Je to žánr na pomezí hard roc-
ku a punku. Tahle hudba je 
celkem tvrdá. Ukřičený zpěv, 
přebuzené kytary, důraz na 
bicí. Surová tak, jak to vychází  
z muzikantů. Nejznámější ka-
pely jsou v tomhle žánru Pi-
xies a Nirvana.

Proč tuhle muziku děláte?
Hudba je pro nás cesta, jak ze 
sebe dostat energii. Dáváme 
do ní své emoce a nejlepší je, 
když přejdou i na naše publi-
kum. Pro nás je skvělý pocit, že 
jsme někomu něco dali.
Nelíbí se nám, jak se dnešní 
hudba často dělá přes počítače, 
výkony zpěváků se upravují. 
Hudba by spíš měla předávat 
myšlenku, názor. 

Jaké myšlenky předáváte?
Texty jsou většinou o nespo-
kojenosti s tím, kam směřuje 
naše společnost. Někdy jsou 
to motivační příběhy. Zpíváme 

anglicky a používáme hodně 
metafor a symbolů.

Písničky si tedy píšete sami?
Většinou je píše Matěj, Jirka po-
máhá s hudebními podklady.

Jak velký je váš repertoár?
Zatím hrajeme svoje věci a co-
very tak půl na půl. Do konce 
června ale chceme mít svých  
dvanáct písniček a nahrát 
demo snímek, abychom se  
s ním začali dostávat na vět-
ší akce, festivaly. CD vydávat 
nebudeme, spíš nabídneme 
písničky k elektronickému sta-
hování na internetu.

Vraťme se ještě k tomu, jak 
kapela vznikla.
Původní punkrocková kape-

la Banda sušenek se rozpadla 
kvůli nezodpovědnému basky-
taristovi. S bubeníkem jsme 
pak oslovili Jirku, a tak vznikla 
kapela Reckless Driving.

Co stojí za názvem kapely?
Název v překladu znamená bez-
ohledná jízda. To, co děláme, 
děláme přímočaře. Nenechává-
me se ovlivnit kritikou.          hk

Jak hudba pomáhá?
Když hudba pomáhá je ná-
zev charitativního koncer-
tu, který 17. května pořádá 
na litovelské Záložně FC 
Galaxy, jehož jsem členem. 
Výtěžek ze vstupného bude 
věnován na ozdravný pobyt 
malé Elišky, která se loni 
topila na novém koupališti. 
Na akci vystoupí při hodi-
nových koncertech Lunetic, 
Vypsaná fixa, Jarda Plšek  
z Argemy a řada dalších.

V rámci akce vystoupíte  
i Vy. Představte se nám.
Na Záložně zazpívám za hu-
debního doprovodu Matěje 
Vymazala z Reckless Dri-
ving, např. písně od Cold-
play. Bude to vlastně moje 
premiéra, protože přes pří-
znivé ohlasy při příležitost-
ných vystoupeních mě zatím 
nikdy nenapadlo veřejně vy-
stupovat. Tak jsem zvědavý, 
jestli z reakcí neznámých lidí 
zjistím, že to má cenu.      hk
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3. května  Návštěva Aquatery Olomouc / Ing. Pavel Sova
    Sraz účastníků je v 7.15 hodin na autobusovém nádraží. Návrat do 13 hod. cena: 150 Kč, v ceně je doprava a vstupné.
8. května  Výlet do OC LETMO Brno / Monika Pospíšilová
     Navštívíme zrcadlové a křišťálové bludiště, nahlédneme do křivých zrcadel, prohlédneme si jedinečnou výstavu obrů 
    pravěku, zajezdíme si na světově originálních kineticko-gravitačních dráhách. cena: 570 Kč. Bližší informace na tel.:  
     720 995 102 nebo pospisilova@ddmlitovel.cz. 
10. května  O erb města Litovel / Jana Čekelová
    Soutěž tanečních souborů. zahájení ve 12 hodin. Vstupné: dospělí 60 Kč, děti 30 Kč
12. května  Dopravní soutěž mladých cyklistů / Michaela Škulavíková
     Oblastní kolo dopravní soutěže.
14. května  Tvořivé odpoledne – Keramika, 2. část / Jana Čekelová
     Glazurováním si dotvoříme výrobky z 1. části. Sejdeme se v budově DDm na Staroměstském náměstí v 15 hodin. 
15. května  Zlatý list – místní kolo Litovel / Ing. Pavel Sova
     Přírodovědná soutěž pro základní školy a nižší ročníky víceletého gymnázia v okolí chaty Doubravky. 
21. května  Tvořivé odpoledne – Keramika, 1. část / Jana Čekelová
     Pro rodiče s dětmi. začínáme v 17 hodin v budově DDm na Staroměstském náměstí. Druhou část připravujeme na 4. 6.
24. května  Litovelská dětská výstava domácích mazlíčků / Ing. Pavel Sova
   Jarní kolo výstavy se koná v budově DDm v Komenského ulici. Přejímka zvířátek je v 8 hodin, vstup pro veřejnost od  
    9 hodin. Vystavovat lze malé domácí mazlíčky kromě psů a koček a vždy ve vlastní kleci nebo teráriu. 
28. května  Tvořivé odpoledne – Keramika, 1. část / Jana Čekelová
   Sejdeme se v budově DDm na Staroměstském náměstí v 15 hod. Druhou část připravujeme na 11. 6.

Dům dětí a mládeže Litovel

Mateřské centrum Rybička
POUTNÍ PRODEJ NA POUTI SV. FILIPA A JAKUBA
neděle 4. 5. od 9 hodin, Litovel – Staré město
 Prodej výrobků, které vytvořily maminky v mc. Výtěžek je určen na pod-
poru projektu adopce na dálku a dalších projektů mc rybička
LETNÍ KLOBOUČKY   
prodej: úterý 13. 5. od 9.30 do 11.30 hodin  
prodej a výměna: středa 21. 5. od 16 do 17 hodin
Prodej letních kloboučků a jiných letních pokrývek dětských hlaviček od 
paní Kvapilové z Příkaz.
VÝLET DO ČECH POD KOSÍŘEM
čtvrtek 15. 5., odjezd od MC v 9 hodin
 zveme rodiče s dětmi na výlet do zámeckého parku v Čechách pod Kosí-
řem. Užijeme si pěkný den v rozlehlém parku. cena: 100 Kč 1 rodič+1 dítě.
TEN NEJ DEZERT
čtvrtek 22. 5., od 10 do 12 hodin
 Soutěž o nejlepší dezert, zákusek + výměna receptů. Přineste svůj ob-
líbený pečený či nepečený zákusek, dezert, buchtu s receptem. Sami mezi 
sebou si ohodnotíme ten nej. Pro děti volná herna.
DEN PRO RODINY 
sobota 24. 5. od 14 hodin
 zveme rodiče s dětmi na slavnostní otevření venkovního prostoru mc.  
Doprovodný program: den otevřených dveří charity, hudba, občerstvení, 
pro děti trampolína, skákací hrad…
KONFLIKTY, SAMÉ KONFLIKTY
středa 28. 5. od 16.30 hodin
 Seminář pro rodiče. Lektor mgr. Pavel mečkovský. Je nutné přihlásit se 
předem. cena semináře bez hlídání je 100 Kč, s hlídáním 30 Kč pro rodinu.
NA KOLE ZA LESÁNKEM
čtvrtek 29. 5., odjezd v 9 hodin od MC
 zveme rodiče s dětmi – pojeďte s námi projet Lesánkovu cyklostezku.

MC JE ZAVŘENO V PÁTKY 2. a 9. KVĚTNA.

KVĚTEN

SOŠ Litovel je partnerem pro-
jektu Podpora technického  
a přírodovědného vzdělávání 
v Olomouckém kraji podpoře-
ného z programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost. 
Jeho cílem je zkvalitnění tech-
nického a přírodovědného 
vzdělávání na SŠ v Olomouc-
kém kraji. Nástrojem k jeho 
dosažení je vybudování regi-
onálních vzdělávacích center, 
zapojení odborníků z praxe 
do vzdělávání, rozšíření spolu-
práce mezi SŠ a akademickou 
půdou, aktivace zájmu žáků 
ZŠ o technické a přírodovědné 
vzdělávání.
SOŠ Litovel spolupracuje se 
čtyřmi základními školami: 
ZŠ Vítězná a ZŠ Jungman- 
nova Litovel, ZŠ Náklo a ZŠ 
Haškova Uničov. Žáci těchto 
škol pravidelně sdílejí odbor-
nou učebnu, kde se společně 
s pedagogy seznamují formou 
zájmové činnosti se základy 
elektrotechniky.
V současné době je také vy-
tvářen model inteligentního 
domu (ve spolupráci s firmou 
Techniserv Praha) a budována 
moderní elektrolaboratoř. Cí-
lem modelu je ukázat žákům 
možnosti, které nabízí oblast 

elektrotechniky v denním po-
užití prostřednictvím průřezu 
moderním domem s vymože-
nostmi moderní techniky. Žáci 
budou moci pracovat s reál-
ným modelem, který umožní 
ovládat bydlení skrze komuni-
kační technologie.
Inteligentní dům je budova 
vybavená počítačovou a ko-
munikační technikou, která 
předvídá a reaguje na potřeby 
obyvatel s cílem zvýšit kom-
fort, pohodlí, snížit spotřebu 
energií, poskytnout bezpečí  
a zábavu pomocí řízení všech 
technologií v domě a jejich in-
terakcí s vnějším světem. Do-
káže všechnu techniku v domě 
propojit tak, aby mohla navzá-
jem spolupracovat. 
Součástí zájmového vzdělá-
vání je spolupráce s externím 
expertem z firmy SEV Litovel 
a odborným garantem z Pří-
rodovědecké fakulty UP Olo-
mouc.
Celkovým výstupem projektu 
je zvýšení konkurenceschop-
nosti, odborné vzdělanosti  
a uplatnění na trhu práce. Pe-
dagogům bude umožněno po-
užít moderních technologií ve 
výuce, aby své žáky vychová-
vali pro budoucí povolání.    ps

SOŠ pro techniku a přírodovědu

Klasika (v) popu
Vážení příznivci sborového 
zpěvu a pěveckého sboru Sen-
zakord Litovel, Jsme velmi 
rádi, že vás můžeme pozvat na 
náš zcela nový koncertní pro-
gram. Název projektu Klasika 
(v) popu v sobě skrývá český 
i světový repertoár populární 
hudby v úpravách pro smíše-
ný pěvecký sbor a zároveň i 
skladby vážné hudby převede-
né do populárního aranžmá. 
Projekt přináší promyšlenou 
dramaturgii včetně choreo-
grafie, osvětlení, hudebních 
podkladů a zvukových efektů.
Jako host vystoupí soubor bi-
cích nástrojů Solo sticks.
Těšíme se na Vás 9. května 
ve 20 hodin v sále sokolovny  
v Unčovicích a 11. května  
v 18 hodin ve Velkém sále Zá-
ložny v Litovli.           Senzakord
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Chovatelské okénko
STROMOVÉ ŽÁBY – ROSNIČKY

chovatel: vhodné pro začátečníka
náročnost: relativně nenáročné
původ: amazonie (rosnička harlekýn), 
jihovýchod USa (rosnička bělopruhá)  

velikost: 8–10 cm
strava: pulci akvarijní krmiva, do-
spělci hmyz (cvrčci, švábi, mšice, smý-
kaný hmyz) 

Rosnička harlekýn i rosnička 
bělopruhá jsou vhodné pro za-
čátečníka v chovu stromových 
žab. Obě mají noční aktivitu, 
takže nevyžadují UV záření. 
Chováme je v menších sku-
pinkách jedinců přibližně stej-
né velikosti, vždy jen s jedním 
samcem. Skleněné terárium 
orientované na výšku má mít 
min. 40 x 50 x 80 cm. Na dno 
umístíme vrstvu drobných říč-
ních valounků, které budou 
skoro celé zalité vodou. Na ně 
můžeme dát suché listy, polš-
táře mechu, drobné větvičky. 
Vybavení doplníme svislými 
kusy kůry, větvemi, živými 
rostlinami (vhodný je Scinda-
psus, plazivé fíkusy, bromélie). 
Nesmí chybět miska na vodu, 
kterou lze dobře vyjmout a vy-
čistit. Vyšší vlhkost zajistíme 
pravidelným rosením. Vytápě-
ní terária máme osvědčené po-
mocí topné fólie umístěné pod 
dnem nádrže. Osvětlení kom-
paktní nebo lineární zářivkou 
použijeme hlavně pro kvalitní 
růst rostlin. Denní teplota sta-
čí do 28 °C s nočním poklesem 
na pokojovou teplotu. 
Obě tyto žáby dobře přijímají 
veškerý krmný hmyz přimě-

řené velikosti. Je však třeba 
zkrmovat nymfy švábů a cvrč-
ků bez křídel, která činí ža-
bám trávicí problémy. Velmi 
brzy se naučí přijímat potravu  
z pinzety nebo z prstů chovate-
le, čímž máme dobrý přehled 
o spotřebě potravy jednotli-
vých zvířat. Krmivo pravidel-
ně obalujeme v tradiční směsi 
minerálů a vitamínů. 
Manipulaci s žabkami omezí-
me na minimum. Nejsou sice 
jedovaté, ale mají velmi citli-
vou a zranitelnou pokožku.
Rosnička harlekýn se rozmno-
žuje v období dešťů, rosnička 
bělopruhá na jaře po zimování 
při teplotě do 15 °C. Navození 
páření pomůžeme zvýšením 
teploty a častějším rosením te-
rária. Oba druhy kladou vejce 
do vody, pulce pak chováme  
v akváriu a krmíme krmivy 
pro rybky. Mladé žabky cho-
váme v menších hygienických 
teráriích nebo boxech. Krmí-
me je drobným hmyzem, jako 
jsou octomilky nebo mšice.
Mláďata obou druhů bývají  
v ceně už od 200 Kč pravidelně 
nabízena prodejci na terarij-
ních trzích třeba v Olomouci 
nebo v Ostravě.              P. Sova

Výherci soutěže chovatel. okénka
V soutěži chovatelského okén-
ka byli vylosováni: Martin Fišer, 
Stanislav Skopal a Patrik Baťo. 

Výherci získají poukaz v hod-
notě 100, 75 a 50 Kč na odměnu 
ze zverimexu U Šneka.

Úspěchy žáků ZŠ Jungmannova

rosnička bělopruhá

Ondřej Nantl
nejlepší chemik regionu 
Soutěž Hledáme nejlepšího 
chemika regionu již druhým 
rokem pořádá SŠ logistiky  
a chemie v Olomouci. Okres-
ního kola se za naši školu zú-
častnil Ondřej Nantl z 9. B, 
který v teoretické části změřil 
síly s 30 žáky ze základních 
škol v Olomouckém kraji. 
Skončil na 2. místě a postou-
pil do kola třetího. Toto kolo 
bylo praktické a odehrávalo 
se v laboratořích střední školy. 
Zde si Ondřej bodově polepšil 
a získal celkové 1. místo. Zajis-
til si tak postup do ústředního 
kola v Pardubicích, které se 
koná v červnu. Gratulujeme.

Marie Vosáhlová
třetí v Olomouckém kraji
Literární tvorba našich žáků 
má už tradičně vysokou úro-
veň. Jejich práce jsou několik 
let oceňovány na celonárodní 
úrovni. A tento trend jsme si 
díky Marii Vosáhlové z 9. B 
udrželi i letos. V literární sou-
těži Evropa ve škole se umísti-
la na 3. místě v Olomouckém 
kraji za dvěma autory ze Slo-
vanského gymnázia. Motto 
letošního 23. ročníku soutěže 
bylo Evropský rok vědy. Na 
toto téma napsala Maruška 
velmi zajímavou povídku, kte-
rá bude otištěna v literárním 
sborníku naší školy. Marušce 
gratulujeme a věříme, že si po-
vídku přečtete.

Sofia Gazzi
pátá nejlepší v regionu  
K prioritám naší školy patří 
kvalitní výuka cizích jazyků. 
Fakt, že naši žáci jsou schopni 
obstát v konkurenci nejlep-
ších zástupců základních škol 
i gymnázií v celém regionu, 
opět prokázala Sofia Gazzi  
z 9. B. S úspěchem se zúčastni-
la okresního kola konverzační 
soutěže v anglickém jazyce 
v Olomouci. Své schopnosti 
prokázala ve dvou náročných 
disciplínách – poslechu s po-
rozuměním a konverzaci na 
vylosované téma se členy po-
roty. Podařilo se jí vybojovat 
5. místo. Sofii blahopřejeme, 
děkujeme za dobrou reprezen-
taci školy a věříme, že ve stu-
diu cizích jazyků bude i nadále 
pokračovat.                 ZŠJL

Slova větrem hledaná

otočit se na obrtlíku = rychle se otočit; přeneseně změnit názor

Otočit se na obrtlíku

Obrtlík se nazývá několik různých předmětů, které spojuje 
to, že se všechny otáčejí kolem své osy. Nazývala se tak třeba 
část vozu, někde tímto slovem označovali dřevěnou závoru na 
dveřích. Dodnes je však obrtlíkem nazývaná drobná, obvykle 
kovová součástka, která slouží k zavírání oken, dvířek od králí-
káren atp. a která se prodává v každém železářství.
Někde se obrtlíku říká také rýgl nebo lígr. Odsud pak pochází  
sloveso zarýglovat (zavřít bez zamčení tak, aby nešlo otevřít).
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Sportovní pozvánky

MALÁ KOPANÁ
 2. 5. v 18 hod.
fc Levotil – SK mP Olomouc
 16. 5. v 18 hod.
fc Levotil – fc chelsea
 23. 5. v 18 hod
fc Levotil – aT Beermingham 2

HÁZENÁ
 3. 5. v 9 hod., sokolovna 
mladší žáci – Sokol Horka n. m. 
 3. 5. v 10.30 hod., sokolovna
muži B – Sokol Hc Přerov B 

 3. 5. v 15 hod., hala zŠ Vítězná 
mladší dorost – TJ Bystřice p. H. 
 3. 5. v 17 hod., hala zŠ Vítězná 
muži – TJ Bystřice p. H. 
 18. 5. v 9 hod., sokolovna
mladší žáci – SK Velká Bystřice B
 18. 5. v 10 hod., sokolovna
starší žáci – SK Žeravice   
 18. 5. v 11.30 hod.
muži B – SK Velká Bystřice B  
 23. 5.–25. 5.
Litovel miNi cup 2014 
velký třídenní turnaj miniházené
hraje se na sokolovně i hale zŠ Vítězná

Dne 21. března vyvrcholil 
jedenáctý ročník Litovelské 
pivní bowlingové ligy za rok 
2013/2014, která se konala  
v Pizzerii-bowling v Litovli.
O den dříve byly známé vý-
sledky v soutěži družstev  
(9 celků), která se hrála na pod-
zim a na jaře, přičemž dvakrát 
soutěžil každý s každým. Po 
16 utkáních vzešel vítěz, jímž 
se stalo družstvo Hooligans ve 
složení R. Müller, J. Pekař, K. 
Pekař, L. Pavelka, D. Dubilzig, 
V. Marešová a F. Pekař.

V tomto pátečním odpoledni 
byl na programu také turnaj 
nejlepších 16 hráčů ligy. Po 
lítých bojích, při kterých hrál 
každý alespoň dvě hry pavou-
kovým systémem, se stal nej-
lepším bowlerem R. Müller.
Děkuji tímto všem sponzorům 
a organizátorům za bezpro-
blémový průběh i za fair play, 
v jejímž duchu se tato soutěž 
odehrála. 
Více informací najdete na 
www.pbllitovel.webgarden.cz.
                          Jiří Pekař

V březnovém čísle jsme vy-
právění skončili v době fran-
couzské revoluce. Pozvolna 
jsme se tak dostali do začátku 
20. století. 

Druhy her v koule
Dosud jsme stále mluvili obec-
ně o hře v koule. Takových her 
se vyvinulo několik. 
Nejrozšířenější byla hra pro-
vensálská a hra lyonská.  
V těchto hrách je střelec ob-
vykle v pohybu. Ve hře pro-
vensálské musí udělat před ho-
dem tři kroky. V lyonské hře se 
může rozběhnout až k pevně 
určené čáře, úmysl střílet musí 
oznámit předem a koule nesmí 
dopadnout dále než 50 cm od 
koule vystřelované. Přibližo-
vač v provensálské hře stojí  
v okamžiku hodu na jedné 
noze, v lyonské může mít obě 
nohy na zemi. Tyto hry vyža-
dují větší hřiště než pétanque  
a jsou atleticky náročnější. 
Právě tato náročnost vedla ke 
vzniku pétanque.

zrození hry pétanque
Ukázalo se, že hra má budouc-
nost. André Ferniez v knize La 
pétanque popisuje, jak k tomu 
došlo (v jeho verzi proběhl ob-
jev hry i turnaj v r. 1910, jiné 
prameny uvádějí roky 1907  
– objev hry a 1910 – první tur-
naj):
Šampioni z městečka La Ciotat 
i okolí se obvykle scházeli na 
hřišti Péraud u hřbitova a tam 
měřili své síly v provensálské 

hře. Jules Le Noir, dávný šam-
pion trpící chronickým revma-
tismem, byl jediný, komu bylo 
povoleno sledovat utkání vsedě 
na židli. Ostatním divákům to 
nebylo tolerováno kvůli neko-
nečným různicím způsobeným 
pomalostí, s jakou byly židle 
přemisťovány, když se nacházely  
v dráze koulí.
Jednou v neděli měl Jules  
Le Noir (na jehož vkus se zá-
pas příliš vlekl) na dosah ruky 
prasátko a půl tuctu koulí, tak 
si zorganizoval malou partii jen 
sám pro sebe. Hodil prasátko 
dva nebo tři metry přímo před 
sebe, umístil první kouli, pak 
druhou, která skončila těsně 
vedle cíle. Když usoudil, že jeho 
hod je nepřekonatelný, vzal třetí 
kouli a bezchybným hodem vy-
razil kouli druhou.
„Co to tu provádíš?“, ptal se ho 
Ernest Pitiot, který ho zvěda-
vě pozoroval. „Vidíš, krátím si 
chvíli.“ „To vypadá zábavně… 
Hele, já tě vyzvu. Nakreslíme 
na zemi kruh, hodíme cíl tak 
na tři metry a hrajeme bez pře-
šlápnutí z kruhu. Šlo by to?“ 
„No ano, u čerta! Můžeme to 
zkusit“. 
Od chvíle, kdy se nemuselo 
umisťovat na jedné noze, zůstá-
val Jules Le Noir pánem situace. 
Jeho zázračné zručnosti nevadil 
věk ani revmatismus.
O hře se vášnivě diskutovalo. 
Přilákala mnoho zvědavců, 
mezi kterými byl šampion, 
dlouhán, otec Audrey, který 
také chtěl (a to hned!) vyzkou-

šet novou krato-
chvíli.
„Nazítří,“ vy-
práví Ernest Pi-
tiot, „jsme začali 
znovu, stejně 
v následujících 
dnech. Staří hrá-
či, kteří nás  
v hojném počtu 
pozorovali, hráli 
také, takže můj 
bratr zorgani-
zoval turnaj na 
příští neděli. Napočítal osm 
družstev po dvou hráčích s prv-
ní cenou 10 franků… Brzy se  
v nás zhlédli rybáři, navigátoři 
a nádražáci a začali nás napo-
dobovat. V několika měsících 
získala hra Marseille a okolí.“ 
Pétanque se narodil.

co znamená slovo pétanque
V pitoreskním jazyce obyvatel 
Středomoří, kde nacházíme 
četné, více či méně pofran-
couzštěné termíny provensál-
ského dialektu, znamená vý-
raz „pieds tanqués“, tedy nohy 
spojené na zemi (na rozdíl od 
toho, co probíhá u provensál-
ské hry). Ve svých začátcích 
se hra nazývala bez rozliše-
ní pieds tanqués, piedtanque 
nebo pétanque. Pokud se po 
několika letech prosadila tře-
tí forma, je to z důvodů libo-
zvučnosti a snadnosti. 
V češtině je pétanque podle 
autoritativní učebnice čes-
kého jazyka buď nesklonné, 
nebo jsou možné i tvary bez 

pétanquu, o pétanquu, s pé-
tanquem. Dokonce existuje 
i české přídavné jméno pé-
tanquový. Ke všem těmto tva-
rům je uvedena poznámka, 
že jsou často užívány i tvary 
s krátkým e (petanque, pe-
tanquový). Zajímavé však je, 
že v příručce je uvedena jako 
přípustná i česká varianta pe-
tank, i když se prý užívá jen 
zřídka. Zmíněna je i nekodifi-
kovaná, tedy zřejmě zatím ne 
zcela přijatá, varianta petang. 
Je na vás, abyste si vybrali. Já 
jsem si zatím zvykl na nesklon-
né pétanque, ale uvědomuji si, 
jak by se se skloňovaným pe-
tank lépe pracovalo. 

Miloš Šidlichovský

Pokud Vás hra, o níž jste si 
ve třech pokračováních četli, 
zaujala, Klub litovelského pé-
tanque Vás s ní rád podrobněji 
obeznámí. Uvítáme zájemce 
(petanquera či petanquerku)  
v každém věku. Informace zís-
káte na www.klip-litovel.ban-
da.cz či u pana Petra Lindušky.

Vážně i nevážně o historii hry pétanque, část třetí, závěrečná

Bowlingová liga má svého vítěze

Podle pamětních cedulí umístěných ve městě La Ciotat blíz-
ko Marseille se zdá, že rok 1910 je rokem konání prvního 
turnaje pétanque.
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obec (stanoviště)
sběr přímo do vozidla

(nebezpečný odpad, pneu, 
elektrozařízení, objemný odpad)

sběr do kontejnerů 
(pouze objemný odpad)

čas předání přistavení kontejnerů odvoz kontejnerů
Březové so 17. 5.    7.00–7.20 15. 5. odpoledne (1 x 20 m3) 16. 5. dopoledne
Unčovice so 17. 5.    7.25–7.55 15. 5. odpoledne (1 x 30 m2) 16. 5. dopoledne
Rozvadovice so 17. 5.    8.00–8.30 15. 5. odpoledne (1 x 20 m2) 16. 5. dopoledne
Chořelice so 17. 5.    8.40–9.00  pouze sběr přímo do vozidla
Tři Dvory so 17. 5.    9.10–9.40  pouze sběr přímo do vozidla
Víska so 17. 5.    9.50–10.10  pouze sběr přímo do vozidla
Nasobůrky (jen křižovatka před podjezdem) so 17. 5.   10.15–10.45 16. 5. odpoledne (2 x 20 m3) 17. 5. dopoledne
Savín so 17. 5.   11.00–11.20 14. 5. odpoledne (1 x 20 m3) 15. 5. dopoledne
Nová Ves so 17. 5.   11.30–11.50 14. 5. odpoledne (1 x 20 m3)) 15. 5. dopoledne 
Chudobín so 17. 5.   11.55–12.25 14. 5. odpoledne (1 x 30 m3) 15. 5. dopoledne
Myslechovice so 17. 5.   12.30–13.00 16. 5. odpoledne (1 x 30 m3) 17. 5. dopoledne

Mobilní sběr objemných a nebezpečných odpadů v místních částech
Odpad, který bude možno uložit do vozidla či kontejneru (sem pouze objemný odpad):
objemný odpad – odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic, např. staré koberce, linolea, starý 
nábytek, vyřazené oblečení apod 
pneumatiky – pneumatiky z osobních vozidel (větší pneumatiky z traktorů, nákladních vozidel, strojů po dohodě se starostou obce) 
nebezpečný odpad –  např. oleje, tuky, zbytky barev a rozpouštědel, spotřební chemie, ropné látky, léky, agrochemický odpad
vyřazená elektrozařízení – elektrozařízení používaná v domácnostech, např. ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, 
mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky apod.
Stavební odpad se nepřijímá. 

Silácká Litovel: Nestačí jen svaly, důležitá je i spolupráce
V sobotu 19. dubna se na sportovní hale ZŠ Vítězná utkalo 12 čtyř-
členných družstev, která svou sílu dokazovala v 6 disciplínách – shy-
bech na hrazdě, bench pressu, přehazování medicinbalu, skoku da-
lekém z místa, přenášemí břemen na čas a vzpěračském nadhozu. 
O přestávce diváci zhlédli ukázku řecko-římského zápasu v podání 
zápasníků ze Sokola 1 Olomouc, mohli také změřit své síly v páce s D. 
Tesaříkem a M. Vodákem, několikanásobnými mistry ČR a Evropy  
v páce. V porotě zasedl i Roman Vrábel, několikanásobný mistr světa 
v kulturistice dvojic, který věnoval nejstaršímu a nejmladšímu účast-
níkovi poukaz na cvičení ve svém fitness centru v Olomouci. Protože 
se soutěž koná na počest G. Frištenského, čepovalo se zde pivo Gustav  
a k vidění a vyzkoušení bylo i jeho sportovní náčiní.     red. 

1. místo 
Superlifting Přerov 
(Jiří matěj, marek
Voborný, Jiří Tkadlčík, 
matouš Buchar)
2. místo
Vápenka Vitoul 
(martin malínek, Petr 
maceášik, Vladimír 
Štaigl, michael erban)
3. místo
Ultimate fitness 2 
(antonín fridecký, Jan 
chytil, Pavel Novotný,
Vítězslav maruška)shyby na hrazdě

vítězné družstvo

přehazování medicinbalem

zápas v páce



Paní rÓ se ptá: JAK SE JMENUJE TENTO PTÁK? SOUTĚŽ    SOUTĚŽ    SOUTĚŽ

Správná odpověď z minulého čísla: Kaplička se 
nachází mezi Měníkem a Řimicemi.
Vylosovaný výherce: Věra Němcová

U nás ho můžeme spatřit 
od konce března do kon-
ce dubna a od srpna až do 

začátku září. Zpravidla je 
to pták na tahu, jeho hnízdění 

v Litovelském Pomoraví zatím prokáza-
né nemáme. V zimě se s ním nesetkáme, 
protože stejně jako řada dalších zimuje  
v Africe. 
Jeho potravou je především hmyz, s ob-
libou ho získává z trusu hospodářských 
zvířat. Je spíše ptákem stepním, to zna-
mená otevřené krajiny, kde ho také mů-
žeme nejčastěji spatřit. Jedinec na foto-
grafii byl viděn na severní hranici CHKO 
pod Štěpánovem. 
Pták, o kterém hovoříme, patří v České 
republice mezi ohrožené druhy. Je zařa-

zen na Červeném seznamu. V minulosti 
u nás hnízdil relativně hojně, dnes se od-
haduje v celé ČR asi 70–140 párů. 
Zajímavostí je, že se roku 2008 stal jako 
národní pták symbolem Izraele. 
Jak se jmenuje tento pták? ptá se paní Ró. 
Napište jeho jméno rodové i druhové.
Své odpovědi můžete posílat do 19. květ-
na na elektronickou či poštovní adresu 
Litovelských novin (viz tiráž). Vylosova-
ný výherce získá dvě vstupenky od Měst-
ského klubu Litovel na zvolené červnové 
představení. Výherce může být znovu vy-
losován vždy až za tři měsíce.

V Litovli soutěžilo přes tisíc mažoretek
Čtvrtý ročník mezinárodní nepostupo-
vé soutěže O Litovelský pohárek letos 
přivítal více než 1100 mažoretek ze 35 
měst České i Slovenské republiky. 
Děti soutěžily v malých a velkých for-
macích s náčiním baton (hůlka) a pom 
pom (třásně). Kategorie dětí, které začí-
naly ráno, postupně vystřídaly juniorky 
a seniorky. Všechny skupiny předvedly 
úžasné výkony. Každý si odvážel nejen 
spoustu zážitků, ale i krásný pohárek  
a ti nejlepší také medaili. 
Všichni byli moc spokojeni. Na soutěž 
byla slyšet pouze chvála, a to nejen na 
výborné prostory sprotovní haly ZŠ 
Vítězná, ale i na bezvadnou organizaci, 
kterou zajistili rodiče mažoretek Linet-
bells a Golden bees. 
Domácí mažoretky a roztleskávačky se 

v konkurenci ostatních týmů rozhod-
ně neztratily. Tady jsou jejich výsledky:  
Linetbells Girls (junior amatér – hůlka): 
3. místo, Linetbells Girls (miniformace 
pom pom): 3. místo, Linetbells Ladies 
(junior profi – hůlka): 1. místo, Linet-
bells Miss (senior profi – hůlka): 2. mís-
to, Linetbells (miniformace pom pom): 
1. místo, Golden Bees (senior pom 
pom): 3. místo. 
Akce by se neobešla bez sponzorů, kte-
rým moc děkujeme. Jsou jimi Olomouc-
ký kraj, město Litovel, Ondřej Hlaváček, 
Elektro Dostál, lékárna Freml, Regio 
kavárna a potraviny Ječmínek, pekárna 
pana Nakládala, pizzerie La Venezia, 
Viktor Kohout, Kateřina Rosmanová  
a paní Šmoldasová.

ředitelka soutěže H. Popelková

Noc kostelů 2014

V pátek 23. května proběhne v Litovli Noc 
kostelů s následujícím programem:

18 hod.: bohoslužba v kostele sv. marka

19 hod.: komentovaná prohlídka kostela  
sv. filipa a Jakuba, kaple sv. Jiří i kostela  
sv. marka, zde včetně varhan, s komentářem 
varhaníka pana Borise mettlera a jeho hudeb-
ním přednesem 

20 hod.: koncert Smíšeného pěveckého sboru 
Uničov, člena Unie českých pěveckých sborů,  
v kostele sv. marka; na programu bude alta 
Trinita Beata (anonymus), Laudate Dominum 
(Giuseppe O. Pitoni), Heilig ist der Herr (franz 
Schubert), ej, vandrovali hudci (Tereza Staň-
ková), Otčenáš (antonín Tučapský), ave verum 
corpus (camille Saint-Saëns), Gloria, credo 
(Josef Říha), ave maria (Václav Ptáček), Pán 
Bůh vám zaplať (Leoš Janáček)

do 22 hod.: komentovaná prohlídka kostelů  
sv. marka a sv. filipa a Jakuba a kaple sv. Jiří

Akce je pořádána pod záštitou starosty města 
Litovel Ing. Zdeňka Potužáka.
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foto i text: Michal Servus



Kolem Doubravky...

česnáček lékařský

popenec obecný

bršlice kozí noha

zběhovec plazivý

hluchavka skvrnitá


