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Začíná dekontaminace skládky v Nasobůrkách
Již delší čas se připravuje 
náročný projekt dekontami-
nace bývalé skládky v Naso-
bůrkách. Na konci loňského  
a v první části letošního roku 
byl v lokalitě proveden do-
průzkum. V červnu začne 
samotná rekultivace skládky.

Něco z historie
Ještě než si povíme o tom, co 
všechno se v areálu při silnici 
z Nasobůrek do Haňovic bude 
provádět, podíváme se na to, 
jak skládka a potíže s ní spoje-
né vlastně vznikly.
Mnozí si ještě vzpomínají na 
cihelnu, která za Nasobůrkami 
kdysi stávala. Dnes z ní zbývá 
jen vysoký komín a rozvaliny. 
Hlína na pálení cihel se v tom-
to prostoru těžila více než sto 
let. A právě vytěžený prostor 
se stal základem pro skládku 
odpadu, která zde byla vytvo-
řena počátkem 50. let. 
Protože až do začátku 90. let 
nebyly v naší zemi zásadní 
technické, ekologické a práv-
ní normy týkající se ukládání 
odpadů, vznikla zde v podstatě 
nezabezpečená skládka komu-
nálního i nebezpečného odpa-
du uložená přímo na terénu. 
Tímto nechráněným způso-
bem se zde odpadky ukládaly 
až do 80. let. Vznikl tak návoz 
o výšce 5 m, který v některých 
částech dosahuje až 10 m.

V roce 1991 byla v těchto mís-
tech vybudována ve shodě  
s tehdejší legislativou těsněná 
skládková kazeta opatřená těs-
nicí fólií. Sem byl odpad dová-
žen až do roku 1997.
Z výsledků doprůzkumu vy-
plývá, že plocha skládky činí 
přibližně 15 775 m2 a je na ní 
uložen materiál o objemu asi 
98 806 m3. Západní hranou 
přechází skládka v těleso zem-
ního valu, který se rozprostírá 
podél komunikace Nasobůrky 
– Haňovice. Jeho plocha je ko-
lem 15 598 m2 a objem ulože-
ného materiálu asi 57 510 m3.

Kontaminace
V roce 2009 zjistilo Země-
dělské družstvo Haňovice 
zvýšený obsah chlorovaných 
uhlovodíků ve svém externím 
vodním zdroji. Na základě 
toho nechalo město Litovel v 
roce 2010 testovat vodu v Na-
sobůrkách a následně proběhl 
průzkum v oblasti skládky.
Došlo tak k odhalení značného 
znečištění podzemních vod.  
Z masy volně loženého odpa-
du vymývají dešťové srážky po 
desetiletí kontaminanty, ony 
chlorované uhlovodíky, které 
se dostávají do podzemní vody 

v místech skládky. V ní pak 
pokračují dál na Nasobůrky, 
takže v zasažené části obce je 
voda ve studních znečištěná. 
V současné době se čelo kon-
taminačního mraku nachá-
zí na hranici II. ochranného 
pásma významného vodního 
zdroje, jímacího území Lito-
vel–Čerlinka, odkud se čerpá 
pitná voda pro Litovel a široké 
okolí včetně Olomouce.
V případě, že by se situace 
neřešila, mohlo by v průběhu 
10–15 let proniknout znečiště-
ní za tuto hranici.

pokračování na str. 4
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V květnovém čísle LN jsme vám před-
stavili litovelského bylinkáře Vladimíra 
Vytáska. Žijeme v chráněné krajinné 
oblasti. Lesy a louky, zdroje přírodních 
léčiv, jsou přirozenou součástí našich 
životů. Abychom více poznali krajinu  
i sami sebe, rozhodli jsme se zařazovat 
pravidelnou rubriku o bylinkách, již pro 
vás bude Vladimír Vytásek připravovat. 

Květ lípy srdcolisté má širokospekt-
rální účinky – potopudné (vyvolává 
pocení), močopudné, žlučopudné, 
protibolestivé a mírně sedativní 
(uklidňující).
Lípa je vhodná pro léčení lidí, kteří 
jsou velmi citliví a citoví. Těch, kteří 
mají srdce otevřené pro problémy 
jiných lidí, takže se jim stává, že jsou 
příliš zavaleni stále novými dojmy, až 
neví, kudy kam. Z toho pak vznikají 
jejich zdravotní problémy.
Lipový květ se může užívat jak samo-
statně, tak i do směsí. Při nachlazení, 

chřipkách a jiných virózách je vhodný 
lipový květ s květem černého bezu  
a květem tužebníku jilmového. Sladí 
se medem. Při nervozitě a špatném 
usínání je vhodná směs lipového kvě-
tu s květem vřesu a listem meduňky 
lékařské. Pít večer před spaním. Pro 
zvýšení účinku můžeme přidat kozlí-
kové kapky. Při ledvinových a močo-
vých problémech je dobrá kombinace 
lipového květu s březovým listem  
a listem černého rybízu.
Lihová tinktura z lipového květu má 
protizánětlivý účinek.
List se užívá ve formě inhalace při silné 
rýmě a zahleněných průduškách.
Při vnějším použití se nejčastěji lipový 
květ používá ve vlasové kosmetice. 
Vlasy jsou po koupeli jemné, pružné  
a mají medovou vůni.  
Lipové dřevo je měkké a velmi dob-
ře se zpracovává. Proto je oblíbené  
u řezbářů. Popel z lipového dřeva na-
hrazuje živočišné uhlí a pomáhá při 

problémech se zažíváním.
Na léčení se u nás používá i další 
druh lípy – lípa velkolistá (Tilia platy-
phyllos), která kvete o čtrnáct dní dří-
ve než lípa srdcolistá. ostatní druhy lip 
vysázené v minulosti v našich parcích, 
jako lípa stříbrná, zelená a americká, 
se pro léčení nepoužívají.

Lípa byla v minulosti u severských ná-
rodů považovaná za manifestaci bož-
ského vědění, pravdy, spravedlnosti, 
jasnosti a stejné míry rozhodnosti  
a soucitu. Byla věnována freyi, vlád-
kyni země a bohyni lásky. V pozdějším 
období ji Slované přijali za národní 
strom.                      Vladimír Vytásek

Litovelský bylinkář: LÍPA SRDCOLISTÁ – MALOLISTÁ 
Okrasný strom z čeledi lípovitých (Tiliaceae). Hojně roste na Litovelsku. 

Léčivý je květ ve formě nálevu nebo lihové tinktury, list se používá ve formě inhalace. 

Vyšly pohlednice s G. Frištenským

Od května jsou v prodeji dvě 
nové pohlednice s motivem li-
tovelského zápasníka Gustava 

Frištenského. K dostání jsou 
pouze v informačním centru  
a v litovelském muzeu.        red.

Revitalizace náměstí začala stavebními pracemi před radnicí
Dne 19. května začala první 
etapa rekonstrukce náměstí 
Přemysla Otakara v Litovli. 
Stavební práce, které mají pro-
bíhat do dubna příštího roku, 
s sebou přinesou některá ome-
zení.
V první etapě, která má tr-
vat od května do konce září, 
je uzavřena polovina náměstí  
u radnice. Protože doprava 
na stavbu probíhá ulicí Ma-
sarykovou, je po celou dobu 

první etapy tato ulice uzavře-
na pro motorová vozidla. Na 
náměstí je možno vjíždět ulicí 
Šafaříkovou (kolem restaura-
ce Amazonka) a vyjíždět ulicí  
1. máje. Bude zde vyznačena 
jednosměrka. 
Parkovat bude možné pouze 
na omezeném počtu parkova-
cích míst na druhé polovině 
náměstí. V době mezi 8. a 17. 
hodinou je zde však povoleno 
jen krátkodobé parkování.

V průběhu revitalizace bude 
pracovní plocha ohrazena mo-
bilními zábranami a náměstí 
bude možno obcházet pouze 
po zúžených chodnících.
Práce začaly zpevněním kle-
neb Nečízu. Následně bude 
celé náměstí předlážděno,  
nově zde bude řešena doprava 
i parkování, veřejné osvětlení 
a městský rozhlas.  Chodníky 
budou ze žulové mozaiky.
Vzhledem k tomu, že jde  
o zemní práce v historickém 
jádru města, proběhne v loka-
litě archeologický průzkum.

Od října by měla revitalizace 
pokračovat na druhé polovině 
náměstí. V ideálním přípa-
dě by stavební práce na ploše 
měly být hotovy do konce roku  
a v příštím roce by měla probí-
hat instalace mobiliáře, výsad-
ba zeleně atd. 
Během 2. etapy bude Masary-
kova ulice zpřístupněna, uza-
vřena však bude ulice 1. máje. 
Výjezd bude možný jen ulicí 
Boskovicovou.
Přes stavební omezení se slav-
nost Hanácké Benátky odehra-
je i letos na náměstí.          red.
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Vyneseno z radnice
67. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 24. dubna 2014
rada města Litovel
 schvaluje uzavření smlouvy o re-
klamě a spolupráci mezi městem Li-
tovel a Nakladatelstvím r. Kašparo-
vá – Dunal, olomouc-Holice, jejímž 
předmětem je propagace města  
v publikaci Názvy litovelských ulic  
v minulosti a dnes
 schvaluje úpravu veřejné plo-
chy (nový chodník a zpevně-
ní stávající parkovací plochy)  
u bytového domu v ul. Kysucká 
č. p. 425/7, 426/5, 427/3, 428/1 
v Litovli. akce bude provede-
na v součinnosti s Technickými 
službami Litovel, hrazena bude  
z rozpočtu města se spolufinanco-
váním Společenství vlastníků jed-
notek domu
 schvaluje zahájení přípravné 
projekční práce na rozšíření kana-
lizačního řadu v ulici Šargounská  
v Litovli v délce cca 70 bm
 se zabývala situací týkající se ná-
růstu méně přizpůsobivých obyva-
tel v Litovli. Tímto by ráda informo-
vala občany, že noví obyvatelé jsou 
ubytováni v soukromých domech  
a město Litovel nemá s jejich uby-
továním nic společného.

68. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 15. května 2014
rada města Litovel
 schvaluje žádost TJ Tatran Litovel 
a souhlasí s poskytnutím finanční-
ho daru ve výši 5 000 Kč na orga-
nizační zajištění oslav 90. výročí 
založení oddílu kopané v Litovli
 souhlasí se záměrem pronajmout 
jednu místnost v budově ZŠ Vítěz-
ná za účelem zřízení hlídací služby 
dětí, jež nebyly přijaty do mateřské 
školy
 se zabývala možností moderni-
zace autobusového nádraží v Litovli 
a dále bude jednat s vedením ČSaD 
ostrava, a. s., a s projektantem tak, 
aby byly vyřešeny majetkové vzta-
hy a zachovala se výstupní plocha 
vpravo ve směru od olomouce.

výběr redakce

Stíny Litovelska
 Dne 5. 5. v době mezi 8. a 14. 
hodinou odcizil dosud neznámý 
pachatel jízdní kolo uzamčené před 
Gymnáziem Jana opletala v Litovli.
 V době mezi 5. a 10. 5. odcizil 
neznámý pachatel z plechového 
skladu za litovelským hřbitovem 
zahradní traktor na sekání trávy zn. 
Wisconsin.
 V době mezi 14 hod. dne 12. 5. 
a 4.45 hod. dne 13. 5. odcizil dosud 
neznámý pachatel osobní motoro-
vé vozidlo zn. Škoda fabia zaparko-
vané v ulici Vítězné.
 Dne 13. 5. v odpoledních hodi-
nách odcizil dosud neznámý pa-
chatel za jízdy z košíku na jízdním 
kole kabelku s finanční hotovostí  
a doklady.
 V noci na 14. 5. odcizil dosud ne-
známý pachatel z chodby domu ve 
Svatoplukově ulici v Litovli uzamče-
né jízdní kolo.       Policie ČR

Palora s Kantikou jedou do Itálie

Městská televize
Premiéra st 11. 6. v 18.45 hod.
 st 25. 6. 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. 

Pozvánka
ZA GRAMOFONY DO UNIČOVA
po–pá 8.30–12.30 a 13–16.30 hod., 
so–ne 10–17 hod.
Městská galerie, Masarykovo náměstí

Výstava gramofonů z litovelské Tesly 
ze sbírky Vojtěcha Vyroubala se pře-
stěhovala z Klopiny do bližšího Uni-
čova. Pod názvem Kouzelná historie 
gramofonu s vinylovou deskou zde 
budou k vidění nejen gramopřístroje 
od nejstarších po současné, ale také 
fotografie miroslava Pinkavy zachy-
cující výrobu v Tesle.
Výstava potrvá do neděle 29. června.

Křest knihy o Nečízu
V rámci Hanáckých Bená-
tek se v sobotu 14. 6. ve 14 
hodin uskuteční ve výstav-
ních prostorech litovelského 
muzea (příp. v parku před 
muzeem) křest nové knihy  
s názvem Vodní dílo Nečíz  
v Litovli. Historie a aktuální 
význam. Autorkami publikace 

jsou Mgr. Lucie Augustinko-
vá a Ing. arch. Hana Paclová, 
Ph.D., které vyučují na Fakultě 
stavební VŠB TU Ostrava. 
Slavnostní křest za účasti ve-
dení města a obou autorek 
bude spojen s prodejem knihy 
a autogramiádou.

RoN

Pěvecké sbory Palora a Kan-
tika jedou prezentovat české 
sborové zpívání do Itálie.
Naše společné putování začne 
v pátek 6. 6. První zastávkou 
bude tradiční italské rekreač-
ní středisko Rimini, kde po 
náročné cestě pookřejeme na 
písečných plážích Jaderského 
moře. 
Hned následující den nás čeká 
realizace prvního koncertního 
vystoupení v zahradním am-
fiteátru malebného městečka 
Vieste rozloženého na skále 
nad mořem. Zde budou prá-
vě probíhat slavnosti věnova-
né patronovi města, svatému 
Antonínovi. Součástí slavností 
bude i druhý koncert, který 
proběhne v chrámových pro-
storách.
Místem našeho pobytu bude 

poloostrov Gargáno – ostruha 
„italské boty“ – kde se budeme 
z písečných pláží a zátok pod 
bílými skalními útesy kochat 
pohledem na vinice a olivov-
níkové háje. Relaxace bude 
rovnoměrně vyvážena odpo-
ledními a večerními zkouška-
mi, které spolu s pečlivou do-
mácí přípravou snad přinesou 
ovoce v podobě spokojeného 
italského publika a úspěšné re-
prezentace českého sborového 
zpěvu, našeho regionu a města 
Litovle především.  
Realizace tohoto náročného 
výjezdu by nebyla možná bez 
finanční podpory, kterou sbo-
rům věnovalo město Litovel, 
Rodičovské sdružení při Gym-
náziu Jana Opletala v Litovli  
a Městský klub Litovel. 

Mgr. Marcela Barvířová

Kanalizace
V letošním roce bude vy-
budována kanalizace v pěti 
místních částech Litovle.  
V Rozvadovicích, Unčovicích, 
Vísce a na Březovém vznikne 
tlaková kanalizace, v Chudo-
bíně to bude kanalizace gra-
vitační.
V Rozvadovicích a Chudobíně 
se začne s pracemi již na pře-
lomu května a června, v Unčo-
vicích v srpnu a ve Vísce a na 
Březovém v říjnu.
O celé akci, termínech s ní 
spojených i povinnosti obyva-
tel napojit se na kanalizaci se 
dozvíte v příštím čísle LN.  red.

Výzva občana
Před časem navštívil naši re-
dakci občan Litovle a upo-
zornil nás na potíž, s níž se 
musejí potýkat hůře pohybliví 
lidé, kteří se pohybují o holi či 
o holích nebo jen mají potí-
že s chůzí. V případě, že mají 
vystoupit byť jen po několika 
schodech, u nichž chybí zá-
bradlí či madlo, je to pro ně 
velmi složitý výkon. 
Tento problém se týká řady 
institucí na náměstí (např. 
Záložna, knihkupectví, Bavi, 
Městský klub, cukrárna aj.), 
smuteční síně na hřbitově atd.
Je možné zjednat nápravu?
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odtěžení skládky a rekultivace
Zamoření vody je možno efek-
tivně vyřešit jediným způso-
bem – zlikvidovat ohnisko 
znečištění. Na skládce proto 
budou provedena dvě zásadní 
opatření – těleso skládky bude 
odtěženo a podzemní voda  
v tomto prostoru bude vyčiště-
na na cílové limity stanovené 
Ministerstvem životního pro-
středí ČR. 
První ze dvou zmiňovaných 
akcí začne už v červnu – po-
stupné odtěžování materiálu 
skládky. Ten bude rozdělen na 
odpad znečištěný chlorova-
nými uhlovodíky, který bude 
následně odvezen na speciální 
skládku nebezpečného odpa-
du, dále na běžný komunální 
odpad, jenž bude umístěn na  
běžných skládkách, a konečně 
na inertní materiál, tedy zemi-
nu, který bude ponechán na 
skládce jako zpětný zásypový 
materiál pro následnou rekul-
tivaci.
Další vhodný zásypový mate-
riál bude dovezen z externího 
zdroje. Počítá se zde i s uplat-
něním zeminy, která je ulože-
na v lokalitě průmyslové zóny.
Skládka by měla být odtěžena 
do jara 2015. Na ni hned na-
váže rekultivace lokality. Nave-

zená zemina vytvoří terén po-
zvolna se svažující od úrovně 
silnice na rovinu současného 
hliniště. Plocha pak bude za-
travněna.

Sanace podzemních vod
Vedle odstranění ohniska kon-
taminace v odpadech a zemině 
je ale také třeba vyléčit znečiš-
těnou podzemní vodu. Sanač-
ní práce začnou letos v září  
a dokončeny by měly být v lis-
topadu 2015.
V oblasti sanace se počítá  
s vytvořením až čtyřiceti čer-
pacích, čtyřiceti zasakovacích 
a deseti monitorovacích vrtů. 
Poslední jmenované budou 
společně s vybranými stávají-
cími monitorovacími objekty 
sloužit k pravidelnému sanač-
nímu monitoringu. Tak bude 
zjišťován aktuální stav kvali-
ty podzemní vody. Kvartálně 
bude testována také voda v na-
sobůrských studních a ve vod-
ním zdroji Litovel-Čerlinka.
Samotné čištění bude probíhat 
metodou sanačního čerpání  
s využitím technologie stripo-
vání a chemické oxidace in situ 
(ISCO). Podzemní voda bude 
čerpána do akumulačních ná-
drží. Zde bude vlivem vháně-
ní vzduchu do proudu vody 

docházet k přechodu konta-
minantů z rozpuštěné formy 
do plynné. Znečištěný vzduch 
pak bude procházet přes filtr 
s aktivním uhlím a čistý bude 
vypuštěn do atmosféry. Vyčiš-
těná voda se zase vrátí do pod-
zemí.
Zároveň bude přímo do pod-
zemní vody aplikován peroxid 
vodíku. Díky chemické oxida-
ci tak dojde k dalšímu čištění. 
Podzemní voda protékající 
pod skládkou pokračuje dále 
na Nasobůrky a průmyslovou 
zónu. Jakmile začnou sanační 
práce a bude spuštěno sanační 
čerpání podzemní vody, pře-
stane do Nasobůrek přitékat 
znečištěná voda. Díky tomu, 
že bude odstraněn zdroj kon-
taminace v sanované oblasti, 
mělo by v průběhu následují-
cích let docházet ke zlepšování 
kvality vody i v nasobůrských  
studnách.

Praktické informace
Práce na nasobůrské skládce 
budou trvat od června 2014 do 
listopadu 2015. V době, kdy 
se budou odtěžovat odpady  
a navážet nová zemina, tedy 

do jara 2015, je třeba počítat 
se zvýšenou dopravou v této 
oblasti.
Předběžně se počítá s průjez-
dem asi 60 nákladních auto-
mobilů denně, které budou 
najíždět na dálnici, popř. po-
kračovat po hlavních komu-
nikacích na určená koncová 
zařízení – skládky. Aby nebyly 
Nasobůrky příliš dopravně za-
tíženy, je naplánováno, že trasa 
přibližně poloviny vozidel po-
vede přes Chudobín. Se zvýše-
nou dopravou je třeba počítat 
v pracovních dnech přibližně  
v době od 7 do 17 hodin.
Před výjezdem ze skládky bu-
dou vozidla očištěna tak, aby 
se v maximální míře elimino-
valo znečištění silnice v okolí. 
Zhotovitel se navíc zavázal, že 
komunikace bude pravidelně 
čistit od případných nečistot 
plynoucích z jeho činnosti.

Zhotovitelem stavby je sdruže-
ní Nápravná opatření Litovel 
– Nasobůrky, které tvoří spo-
lečnosti IES Recycling, a. s., 
Olomouc, Sita CZ, a. s., Praha 
a Ekosystem, spol. s r. o., Pra-
ha.                   red.

Začíná rekultivace skládky v Nasobůrkách, pokračování ze str. 1

Informační centrum a jeho první měsíc
Turistické informační cent-
rum má za sebou první měsíc 
provozu. 
Během dubna navštívilo nové 
prostory přes 700 návštěvníků, 
z toho 67 turistů z Polska, Slo-
venska, Německa, Maďarska 
a Anglie. S nadcházející turi-
stickou sezónou byl největší 
zájem o propagační materiály 
týkající se města i jeho okolí, 
o cyklotrasy a také o výstup 
na radniční věž (návštěvnost 
88 turistů). Zvýšený zájem 
byl také o cylindrické vložky 
do bezpečnostních zámků na 
kola. Během dubna byla mož-
nost navštívit výstavu kostýmů 
z filmového seriálu Arabela. 
Zájem byl jak ze strany škol 
a mateřských školek, tak i ze 
strany veřejnosti, zejména do-

spělých, kteří si přišli zavzpo-
mínat na filmový seriál svého 
mládí.

Ohlédnutí si zaslouží také 
akce Zahájení turistické sezó-
ny, která se konala 12. dubna 
na náměstí Přemysla Otakara. 
Této akce se zúčastnilo přibliž-
ně 300 návštěvníků z Litovle  
a blízkého okolí a také ze 
vzdálenějších koutů republi-
ky, např. Uherského Hradiště, 
Brna, Prahy, České Třebové a 
dalších. Velký zájem byl o ko-
mentované prohlídky místních 
památek, muzea i knihovny  
a také o plavby po Nečízu, 
které využilo cca 240 návštěv-
níků. Za TIC bych velmi ráda 
poděkovala všem, kteří se po-
díleli na realizaci této akce. 

V současné době je pro ná-
vštěvníky TIC připravena vý-
stava dětských leporel a dře-
věných kostek ze soukromé 
sbírky pana Petra Lindušky. 
Tuto výstavu mají možnost ná-
vštěvníci zhlédnout v provozní 
době infocentra (po–pá v 9–17 
hod., so v 9–15 hod.).
TIC dále nabízí k prodeji 
produkty firmy Orrero, upo-
mínkové předměty a dárková 
balení piva Pivovaru Litovel, 
kávu z litovelské pražírny Sa-
cerGape a novinku – Učňov-
ské pralinky Střední odborné 
školy Litovel. 

Přijďte se za námi podívat.
Přejeme vám krásné, slunečné 
dny.

TIC

Turistickou sezónu zahájil skřítek Lesá-
nek v podání Viktora Kohouta za účasti 
KČT (vlevo předseda Zdeněk Šišma) a ve-
dení města (vzadu starosta Z. Potužák).



iNformace / 5 

Z Hanácké ambasádê
Pozor na to! Vlakê dnes jezdijó rychlo!

Já se fšeckém z vás přêznám 
hneď na začátkô, že toťtô prav-
dô z nadpisô s radosťó přêpo-
minám v dôchô náplně našé 
ochranné známkê Hanácké 
ambasádê! Zamêslelê ste se 
negdê nad tém, jak přiznačny 
a symbolickê pravdivy je toto 
rčeni?
„Ja! Kamaráde, sênko milé,  
nesmiš dlóho čekat. Vlakê 
dnes jezdijó rychlo. Teda 
rychlo – ináč jak za našéch 
let!“ Mê, starši, to poznáváme 
a vnimáme a přê tém vizem, 
že naši mladi, děcka a vnuci 
gór, jenom mávnó rôkó! Ale 
oni na to přêndó, tak jak mê, 
jenom co trošinkô dospějó, 
nebo zestárnó! Já dêž sednô do 
Pendolina, tak hneď zpomenô 
na Slovenskó strelô, na parni 
lokomotivê, co táhalê rychli-
kê přes republikô a mělê dva 

metrê vêsoky červeny kola, na 
šibovaci mašinkê čê náklaďáč-
kê, kerém sme stačêlê a ôtikalê 
vedle nich po cestě, sakra, ê na 
teho pana „Štifnzóna“ – gde až 
tô párô přêvedl a jak ona přê-
nesla revolučni dobô!
Toš tak tê vlakê patřijó dneská 
ke fšeckém tem synonymum  
a přêrovnánim pokrokô a mně 
se to lébi. Né jenom proto, že je 
to moc a moc pravdivy, ale že 
sme to mê v řadě generaci eště 
stačêlê sami zažêt. A ô nás na 
Hané to frčelo – bodéť bê né, 
samá rovina! 
Muj stréček Hipru ze Mlače 
ďál vlakvedóciho na dráze,  
a jak jezdilê s Hrôbé Senice 
do Litovle, tak vêkládal takové 
vtip: Ô Hôdlêc předjiždělê pa-
nimámo s nušó na zádech, co 
spichala na trh do města. Tak 
přêbrzdilê a volaji: „Poďte si 

sednót, tetino!“ Že ji zastavijó 
a svezó jô. A ona bez zdrženi 
na ně volá: „Ja, sednót, copak 
nevizete, jak spichám, ať to 
stihnô?“
To je ten základ: Stihnót to! 
Stihat a stačêt na to, ať sme 
„in“, jak se dneská řiká! Máme 
se na co odvolat. Jenom se po-
ohlidnót, jak šêkovni bêlê naši 
dědci a taťci, třeba zrovna v té 
době párê, a co oďálê za divê 
na té našé Hané ze železnicó! 
No vizete. A sô ô teho. Přên-
dite si splknót! Máme to  
19. června a co mêslite – no po 
tech 100 letech železnice v Li-
tovlê a okoli si to pěkně roze-
berem. Zkrátka, bôde to o tém, 
ať nám neôjede vlak!
Ôž se těšime – ambasadóři, 
Hanácká môzêka a já s něma 
fšeckéma.       

Váš Zdenek Brané

Pozvánka CHKO

BESEDA CHKO S OBČANY
st 11. 6. v 17 hod., Malý sál Záložny

Správa cHKo Litovelské Pomoraví  
a odbor životního prostředí měÚ zvou 
občany na besedu, jejímiž tématy 
budou:

Bobr evropský v CHKO LP a ve světě
Přednášet budou:
J. Šafář – bobr evropský, úspěšný 
návrat
V. Kostkan – prezentace dat jeho vý-
zkumů a zkušeností
o. Dočkal – praktické zkušenosti z Li-
tovelska, způsob šetření škod a řešení 
újem

Novinky z CHKO
Hlavním tématem bude dokončení 
Domu přírody (v Horce nad moravou 
a na Šargouně) a související aktivity.

Na základě zájmu účasníků bude  
následovat diskuze.

RÓ A RAM: VELKÁ LETNÍ SOUTĚŽ, 1. část

Využijte léto k tomu, abyste 
cestovali, bádali a poznali více 
kraj, ve kterém žijete. Paní Ró 
se na tři měsíce spojila s pa-
nem Ram, aby vás prostřed-
nictvím soutěžních úkolů 
zavedla do míst a k tématům, 
o něž byste jinak třeba neza-
vadili. Doporučujeme soutěžit  
v rodinném či přátelském 
týmu. Úkoly nebudou snadné 
a ve skupině si je víc užijete. 

Pravidla soutěže
Soutěž potrvá tři měsíce – od 
1. června do 31. srpna – a bude 
mít tři kola. V každém kole na 
vás čekají tři soutěžní úkoly. 
Není nutné splnit všechny 
hned v témže měsíci, máte na 
ně celé léto.

Jakmile splníte všechny 
tři úkoly z jednoho kola, 

zašlete řešení na adresu 
litovelskenoviny@mesto-

litovel.cz. Bude-li řešení správ-
né, zašleme vám heslo a jméno 
osoby, jíž heslo sdělíte. 
Od ní získáte řešitelský kupón 
za dané kolo.
Ti, kteří do 31. srpna pošlou 
všechny tři kupóny na adresu 
redakce (viz tiráž), budou za-
řazeni do slosování.

odměny
Pět vylosovaných výherců zís-
ká moderní společenské hry 
typu Carcassonne, Osadníci  
z Katanu či Labyrint a poukáz-
ku do cukrárny. Protože však 
zvládnutí soutěže vyžaduje 
úsilí, obdrží nějakou odměnu 
každý úspěšný řešitel.

Úkoly 1. kola

1. úkol
Hanácké muzeum v Cho-
lině ve své zajímavé expozici 
představuje běžný život na-
šich předků prostřednictvím 
řady předmětů. Jedním z ex-
ponátů je i původní opona ze 
Záloženské dvorany. Na jevišti 
sloužila od jejího vzniku až do 
roku 1948.
Vaším úkolem je zjistit, ze kte-
rého roku opona pochází, kdo 
ji namaloval a co na ní je vyob-
razeno. Uveďte i názvy tří obcí, 
které jsou na ní namalovány.
Prohlídka je vždy v celou ho-
dinu: v po a st v 8–17 hod., v út 
a čt v 8–14 hod a v pá v 8–12 
hod. Jinak po telefonické do-
mluvě (tel. 608 859 641). 

2. úkol
Kosatec sibiřský (Iris sibirica) 
je květina zařazená na Červe-
ný seznam ohrožených druhů. 
V CHKO Litovelské Pomora-
ví se vyskytuje mj. v přírodní 
památce poblíž Horky n. M., 

 

jejíž jméno připomíná slavné-
ho houslistu ve věži. Kvete fia-
lově v květnu a červnu.
Pořiďte fotografii kosatce si-
biřského a uveďte, kdy a kde 
jste ji pořídili. Kosatec můžete 
vyfotit i po odkvětu, bude se 
vám ale asi hůř hledat.

3. úkol
Jména některých obcí Mikro-
regionu Litovelsko se dostala 
(nejen) do lidových písní. Na-
jděte takovou píseň, napiště 
nám její název a sloku, v níž se 
o dané obci zpívá.

správná odpověď z minulého kola 
soutěže paní ró: dudek chocholatý
vylosovaný výherce: Petr Volkmann
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Ze společnosti

Byli oddáni
v měsíci květnu
monika Langová z Litovle a martin Koutňák z Litovle
Hana filipová z Litovle a Pavel Žibřid z Velkého Poříčí
Kristýna Blaschková z Podolí a michal miler z mo-
helnice

Odešli
v době od 21. dubna do 20. května
marie chytilová z Červenky (82 let)
Květoslava foltýnková z Unčovic (93 let)
marie Paráková z Litovle (82 let)
antonín Kuchař z Nové Vsi (80 let)
marie Vaňková z chořelic (77 let)
marcela Urbanová z rozvadovic (56 let)
Václav Skopal z rozvadovic (54 let)
alois ošťádal z Nasobůrek (80 let)
Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Hlubinka a Hrandop.

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
V měsíci dubnu (23. 4.) se ještě mohli 
senioři poučit o novinkách v dopravě na 
besedě s vedoucím autoškoly panem Ja-
roslavem Skálou. Předmětem bylo hlavně 
chování v dopravním provozu, nová opat-
ření pro zvýšení bezpečnosti chodců za 
snížené viditelnosti a termíny nutných lé-
kařských prohlídek pro seniory. V diskusi 
jsme se dotkli i otázek dopravy ve městě 
Litovli a bylo vysvětleno, jak to vypadá  
s předností na některých místních kři-
žovatkách a pohybem po komunikacích. 
Tak snad se na nich nikdo z nás do pro-
blémů nedostane!?
Druhá beseda o myslivosti ve středu  
14. 5. v Malém sále Záložny navázala 
na to, co jsme se již o této problematice 
dověděli loni, a doplnila naše představy  
o činnosti Hubertova cechu. Nejprve jsme 
se od RNDr. Jiřího Zbořila dověděli vše 
podstatné o průběhu mysliveckého roku, 
který nezačíná lednem, ale až 1. dubnem, 
kdy se objevují první mláďata a hnízdí 
ptáci. Myslivci mají po celý rok hodně 
práce a vlastní lov je jenom jakýsi bonus. 
Vrcholem je červen – měsíc myslivosti  
a ochrany přírody a měsíc hlavní lovecké 
sezóny – srpen. Dověděli jsme se, jaká ne-
bezpečí číhají na mláďata v době senoseče 
a žní, jak je to s volným pobíháním psů  
a nebezpečím srážky se zvířetem na silnici 
či pytláky v lesích. Celoživotní myslivec, 
veterinář a myslivecký funkcionář MVDr. 
Vojtěch Grézl informoval o místních ho-
nitbách, hlavně se ale věnoval nebezpeč-
ným přenosným chorobám zvěře a dal  
k dobru své bohaté zkušenosti z praxe 
i mimořádné lovecké i lékařské zážitky. 
Škoda, že se nás nesešlo více než třicet, 

další tak přišli nejen o poučení, ale i o vel-
mi příjemně strávené odpoledne.

Měsíc červen je ještě měsícem našich akcí. 
Čeká nás beznadějně vyprodaný autobu-
sový zájezd do Telče (3. 6.) a ve středu  
25. 6. druhý letošní cyklovýlet, tentokrát 
Litovelským Pomoravím. Bude o něco 
delší, a tím i náročnější. Na trasu směr 
Lhota u Nákla a Hynkov se účastníci pod 
vedením pana Miroslava Fendrycha vyda-
jí ve 14 hodin od DPS. Délka výletu je ko-
lem 30 kilometrů, s občerstvením se na-
pevno počítá na lovecké chatě Štrougalce. 
Je objednáno pěkné počasí!
Červenec je u nás dobou pauzy. Možnost-
mi účasti nás všechny dostatečně zásobí 
Městský klub svými akcemi Litovelské-
ho kulturního léta, a tak chystáme něco 
nového až na konec srpna. Naše „služba 
seniorům“ každý pátek od 8 do 9 hodin  
v Malé zasedací místnosti v budově radni-
ce vedle podatelny zahájí až od 15. 8. 
Na středu 20. 8. připravujeme první pěší 
výlet – výstup na hanácký Mont Blanc, 
Velký Kosíř, který podle informací z tis-
ku zvládne i batole. Všechny potřebné in-
formace budou k dispozici v Litovelských 
novinách, na webu města i v naší skříňce 
na Husově ulici. Kolem deseti zájemců se 
již přihlásilo, čekáme na další. Přihlaste 
se některý pátek nebo přímo u „horské-
ho vůdce“ pana Miroslava Fendrycha na 
čísle 606 557 841. Po získání prvních zku-
šeností chceme dále organizovat již obtíž-
nější turistické trasy v oblasti Jeseníků. 
Všem přejeme příjemné letní dny plné 
sluníčka a těšíme se na vaši účast na ně-
které z výše uvedených akcí.           hj 

iNZerce

Inzerce

Pozvánky

obec Haňovice nabízí k prodeji dva stavební 
pozemky. Jde o parcelu č. 189/1 o výměře 855 m2  

a parcelu č. 200/1 o výměře 856 m2. Pozemky se na-
cházejí v části obce Dolní konec a dosud sloužily jako 
zahrada a pole. Již zde stojí kiosky pro připojení na 
elektrický proud. 
Více informací se zájemci dozví na stránkách obce 
www.hanovice.cz nebo na tel. 585 347 009.

Hledám podnájem bytu o velikosti 2+kk až 3+1  
v Litovli. Předem děkuji za nabídky. 
tel.: 720 553 037, e-mail: Dudik.j@email.cz

V sobotu 28. června se uskuteční doprovodný 
program k aktuální muzejní výstavě – zájezd se  
železniční tematikou. Pořadatelem je muzejní 
společnost Litovelska. Zájemci získají bližší informa-
ce v muzeu a na pozvánkách.

Nemocnice Šternberk zve na Den prevence cévní 
mozkové příhody, který se uskuteční 25. června 
od 8 do 15 hod. na neurologické ambulanci. Zdarma  
ultrazvukové vyšetření krčních tepen, změření krev-
ního tlaku a pulsu, odborné poradenství aj.

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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Mnozí to jistě znáte. Hledáte něco na in-
ternetu a najednou uvidíte odkaz, který 
byste nečekali. Tak to se stalo i mně. 

Jména ze starých pohlednic
Hledám informace o litovelských sborech, 
ale hned na první stránce upoutává po-
zornost heslo – Litovel náměstí, vinárna, 
velkoobchod tabáku. Sbory jsou okamžitě 
opuštěny a já se jedním kliknutím ocitám 
ve vzdáleném antikvariátu a v roce 1938. 
Na náměstí, které znám jen z maminčina 
vyprávění a přednášek pana Šika. Další 
kliknutí a s překvapením se dívám na Li-
tovel z jižní strany. Hřbitov, kraj Chořelic, 
Olomoucká ulice. Tam přece bydlím, ale 
kde je náš dům? Vysvětlení je na rubu po-
hlednice. Datum odeslání je 22. 12. 1934  
a dědeček stavěl až v roce 1937. 
Staré snímky poskytují zajímavá srovnání 
se skutečností, jsou cenným dokumen-
tem. Pro mne jsou však důležitější příběhy 
a zprávy, které si na nich lidé sdělovali, co 
právě prožívali. Jak je tomu zde? Na jed-
né z pohlednic oznamuje mamince dívka 
Sláva, že babička chořelická má strach, že 
ji někdo „ukradne“, a proto pojede vlakem 
s ní. Tu druhou posílá rodina z Chořelic, 
aby děvčatům připomněla „jeden dome-
ček i Chořelice“. A adresa? Milostivá paní 
pí. Marie Sosnová Praha-Břevnov. 
Dlouho se nerozmýšlím; objednávka, 
platba – v dnešní době to jde rychle. Za tři 
dny už pohlednice držím v ruce a roztáčí 
se kolotoč vzpomínek.

Kdo byli Sosnovi?
Odmalička jsem chodila s babičkou na ná-
vštěvu ke kmotřence Sosnové. Vdova po 
krejčovském mistrovi žila sama v domě  
v nynější Masarykově ulici. Přestože okna 
pokoje vedla na ulici, byl poměrně tmavý. 
Na gauči, mezi barevnými polštáři, seděla 
vždy panenka v dlouhých šatech rozpro-
střených pečlivě kolem sebe. Měla velice 
úzkou malou hlavu s opravdovými vlás-
ky, což bylo pro mě tehdy úžasné. Směla 
jsem si ji pochovat, zatímco si obě ženy 
vyprávěly. O děvčatech v Praze, o zdraví, 
vzpomínalo se a k čaji přikusovalo, co ba-
bička upekla. Nikdy se nešlo na návštěvu  
„s prázdnou“. Zážitky z dětství míváme 
před očima dost jasně i po desetiletích. 
Čas však plynul, návštěvy u kmotřen-
ky přestaly, zmizel dům. Musel ustoupit 
stavbě polikliniky v 70. letech minulého 
století. Stopu dnes už nenajdete ani na 
hřbitově. Hrob rodiny Sosnovy, o který se 
babička starala, má již nového majitele.
V naší rodině ale byla kmotřenka Sosnová 
stále vzpomínaná osoba, přesto jsem ni-

kdy nepátrala po příbuzenském vztahu, 
byť třeba nepokrevním. Kmotři v dřívěj-
ších dobách patřili vždy do rodiny. Nebyli 
u křtu jen jako stafáž, ale brali tím na sebe 
i povinnost se o svého kmotřence v přípa-
dě nutnosti postarat. 
Věděla jsem, že pan Josef Sosna, krejčov-
ský mistr, byl babičce za svědka na svatbě 
a za kmotra jejím sestřenicím. Snad proto 
jsme jeho ženě říkali kmotřenka? Bylo mi 
však divné, že toto sošné příjmení se zde 
nevyskytuje a znají je jen lidé od 75 let 
výše. Ti mají ještě povědomost i o Sosnově 
krejčovství. Odkud přišli a kam zase zmi-
zeli? Odpovědi na některé otázky se obje-
vily nečekaně, ale nastolily otázky další.

Svědectví starých matrik
Více než po půl století jsem se pustila 
do doplňování a upřesňování informací  
o naší rodině. V roce 1885 se vdávala pra-
tetička Albertina Divišová a brala si Anto-
nína Šmeráka, syna sekernického mistra 
od sv. Kiliána. Za svědka byl Václav Sos-
na. Nic zvláštního, Sosnovy přece znám. 
Překvapení přišlo, když jsem pátrala po 
dětech Šmerákových a Sosnových. Jako 
rodiče zde byli zapsáni také:
a) Václav Sosna, mlynářský pomocník,  
z Malé Lečice (tedy výše uvedený svatební 
svědek) a Maria, dcera Antonína Šmerá-
ka, sekerníka od sv. Kiliána (sestra ženi-
cha Ant. Šmeráka)
b) Tomáš Sosna, pomocník ve flokové to-
várně v Litovli (bratr Václava), a Antonie, 
roz. Šmeráková (druhá sestra A. Šmeráka)
c) Veronika Brabcová z Velké Lečice, otce 
svých dětí neuvedla (přišla do Litovle spo-
lu se Sosnovými a Šmerákovými).
Nyní si dovolím malou odbočku k mís-
tům, odkud všichni pocházeli. Svatý Ki-
lián je ostrov před soutokem Vltavy se 

Sázavou u Davle. Osada i kostel stejného 
jména na břehu řeky jsou dnes součás-
tí městečka Davle. Kostel je jediný v celé 
naší republice zasvěcený tomuto světci.  
A Malá Lečice? Nachází se blízko Velké 
Lečice v romantické krajině na říčce Ko-
cábě. U zdejšího jezu se scházela „rusal-
ka“ Daniela Kolářová s „kovbojem“ Jaro-
mírem Hanzlíkem v oblíbeném filmu Léto  
s kovbojem.

Litovelské rodiny
Teď však zpět do 19. století. Co přimělo  
Sosnovy, Antonína Šmeráka a Veroniku 
Brabcovou, zjevně přátele, aby se vydali 
tak daleko od domova? Bylo zde více prá-
ce než v Čechách? Přišli na nějaký nábor 
či inzerát? Nevím…
Zpočátku pracovali všichni ve flokárně, 
Šmerákovi odjeli za prací až do Strážnice. 
Po čase se vrátili na strážní domek u Čer-
venky, kde Antonín Šmerák pracoval jako 
hlídač při státní dráze.
Jak to však bylo s Václavem Sosnou? Než 
šel Šmerákům za svědka, byl mlynářem  
v Prešpurku, dnešní Bratislavě. Tamní ro-
diště má také v křestním listu 29. 1. 1871 
Josef, možná prvorozený syn, pozdější 
litovelský krejčí. Od následujícího roku 
však další děti mají rodiště v Litovli a Vác-
lav je uváděn jako mlynářský pomocník. 
Všichni navzájem chodí svým dětem za 
kmotry ke křtům, později za svědky na 
svatby.
Václavův syn Josef se vyučil krejčím,  
a když se 23. 10. 1894 ženil, byl jeho otec 
dílovedoucím ve flokárně v Novém Dvo-
ře. (Dnes bytovka s přilehlými stavbami 
proti Doubravskému dvoru Osičkových.) 
Nevěstou byla slečna Žofie, rozená Klei-
nová, z Litovle – již zmíněná kmotřenka. 

pokračování na str. 8

Kam zmizel rod Sosnů? Pátrání po osudech ze starých pohlednic

První z objevených pohlednic – litovelské náměstí v roce 1938.
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Stalo se v Litovli

 3. 6. 1874 zemřel poslední městský purk-
mistr Donat Ulrich. Narodil se 1. 3. 1800 jako 
syn kupce františka Ulricha v Langově domě na 
náměstí (ve 20. století zde býval koloniální ob-
chod rohlederův). Jeho manželka eleonora byla 
dcerou zámožného obchodníka a purkmistra an-
tonína Schneidera. Ulrich byl dobrým malířem, 
duší divadelních ochotníků a všeobecně veřejně 
činný. V letech 1860–1873 napsal první dějiny 
Litovle Geschichte der Stadt Littau s mnoha 
vlastními ilustracemi, sepsal také Dějiny střelec-
kého spolku. 
 16. 6. 1874 se v Seničce narodil František 
Svozil, syn poslance Josefa Svozila. Je jednou 
ze zakladatelských osobností pivovaru – v říjnu 
1900 zde byl pověřen řízením obchodu a admi-
nistrativy a 25 let jej úspěšně vedl. Naproti pi-
vovaru si postavil velkou vilu. V době vzniku ČSr 
byl členem okresního národního výboru a jeho 
jednatelem. Při obecních volbách roku 1919 byl 
zvolen členem zastupitelstva. adoptoval syna 
Vojtěcha chytila, který byl významným malířem. 
S manželkou marií měl tři děti (miladu, alenu  
a mirka). Po její smrti r. 1919 si vzal její sestru 
Lídu, s ní měl dceru Zlatu. Zemřel nečekaně ve 
věku 51 let na infarkt 6. 12. 1925.
 5.–6. 6.1924 proběhly oslavy 50. výročí za-
ložení sokolské jednoty, při nichž byl položen 
základní kámen nové sokolovny v sousedství 
gymnázia. Jenže částka na stavbu, přesahující 
podle projektu milion Kč, byla nad síly jednoty,  
a tak se projekt na řadu let odložil. Starostou 
Sokola byl v té době raimund Volek, náčelníkem  
fr. Kalabis, náčelnicí anna Čamková, vzdělavate-
lem Boh. ondroušek.
 1. 6. 1954 vzniklo v Litovli na náměstí stře-
disko kultury, které se udrželo do dnešních dní. 
Nejprve to byl okresní dům osvěty s prvním ře-
ditelem otto Urbáškem, po zrušení okresu vznikl 
Závodní klub Tesla a roku 1991 městský klub. 
můžeme připomenout ještě jedno výročí: ne-
málo pamětníků si sem chodilo půjčovat knížky. 
Ze Sochovy vily se sem roku 1954 přestěhovala 
městská knihovna s vedoucí marií Doleželovou 
(Šikovou). Vystřídali ji knihovníci Němeček, 
Spurník, Knybel, matulová a od roku 1987 Lenka 
fišrová.
 9. 6. 2004 postihlo Litovel tornádo. Prudká 
bouře s krupobitím, která zasáhla odpoledne 
kraj od Litovle k olomouci, se proměnila v ničivé 
tornádo. obrovský náraz větru o síle přes 200 km 
za hodinu lámal stromy, vyrážel dveře a okna, 
odnášel střechy. Nejvíce byla postižena ulice friš-
tenského a Nábřežní, sousední část ulice Palac-
kého od Nábřežní ke mlýnu a na druhé straně od 
řeky k pivovaru. Do likvidace následků byl zapo-
jen celý integrovaný záchranný systém olomouc-
kého kraje, až 200 lidí s potřebnou technikou.

Lubomír Šik

Měli několik dětí, dospělosti se pravděpo-
dobně dožil prvorozený Miloslav (naro-
zen 2. 12. 1895). Absolvoval s vyznamená-
ním zdejší reálné gymnázium, uváděl, že 
se bude věnovat technice, ale co vystudo-
val, nevím. Zde končí oficiální informace, 
další mám zprostředkované, nemusejí být 
tedy úplně přesné.
Miloslav se oženil se slečnou Marií Vy-
plelovou z Chořelic. Žili v Praze, kde 
pracoval na různých pozicích v Poštovní 
spořitelně. Měli dvě dcery – Slávu a Milu, 
které vždy trávily část prázdnin u babič-
ky v Chořelicích. Žijí zde ještě pamětnice 
společných her a později i práce na poli, 
při nichž obě rády pomáhaly. Jednoho 
návratu z prázdnin se také týkala zpráva  
z 30. 8. 1938, kterou držím v ruce.

otázky...
Vzpomínkový kolotoč pomalu zastavuje  
a já se vracím do reality i s nezodpověze-
nými otázkami. Starými i novými.
Antonín Šmerák zde žil až do smrti, je po-
chován na Července. Ale co jeho kamará-
di a švagři, bratři Sosnové? Vrátili se na 
stáří zpět do Čech? Kde jsou jejich děti? 
Provdaly se zde dcery a jejich potomci tu 
žijí, ale s jiným příjmením? Kdo ví? A kdo 
vlastně ten můj kolotoč vzpomínek rozto-
čil? Dělala pořádek některá z děvčat, dnes 
asi 90letá paní, nebo někdo z potomků?

co lze vyčíst z pohlednice
Opět trávím večer nad pohlednicemi na 
stránkách antikvariátu. Pan Miloslav Sos-
na byl asi známý a oblíbený člověk. Ode-
silatelé pohlednic si pokládali za čest po-
sílat mu pozdravy a zprávy z dovolených, 
lázeňských pobytů či svých působišť z celé 
Československé republiky. O jeho váž-

nosti a kariérním postupu svědčí také styl 
adres. Vždy je to Velectěný Pán, pan Mi-
loslav Sosna, a pak následuje výčet titulů: 
od depozitního odd. úřadu šekového Poš-
tovní spořitelny přes vrchního účetního, 
vrchního zástupce přednosty bursovního 
odd. po dirigenta či ředitele Čsl. reeskont-
ního ústavu zemské banky.
Z mého pohledu je rub těchto pohlednic 
zajímavější než zvěčněný objekt. U těch, 
které dostával Miloslavův otec, je to však 
obráceně. Některé jsou ještě s tzv. dlou-
hou adresou, kde se zprávy naopak psaly 
na lícovou stranu. Takový je i tříokénko-
vý pozdrav z Hradečné. Kolem roku 1900 
na něm byla učiněna následující objed-
návka: 
Pane Sosna! Shotovte Vratislavovi zimník 
takový jak mám já jenom astrachán. límec 
né, ale ať je ušit k Ježíškovi jistě! Ale ať je 
jistě hotov jak jsem podotkl já pro něj po-
šlu. S pozdravem (?) 
Dívám se na pohlednici a otázky na sebe 
nenechávají dlouho čekat. Odkud byl pi-
satel? Opravdu z Hradečné, nebo jen po-
užil náhodnou pohlednici? Čím byl onen 
pán? Zmínka o astrachánovém límci dává 
tušit zámožnost. Vždyť tato kožešina byla,  
a je i dnes, drahá. A jestlipak měl Vratislav  
z nového zimníku radost a jaké byly jeho 
osudy? 
To však je již další příběh z mnoha, které 
nám staré pohlednice nabízejí.

Nezbývá mi, než se s antikvariátem roz-
loučit. Na dálku děkuji bývalému majiteli 
pohlednic za příjemné chvíle strávené na 
vzpomínkovém kolotoči. Musím se však 
už vrátit k těm opuštěným litovelským 
sborům…

Marie Hrubá

Kam zmizel rod Sosnů? (pokračování ze str. 7)

Druhá pohlednice – pohled na hřbitov, Olomouckou ulici a část Chořelic, kam dívky jezdily na prázdniny k babičce 
(domek na obrázku zcela vpravo).
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Kniha na tento měsíc

Případ pro exorcistu / Michal Sýkora

Litovelské ulice

DRUŽSTEVNÍ
Název Družstevní je inspirován družstevní vý-
stavbou v místech dnešní ulice. Kratší bloky  
domů byly postaveny na klíč v letech 1969 až 
1972, další dva vznikly svépomocí v letech 
1971–1973. 
Kořeny bytového družstevnictví u nás sahají 
až do 19. století, největší rozvoj zaznamenalo 
mezi světovými válkami. Během 2. světové 
války byla nová bytová výstavba zakázaná. Po 
roce 1945 došlo k obnovení činnosti bytových 
družstev, ale již v roce 1948 je začal omezovat 
stát. Došlo ke sjednocení čs. bytového družstev-
nictví a k zaměření družstevní bytové výstavby 
především na stavbu velkých nájemních domů 
a na její zprůmyslnění (panelizace, typizace). 
majetek těchto družstev se stal podle platné 
státní ideologie socialistickým společenským 
vlastnictvím. Koncem 50. let vznikl nový typ 
– stavební bytová družstva. Ta měla řešit nedo-
statek bytů. Největší podíl na bytové výstavbě 
měla družstva v 60. letech a i v 70. a 80. letech 
družstevní výstavba nadále převažovala.
Ulice Družstevní se nachází na jihovýchodě 
města. Tvoří spojnici ulic Šargounské a Čihadla. 
Její slepá část zároveň odbočuje ve tvaru pís-
mene T a kopíruje část ulice Šargounské. Název, 
který byl ulici přidělen při dokončení výstavby  
v roce 1973, užíváme dodnes.

Podoba názvu: Družstevní (1973)

DUKELSKÁ
Základem názvu ulice Dukelské je město Dukla 
ležící v jihovýchodní části Polska, v dnešním 
Podkarpatském vojvodství. Jižně od města na 
hranicích se Slovenskem se nachází Dukelský 
průsmyk, místo karpatsko-dukelské vojenské 
operace sovětských a československých jedno-
tek během 2. světové války, která měla za cíl 
spojit povstalecké síly slovenského národního 
povstání se sovětskými armádami. Název odka-
zuje na místo významné události.
Výstavba silnice, která ulici Dukelskou tvo-
ří, spadá do období před 2. světovou válkou. 
První název, třída Zdeňka fierlingera, dostala 
část dálkové silnice vedoucí městem západně 
od historického centra (od křižovatky u nádra-
ží Litovel předměstí až na Staré město) v roce 
1948 podle československého premiéra prvních 
dvou poválečných vlád. V roce 1962, z důvodu 
vyloučení jmen žijících osob ze seznamů názvů 
ulic, zvolila komise místního výboru KSČ pro 
tuto hlavní silnici název Dukelská, jenž užíváme 
dodnes.

Proměny názvu: třída Zdeňka Fierlingera 
(1948)  Dukelská (1963)

Ivana Kubíčková

Knihovna Cholina
 knihovnice: Jana Sedláčková
 otvírací doba: středa 16–18 hodin

Knihovnu najdete ve dvoře obecního úřa-
du. Vybrat si v ní můžete z přibližně 2000 
knižních titulů nebo si vyhledat potřebné 
informace na internetu.
Pravidelně sem chodí kolem 40 čtenářů, 
z čehož asi polovinu tvoří děti. Někdy si 
přijdou vybrat knihy podle svého zájmu, 
popřípadě povinnou četbu do školy či  
k maturitě, jindy jen tak si popovídat. 
Děti rády malují obrázky, které si tu pak 
vystaví na nástěnku a po čase jsou mile 
překvapené, když svou dávno zapomenu-
tou kresbičku najdou uloženou v už po-
řádně objemné složce.

Každý rok, obvykle v rámci měsíce knihy, 
se přijdou do knihovny podívat děti ze 
zdejší základní a mateřské školy. Mám ra-
dost, když se z některých pak stanou pra-
videlní čtenáři buď sami, nebo i s rodiči.
Někteří občané dokonce darovali naší 
knihovně knížky, které už sami nepotře-
bují, a udělali tak radost jiným čtenářům 
(lépe řečeno čtenářkám), za což ještě jed-
nou děkuji.
A co se u nás nejvíc čte? Dobré knížky! 
Dětské příběhy, zamilované románky, li-
teratura faktu, ale hlavně napínavé detek-
tivky. 

Jedna taková vyšla v nakladatelství Pa-
seka. Napsal ji literární vědec, spisovatel 
a pedagog Univerzity Palackého Michal 
Sýkora a jmenuje se Případ pro exorcistu.
Kromě toho, že je to četba napínavá až 
do posledního písmenka, je pro nás za-
jímavá i místem děje. Komisařka Výro-
vá je sice fiktivní postavou, ale „pracuje“  
v Olomouci a vyšetřování ji zavedlo do 
nedalekého Štěpánova, kde našli v kostele 
mrtvou dívku…
Při čtení se nudit určitě nebudete.

Jana Sedláčková

Novinka J. Cholinské
V květnu spatřila světlo světa další bás-
nická kniha Jarmily Cholinské. Typic-
ká poezie vyjadřující se k nedostatkům  
a problémům světa je doplněna o životo-
pis autorky, který zazněl loni na podzim 
při jejím setkání s litovelskou veřejností. 
Nechybí ani kresby Jany Motlové.           red.

Výstava Mašličky

V květnu uspořádaly členky výtvarného 
kroužku Mašlička z Červenky dvě výstavy 
nazvané Papírové tvoření. Zatímco jedna 
byla určena veřejnosti, druhou připravila 
vedoucí kroužku Hana Slaná, jež pracuje 
jako zdravotní sestra v místním domově 
důchodců, pro jeho klienty.
Další výstava proběhne před Vánoci.

iNZerce
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Místní akční skupina Moravská cesta podporuje rozvoj regionu

Značka HANÁ regionální produkt

 maS moravská cesta je koordinátorem značení 
Haná regionální produkt®. 
 Systém regionálního značení výrobků a služeb 
existuje v České republice od roku 2004 a v sou-
časnosti je do něj zapojeno již 22 regionů. 
 Záměrem regionálního značení je zviditel-
nit jednotlivé regiony a upozornit na zajímavé 
produkty, které zde vznikají. Pomáhá výrobcům  
s propagací a prezentací.
 Výrobky vhodné pro udělení značky hodnotí 
vždy certifikační komise. Tvoří ji zástupci míst-
ních akčních skupin, sdružení, institucí, regionál-
ních výrobců a odborné veřejnosti. mezi kritéria, 
která rozhodují o udělení značky, patří místní 
původ, kvalita, šetrnost k životnímu prostředí  
a jedinečnost ve vztahu k regionu. 
 Značku Haná regionální produkt má v součas-
né době již 64 výrobků od 61 výrobců. Kromě 
toho začne maS brzy udělovat značku i službám, 
které poskytují tradiční a kvalitní stravovací  
a ubytovací zařízení.
 V regionu maS pořádá několik propagačních 
akcí na podporu značky. Je to Den maS moravská 
cesta, jenž se koná vždy v několika obcích regio-
nu, Hanácké farmářské trhy v Litovli a adventní 
slavnost v Bílé Lhotě. Zástupci maS se rovněž 
účastní národních výstav, jako je regiontour 
nebo Země živitelka v Českých Budějovicích.
 Nejbližší akcí, na níž se setkáte s prodejními 
stánky s certifikovanými výrobky, jsou farmářské 
trhy v rámci městské slavnosti Hanácké Benátky. 
Proběhnou v sobotu 14. 6. od 10 do 18 hodin  
v parku před muzeem. Další farmářské trhy jsou 
naplánovány na 12. 12.
 maS moravská cesta vydala publikaci máme 
značku Haná, v níž jsou formou rozhovorů pre-
zentováni regionální výrobci a jejich práce.  
K dostání je např. v sídle maS nebo v litovelském 
muzeu.
 o regionálním značení výrobků a služeb se 
dozvíte více na adrese www.regionalni-znacky.
cz. Najdete zde mj. i aktuální seznam certifiko-
vaných výrobků z našeho kraje.

co je místní akční skupina
Místní akční skupiny (MAS) jsou spole-
čenství občanů, neziskových organizací, 
soukromé podnikatelské sféry a veřejné 
správy (obcí, svazků obcí a institucí veřej-
né moci). Ti spolupracují na rozvoji ven-
kova a zemědělství a při získávání finanč-
ní podpory z Evropské unie i z národních 
programů pro svůj region. MAS jsou tedy 
založené na principech místního part-
nerství. Účelem každé z nich je podpora  
a rozvoj konkrétního regionu. 
Místní akční skupina se podílí na realizaci 
programu obnovy a všestranného rozvoje 
venkova s cílem zlepšit kvalitu zdejšího 
života prostřednictvím setrvalého a in-
tegrovaného místního rozvoje. V tuzem-
sku je v současné době již 175 MASek,  
v celé Evropě pak tisíce LAG (Local Ac-
tion Group).

maS moravská cesta
MAS Moravská cesta vznikla v červ-
nu roku 2006. Působí na území 23 obcí 
od Křelova přes Štěpánov až po Bouzov.  
V současné době má 58 členů, kterými 
jsou vedle obcí i sdružení, spolky a jed-
notlivci působící v regionu. 
Organizace má vlastní rozvojovou strate-
gii nazvanou Hanáci se rozkévalê – včêl 
ôvidite. Jejím cílem je na území regionu 
přispět k rozvoji turistiky a služeb ces-
tovního ruchu, rozvoji spolkového života  
v obcích, péči o krajinu a podporu ven-
kovského podnikání a zemědělství. Sna-
hou MAS je také přispět ke zlepšení 
technické, dopravní, společenské a infor-
mační infrastruktury ve spolupráci s obcemi  
a svazky obcí.

Projekty a aktivity maS
V uplynulém období pomohla MAS zís-
kat dotace na více než sto projektů. 
Přímo v Litovli to bylo např. vybudování 
odpočinkové plochy mezi obytnými domy 
ulice Severní. TJ Vodní sporty si mohla 
díky dotacím pořídit nové vodácké vyba-
vení a také vybudovat cyklodráhu. Další 
dotace putovaly na opravu fasády kostela 
sv. Alfonse v Července a revitalizaci ze-
leně kolem něj nebo revitalizaci zahrady 
Mateřského centra Rybička a zakoupení 
nových houpaček, altánu atd.
MAS se zapojila také do několika projektů 
spolupráce. S MAS Moravský kras a MAS 
Regionem Poodří se na Bouzově podařilo 
vybudovat muzeum tradic a řemesel, po-
řídilo se vybavení (velkoplošný stan, pivní 
sety a prodejní stánky), jež slouží spolkům 
a neziskovým organizacím při pořádání 
jejich akcí, a vznikla studie o mapování 

technických památek, díky níž jsou na 
světě dvě publikace. 
Další projekt spolupráce čtyř MAS Kro-
je našich krajů se opět vracel k tradicím  
a uvítaly ho zejména národopisné sou-
bory, které díky němu získaly nové kroje. 
V našem regionu to byla Pantla z Nákla, 
Cholinka z Choliny a Hanačka z Litovle. 
V rámci projektu Nová energie pro regio-
nální značku Haná došlo na vznik propa-
gačních materiálů pro šikovné řemeslníky 
a výrobce.
Výsledkem projektu Příběhy našich kro-
nik bude zmapování zajímavých příběhů  
z dějin obcí MAS, společná publikace i 
řada interaktivních akcí pro děti i dospělé.
Projektů, na nichž MAS spolupracuje, je 
však víc (viz webové stránky).                red.

Výzva

V prvním programovacím období v letech 2008 až 
2013 rozdělila maS 41,7 milionu korun a podpoři-
la 103 projektů v deseti výzvách. 
Letos přichází nové programovací období. mění 
se podmínky i aktuální potřeby, proto je nutné 
vytvořit novou integrovanou strategii pro rozvoj 
území. 
chcete-li se podílet na rozvoji území, ve kterém 
žijete či podnikáte, ovlivnit, kam půjdou peníze  
z programu Leader, je nezbytné se aktivně zapojit 
do příprav. Jste proto srdečně zváni do kanceláře 
místní akční skupiny moravská cesta, své náměty 
můžete posílat i na níže uvedený e-mail.
Zároveň vyzýváme ty, kteří mají zajímavý nápad, 
jak zlepšit své podnikání, provozovnu nebo život 
v obci, ale chybí jim peníze. Poraďte se s námi. 
Budeme Vás informovat o možnostech, jak získat 
dotaci na podporu Vaší činnosti.

Kontakty
 adresa MAS Moravská cesta: 
Svatoplukova 16, Červenka
 předsedkyně MAS Moravská cesta:
Julie Zendulková
tel.: 724 111 510
e-mail: julie.zendulkova@moravska-cesta.cz
 manažerka MAS Moravská cesta:
Ing. Miloslava Hrušková
tel.: 777 562 205
miloslava.hruskova@moravska-cesta.cz
 webové stránky MAS Moravská cesta:
www.moravska-cesta.cz
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Putování za mýdlovou vůní aneb Přírodní mýdlo jako symbol klidu

Domácí výroba mýdla
Přijít na to, jak připravit mýdlo, aby mělo tu správ-
nou konzistenci, vyžaduje období pokusů a omylů. 
Každý mýdlař má ten „svůj“ recept. Pro ty, kteří by 
si mýdlo chtěli zkusit uvařit doma, však přinášíme 
návod, jak na to. Postup přibližně odpovídá tomu, 
kterým vyrábí svá mýdla i paní Vaníčková.

Budete potřebovat:
450 g kokosového oleje 
350 g olivového oleje
200 g palmového oleje 
380 ml destilované vody
150 g hydroxidu sodného (NaoH) 

Postup:
Nejprve si připravte louh. Protože hydroxid sodný 
(dále NaoH), z nějž jej budete vyrábět, je žíra-
vina, použijte při práci s ním ochranné rukavice  
i brýle. 
Do odměřeného množství vody pozvolna vmí-
chejte odvážené množství NaoH (nikdy nelijte 
vodu na hydroxid, došlo by k prudkému rozstřík-
nutí roztoku!) a míchejte tak dlouho, dokud se 
NaoH nerozpustí. Při reakci hydroxidu s vodou 
se kapalina silně zahřeje. Pro další použití však 
potřebujete louh o teplotě kolem 30 °c, proto jej 
nechejte zchládnout. Při přípravě unikají z kapa-
liny výpary, proto je třeba dbát na dobré větrání.
Zatím si připravíte tuky. Pevný tuk rozpustíte  
a smícháte s tekutými oleji. 
Jakmile mají obě přísady přibližně stejnou teplo-
tu (tj. kolem 30 °c), nalijte zvolna louh do olejů 
(ne naopak!) a vše míchejte. Doporučujeme pou-
žít mixér, ruční míchání by si vyžádalo dlouhý čas. 
S mícháním můžete přestat, jakmile má hmota 
konzistenci kaše.
V této chvíli se do mýdlové hmoty přidávají bylin-
ky, esenciální olejíčky nebo třeba potravinářské 
barvivo. 
mýdlo pak nalijte do formy a 24 hodin nechejte  
v teple tuhnout (nádobu zabalte např. do deky...).
Po ztuhnutí mýdlo vyklopte z formy a nakrájejte 
na kostky. Ty nechte ještě přibližně 6 týdnů zrát, 
aby se neutralizoval přebytečný NaoH a kleslo pH.
a pak už se můžete směle umýt.

NaOH je žíravina, proto toto mýdlo nepřipravujte 
s dětmi. S těmi se můžete pustit třeba do glyceri-
nových mýdel. Hmotu na jejich výrobu seženete  
mj. i v litovelské mýdlárně.

Procházím se mezi vůněmi a barvami. 
Kostky mýdel, šumivé bomby, sůl do 
koupele... V polovině dubna otevře-
la paní Marta Vaníčková s manželem  
v Litovli ruční mýdlárnu. Jejich přírod-
ní olivová mýdla jsou jedním z výrobků 
nesoucích značku Haná regionální pro-
dukt.

Mýdlo je běžná věc denní potřeby, kte-
rou za pár korun koupíme v každé dro-
gerii. Proč Vás tedy napadlo vyrábět 
vlastní mýdlo, paní Vaníčková?
Asi před deseti lety dcera trpěla atopic-
kým ekzémem. Běžné, chemicky vyrábě-
né mýdlo pokožku rychle odmastí a ona 
se brání tím, že využívá spodních vrstev 
tuku. Tak dojde k vyčerpání kožního 
mazu a pokožka je velmi vysušená, čímž 
se zhoršuje i ekzém. Proto dcera nemohla 
běžné mýdlo používat. Hledala jsem tedy 
alternativu.

Napadá mě strýček hlavního hrdiny 
románu Saturnin, který po mnoha po-
kusech vynalezl mýdlo. Jaká byla Vaše 
cesta?
Dřív se mýdlo běžně vařilo doma, proto 
moje první cesta vedla k babičce. Protože 
ale vaření mýdla bylo tak běžné, nikoho 
nenapadlo zapsat recept a ani babička už 
si ho nepamatovala. Další moje cesta ved-
la do Vědecké knihovny v Olomouci, kde 
jsem v chemických skriptech našla celkem 
jednoduchý návod, jak se dá z obyčejných 
olejů nebo sádla udělat mýdlo.
Vyzkoušela jsem to a první várka se ku-
podivu povedla. Spoustu várek jsem taky 
pokazila, ale nakonec jsem se dopracovala 
k základnímu receptu, který stále použí-
vám.
Hlavní ale bylo, že když dcera začala tato 
mýdla používat, atopický ekzém zmizel.

Olivová mýdla tedy mají léčivé účinky?
Protože jsou vyrobená jen z olejů, nevysu-
šují tato mýdla pokožku. Zároveň jsem za-
čala zkoumat účinky bylinek na pokožku 

a do mýdla je přidávat. Třeba na atopický 
ekzém se mi nejvíc osvědčilo konopí s ra-
kytníkem, na akné máme hlubokočistící 
mýdlo se zeleným jílem a černým uhlím. 
Víc než dvě bylinky do mýdla ale nedá-
vám. Každá má totiž mnoho účinků, takže 
některé se podpoří, ale jiné se nesnesou.

Odkud bylinky jsou?
Potřebuju si být jistá, že do mýdel dá-
vám jen kvalitní bylinky, proto si je zčásti  
i sama sbírám v Jeseníkách.

Z čeho se takové olivové mýdlo vyrábí?
Základem pro výrobu mýdla je tuk. Naši 
předkové, pro které bylo běžné vařit si 
mýdlo doma, používali třeba sádlo nebo 
lůj. Já mýdlo připravuji z olivového, pal-
mového a kokosového oleje. Ke zmýdel-
nění dojde přidáním hydroxidu sodného.

Vyrábíte i jiné než přírodní mýdlo?
Vyrábíme také glycerinové mýdlo, které 
už není čistě přírodní, protože se do něj 
přidává trocha lihu. Při vaření hmota 
zprůhlední a dá se všelijak tvarovat, nalé-
vat do formiček – na rozdíl od olivového 
mýdla, které hned ztuhne.

Mohla bych si své mýdlo vyrobit i já?
Plánujeme pořádat workshopy, kde si bu-
dou moci děti, ale třeba i dospělí, vyzkou-
šet udělat vlastní mýdlo, koupelovou sůl...

A co domácí výroba mýdla? Dělá to ještě 
někdo?
V poslední době se domácí výroba mý-
dla rozšiřuje. Lidé se mě ptají, jak na to, 

a zkoušejí si ho udělat taky. Třeba 
dojdeme k tomu, že si lidé postup-
ně začnou doma vyrábět víc věcí. 
V současnosti jsme velmi závislí 
na tom, co koupíme, jsme nesobě-
stační. Všechno za nás dělají stroje, 
díky čemuž mají lidé na jednu stra-
nu spoustu času, ale na druhou se 
doba zrychluje a oni tvrdí, že na nic 
čas nemají.
Proto se i naše rodina snaží zabrz-
dit ten uspěchaný život, vrátit se  
k přírodě a čerpat její dary.           hk
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Městský klub Litovel
1. 5.–31. 7., prostory Tic při mK Litovel, Po–PÁ 9–17, So 9–15 hodin, vstupné 
dobrovolné
VÝSTAVA DĚTSKÝCH LEPOREL A DŘEVĚNÝCH KOSTEK  k vidění jsou lepo-
rela a kostky v proměnách času od první republiky až po současnost ze sbírky 
pana Petra Lindušky

so 7. 6., školní dvůr ZŠ Jungmannova, od 8 hodin, startovné: dospělí 30 Kč, děti 
a důchodci 15 Kč  
TOULKY LITOVELSKÝM POMORAVÍM  15. ročník turistického pochodu urče-
ného pro pěší i cykloturisty; od 9 hodin jsou připraveny miNiToULKY pro rodiče 
s dětmi centrem města a soutěže o ceny; pořadatel: KČT TJ Tatran Litovel a rS 
při ZŠ Jungmannova

5. 6.–29. 6., Výstavní síň mK Litovel, Po, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17, PÁ 8–13,  
So 10–13 hodin
FOTOGRAFIE  výstava fotografií pana Pavla forsta; vernisáž je ve středu  
4. 6. v 17 hodin

čt 5. 6., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: od 200 Kč, na místě +50 Kč
VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA  tři velice směšné, ale velice lid-
ské divadelní příběhy (Poznání šokem, Stopy holubic a Já jsem Herbert); hrají: 
Květa fialová, Petr Nárožný, Naďa Konvalinková, Václav Vydra aj.

so 14. 6., náměstí Př. otakara v Litovli, od 10 hod., vstupné: v předprodeji  
150 Kč, děti 4–10 let, ZTP/P a doprovod 50 Kč (na místě s příplatkem +50 Kč)
HANÁCKÉ BENÁTKY 2014  tradiční celoměstská akce; jarmark, hlavní a dět-
ská scéna, atrakce pro děti zdarma, doprovodné akce, ohňostroj
hlavní scéna na náměstí (10–22 hodin): Koblížci, aneta Langerová, fast food 
orchestra, Desmod, Voxel, marie rottrová, clou, módní přehlídka Luďka Ha-
náka...
park míru (9.30–18 hodin, volný vstup): divadlo Studna – jarmareční pohádky 
a loutkový ateliér, hopsadla Pony zdarma, farmářské trhy...
klidová zóna (školní dvůr ZŠ Jungmannova, 10–20 hodin): Jungmanka pro Li-
tovel, zábavná stanoviště pro děti, Zahrada deskových her, jarmark...

čt 19. 6., Velký sál Záložny v Litovli, 10 hodin, vstupné: 100 Kč
HURVÍNEK MEZI OSLY pro MŠ a ZŠ  Hurvínkovi se nechce chodit do školy, 
a tak když potká Hýkálka, který mu nabídne žít ve městě, kde škola neexistuje, 
neváhá a odejde s ním. Tak se dostane do oslova. Jaké to tam doopravdy je, se 
spolu s Hurvínkem můžete přesvědčit i vy!

čt 19. 6., Velký sál Záložny v Litovli, 17 hodin, vstupné: 1.–6. řada150 Kč,                  
od 7. řady 100 Kč, děti do 3 let 50 Kč, na místě příplatek +50 Kč
HURVÍNEK MEZI OSLY  představení pro veřejnost

čt 19. 6., Koncertní sál mK Litovel, 18 hodin, vstupné dobrovolné  
PŘÊNDITE SI SPLKNÓT  host: Hanácká môzêka, pořadatel: Hanácká amba-
sáda

pá 27. 6., Vodácká restaurace Loděnice, 17.30 hodin, vstupné: v předprodeji 
100 Kč, na místě 130 Kč 
FOLKOVÉ POMORAVÍ  minifestival živé hudby; účinkují: JarreT, maDaLeN, 
VoDNÍci

NA PRÁZDNINY PŘIPRAVUJEME
LiToVeLSKÉ KULTUrNÍ LÉTo (koncert každý pátek a sobotu v červenci)
LeTNÍ KiNo (30. 7.–2. 8.)
VÝSTaVa DĚTSKÝcH LePoreL a DŘeVĚNÝcH KoSTeK 

 Předprodej: Turistické informační centrum při MK, nám. Př. Otakara 762, Litovel, 
tel.: 585 150 499  nebo 775 339 098, e-mail: nepustilova@mklitovel.cz

6 Folkové Pomoraví na Loděnici
Madalen
„Madalen je jméno pro víly,“ 
zpívá se v písničce, podle kte-
ré si dala název kapela ze Zá-
břeha a okolí. Skupina hrající 
akustickou muziku na pomezí 
folku a country je známá svým 
specifickým ženským voká-
lem. Hraje převážně vlastní 
tvorbu, ale nebrání se textová-
ní převzatých skladeb z reper-
toáru Alison Krauss, Nickel 
Creek, Claire Lynch aj. 
Kapela vznikla v r. 1992 kolem 
kapelníka Honzy Štaigla a prv-
ní úspěchy se dostavily hned  
v letech následujících. K nej-
větším patří dvojnásobné 
vítězství v národním finále 
nejznámější české F&C sou-
těže Porta (1995, 1996) a další 
odborná i divácká ocenění na 
známých českých festivalech a 
soutěžích. Úspěšným obdobím 
pro Madalen byla i spolupráce 
se členy kapely A. M. Úlet. 
Více než desetiletou tradici 
má jejich charitativní koncert 
s názvem Vzpomínka, věno-
vaný dvěma tragicky zesnu-
lým spoluhráčům z kapely. Se 
svým vánočním programem 
S chutí a vůní vánočního čaje 
vyjíždějí do blízkého i vzdále-
nějšího okolí Mohelnice. 
Madalen koncertuje v sestavě 
Katka Vepřková (zpěv, kytara, 
rytmika), Věra Štaiglová (zpěv, 
kytara, rytmika), Honza Štai-
gl (mandolína, kytara, zpěv)  
a Pavel Smoroj (kontrabas). 

Vodníci
Dětská skupina z Mohelnice, 
která vznikla v roce 2009, se 
vyvinula z kytarového krouž-
ku při ZŠ Vodní a její umělec-
kou vedoucí je paní učitelka 
Věrka Štaiglová (zpěvačka fol-
kové skupiny Madalen). 
Vodníci hrají ve složení Kris-
týna Rozsívalová (baskytara, 
zpěv, kaza, flétna, rytmické 
nástroje), Víťa Štaigl (elek-
trická kytara, zpěv, mandolí-
na, ukulele, akustická kytara)  
a Radomír Kolář (zpěv, kytara, 
elektrická kytara, 12strunná 
kytara, flétna). Věkový průměr  
členů je 13 let. Hrají převážně 
písničky svých oblíbených ka-

pel ve folk-rock-acoustic, ale 
začínají skládat i vlastní. 
Od svého vzniku zaznamenala 
kapela spoustu úspěchů v sou-
těžích. Za svůj největší zážitek 
ale považuje vystoupení na 
RecesFestu v Mezicích a Lošti-
cích, kde si zahrála se Strace-
nym Rájem. 
 

Jarret
Prapočátky uskupení se datují 
do roku 1991, faktickým vzni-
kem kapely je však až setká-
ní Michala Kadlece a Marka 
Štulíra o rok později. Zároveň 
vznikl také název Jarret. Ten 
dvojice vybrala ve slovníku, 
který ale neobsahoval výslov-
nost. Proto je jméno kapely 
vyslovováno česky „jaret“. 
Za dobu své dlouhé existence 
se skupina vypracovala do po-
zice folkrockové špičky české 
hudební scény. Největší uzná-
ní se kapele dostalo před tře-
mi lety, kdy byla nominována 
na cenu Akademie populární 
hudby Anděl v kategorii folk 
& country za album Vztahem 
zapni. Kromě něj vydala další 
tři alba, zatím poslední des-
kou je koncertní kolekce Jarret 
sobě z roku 2008. Výraznou 
autorskou postavou Jarretu je 
Bohouš Vašák, který v kapele 
řadu let působil (1993–2003)  
a ani po svém odchodu ji ne-
přestal zásobovat písněmi.
Jarret hraje ve složení Hanka 
Skřivánková (zpěv), Michal 
Kadlec (zpěv, kytara), Ma-
rek Štulír (basa), Tomáš Piala 
(bicí), Marek Ottl (dechové 
nástroje, klávesy).                MK
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Na Hanáckých Benátkách se odehraje i jeden z posledních koncertů Clou
Do poslední chvíle jsme věři-
li, že plánovaná rekonstrukce 
náměstí proběhne až po Ha-
náckých Benátkách. Ve chvíli, 
kdy se rozhodlo, že začne již  
v květnu, přišlo dilema, zda 
tuto akci zrušit i za cenu pena-
lizace dané smluvními podmín-
kami s kapelami, nebo ji usku-
tečnit, i když budeme značně 
omezeni prostorem. 
Vzhledem k tomu, že jsme akci 
měli již kompletně předchysta-
nou a čekalo se pouze na tisk 
plakátů, rozhodli jsme se po 
domluvě se stavební firmou  
k tomu, že proběhne na polovi-
ně náměstí, kde bude koncertní 
scéna. Hlavní program se tedy 
bude odehrávat před budovou 
Městského klubu, kde bude stát 
i pódium. Jarmark, který kaž-
doročně na náměstí probíhal, 
bude přesunut částečně do par-
ku Míru a také díky vstřícnosti 
vedení ZŠ Jungmannova vznik-
ne klidová a občerstvovací zóna 
navíc ve školním dvoře.
Návštěvníci tak přijdou v letoš-
ním roce pouze o možnost vý-
stupu na radniční věž, která se 
také rekonstruuje, a plavbu pod 
náměstím. Nepřijdou ale o nic 
dalšího, co k Hanáckým Benát-
kám patří. Naopak, navíc pro 
ně budou připraveny lety vrtul-
níkem, jízda parním vlakem a 
historickým motorovým vozem. 
Těšíme se na Vás.

za kolektiv Městského klubu 
 Bc. Hana Vogelová  

Kdo vás tedy na HB mj. čeká...

Koblížc!
Pop–punková kapela ze Šum-
perka vznikla v roce 2007, 
když se dva kamarádi, Tomáš 
a Josie, kteří spolu chodili na 

kytaru ke stejnému učiteli 
hudby, rozhodli, že by chtěli 
hrát i něco jiného, než se učí  
v hudebce. 
A proč Koblížci? Kluci se zpr-
vu nemohli dohodnout, jeden 
chtěl název anglický, druhý si 
stál za názvem českým. Když 
ale Tom vymyslel Donut a Jo-
sie jej přeložil do češtiny, vzni-
kl název vskutku originální. 
Za bubny nejprve usedl Hon-
za Šenk, ale následně jej vy-
střídal Robert, a na basu začal 
po peripetiích s předchozími 
baskytaristy hrát Filip. V této 
sestavě už začaly vznikat první 
hity jako Nechej mě tak, Ura-
žená, Už mě nenajdou, Ty a já 
a další.
Od roku 2014 hrají Koblížci 
bez zakládajícího člena To-
máše Brandejského. Kapelu ve 
zbylém složení, a to Josie Va-
řeka (zpěv a kytara), Filip Vl-
ček (zpěv, baskytara) a Robert 
Poch (bicí), uvidíte na Hanác-
kých Benátkách od 10.30 hod. 

Fast Food Orchestra
Fast Food orchestra je osmi-
členná kapela, která za více než 
deset let aktivního vystupová-
ní objela téměř celou Českou 
republiku a opakovaně se také 
objevila na pódiích zahranič-
ních klubů a festivalů. 
Formovala se v letech 1994–96 
a od roku 1998 začala aktivně 
vystupovat po klubech. V roce 
2000 vyšlo její první album  
Fugison party. 
V roce 2008 Fast Food Or-
chestra vydali zatím poslední 
desku Urban Menu, na které 
je znát posun k větší stylo-
vé rozmanitosti a obohacení 
zvuku kapely o prvky reggae, 
dancehallu, ragga, rocksteady, 
punku, hip-hopu, popu nebo 
breakbeatu. Tato deska vyšla  
i v USA a Japonsku a u příle-
žitosti jejího vydání odjela ka-
pela na turné do Brazílie a po 
boku amerických The Toasters 
také na koncertní šňůru po 
Evropě. 
I toto seskupení skvělých hu-
debníků můžete vidět a hlavně 
slyšet v sobotu 14. června, a to 
od 13.30 hod.

Desmod
Desmod je jedna z nejúspěš-
nějších slovenských rockových 
kapel současnosti.
Vznikla v roce 1996 původně 
jako metalová skupina v Nitře. 
Nazvala se podle upíra obec-
ného (Desmondus rotundus), 
který saje krev a je oblíbeným 
tématem metalového žánru. 
Její styl však pomalu přešel  
z heavy metalu k melodické-
mu rocku. 
V dubnu 2000 vydal Desmod  
debutové studiové album 001  
a v prosinci 2001 druhé pod 
názvem Mam chuť. Díky němu 
pronikla i do České republiky.
Singl Hemeroidy z dalšího 
alba Derylov svet se stal hitem. 
Rotoval v rádiích a bodoval 
v hitparádách. Úspěšný byl  
i duet Pár dní, který kapela na-
zpívala se Zuzanou Smatano-
vou (Zlatý Slávik).
V roce 2005 Desmod předsko-
čil britskému velikánovi Elto-
nu Johnovi na jeho bratislav-
ském koncertu. Kromě toho 
vystoupili spolu s IMT Smile 
v Londýně. Od SOZA dostali 
cenu v kategorii Nejúspěšněj-
ší skladba v oblasti populární 
hudby (Pár dní) a v anketě 
Zlatý slávik poprvé v historii 
porazili legendární Elány. 
Členy skupiny Desmod jsou 
Mário Kuly Kollár (zpěv), 
Dušan Minka (basová kytara, 
vokály), Rišo Synčák (kytara, 
vokály), Rišo Nagy (kytara), 
Jano Škorec (bicí, perkuse)  
a Martin Redface Cibul’ka 
(klávesy, zpěv). Největší hity 
jako Vyrobená pre mňa, Zhorí 
všetko, čo mám, Za tebou, 
Som na tebe závislý a další si 
můžete užít již od 15 hod.

Voxel
Pseudonym mladého hudeb-
níka Václava Lebedy tvoří 
sloučenina latinského výrazu 
pro hlas a název počátečního 
písmena zpěvákova příjmení. 
Zpěv ale není to jediné, čím 
se Voxel baví. Výčet hudeb-
ních nástrojů, které ovládá, by  
s přehledem vydal na malý or-
chestr. 
Jednadvacetiletý zpěvák se na-
rodil v Čeladné. Od malička 
hrál na klavír. První, punkroc-
kovou kapelu založil ve třinác-
ti letech. O několik let později 
začal vystupovat sólově.
Získal cenu televize Óčko jako 
objev roku, koncem loňského 
roku odehrál společnou šňůru 
s Adamem Mišíkem a Johnym 
Machettou a donedávna ob-
jížděl české kluby s kapelou 
UDG. 
Voxel je folk-popový zpěvák, 
který si získal pozornost singly 
V síti, Superstar, Trip nebo 5. 
V květnu 2014 plánuje vydat 
své debutové album All Boom! 
V Litovli vystoupí v 16.30 hod.

Clou
Česká rocková kapela z Pra-
hy vznikla v roce 2001. Clou 
začínal jako rocková kapela 
vycházející ze stylů old-scholl, 
hardcore-punk, emo a punk-
-rock kořenů. 
Ve své tvorbě se Clou, zpívající 
výhradně anglicky, inspiruje 
širokou škálou hudebních žán-
rů a opravdu pestrou směsicí 
zahraničních skupin jako Ji-
mmy Eat World, Foo Fighters, 
Green Day nebo Yellowcard. 
Po vydání prvního alba Post-
cards, jež obsahuje největší hit 
Island Sun, který obsadil před-
ní příčky českých, ale i světo-
vých hitparád, popularita Clou 
prudce vzrostla. 
I přes velké úspěchy kape-
la oznámila v letošním roce 
ukončení své kariéry. Proto je 
nám velkou poctou, že je Lito-
vel jedním ze dvou posledních 
měst, kde Clou zahraje, a to od 
20.30 hod.   

...a řada dalších. 

Marie Rottrová

Aneta Langerová
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Oslava 100 let železniční trati Litovel – Senice n. H. a Litovel – Mladeč
Výročí místní železnice můžete 
oslavit návštěvou muzea či pro-
jížďkou historickým vlakem.

Počátky železnice v Litovli
Město Litovel získalo své ná-
draží v první vlně stavby želez-
nice, při stavbě tzv. Olomouc-
ko–pražské dráhy v roce 1845. 
Šlo sice o současné nádraží  
v Července, ale stanice byla na-
zvána po nedalekém okresním 
městě Litovel. Až při stavbě 
místní dráhy z Červenky do 
Litovle (k dnešnímu Papcelu) 
v roce 1886 byl název změněn 
z Litovle na Červenku.

Projekty místních drah
Na počátku 20. století byly ne-
závisle na sobě připraveny dva 
projekty místních drah spoju-
jících Litovel s tratí Olomouc 
– Čelechovice. Trasa A byla ve-
dena z Litovle přes Cholinu do 
Senice n. H. a její stavbu zastu-
poval cholinský sedlák Kašpar 
Galla. Trasa B vedla z Uničova 
přes Litovel do Příkaz a inicio-
val ji Josef Staroštík, poslanec  
z Unčovic a přísedící morav-
ského zemského výboru.
Zastupitelé města Litovel se 
shodli většinově na trase A, 
neboť spojovala s Litovlí osm 
obcí, kdežto trasa B by zajistila 
přímé spojení jen se třemi ob-
cemi. 
Snaha Josefa Staroštíka neu-
stávala, a tak dne 18. 11. 1909 
bylo moravské místodržitelství  
pověřeno revizí trasy generál-
ního projektu místní dráhy Li-
tovel – Příkazy. Tato trať nor-
málního rozchodu mohla být 
unikátní – byla plánovaná jako 
elektrická. Stala by se tak první 
elektrickou místní dráhou na 
Moravě. Přes všechnu snahu 
se však tento projekt nezreali-
zoval.

Přípravné práce místní dráhy
V první polovině roku 1908 se 
již pracovalo na projektu míst-
ní dráhy Litovel – Senice na 
Hané. Město Litovel přislíbilo 
účast za podmínek, že sídlem 
společnosti bude město Litovel 
a zemský výbor schválí usnese-
ní ke stavbě dráhy. 

Zhotovením generálního pro-
jektu byl pověřen projektant 
M. Pícha, který zároveň upo-
zornil na blízké lomy v Mlad-
či, jejichž provoz by mohl být 
velkým zdrojem příjmů. Tímto 
byl projekt obohacen o dráhu 
do Mladče a následně i o zařa-
zení pivovarské vlečky. 

Stavba místní dráhy
Stavba dráhy byla započata vý-
kupem pozemků. Následovala 
objednávka dvou lokomotiv 
z dílny První českomoravské 
strojírny, tovární typ 41. Ty 
byly označeny číslem a jmé-
nem. Č. 1 – Litovel a č. 2 –
Cholina. Dále byly pro provoz 
zakoupeny čtyři osobní vozy, 
dva vozy služební a devět vozů 
nákladních. 
Stavba dráhy pokračovala díky 
znalostem hlavního dozoru, 
pana Macchiho, rychle a bez 
větších problémů. Samotné za-
hájení provozu bylo stanoveno 
na 1. 8. 1914. Mezitím však  
28. 7. 1914 Rakousko-Uhersko 
vyhlásilo Srbsku válku a v celé 
zemi byla 31. 7. vyhlášena mo-
bilizace.
„Památný den 1. srpen 1914 
místo radostného a slavného 
zahájení naší dopravy zahá-
jili jsme největším smutkem  
a pláčem povolaných všeobec-
nou mobilizací vojínů a jejich 
příbuzných a známých.“ Tak 
vzpomínal na zahájení provo-
zu koncesionář Jan Staroštík. 
Přesto lze považovat za štěstí, 
že byla stavba dokončena prá-
vě v tento čas. Stačilo pozdr-
žení stavby o půl roku a celá 
snaha mohla skončit úplnou 
zkázou.
Dne 6. 5. 1927 bylo na schůzi 
hospodářských a národních 
korporací Litovelska a Uni-
čovska iniciativně navrženo 
správě místní dráhy její pro-
dloužení z Litovle do Uničova, 
v budoucnu s plánovaným po-
kračováním do Dlouhé Louč-
ky. Důvodem ke stavbě dráhy 
byl obchod (dodávka řepy 
pro litovelský cukrovar, vývoz 
dřeva), přímé propojení soud-
ních okresů Litovel a Uničov  
a v neposlední řadě zvýšení tu-

rismu a přístup k Rešovským 
vodopádům. Nutnost této drá-
hy potvrzoval i stát. Bohužel,  
k prodloužení nikdy nedošlo.

Provoz v prvních letech
Od 15. 2. 1915 převzala Spo-
lečnost místní dráhy provoz 
na dráze Červenka – Litovel, 
provozovala ji však jen jeden 
rok. Od 16. 2. 1916 musela 
od smlouvy odstoupit, hlavně  
z důvodu nízkého stavu perso-
nálu povolaného na vojnu.
K opětovnému sloučení došlo 
až od 1. ledna 1925, kdy Místní 
dráhy Litovel – Senice přešly 
pod správu Československých 
státních drah. 
Místní dráha Litovel – Seni-
ce s odbočkou do Mladče je 
poslední a zároveň nejmlad-
ší místní dráha vybudovaná 
na našem území v době ra-
kousko-uherské monarchie. 
Navzdory tomu na ní vlaky  
s malými přestávkami jezdí už 
sto let.                       Petr Šrůtek

OSLAVA 100 LET ŽELEZNICE

KDY
v sobotu 14. června

(ale také v pátek a v neděli)

KDE
na trasách

Litovel předměstí – Senice na Hané
Litovel předměstí – mladeč

Litovel předměstí – Červenka

CO
Na tratích se zájemci budou 
moci svézt historickými vozy 

taženými parní lokomotivou nebo 
motoráčkem Hurvínek. Doprovod 
vlaku bude oblečen v dobových 
uniformách. můžete zde získat 

otisk pamětního razítka.

PŘÍJEZD PROTOKOLÁRNÍHO VLAKU
V 9.25 bude vlak slavnostně vypra-

ven ze stanice Senice na Hané 
a v 10.05 hod. přijede do stanice 
Litovel předměstí, kde proběhne 

slavnostní uvítání.

JÍZDNÍ ŘÁD
Bude k dispozci na speciálních 

plakátech i na webu města.

Lokomotiva Litovel
S městem Litovlí je spojen osud jedné historicky cenné a technicky zajímavé 
parní lokomotivy, která je deponována na severu Čech v Turnově a v loňském 
roce oslavila 100. narozeniny. Parní stroje řady 310, přezdívané jako Kafemlej-
nek, byly nejtypičtějšími lokomotivami místních drah. Naše parní lokomotiva 
310.0134 Litovel s číslem 1 byla vyrobena První českomoravskou strojírnou  
v Praze v roce 1913 a zakoupila ji společnost místní dráha Litovel – Senice na 
Hané společně s lokomotivou pozdějšího označení 310.0135 cholina s číslem 
2. V roce 1931 byla soukromá dráha zestátněna a lokomotivy přešly k Česk 
oslovenským státním drahám. Lokomotiva Litovel prošla později výtopnami 
v olomouci, Brně a Jihlavě. V roce 1951 byla prodána cukrovaru v Bedihošti. 
Tam byla provozována do roku 1970, kdy se stala exponátem pro uvažovaný 
železniční skanzen v České Třebové. Po rozpuštění sbírek železničního skanze-
nu v roce 1981 byla vystavena v železniční stanici Kořenov. V roce 1993 byla 
převezena do depa v Turnově. Zde Klub přátel železnic Českého ráje začal „par-
ní babičku“ oživovat. Díky němu parní lokomotiva 310.0134 s výkonem 250 
koní 18. června 2002 vykonala technicko-bezpečnostní zkoušku. od té doby je 
využívána pro nostalgické parní vlaky, a čím je starší, tím více jezdí k radosti 
všech, malých i velkých milovníků železnice a páry.
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1. června  Dívka roku ČR  – Divadlo Jičín / Hedvika Weberová, DiS.
     Do finále Čr se probojovala vítězka základního kola v Litovli aneta Koupá.  
     Pojeďte ji s námi podpořit. Začátek soutěže je ve 14 hodin.
4. června  Tvořivé odpoledne – keramika pro rodiče s dětmi 
    První část tvoření začíná v 17 hodin v budově DDm na Staroměstském 
      náměstí. cena tvoření je 50 Kč.   
11. června  Tvořivé odpoledne – keramika, 1. část / Jana Čekelová
      opět příležitost pro tvorbu z keramické hlíny. Sejdeme se v budově DDm  
       na Staroměstském náměstí v 15 hodin. cena tvoření je 60 Kč.  
13. června  Závěrečná párty v Klubu mladých / Šárka Grunová, DiS. 
   Každý rok je Klub mladých zavřený po dobu letních prázdnin. Proto  
      zveme všechny příznivce a návštěvníky klubu na závěrečnou rozlučkovou 
       párty. otevřeno bude od 13 do 20 hodin.  
20. června  Posezení u táboráku s přenocováním na GJO
   Pro členy TS KaSTer a jejich rodiče, sourozence i další členy rodiny.  
      Ukončení tanečního roku při opékání špekáčků. Bude i taneční přehlídka,  
   noční procházka kolem rybníka a jiné zajímavé aktivity. Začátek je  
        v 17 hodin. Těší se na vás monča, Peťa a Nikča.
26. června  Závěrečná otvíračka dětského dopravního hřiště
   možnost zapůjčení veškerého inventáře, hry s dopravní tematikou.  
        otevřeno bude od 15 do 17 hodin. Vstupné je 10 Kč. 
Dům dětí a mládeže, Komenského 719/6, Litovel
tel., fax:  585 342 448, e-mail: ddm@ddmlitovel.cz, www.ddmlitovel.cz

Dům dětí a mládeže Litovel

ČERVEN

Mateřské centrum Rybička
ČAS A ZÁBAVA S DĚTMI
středa 11. 6. od 16.30 hodin
 Seminář pro rodiče s lektorem mgr. Pavlem mečkovským. Je nutné přihlásit se pře-
dem. cena semináře bez hlídání činí 100 Kč, hlídání dětí je za 30 Kč pro rodinu.
NA KOLE NA SOBÁČOV
čtvrtek 19. 6 ., odjezd v 9.30 hodin od MC
 Zveme rodiče s dětmi na cyklovýlet. cílem bude sobáčovský rybník. možnost občer-
stvení, průlezky pro děti.
POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY
pondělí 30. 6. od 9 do 12 hodin v areálu MC 
Zveme všechny rodiče s dětmi na zábavné dopoledne s pohádkovou tematikou. Pro 
děti budou přichystané soutěže s odměnami. cena  50 Kč pro rodinu.

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

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

6.–12. 7.  TÝDEN S BENEM 
LT v cakově. Děti budou pátrat po tajemných kresbách mistra Bena. Čeká nás 
spousta her a společné zábavy, soutěžení a legrace, výlety na bazén a na zá-
mek, táborák, karneval, stezka odvahy. cena 2 450 Kč.

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

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

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

21. 7.–1. 8.  SURVIVOR v Cakově
Přijeď porovnat své schopnosti, sílu a odvahu. Zažít prázdninové dobrodruž-
ství, zahrát si spoustu her a získat nové a krásné zážitky. cena 3 900 Kč. 
 
3.–8. 8.  taneční soustředění TS KASTER
Soustředění je určené pro členy TS Kaster a jejich sourozence. Dopolední 
program bude s taneční náplní a odpolední program s hrami, koupáním  
a divočením. cena 1 100 Kč.

Výstava fotografií Pavla Forsta
V červnu bude ve Výstavní 
síni Městského klubu zahá-
jena výstava fotografií čle-
na litovelského Fotoklubu 
Pavla Forsta. Co na ní bude  
k zhlédnutí?

Při jaké příležitosti výstavu 
pořádáte?
Letos v únoru mi bylo 70 let, 
proto jsem připravil průřez 
tvorbou za posledních 40 let. 
Malá část budou historické 
snímky, zbytek pak barevné 
digitální fotografie.

Jaká je Vaše fotografická ces-
ta?
Fotit jsem začal v roce 1973.  
V 80. letech jsem se zúčast-

ňoval fotografických soutěží  
a odvezl si mj. i medaili z jedné 
mezinárodní soutěže. V roce 
1992 jsem ale s fotografií kvůli 
zaměstnání přestal a vrátil se 
k ní až v digitální době v roce 
2006.

Co na Vašich fotografiích 
můžeme vidět?
Těžištěm mé tvorby je kraji-
na a krajinný detail. Vytvořil 
jsem např. seriály snímků kra-
jiny polí na jižní Moravě nebo  
z okolí Litovle. Zkoušel jsem 
také živou fotgrafii – seriály 
Taneční nebo Vernisáže na 
hradě Sovinci. Krajina však  
tvoří devadesát procent mé 
tvorby.    hk

Typickým představitelem mojí tvorby je krajina polí z jižní Moravy. Vystupující písek  
s lignitem tvoří na obdělávaných polích barevné efekty.

Pozvánky do obcí
ROCKFEST VE VÍSCE
pá 13. 6. ve 20 hod., 
venkovní areál kulturního domu 

Tradiční rockový minifestival přivítá 
letos tyto čtyři kapely: faust (Praha), 
exfiles (Praha), Shaker c (olomouc), 
The Shooters (Litovel).

SCHOVANKY V BÍLÉ LHOTĚ
ne 29. 6. v 15 hod., jízdárna arboreta

Na koncertu šestičlenné ženské ka-
pely Schovanky uslyšíte nejen pro ni 
typickou country muziku, ale i oldies.
Koncert pořádá obec Bílá Lhota za 
finanční podpory olomouckého kraje.
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Chovatelské okénko
STRAŠILKY

chovatel: mnohé i pro začátečníka
náročnost: nenáročné
původ: tropy a subtropy celého světa
velikost: 3–40 cm

strava: podle druhu strašilky listy 
ostružiníku, maliníku, břečťanu, ka- 
pradin a mnoha dalších rostlin, včetně 
pokojových

Strašilky často bývají jedním 
z prvních zvířecích kamará-
dů menších dětí. U běžných 
druhů není jejich chov nijak 
náročný. 
Chováme je ve skupinách. Ve-
likost ubikace volíme podle 
velikosti strašilek. Pro menší 
vlhkomilné druhy upravíme 
plastový box, větším strašil-
kám připravíme přiměřeně 
velké terárium. To by mělo být 
dobře větratelné s přístupem 
nejlépe zepředu nebo z boku. 
Suchomilnějším druhům vy-
hovuje síťové insektárium 
nebo flexárium. Výška terária, 
zejména u větších druhů, by 
měla činit 2,5násobek délky 
dospělé strašilky, aby se moh-
la dobře svléci do své konečné  
velikosti. Dno terária pokryje-
me vlhkým lignocelem, rašeli-
nou, lesní hrabankou, pískem 
nebo papírovými utěrkami 
či ubrousky. Terárium může-
me doplnit suchými větvemi 
a kusy kůry, které strašilky 
využívají jako úkryt. Teplota 
stačí většině druhů pokojová, 
vzhledem k soumračné a noč-
ní aktivitě strašilek není potře-
ba terárium osvětlovat.
Větvičky krmných rostlin 
vkládáme do zavařovací skle-
nice s vodou a tu pak do te-
rária. Hrdlo sklenice dobře 
utěsníme vatou, nebo větvičky 
prostrčíme otvory ve víčku. Je 
to nutné, protože strašilky by 
se mohly ve sklenici utopit. Ve 

větším teráriu je velmi vhodné 
mít sklenice s krmivem dvě. 
Vždy měníme větvičky v jedné 
z nich. Strašilky si přelezou na 
čerstvou potravu a okousané 
zbytky ve druhé sklenici vy-
měníme dle potřeby. Než vět-
vičky vyhodíme, vždy je dobře 
prohlédneme, jestli na nich 
nejsou zejména malé nymfy. 
Krmné rostliny v teráriu rosí-
me odstátou vodou, strašilky 
se z nich napijí. U některých 
druhů rosíme denně, jiným 
stačí jen jednou týdně. 
Strašilky se rozmnožují vajíč-
ky, která podle druhu samičky 
lepí na stěny nebo větvičky, 
kladou pod povrch substrá-
tu nebo „vystřelují“ do okolí.  
Z vajíček se po několika mě-
sících líhnou nymfy, které po 
několika svlecích dorostou  
v dospělou strašilku. Při líh-
nutí vajíček a svlecích je nut-
né udržovat správnou vlhkost 
prostředí. Některé druhy se 
vyskytují jen jako samičky  
a z jejich vajíček se pak líh-
nou jen další samičky. Mno-
ho dalších druhů se vyskytuje  
v obojím pohlaví, některé  
z nich se rozmnožují jak se 
samci, tak bez nich.
Mezi běžné druhy strašilek 
patří např. strašilka ostruhatá 
(Eurycantha calcarata), pako-
bylka indická (Carausius mo-
rosus) nebo strašilka austral-
ská (Extatosoma tiaratum). 

Ing. Pavel Sova

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

Tento měsíc mají mladí čtenáři 
poslední možnost zúčastnit se 
soutěže chovatelského okénka.
Na výherce opět čekají pou-
kazy do zverimexu U Šneka  
v hodnotě 100, 75 a 50 Kč.

Tentokrát se vás ptáme:
1. Jak vysoký vodní sloupec 
stačí v akvateráriu vodní žel-
vě?
2. Ve kterých oblastech se  
 v přírodě vyskytuje rosnička 

harlekýn a kde rosnička bělo-
pruhá?
3. Jmenuj alespoň čtyři druhy 
hlodavců, které můžeš zakou-
pit v prodejně U Šneka (pozor, 
králík není hlodavec!).

Až do 18. června můžete od-
povědi vhodit do označené 
krabice ve zverimexu U Šneka, 
nebo poslat na adresu Litovel-
ských novin litovelskenovi-
ny@mestolitovel.cz.              red.

Úspěch ze ZŠ Jungmannova
Letos proběhl již 41. ročník 
dětského literárního projevu 
Náš svět, vyhlášený Minister-
stvem školství. Je už téměř tra-
dicí naší školy, že se v této sou-
těži umisťují naši žáci (letos  
po čtvrté). V této celonárodní 
soutěži se neurčuje pořadí, 
ale vybírá se 10 nejlepších  

v dané kategorii. Žákem, který 
byl odbornou porotou vybrán  
a oceněn, je Denis Uhlár z 5. B.
Ocenění si vyzvedl 16. květ-
na v Praze na Veletrhu knihy. 
Kromě něj dostal knihu a jeho 
práce vyšla ve Sborníku nej-
lepších prací.

ZŠJL

Úspěchy ze ZŠ Vítězná
Voda a energie
Ve středu 30. dubna jsme byli 
seznámeni s výsledky dětské 
soutěže vyhlášené Minister-
stvem zemědělství u příle-
žitosti Světového dne vody 
2014. Vítěze vybírala odborná 
porota složená ze zástupců po-
řadatele. Ve II. kategorii, po-
werpointových prezentacích  
z celé ČR, získala 3. místo 
Eliška Lachnitová z 9. A ZŠ 
Vítězná za prezentaci Vodní 
elektrárny. Do soutěže bylo za-
pojeno více než 70 škol s 255 
pracemi (asi 520 žáků). 
Elišce Lachnitové k velkému 
úspěchu v celostátní soutěži 
blahopřeji.         Andrea Švecová

OVOV
Dne 23. 4. se družstvo naší 
školy ve složení V. Stoppani-
ová, N. Fabiánová, Š. Rosma-
nová, P. Pěrušková, J. Šana,  
T. Laža, D. Vykydal a T. Nantl 
zúčastnilo 3. ročníku okresní-
ho kola Odznaku všestrannosti 
olympijských vítězů (OVOV) 
pod patronací olympioniků 
Šárky Kašpárkové a Gejzy Va-

lenty. Na atletickém stadionu  
v Olomouci se závodilo v šesti 
disciplínách všestrannosti – 
běh na 60 m, švihadlo, kliky, 
trojskok, hod medicinbalem  
a běh na 1000 m. 
Po chybách ve zpracování 
výsledků se družstvo umís-
tilo na 2. místě v konkurenci  
11 škol a postupuje do kraj-
ského kola! Velký úspěch  
v jednotlivcích dosáhla děvča-
ta Viola Stoppaniová, Š. Ros-
manová a K. Labounková, kte-
rá ve své kategorii byla druhá.  
J. Šana ve své kategorii zvítězil 
a všichni postupují do krajské-
ho kola, které se koná 10. 6.  
v Hranicích na Moravě. 
Děkuji všem žákům za bojov-
nost a přeji co nejlepší spor-
tovní výkony v krajském kole.

Mgr. Anna Rakowská, uč. Tv

Užití aplikovaného softwaru
Martina Ivanova z 8. A třídy 
postoupila do krajského kola 
soutěže v Užití aplikovaného 
softwaru. Mezi samými hochy, 
především z gymnázií našeho 
kraje, získala 2. místo.         mč
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Litovelští florbalisté zažili nejlepší sezónu v historii
Letošní sezóna se do historie 
litovelského florbalu zapíše 
velice výrazným písmem. Zá-
sluhu na tom mají především 
naši muži, kterým se podařilo 
vyhrát krajský přebor (OL pře-
bor – divize A) a postupují do 
krajské ligy (OL liga). Pojďme 
si ve zkratce připomenout, jak 
to vše bylo. 
Sezóna začala velice dobře  
– naši muži prvních 6 zápasů 
vyhráli. Následovaly dva do-
mácí zápasy, kde se naši hráči 
chtěli před slušně zaplněnou 
halou vytáhnout. Jenže mís-
to toho přišla studená sprcha, 
když v prvním zápase podleh-
li Droždínu 1:2 a v druhém 
dostali „výklep“ 3:8 od Sport-

centra Prostějov. Možná právě 
tato facka je nastartovala k vel-
kému výkonu, který vyvrcho-
lil tím, že již dva zápasy před 
koncem sezóny měli postup 
do vyšší soutěže jistý. V ko-
nečné tabulce mají naši muži 
na druhý Prostějov náskok  
2 body a na třetí Přerov do-
konce 11 bodů!
Pohár za 1. místo v mužské ka-
tegorii ovšem nebyl tím jedi-
ným, který letos přibyl do lito-
velské florbalové sbírky. Další 
pohár přidali junioři, když se 
již potřetí za sebou umístili 
na 3. pozici v 3. lize – divize 
VII A. V průběhu sezóny se 
sice přetahovali s Šumperkem 
a Uničovem o místo nejvyšší, 

ale závěr sezóny jim nevyšel  
a bylo z toho „jen“ 3. místo.
Zbývá ještě připomenout nej-
mladší kategorie. Starší žáci  
v nástavbě o umístění v OL 
lize vybojovali 2. místo (cel-
kově 9. ze 14) a mladší žáci se 
na turnajích v rámci OL ligy 
pravidelně umisťovali kolem 
3. místa.
Všem, kteří se na letošní 
úspěšné sezóně podíleli, patří 
velký dík. Samo totiž nikdy nic 
nepřijde. Obzvláště je potřeba 
poděkovat rodičům žáků, kteří 
své děti náležitě podporovali  
v průběhu celé sezóny. Těšíme 
se na další spolupráci a úspě-
chy.

vaši florbalisté

Pozvánky 

TOULKY LITOVELSKÝM POMORAVÍM
so 7. 6., prezentace je od 8 do 10 hod., 
dvůr ZŠ Jungmannova

i na 15. ročníku turistického pochodu 
Novozámeckým areálem je možno volit 
z pěší trasy o délce 8–25 km a cyklis-
tické trasy dlouhé 15–45 km. Startov-
né činí 30 Kč dospělý, 20 Kč důchodce  
a 15 Kč dítě. V cíli účastníci obdrží pa-
mětní list a malé občerstvení.
Po šesté jsou součástí Toulek i dětské 
minitoulky pořádané ZŠ Jungmann-
ova, tentokrát na téma řemesla. od 
9 do 15 hodin si děti a rodiče mohou 
vyzkoušet, jaké je to být výrobcem 
mýdla a papíru, kuchařem, pradlenou, 
šperkařem, přadlenou, zdravotníkem 
nebo učitelem. 

10. VÝROČÍ MAŽORETEK
ne 8. 6. ve 14 hod., hřiště sokolovny

mažoretky Linetbells TJ Sokol Litovel 
Vás srdečně zvou na oslavy k výročí 
10 let od svého založení. Ke zhléd-
nutí bude vystoupení všech skupin  
s hůlkami, miniformace s pom pomy 
a sólová vystoupení s hůlkami i pom 
pomy. K nahlédnutí bude kronika 
mažoretek spolu s diplomy a fotogra-
fiemi ze všech akcí a soutěží. můžete 
se těšit na výklad toho, jak naše ma-
žoretky začínaly a jak se během něko-
lika let vypracovaly mezi ty nejlepší  
v republice.
Děkujeme městu Litovel a házenká-
řům za propůjčení hřiště. Budeme se 
těšit, že to s námi přijdete oslavit.

H. Popelková a mažoretky Linetbells

Z kuželkářských drah – ohlédnutí za sezónou
Ročník 2013/2014 se stal pro 
kuželkáře minulostí. Sezónu 
absolvovala celkem tři druž-
stva mužů, jedno družstvo do-
rostenců a mladší žáci.
Družstvo A, hrající 3. kužel-
kářskou ligu, končí na 10. mís-
tě a soutěž udrželo i pro nad-
cházející sezónu. 
Družstvo B ukončilo přebor 
Olomouckého kraje na 11. 
místě a i ono bude v soutěži 
pokračovat. 
Družstvo C, hrající okresní 
přebor, získalo nejlepší umís-
tění, a to 7. místo. 

Družstvo dorostenců zakonči-
lo severomoravskou divizi na 
2. místě.
Mladší žáci se zúčastňovali 
turnajů v Poháru mladých na-
dějí a doplňovali, pokud bylo 
potřeba, dorostenecké druž-
stvo.
Co jsme ale nezískali v druž-
stvech, podařilo se nám aspoň 
v jednotlivcích. 
Ve 3. kuželkářské lize mužů 
předvedl nejlepší hru sezóny 
Kamil Axmann výkonem 601 
kuželek na 120 hodů a stal se 
tak zároveň nejlepším hrá-

čem celé soutěže dle průměru 
hráčů. V dorostenecké soutěži 
Petr Jindra v průměru všech 
hráčů soutěže obsadil 2. místo.

První květnová neděle byla ve 
znamení hry Letecká, kterou 
pořádáme každý rok pro veřej-
nost. V soutěži mužů své loň-
ské vítězství obhájil pan Marek 
Štěpánek z Litovle. Mezi žena-
mi zvítězila paní Michaela Ba-
leková z Uničova a soutěž dětí 
do 12 let vyhrála Jana Kostel-
níková z Litovle.

K. Axmann, předseda oddílu

Lyžařský oddíl: Málo sněhu – skvělé výsledky
I přes nepříznivé sněhové 
podmínky byla zimní sezóna 
Lyžařského oddílu TJ Tatran 
Litovel velmi úspěšná. 
Naši mladí závodníci J. Kro-
čák, M. Novák, J. Papula,  
A. Kaděrka, A. Majer, K. Vac-
ková a T. Novák dosahovali 
skvělých výsledků v alpských 
disciplínách obřího slalomu. 
Účastnili se i závodů Jesenic-
kého poháru. Jedním z nej-
větších úspěchů zde byl v této 
sérii zisk dvou zlatých medailí 
na závodu v Petříkově (Karolí-
na Vacková a Matyáš Novák), 
ostatní závodníci skončili těs-
ně pod stupni vítězů.
Náš Lyžařský oddíl se právem 

může pyšnit tím, že má ve 
svém týmu přeborníka Olo-
mouckého kraje – Jirku Kro-
čáka. Ve stejném závodě získal 
i stříbrnou medaili Alfréd Ka-
děrka.
Mladí lyžaři se zúčastnili i ně-
kolika závodů Madeja Cupu 
a série závodů Orlického po-
háru, kde poměřili své síly 
se silnou konkurencí lyžařů  
z Moravskoslezského kraje. 
Zde prokázali své kvalitní ly-
žařské schopnosti. I přesto, že 
medaili nezískali, v plném na-
sazení se prali o přední příčky 
v tabulce.
Doufáme, že nastávající ly-
žařská sezóna bude štědřejší 

na sněhovou nadílku a naši 
mladí lyžaři opět ukáží, že se 
dá dosáhnout kvalitních vý-
sledků i v naší rovinaté Hané. 
Zároveň děkujeme rodičům, 
celému organizačnímu týmu 
lyžařského oddílu a také paní 
Jitce Rampasové za podporu  
a skvělé zázemí pro naše zá-
vodníky. SKOL! 

lyžaři TJ Tatran Litovel

Pozvánka
ZŠ Jungmannova

Zveme rodiče budoucích prvňáčků 
na informační schůzku, která se usku-
teční 19. června v 16 hodin v budo-
vě ZŠ Litovel, Jungmannova ulice. 
rodiče zde obdrží základní informace 
spojené s nástupem jejich dítěte do 
školy, o pomůckách, provozu družiny 
a o rozdělení dětí do tříd. 
Těšíme se na vaši návštěvu. 

vedení školy

Život je most, a proto na něm 
nestav dům.

Buddha



18 / SPorT

Litovelští házenkáři poprvé ve své osmdesátileté historii vyhráli 1. ligu
O úspěších litovelské házené 
i plánech do budoucnosti vy-
právěli Radovan Šimek a Ka-
rel Zmund z vedení oddílu.

Na začátku května se házen-
káři TJ Tatran Litovel stali 
mistry 1. ligy mužů ČR. Jaká 
cesta k tomu vedla?
Letošní úspěch je výsledkem 
dlouhodobé práce celého od-
dílu s mládeží, výchovy vlast-
ních odchovanců a vyvrcho-
lením deseti let účasti v 1. lize 
mužů. Dosáhli jsme historicky 
nejlepšího umístění klubu za 
dosavadních 80 let.
Tým měl dobrou letní přípra-
vu. To se projevilo v začátku 
soutěže dobrými výsledky, kte-
ré byly povzbuzením do dal-
ších bojů. V podstatě jsme od 
začátku ročníku soutěž vedli 
a přesto, že jsme museli odrá-
žet ataky soupeřů, tým ukázal 
svoji sílu a dosáhl s náskokem 
celkového vítězství. 
Družstvo potom převzalo ví-
tězný pohár, proběhly oslavy. 
Byli jsme také přijati předsta-
viteli Litovle a obdrželi podě-
kování za výbornou reprezen-
taci našeho města.

První ligu hrajete letos desá-
tým rokem. Co všechno Vás 
za tu dobu potkalo?
Za těch deset let toho bylo 
hodně. Postup do 1. ligy byl 
vlastně umožněn až s vybudo-
váním sportovní haly v Litovli 
dva roky předtím. Tehdy vývoj 
litovelské házené nabral jasný 
směr. Dalo se kvalitně připra-
vovat i přes zimu. 
Když se ohlédneme, tak první 
dva roky jsme se teprve uči-
li 1. ligu hrát. Zvykali jsme si 
na cesty po celé republice, do 
Plzně, Chomutova, Lovosic… 
Hledal se optimální balanc ve 
složení týmu mezi odchovan-
ci a cizími hráči, od nichž se 
však ti naši mohli učit, a tím 
se zlepšovat. Pak přišly dobré 
roky, tým fungoval, zúročily se 
zkušenosti a získali jsme dva-
krát 3. místo. Následovaly těž-
ké roky, proběhla částečně ge-
nerační obměna týmu a soutěž 
byla nesmírně vyrovnaná.

Také u nás trénoval Lubomír 
Krejčíř, což je jeden z nejlep-
ších trenérů v ČR vůbec, a po-
sunul úroveň zase o kus výš.

Letošní vítězství v 1. lize vám 
zajišťuje právo na postup do 
extraligy, nejvyšší házen-
kářské soutěže v ČR. Máte  
v úmyslu ho využít? 
Rozhodování nebylo snadné. 
Projednali jsme situaci se sa-
motným týmem, který byl jed-
noznačně pro to hrát v Litovli 
historicky poprvé nejvyšší 
soutěž házené. Pak však na-
staly úkoly pro vedení oddílu.  
S předstihem i následně pro-
běhla řada jednání se sponzory 
i vedením města a kraje, neboť 
extraligová soutěž je finančně 
mnohem náročnější. Kromě 
toho se odehrála další jednání 
s potenciálními posilami. 
Podobnou situaci jsme shodou 
okolností řešili i před 10 lety 
před postupem do 1. ligy, tak-
že zkušenosti se teď hodí, jen 
je to o stupínek výš. Zatím to 
vypadá, že je vše na dobré ces-
tě, ale definitiva padne až po 
uzávěrce Litovelských novin.

Jaké nároky klade na tým 
účast v nejvyšší soutěži?
Extraliga je elitní soutěž, přes-
to je však poloprofesionální, 
většina hráčů studuje nebo 
chodí do práce. Současné ex-
traligové týmy ale mají vyšší 
kvalitu a také zkušenosti s tou-
to soutěží, čemuž se nováček 
musí přiblížit. Několik našich 
hráčů ovšem už zkušenosti  
s extraligou také má. 
Pro hráče by to znamenalo 
více tréninků, tj. alespoň čtyři 
za týden, hraje se také více zá-
pasů, některé i v pracovní dny. 
To vše přinese potřebu zlepše-
ní domácího zázemí, vybave-
ní, regenerace, lékařské péče 
a také další výdaje na soustře-
dění, dopravu, rozhodčí. Proto 
je extraliga podstatně finančně 
náročnější, jak již bylo zmíně-
no. Ostatní záležitosti jsou po-
dobné jako v 1. lize.

Kromě vítězství v 1. lize do-
sáhl úspěchu také mladý li-

tovelský odchovanec Matěj 
Konšel.
Matěj je skutečný talent. V Li-
tovli vyrostl, ale již druhý rok 
hraje extraligu, loni v Dukle 
Praha, letos v Hranicích. Svý-
mi výkony zaujal i reprezen-
tační trenéry, kteří jej letos  
v dubnu nominovali k příprav-
nému turnaji reprezentačního 
družstva mužů v Polsku. Tam 
se ukázal v celkem dobrém 
světle, dokonce skóroval ve 
všech utkáních. V podstatě tak 
navázal na svého současné-
ho spoluhráče z Hranic Jardu 
Zemánka, dalšího litovelského 
odchovance, který jako první 
reprezentoval již koncem 90. 
let. Doufejme, že se Matějovi 
vyhnou další zranění, která 
jej v poslední době limitovala,  
a dál zúročí svůj talent.

Klub netvoří jen tým mužů, 
ale i mládežnická základna. 
Daří se vám práce s mládeží?
To se těžko hodnotí, vždycky 
je co zlepšovat. Momentálně 
máme týmy ve všech věkových 
kategoriích. Vychováváme ko-
lem 80 mladých hráčů, někte-
ré ročníky jsou slabší, některé 
silnější. 
Mládež je pro klub důležitá, 
pro nás to byla vždy priorita. 
Nenutíme je do velkých úspě-
chů, ale vštěpujeme jim správ-
né životní a sportovní návyky  
a postupně je připravujeme pro 
mužskou kategorii. Důkazem 
toho je dnešní ligové družstvo, 
které je výborné, přestože jej 
tvoří převážně odchovanci 
a hráči z regionu, kteří však  
v Litovli hrají od mladého 
věku. Hned několik z nich se 
dokázalo prosadit i v extrali-
gové soutěži. Snad se naše prá-
ce s mládeží bude dařit i dál.

Na domácí utkání mužů pra-
videlně chodí výborná divác-
ká návštěva. Čím házená di-
váky v Litovli tak přitahuje?
Házená je sama o sobě dyna-
mický a dramatický sport, kde 
není nouze o zajímavé situace, 
padá hodně gólů, hráči umí pa-
rádní kousky. Diváci chodí na 
ty „svoje“ oblíbené litovelské 

hráče. Dokáží pro ně vytvořit 
výbornou atmosféru, která jim 
pomáhá k lepším výkonům  
a také dokáže přitáhnout další 
a další diváky, kterým házená 
v Litovli dává zábavu. Přispívá 
k tomu i prostředí litovelské 
haly, které se řadí k nejlepším 
v 1. lize. 
To, že diváci chodí v takovém 
počtu a že se o házené v Litovli 
mluví, je pro celý klub největ-
ším oceněním naší práce.

V červnu oslaví litovelská há-
zená 80 let od svého založení. 
Co připravujete na oslavu to-
hoto výročí?
Celý jubilejní rok je protkaný 
několika událostmi vztahující-
mi se k tomuto významnému 
výročí. Již v lednu to byl No-
voroční turnaj Starých gard,  
v únoru vydařený 1. házenkář-
ský ples. V květnu pak neplá-
novaně dárek v podobě vítěz-
ství v 1. lize mužů. 
Ale hlavní oslavy proběhnou 
7. června v areálu sokolovny 
celodenní akcí. Na tento den 
zveme všechny bývalé há-
zenkáře, aby se zase po letech 
potkali a připomněli si svá há-
zenkářská léta. Také jsme se 
rozhodli vydat knihu mapující 
celých 80 let házené v Litovli. 
To je asi největší počin letoš-
ního roku. Její křest proběhne 
právě při červnových oslavách.
Do konce roku se pak Litove-
láci mohou těšit na další akce  
a snad i extraligu, uvidíme…
A jako třešničku připravujeme 
digitalizaci unikátních, bo-
hatých kronik oddílu a jejich 
zpřístupnění všem zájemcům.

PROGRAM OSLAV 7. ČERVNA
areál házenkářského hřiště 

na sokolovně
od 9 hod.: turnaj starých gard 
memoriál Jiřího Dohnálka
16 hod.: projevy hostů a pamět-
níků
16.30 hod.: křest knihy 80 let
házené v Litovli
18 hod.: hudba, tanec, zábava
pečené makrely, udírna, pivo

Zveme házenkáře všech generací z Litovle 
a širokého okolí.
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