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Archeologický průzkum odhalil i starý most

V sondě poblíž přístupu k Nečízu objevili archeologové mj. starou dlažbu (v popředí) či část zdi postavené rovnoběžně s Nečízem (v pozadí).

S Karlem Faltýnkem, zaměst-
nancem Národního památ-
kového ústavu a technikem 
při archeologickém výzku-
mu, stojíme nad čtvercovou 
jámou poblíž vstupu do Ne-
čízu. Než sem stavebníci, 
provádějící rekonstrukci 
náměstí, zabudují odlučovač 
ropných látek, posloužil vý-
kop jako sonda pro archeolo-
gický průzkum.

Práce archeologů
„Využíváme výkopů, které 
vznikají v rámci potřeb stavby. 
Odkrýváme vrstvy, které by 
se stejně zničily prací stroje,“ 
vysvětluje Karel Faltýnek. Si-
tuace, již archeologové v každé 
vrstvě odkryjí, je zdokumen-
tována popisem, fotografiemi 
i kresbou. 
Dva týdny v první polovině 
června, které archeologové 
pod vedením Mgr. Pavla Šlé-
zara výzkumu na náměstí vě-
novali, stačily k nalezení zají-
mavých prvků a souvislostí.

Pár slov o kulturních vrstvách
Čím to je, že zatímco byla při 
záplavách většina města pod 
vodou, jeho střed zůstal na 
suchu? Jak to, že uprostřed 
rovinatého hanáckého města 
protkaného rameny řeky stojí 
náměstí na vyvýšeném místě?
„To proto, že naši předci byli 

nečistotní,“ vypráví K. Faltý-
nek. „Na veřejné prostranství 
vyhazovali různé odpadky či 
hnůj. Místy dosahují hnojné 
vrstvy až 3 m. To se dělo v do-
bách, kdy domy ve městě byly 
ještě z hlíny a dřeva. Často 
docházelo k požárům, takže 
lidem nezbylo, než dotáhnout 
si z lesa klády a na spáleništi 
si postavit další obydlí. Odře-
zky dřeva pokryli hnůj, aby se 
po něm dalo chodit, jindy ho 
zase posypali štěrkem, a tak 
vrstvy rostly. Situace se mění 

až v průběhu 15. století, kdy se 
začaly stavět domy kamenné. 
Protože domy již nevznikaly 
na stále nových vrstvách, ne-
mohli si obyvatelé před dveř-
mi vytvářet hnojisko, to by se 
nedostali ven.“
Díky tomu je litovelské náměs-
tí vlastně umělým pahorkem. 
Ten však v minulosti zřejmě 
nebyl tak rovný jako dnes.
V sondě totiž archeologové 
objevili novověkou, důkladně 
provedenou kamennou dlaž-
bu, která se svažovala až k hla-

dině Nečízu. Vědci jsou pře-
svědčeni, že jde o pokračování 
dlažby, kterou před 11 lety od-
kryli před Langovým domem. 
Ta byla v hloubce 50 až 60 
cm pod povrchem, zatímco  
v nižší části u Nečízu již násyp 
na dlažbě dosahoval místy až  
2,5 m.
V polovině 19. století, když se 
Nečíz zatrubnil, byl terén do-
rovnán na dnešní úroveň asi 
metrovou jednorázovou na-
vážkou.

pokračování na str. 7
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Slovo starosty Oprava domů v Revoluční ulici

Letošního léta pokračují práce 
na zateplení bytového domu  
v Revoluční ulici. Čísla 668 až 
671, která přišla na řadu, se 
dočkají také výměny klempíř-
ských prvků a rekonstrukce 
balkonů. Práce budou hotovy 
do konce července. V příštím 
roce bude zateplena i poslední 
část bytového domu.
Zajímavostí je, že první z těch-
to domů byly zkolaudovány 
přesně před 60 lety, jak zdoku-
mentoval pan Šik:
V 50. letech se město rozhodlo 
řešit bytovou krizi a na mís-
tě tzv. Mekiskových kasáren  
v tehdy Legionářské, dnes 
Revoluční ulici postavit vlast-
ními silami řadu činžovních 
domů. Chybělo ovšem tech-
nické vybavení i pracovníci. 
Nějaké pracovní stroje zapůj-
čily litovelské  závody, zedníci 

se sháněli z celé Moravy. Až 
konečně ústav pracovních zá-
loh v Gottwaldově poslal 27 
zednických učňů. Pracovali 
zde od 28. 6. do 29. 7. 1953, 
než byli odvoláni do Ostravy  
a práce se zastavila. Potom už 
na stavbě pracovalo jen 520 
brigádníků z řad uchazečů  
o byty. 
Je obdivuhodné, že při těchto 
podmínkách domy dosud sto-
jí, laickou práci ale připomíná 
řada detailů. První dva domy 
(č. 667 a 668) o 47 bytových 
jednotkách byly dokončeny 
roku 1954, kolaudace proběh-
la 7. 7. 1954. Další domy byly 
předávány nájemníkům roku 
1955 a celá řada domů byla 
dostavěna po čtyřech letech, 
roku 1956. Původní podloubí 
se po roce 1990 změnilo na re-
staurační zařízení.             hk a lš

Přestřižením pásky se v pon-
dělí 16. června otevřel průtah 
obcí Pňovice. Po roce je tak 
vesnice pro motoristy opět 
průjezdná.
Stavba za téměř 60 milionů 
Kč byla slavnostně otevřena 
za účasti hejtmana kraje Jiří-

ho Rozbořila, místostarosty  
L. Čunderleho a dalších hostí. 
Pňovice teď mají nejen no-
vou komunikaci, ale i nové 
chodníky a tři mosty. Kolem 
chodníků je vysázena nová ze-
leň. Vzhled obce se tak změnil  
k lepšímu.          Pavel Čunderle

Vážení spoluobčané,

začalo léto, a tak jsou naše město  
a obce plné zábavných akcí, ale také 
velkých stavebních prací, o kterých 
jsem psal minule.
na náměstí byla odkryta část mostu 
přes nečíz a ukázalo se, že je starší než 
most Svatojánský. Další zajímavost do 
mozaiky krás našeho města.
Samotný zaklenutý nečíz je nyní  
v rámci celé naší země uváděn jako 
ojedinělá vodní stavba v centru měs-
ta. Ke zmíněnému poznání přispěla 
první kniha o tomto ramenu řeky 
moravy autorek Lucie augustinkové 
a Hany Paclové. Podíleli se na ní i naši 
občané – určitě si ji přečtěte.

V měsíci červnu byla schválena pravi-
dla pro financování protipovodňových 
opatření (PPo) v dalším dotačním 
období. Povodí moravy (Pm) připra-
vuje smlouvu o spolupráci s městem 
Litovel. Dosud bylo investorem PPo 
jen Pm, nyní bude v rozsahu až do  
15 % finančního objemu spoluinves-
torem i město. naším hlavním úkolem 
bude výkup pozemků, což je základní 
předpoklad pro vydání stavebního 
povolení.

Stále čekáme na odpověď na naši žá-
dost o finanční pomoc s dekontami-
nací skládky v nasobůrkách. oslovili 
jsme olomoucký kraj, město olomouc, 
VHS olomouc a moravskou vodáren-
skou společnost olomouc (moVo). od 
poslední jmenované přišlo odmítavé 
stanovisko. 
mrzí mě takový přístup, protože kva-
litní pitná voda je základem existence 
života a moVo má z prodeje vody z 
prameniště Čerlinka, které by bylo 
pokračující kontaminací ohroženo, 
nemalé zisky. Voda z Litovle zásobuje 
nejen Litovelsko, ale mnohem více 
také velkou část olomoucka.
olomoucký kraj 20. 6. naší žádosti vy-
hověl, schválil finanční pomoc ve výši 
6 milionů Kč a další zahrne do rozpoč-
tu na rok 2015. Děkuji zastupitelům 
olomouckého kraje za pomoc.

V našem městě došlo k nárůstu so-
ciálně slabších občanů. Stále slyším 
názory, že je přistěhovalo město. 
není to pravda, do svých domů si je 
nastěhovaly soukromé osoby. Důvo-
dem je, že takto získávají vysoké ná-

jemné, které je státem propláceno, a 
to bez ohledu na kvalitu bytů! Tento 
stav – vytváření sociálně vyloučených 
romských komunit a jejich prostorové 
segregace – je v rozporu se státní  po-
litikou začleňování. To bylo majitelům 
domů sděleno a byli vyzváni k nápra-
vě. na základě podnětu obcí se chystá 
v parlamentu změna podmínek pro 
vyplácení příplatku na bydlení, aby 
nebyl zneužíván.

Začíná čas léta, prázdnin a dovole-
ných.
Užijte si krásné přírody, radosti z po-
hybu, tepla a vody. mám pro vás tip 
přímo u nás doma. mikroregion Li-
tovelsko vydal dvě nové cyklomapy. 
První z nich vytvořil mikroregion ve 
spolupráci s Vladimírem nesetem, 
zakladatelem prvního cyklistického 
oddílu v Litovli. Laďa se znalostí regi-
onu vytipoval vhodná místa a projel 
je s GPS. mapa tak obsahuje šest tras, 
uvádí jak popis cesty, tak převýšení  
i zajímavosti o dané lokalitě. návštěv-
níkům ukáže přírodní i kulturní krásy 
obcí mikroregionu.

Druhá cyklo-
mapa vznik-
la z podnětu 
evy Vaňkové, 
c y k l o ko o r -
d i n á t o r k y 
města. Jme-
nuje se Kudy  
a kam na 
kole a nabízí 
nové trasy do 
o l o m o u c e , 
na Bouzov, 

do náměště na Hané. Lze je doporu-
čit, protože jsou méně frekventované  
a nabízejí nové výhledy.

Pozvěte své přátele k nám. V infor-
mačním centru vám poradí i s dalšími 
nabídkami zajímavostí našeho kraje. 
máme se čím chlubit.

a nakonec dárek pro náš hanácký kraj. 
máme hymnu mikroregionu, kterou 
jsem inicioval námětem a textem. 
marka ošťádala, starostu nákla, jsem 
požádal o zhudebnění. on se svými 
kamarády muzikanty text rozšířil, 
přepracoval a zhudebnil. Sledujte náš 
web, kde bude hymna zveřejněna.

Hezké léto a dobrou náladu vám přeje

Ing. Zdeněk Potužák, 
starosta Litovle

Silnice přes Pňovice je hotová
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Vyneseno z radnice
34. zasedání zastupitelstva, 
konané dne 22. května 2014
Zastupitelstvo města Litovel
 schvaluje, aby byla v rámci prv-
ních rozpočtových změn v roce 
2014 zahrnuta do výdajů rozpočtu 
města Litovel částka 300 tisíc Kč, 
určená na pokrytí nákladů spoje-
ných s účastí oddílu házené mužů 
TJ Tatran Litovel v extralize Čr. 
Souhlasí také s tím, aby v roce 2015 
byla zapracována částka 500 tisíc Kč 
do rozpočtu města na náklady spo-
jené s účastí oddílu házené mužů TJ 
Tatran Litovel v extralize Čr.

69. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 5. června 2014
rada města Litovel
 schvaluje uzavření smlouvy  
o dílo mezi městem Litovel a spo-
lečností Zahrada olomouc, s. r. o. 
Předmětem smlouvy je vypraco-
vání projektové dokumentace na 
projekt výsadeb stromořadí v ulici 
Uničovská, Litovel v částce 25 000 
Kč (částka je bez DPH), v předlože-
ném znění. Projekt bude zpracován 
v souladu s chystanou výstavbou 
cyklostezky spojující město Uničov, 
obec Červenku a město Litovel
 schvaluje uzavření smlouvy o dílo 
na zajištění projekční a inženýrské 
činnosti akce Litovel – přechody 
pro pěší na ulici Dukelské
 schvaluje žádost oV Víska a sou-
hlasí s poskytnutím finančního pří-
spěvku ve výši 15 000 Kč na náklady 
spojené s účastí na setkání Vísek  
v Kočovce na Slovensku
 schvaluje delegování zástup-
ců do Sdružení cestovního ruchu 
Střední moravy, a to do správní rady 
ing. radovana Vašíčka a do dozorčí 
rady Viktora Kohouta
 schvaluje výběr zhotovitele ve-
řejné zakázky akce Biocentrum 
Šargounské louky. Současně rada 
města schvaluje uzavření smlouvy 
o dílo mezi městem Litovel a spo-
lečností Zahrada olomouc, s. r. o. 
v ceně 664 169 Kč, v předloženém 
znění.     

výběr redakce

Stíny Litovelska

 V noci na 6. 6. přelezl J. r. plot 
zahrady v Šargounské ulici v Litovli  
a z uzamčené skříňové avie po vy-
páčení dvou zámků odcizil motoro-
vou sekačku na trávu. 
 V noci dne 7. 6. odcizil dosud 
neznámý pachatel na ulici 1. máje 
v Litovli neuzamčené pánské jízdní 
kolo.
 Dne 7. 6. v odpoledních hodinách 
odcizil dosud neznámý pachatel 
v prodejně albert v Litovli volně 
odloženou peněženku s finanční 
hotovostí a doklady.
 V době mezi 19. hodinou dne  
7. 6. a 13. hodinou dne 8. 6. se 
dosud neznámý pachatel vloupal 
do zahradní chatky v zahrádkářské 
kolonii v Litovli a odcizil zde menší 
množství potravin.
 V době mezi 7 hod. dne 8. 6.  
a 19.50 hod. dne 9. 6. se vloupal 
J. r. do oploceného areálu zahrád-
kářské kolonie na ulici Pavlínka  
v Litovli, kde násilně vnikl do kůlny 
a odcizil odsud křovinořez.

Policie ČR

Pozor!
Uzávěrka srpnového čísla je již 

15. července!

Městská televize
Premiéra 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
Z důvodu nižší sledovanosti TV o prázd-
ninových měsících nebude infokanál tak 
jako v minulých letech kromě premiéro-
vého vysílání z 25. 6. vysílat  aktuality. na 
uvedeném programu budeme pouze ob-
měňovat vysílání informačního progra-
mu UPc eXPreSS. S průřezem hlavními 
prázdninovými akcemi Vás seznámíme 
v prvním premiérovém poprázdninovém 
vysílání, které uvedeme ve středu 3. září 
v 18.45 hod.
Děkujeme za přízeň i věcnou kritiku všem 
pravidelným i nepravidelným divákům, 
přejeme příjemnou dovolenou a po 
prázdninách nashledanou na obvyklém 
kanále v obvyklých časech. 

Nová cyklomapa nabízí šest tras
U příležitosti zahájení slav-
ností Hanácké Benátky byla 
starostou města Litovel po-
křtěna nová mapa – Mikro-
region Litovelsko, cyklistické 
okruhy v měřítku 1:60 000. 
Tato mapa vznikla ve spolu-
práci s litovelským cyklistic-
kým oddílem IN-LIFE cycling 
team. Všech šest okruhů, které 
obsahuje, bylo členy cyklistic-
kého oddílu zaznamenáno do 
systému GPS. Díky tomu je 
u každé trasy přesně uveden 
kompletní traťový profil (pře-
výšení, délka a náročnost). 
Celkem na šesti okruzích růz-
né obtížnosti vzniklo téměř 
264 km tras. Z nabízených 
okruhů Mikroregionu Litovel-
sko si vyberou cyklisté všech 
výkonnostních kategorií.

Trasy jsou určeny všem cyklis-
tům, kteří
– hledají vhodnou alternativu 
k jízdě na kole v terénu,
– chtějí změnit jízdu v terénu 
za svižnou projížďku po pěk-
ných a mírně frekventovaných 
asfaltkách vedených krásnou 
přírodou,
– hledají dostupnou delší  
i krátkou cyklotrasu z centra 
Litovle pro sebe a své děti,
– chtějí si vyzkoušet nároč-
nější MTB trasu vedenou po 
stopách MTB maratonu Bobr 
Bike, kterým bude i letos dne 
9. 8. zahájena kulturní akce 
Pivovaru Litovel Litovelský 
otvírák.
Mapa je k dostání v turistic-
kém informačním centru.

Vladimír Neset

Uzavření porodnice ve Šternberku
Nemocnice Šternberk se  
s příchodem prázdnin pouští 
do rekonstrukce své porodni-
ce. Kvůli plánované přestavbě 
lůžkové části však musí uzavřít 
také porodní sál. Od 16. červ-
na tak zcela zastavila příjem  
k porodům. Po nezbytných 
stavebních úpravách porodní 
sál opět zprovozní. 
Jak dlouho bude porodnice 
zavřená, bude záviset na délce 

stavebních prací, nemocnice 
ale plánuje porodní sál zpro-
voznit ještě během prázdnin.
Během modernizace štern-
berské porodnice se mohou 
budoucí maminky spolehnout 
na služby okolních porodnic 
v Prostějově, Přerově i Šum-
perku, které taktéž patří do 
skupiny AGEL a které jsou na 
případný nárůst budoucích 
maminek již připraveny.      hsz

Další výrobci mají značku Haná
U příležitosti Hanáckých far-
mářských trhů v Litovli byla 
udělena značka Haná regio-
nální produkt (viz LN 6/2014) 
dalším výrobcům. Jsou to:
MVDr. Václav Osička z Nové-
ho Dvora u Červenky (mléčné 
výrobky z Doubravského Dvo-
ra)
Libuše Křenková z Lipníku 
nad Bečvou (lipenské čabraky)
Ing. Marta Musilová z Olo-
mouce (šaty na míru)
Lenka Glosová z Přerova-
-Předmostí (čokoládovna)

Stanislava Zapletalová z Přero-
va (bochořské sváteční okurky 
a hanácká bonboniéra)
Uzeniny Zajíček, s. r. o., z Pro-
stějova (zabijačková klobása  
a zabijačková tlačenka)
 
Další kolo pro uchazeče o cer-
tifikaci regionální značky se 
uskuteční v průběhu měsíce 
listopadu 2014. Výrobci, řeme-
slníci a producenti se mohou 
obracet s žádostmi o udělení 
značky na Julii Zendulkovou  
z MAS Moravská cesta.       red.
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Vážení přátelé,
jsem přesvědčena, že svou od-
bornou práci vykonáváte svě-
domitě nejen jako zaměstnání, 
ale že v ní vidíte i své celoživot-
ní poslání. To vám přisuzuje  
i většina občanské veřejnos-
ti. Ale mezi ní a vámi existuje 
jakási nepochopitelná mezera.

Vraťme se na okamžik do 
historie. Tragické zkušenosti 
dvou světových válek v první 
polovině minulého století ne-
pochybně přispěly k tomu, že 
se v dalším dějinném období 
nevídaným tempem rozběhla 
„civilizace“. Horečná výrobní 
činnost provázená stále doko-
nalejšími technologiemi a stá-
le rostoucími rozměry všech 
vědních oborů. Úspěch za 
úspěchem. Sebedůvěra adre-
nalinovým kvaltem vzrůstala. 
Začali jsme se domnívat, že 
jsme pány světa a můžeme si 
ve prospěch svých sobeckých 
zájmů dovolit vše (poručíme 
větru, dešti). Negativní dů-
sledky se projevily zejména ve 
vyspělých zemích téměř sou-
časně. Žila jsem v těch letech  
v Bílině (severní Čechy – pách-
noucí, černá řeka Bílina, věčné 
smogy, nedýchatelné ovzduší). 
Občané vyšli rozhořčeně do 
ulic. Začalo světově rozšířené 
„zelené hnutí“. K řešení pro-
blému vyzvalo i OSN stano-
vením Dne Země. Jednotlivé 
vlády začaly zřizovat veřejno-
právní odbory péče o životní 
prostředí a postupně i chrá-
něné krajinné oblasti. Tím se 
státníci domnívali, že mohou 

hodit problém přes palubu. 
Vy, odborníci, sami nejlíp zná-
te skutečnost. Přesto, že státy 
věnují na ochranu životního 
prostředí stále více finančních 
prostředků daňových poplat-
níků, výsledky jsou neuspoko-
jivé až alarmující. Z „ochrany“ 
přírody se stal tíživý problém. 
My jej v malém správním ob-
vodu nevyřešíme. Ale stavem 
životního prostředí jsou obča-
né zneklidněni také u nás.
Jako spolehlivé pečovatele  
o životní prostředí známe 
prakticky jen Technické služ-
by a jejich hlučné strojní vy-
bavení, chemické postřiky na 
plevely a komáry, sběrný dvůr  
a stále delší řady kontejnerů na 
třídění odpadů. Je nám líto, že 
Smetanovy sady kromě několi-
ka keřů růžiček kolem vysoké-
ho pomníku hlásajícího díky 
jeho „úpravcům“ (kteří zrušili 
potřebný chodník pro školní 
děti) zcela ovládly pampeliš-
ky. Velmi nás zneklidňují vody 
toků Moravy vysoce zanesené 
bahnem (spad zplundrované, 
nechráněné zemědělské půdy) 
a harampádím. Znamená to 
velké zvýšení nebezpečí po-
vodní. Navíc jste vy, ochranáři, 
do nich nasadili bobry, kteří už 
začali vytrhávat dřeviny v při-
lehlých zahradách. 

A vy, odborníci, mlčíte. Vy 
„úřadujete“ – příkazy, zákazy, 
pokuty. Ale vy nemůžete být 
jen úředníky. Jste kulturními 
pracovníky. Vaším posláním je 
neúnavně vysvětlovat opatření 
vaší odborné činnosti, posky-
tovat názory, rady. Nejlepší 
formou jsou osobní kontakty 
s občany. 
Příkazy, zákazy, pokuty nemo-
hou být cílovým nástrojem vý-
chovy. Nezávislá věda posky-
tuje nevyvratitelné důkazy, že 
příčinou degradace životního 
prostředí je přemnožený člo-
věk a jeho bezohledná výrobní 
činnost. Ekonomická krizová 
léta zvyšují bezradnost až po-
dráždění vlád. Proč? Protože 
stále řešíme důsledky místo 
příčiny. Člověk je soustředěný 
sám na sebe s historickou sna-

hou přelstít svými zájmy a ilu-
zorními představami přírodní 
zákony. Realistické závěry 
nezávislých věd sami nejlépe 
znáte. 
Naše občanské společenství 
žije v konkrétním místě a musí 
se zabývat konkrétními situ-
acemi. Spoléháme především 
na vaši orientaci. Na vás jako 
odborníky. A tak například 
nechápeme, proč jste tvrdo-
šíjně bránili tradiční údržbě 
ramen řeky Moravy (staleté, 
levné, rybám neškodné). Proč 
naopak ustupujete Povodí 
Moravy, které má hlavní zájem  
v nákladných „protipovodňo-
vých“ zařízeních s dosud neví-
daným plánem (obchvat), jenž 
je zatím bez konkrétního data 
realizace a zasahuje významně 
do životního prostředí. Povod-
ně bohužel nemůžeme načaso-
vat. A vy? Mlčíte.
Zatímco se v Litovelkách kaž-
dý měsíc dovídáme o činnosti 
ostatních kulturních zařízení, 
o vás nic. Výbornou práci od-
vádí městské muzeum, které 
vás dokonce některými akce-
mi nahrazuje pomocí své mu-
zejní společnosti (výlet za pta-
čím zpěvem, akce k Nečízu). 
Ani takové akce však nejsou 
samospasitelné. Je žádoucí při 
nich odhalovat příčiny hro-
zivé degradace přírodního 
prostředí. V dohledné době 
nás bude devět miliard. Do-
slova jsme obsypali každý kout 
planety. Cesty k uspokojivé-
mu řešení nejsou v soupeření  
o zdroje a vzájemném politic-
kém obviňování, ale v kázni 
a trpělivém, společném (glo-
bálním) hledání vhodných 
východisek. Začít se musí  
v základních jednotkách lidské 
organizace. To jsme my.
V čem spočívá problém? Chybí 
vám dobrovolný aktiv, ačkoli se 
přímo nabízí z řad příbuzných 
organizací (lesníci, myslivci, 
rybáři, milovníci ptactva, mo-
týlů atp.). Právě tento „zelený“ 
aktiv se před léty podstatně 
podílel na zřízení CHKO. Byla 
jsem u toho. 
Věříme vám. Potřebujeme 
vás konkrétně mezi sebou. 

Důležitost vašich odborností 
rok od roku stoupá. Naléhavě 
potřebujeme vaši výchovnou 
činnost. Každý člověk kdekoli 
na Zemi si musí uvědomit (ze-
jména s pomocí odborníků), 
že existence naší živé planety 
je v celém vesmíru ojedinělá. 
Že spojitá rozmanitost všeho 
živého je křehký zázrak pod-
léhající člověkem nezměnitel-
ným zákonům. To je základní 
myšlenka, kterou si musíme 
neúnavně denně připomínat. 
Hledat trpělivě a rozvážně ře-
šení neklidu v rozporuplné 
lidské společnosti.
Odmítám připustit, že moje 
slova jsou bláhová. Známe se. 
Víte, že všechny moje sbírky 
veršů obsahují zájem (spíše 
úzkost) o stav životního pro-
středí; včetně romantických 
Procházek rosou, které CHKO 
sponzorovalo. Odmítám sou-
časný růst pesimismu, hara-
šení zbraněmi. Věřím v míru-
milovnost poctivých lidí bez 
rozdílu společenských tříd  
a ras. Četná setkání s občany 
různých národů, dlouholetá 
přátelství s nimi, mi to doka-
zují. To platí stejně i o spolu-
občanech z Litovelska, mého 
domova.
Velice vás prosím, jménem ko-
berců fialek, které už nejsou, 
jménem vůně mateřídoušky, 
která už na Šargouně neexis-
tuje, jménem vážky, která už 
nad Nečízem nelétá, abyste 
pomohli.

vaše bába Cholinská

PS:
Například vyzvat k obnovení 
staletého zvyku „zameť kaž-
dý před svým prahem“ (péče 
o okolí svého bydliště). Vrátit 
se k před několika lety při-
pravenému návrhu na zřízení 
„ptačího remízku“ (s pomocí 
lesníků se o něj tehdy přislíbila 
pravidelně starat Střední od-
borná škola Litovel). Dobrým 
krokem správným směrem 
bylo obnovení zvyku jarního 
úklidu z iniciativy dobrovol-
ných aktivistů. Byl mezi nimi 
i Radek Studený z CHKO.  
Námětů je mnoho...

Otevřený dopis našim úřadujícím ekologům
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Vyjádření Správy CHKO k otevřenému dopisu paní Cholinské
Vážená paní Cholinská,
reagujeme na Váš otevřený do-
pis, uveřejněný v tomto čísle 
Litovelských novin (LN). Aby 
snad nevznikl dojem, že si 
přes tisk dopisujeme a nejsme 
schopni se sejít a vše si vyříkat, 
bude dobré na začátek připo-
menout, že jsme dlouho v pra-
videlném kontaktu. Nicméně 
akceptujeme Váš návrh, že  
o našich názorech by měla být 
informována i veřejnost. 
Z tohoto důvodu jsme ostatně 
i v minulosti (počátkem roku 
2013 – LN 1/2013 a 2/2013) 
prostřednictvím dvoudílného 
článku s názvem Ještě jednou 
na téma voda – jsou důležitěj-
ší dojmy a pocity, nebo fakta? 
podrobně rozebrali proble-
matiku správy vodních toků  
v Litovli i celém zbytku CHKO. 
Stalo se tak v reakci na Vámi 
uveřejněné sdělení o tom, že 
Správa CHKO LP měla údajně 
dlouhodobě blokovat jakou-
koli údržbu vodních toků.  
Uplynul rok a zdá se, že tyto 
články byly zapomenuty. Čte-
me-li v tomto Vašem otevře-
ném dopise „a tak například 
nechápeme, proč jste tvrdo-
šíjně bránili tradiční údržbě 
ramen řeky Moravy (staleté, 
levné, rybám neškodné)“, po-
ciťujeme jisté rozpaky nad tím, 
že pouhý rok stačí k tomu, aby 
zásadní informace o proti-
povodňové ochraně a údržbě 
vodních toků zmizely z po-
vědomí veřejnosti. Tedy ne-
jen že zmizely, ale byly (opět) 
nahrazeny spekulativními až 
demagogickými domněnka-
mi, jejichž výstupem je výše 
citovaný text, případně i tato 
věta: „Proč naopak ustupuje-
te Povodí Moravy, které má 
hlavní zájem v nákladných 
„protipovodňových“ zaříze-
ních s dosud nevídaným plá-
nem (obchvat), jenž je zatím 
bez konkrétního data realizace  
a zasahuje významně do život-
ního prostředí.“ 
Zde je opravdu jakýkoli ko-
mentář prakticky zbytečný. 
Dodejme snad jen, že právě 
obtok města Litovle je logicky 
jedinou možností, jak se vypo-

řádat s průtoky, které nebude 
možno bezeškodně provést 
přes město samotné. Všichni 
vidíme, že počasí je rok od roku 
rozkolísanější, období sucha 
jsou následována prudkými, 
vydatnými dešti. Riziko náh-
lých, velkých povodní tedy ne-
klesá, spíše naopak (vzpomeň-
me nedávné povodně např.  
v Srbsku). A vodní toky, jak-
koli kapacitní, nikdy nemohou 
plně stačit všem povodňovým 
průtokům. Realizace nějaké 
cesty, kudy převést nadměrné 
průtoky mimo vlastní město, 
je tedy jedinou možností, jak 
město před nadměrnými prů-
toky uchránit. Samozřejmě 
ani tento obtok nesmí ohro-
zit nemovitosti ve svém okolí,  
a proto by měl být ohrázován. 
A zde je právě kámen úrazu: 
nejen pozemky pro hráze se-
verního obtoku, ale ani někte-
ré pozemky pro hráze přímo v 
Litovli nejsou dosud majetko-
vě vypořádány. Nedošlo k do-
hodě s jejich vlastníky ohledně 
možnosti výstavby těchto hrá-
zí. Zájemce o příslušné články 
odkazujeme na archiv Lito-
velských novin, přístupný na 
www.litovel.eu. 

Rozumíme poselství Vašeho 
článku: Nejde o Vaše názory, 
ale o názory lidí, se kterými 
se setkáváte a kterým trpělivě 
vysvětlujete, jak se věci ve sku-
tečnosti mají. Společně se tak 
snažíme, každý svým způso-
bem, uvádět na pravou míru 
ony polopravdy až fámy ko-
lující ve společnosti, nicméně 
toto vysvětlování se prostě pří-
liš nedaří. Zčásti je to jistě díky 
tomu, že vysvětlování těchto 
věcí je obtížné, časově nároč-
né a může být i demotivující, 
zčásti v tom ale možná bude  
i něco víc... 
Výše citované články Správy 
CHKO, které přinášely důka-
zy o tom, že skutečnost je jiná, 
než prezentují některé fámy 
kolující na veřejnosti, prostě 
zapadly. Podobných zkušenos-
tí máme více. Zkusme se za-
myslet nad tím, jak tyto fámy 
mohou vznikat. Z neznalosti? 

Z úmyslu? Či jen díky tomu, že 
ústně podávaná informace, ší-
řící se mezi lidmi, se postupem 
času prostě pozmění? Známe 
nějaké další fámy?
Před několika lety, když se „re-
vitalizoval“ Olomoucký (Ně-
mecký) rybník, se objevila tato 
fáma: „Rybník ještě není hoto-
vý, a ochranáři tam už nasadili 
spousty malých žabek, které 
pak šly ven z rybníka a „zapla-
vily“ celou Litovel. Proč jich 
tam vysadili tolik, když jim ten 
rybník byl těsný – a proto mu-
sely jít ven, do města??“ 
Skutečnost přitom byla prostá: 
Šlo o ropuchy zelené – druh, 
který žije běžně i v dosti su-
chých lokalitách (včetně měst) 
a zde čeká na možnost repro-
dukce (k níž nemusí dojít ka-
ždoročně). Mělčiny na dně 
vypuštěného rybníka byly pro 
tyto žáby malým zázrakem, 
a proto využily příležitosti  
a rozmnožily se zde. V mělké, 
teplé vodě pulci rychle rostli,  
a jelikož zde téměř chyběli 
predátoři, většina z nich vy-
rostla v žabky. A proč nezůsta-
ly v rybníku? Opět prosté – jde 
o pozemní druh žab. Mimo 
období reprodukce vodu ne-
vyhledávají, proto šly do okolí. 
Do rybníka se vrátí až poté, co 
dospějí, aby nakladly vajíčka.

K Olomouckému rybníku se 
aktuálně váže podobné téma, 
které sice nemá žádnou důle-
žitost pro veřejné dění, pou-
kazuje však na způsob, jakým 
mohou některé názory ve ve-
řejnosti kolovat. Jde o labutě. 
V posledních asi dvou měsí-
cích jsem se opakovaně setkal 
se dvěma otázkami. Nejprve 
otázka: „Kde se tam vzaly? Vy-
sadil je někdo, nebo ne?“ Tato 
otázka byla postupem času vy-
střídána otázkou: „Kdo je tam 
vysadil?“ Všimněme si – otáz-
ky byly dvě. Ta první, zvídavá, 
však postupně zanikla a zůsta-
la ta druhá, která jasně „cílí“ 
na „někoho konkrétního“, kdo 
to přece musel udělat. 
Přitom pravda je taková, že je 
nevysadil nikdo. Prostě letě-
ly kolem a na ostrůvku se jim  

v tom rákosí zalíbilo. Tato in-
formace se ovšem na veřej-
nosti nešířila, či alespoň se 
nešířila zdaleka tak rychle jako 
ona fáma o jejich umělém vy-
sazení. Možná díky tomu, že 
ono střízlivé vysvětlení je příliš 
nezajímavé na to, aby veřej-
ností kolovalo. Naproti tomu 
spekulace o tom, kdo ty labutě 
(či žáby) mohl vysadit a proč 
to udělal a jestli to neudělal 
špatně…, má zřejmě prostě 
potenciál se neustále šířit. 
A jsme opět na začátku, jak 
správně ve svém článku nazna-
čujete: Co má větší potenciál  
k tomu, aby se šířilo veřejností? 
Zdá se, že jde zejména o tako-
vé „zajímavé“ fámy o tom, jak 
„někdo“ něco dělá (či naopak 
nic nedělá, jenom zakazuje, 
přikazuje...). Netřeba ovšem 
propadat skepsi. U každého 
rozsáhleji diskutovaného téma-
tu, nejen kolem ochrany příro-
dy, se takové fámy dříve nebo 
později vyrojí. Je jen nutno  
s touto eventualitou počítat 
a neunáhlovat se s formulací 
vlastního pohledu na věc pou-
ze na základě jediného názoru, 
který se zrovna objeví. 
Považujte tedy tento článek 
za jakýsi úvodník k řadě dal-
ších, které se budou konkrét-
ně věnovat různým aspektům 
ochrany přírody v našem oko-
lí. 
Chtěl bych tímto i vyzvat čte-
náře, aby neváhali a obrátili 
se buď přímo na nás, nebo na 
redakci LN s návrhem témat, 
která by je zajímala. 

Ondřej Dočkal,
Správa CHKO LP



6 / informace

Ze společnosti

Přišli na svět
od března do dubna 2014
oliver Lednický z chořelic
Daniel rozsypal z nasobůrek
adéla Lolková z Litovle
Zuzana Přikrylová z Litovle
Vilém Štefanský z Litovle
Tobiáš Protivánek z Unčovic
Daniel Doležel z Litovle
romana Grusová z Litovle
monika Janků z Litovle
Vojtěch Lavička z Březového
Štěpán Sládek z Litovle
Gabriela Dostálová ze Savína
Jan Plocek ze Tří Dvorů
Daniel Smékal z chořelic
alexandra Smékalová z chořelic
Sarah Látal z Litovle
Petr měsíc z Litovle
nella Zbořilová z rozvadovic
Lucie Bednářová z Litovle

Byli oddáni
v měsíci červnu
Dagmar Duchoslavová a Pavel Petržela z Brandýsa n. L.
andrea obšilová a Petr Linhart z Lukavice
Simona resslerová a Petr meravý z Litovle
iveta Kamarytová a martin rýznar z Postřelmova

Odešli
v době od 21. května do 20. června
Josef Valenta z Vísky (83 let)
marie Habrnalová z mladče (63 let)
emilie Tichá z Litovle (72 let)
Zdeňka Špundová z Haňovic (84 let)
Božena Šafářová z nasobůrek (89 let)
Jaroslav Svačina z měrotína (70 let)
Hynek Přidal z Kluzova (87 let)
Jiří Smital ze Sobáčova (75 let)
robert Haic z Podolí (32 let) 

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Hlubinka a Hrandop.

Inzerce

Mobilní masáže a hirudoterapii – tj. léčbu  
pijavkou lékařskou, která ovlivňuje hojivost ran,  
bércových vředů a otoků, bolesti zad i kloubů,  
bolesti hlavy, zlepšuje průchodnost cév aj. – nabízí 
fyzioterapeut Vladimíra Příhodová.
Tel: 604 626 272 

Poděkování

Budování kanalizace v pěti místních částech
V letošním roce bude v pěti místních 
částech zahájeno budování kanalizace.

Město Litovel podepsalo 30. 4. smlouvu  
o dílo s vybraným dodavatelem Vodohos-
podářské stavby Teplice na vybudování 
splaškové kanalizace v pěti místních čás-
tech – v Rozvadovicích, Unčovicích, Bře-
zovém, Vísce a Chudobíně. 
Stavba za 111 milionů Kč byla zahájena  
v květnu předáním staveniště. V průběhu 
června se začalo kopat v Rozvadovicích  
a Chudobíně. V měsíci srpnu je plánová-
no začít v Unčovicích a v říjnu pak v Bře-
zovém a ve Vísce.
V každé místní části proběhnou veřejné 
schůze s občany, na nichž bude podrobně 
vysvětlen rozsah a smysl díla s předpoklá-
daným časovým harmonogramem. 

S ohledem na rovinatost území projekt 
stanovuje, že v Rozvadovicích, Unčovi-
cích, Březovém a ve Vísce je navržena 
tlaková kanalizace. Ta bude svádět pouze 
splaškové vody se zaústěním do stávající 
gravitační (spádové) jednotné kanalizace 
v Chořelicích (Rozvadovice, Unčovice, 
Březové) a Nasobůrkách (Víska), odkud 
budou znečištěné vody následně svedeny 
na městskou čistírnu do Litovle. 
V Chudobíně bude vybudována splašková 
oddílná kanalizace gravitační. Splaškové 
vody budou čištěny ve stávající čistírně 
odpadních vod, která stojí v Sobáčově. 
Součástí stavby kanalizační sítě jsou tzv. 
veřejné části kanalizačních přípojek.  
V případě tlakové kanalizace budou pří-
pojky ukončeny přečerpávací kanalizač-
ní šachtou. Ta bude vybavena čerpadlem 
a centrálním připojením na kabelový 
rozvod elektrické energie do několika 
připojovacích míst, kde bude spotřeba 
elektrické energie načítána. Cenu za spo-
třebovanou energii budou mít jednotlivé 
nemovitosti zahrnutou ve stočném.
Gravitační kanalizační přípojka v Chudo-
bíně bude ukončena jednoduchou kanali-
zační čisticí šachtou.

Na takto vybudovanou kanalizaci jsou 
občané povinni se co nejdříve připojit 
tzv. vnitřní částí kanalizační přípojky, tj. 
od svého zdroje znečištění až po šachtu. 
V případě tlakové kanalizační sítě město 
Litovel nadstandardně zajistilo občanům 
projektovou dokumentaci vnitřní části 

kanalizačních přípojek, včetně projedná-
ní a vydání povolení stavebního úřadu. 
Odpadne jim tudíž povinnost zajišťování 
projektové dokumentace a její vyřizování 
na příslušných úřadech. Pouze, dle roz-
hodnutí rady města, uhradí každý za tuto 
službu finanční částku, kterou město Lito-
vel na projektovou dokumentaci soukro-
mých kanalizačních přípojek vynaložilo 
již dříve, při přípravě této stavby. 
Občan po zaplacení obdrží projektovou 
dokumentaci kanalizační přípojky od své 
nemovitosti, aby věděl, jak ji má řádně 
provést. 
V případě gravitační kanalizace v Chudo-
bíně byla tato služba hromadného zajiště-
ní projektové dokumentace vnitřní části 
kanalizační přípojky včetně projednání 
nabídnuta na veřejné schůzi také.
Po uložení kanalizační sítě si budou moci 
obyvatelé každé příslušné místní části své 
nemovitosti, dle podmínek stanovených 
budoucím provozovatelem kanalizace, 
připojovat. To bude možné přibližně od 
listopadu 2014 do června 2015. 

Celá akce stavby kanalizace v místních 
částech bude ukončena v polovině roku 
2015, kdy bude také dílo zprovozněno.
Dohled nad řádným prováděním kana-
lizace svěřilo město tzv. správci stavby.  
Bude jej vykonávat zástupce firmy TRU-
VIA Střelice (u Brna) Ing. Michal Kolařík. 
Dohlížející firma byla rovněž stanovena 
výběrovým řízením.
Provozovatelem kanalizace bude Vodo-
hospodářská společnost Čerlinka, zastou-
pená Ing. Stoupovou a p. Blažkem. 
Funkci investora, objednatele celého díla, 
zastupuje vedoucí Odboru místního hos-
podářství a stavebních investic MěÚ Lito-
vel Miroslav Skácel a financování stavby 
zajišťuje pracovnice odboru MHaSI Mgr. 
Andrea Pospíšilová. Celé dílo garantuje 
starosta města Ing. Zdeněk Potužák.
Závěrem je nutno říci, že vybudování 
takto rozsáhlé, jedinečné infrastrukturní 
akce téměř v polovině celkového počtu 
místních částí, které pod město Litovel 
spadají, je organizačně velmi náročné  
a jeho úspěšnost závisí na spoustě faktorů. 
Věříme, že i občané, kteří jsou tím nejdů-
ležitějším článkem, pochopí prospěšnost 
této ekologické akce a budou při budování 
díla aktivně nápomocni.

Miroslav Skácel, vedoucí odboru MHaSI

Velmi děkuji panu starostovi a městu Litovel za 
finanční dar na ozdravný pobyt elišky Bergerové  
v lázních.              eva Štaffová
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Archeologický průzkum odhalil i starý most, pokračování ze str. 1
Další nálezy
Až na zmíněné novověké 
dlažbě byla vystavěna zeď, 
rovnoběžná s tokem Nečízu. 
Co usoudit z nálezu její části? 
Pravděpodobně jde o zbytek 
původního zaklenutí, které 
předcházelo novému zaklenu-
tí z roku 1856. Tehdy vznikla 
i balustráda kolem vstupu do 
Nečízu. Před ní zde byl ví-
ceméně neohrazený přístup  
k vodě, který využíval i místní 
dobytek.
Popsaná situace odpovídá 
kresbě Donáta Ulricha, auto-
ra díla o dějinách Litovle ze  
2. poloviny 19. století.
Další nalezený kus zdi smě-
řuje naopak kolmo k Nečízu. 
V tomto případě jde o stoku 
z 19. století. Archeologové ji-
nou část téhož kanálu zachytili 
již při výkopech prováděných 
před 11 lety před Langovým 
domem.

Radost archeologům udělal 
nález dřevěných pilotů trčících 
ze země. Odhadují, že jejich 
výskyt souvisí rovněž s regu-
lací Nečízu. Zachovalé dřevo 
bude podrobeno dendrolo-
gické analýze, díky níž lze ur-
čit jeho stáří s přesností až na 
jeden rok.

most starší než Svatoján
Bezpochyby největší nález byl 
učiněn ve výkopu sledujícím 
osu ulic 1. máje a Masarykovy. 
Mostek přes Nečíz, který zde 
archeologové odhalili, je star-
ší než Svatojánský most, a tím 
vlastně nejstarší známý most 
na Moravě. Datován je nejpoz-
ději do 15. století. 
„Keramika, která spočívala na 
zbytcích dláždění mostu, je ty-
pická pro 15. století. V té době 
tedy fungoval. Domníváme se 
však, že by mohl být i starší. To 
ale potvrdí až další analýzy,“ 

říká Karel Faltýnek.
Mostek musel mít i zábradlí. 
To bylo ale zrušeno v souvis-
losti s úpravami náměstí. 
Z mostku byla odkryta jen 
jeho západní část. Archeologo-
vé nevylučují, že zde provedou 
ještě doplňující mikrosondu. 
Zájmem všech je však stavbu 
co nejméně odkrývat a naru-
šovat.
Ve výkopu sledujícím tok Ne-
čízu lze zase zřetelně rozeznat, 
jak bylo koryto zatrubňováno 
postupně, nikoli najednou.

Další výzkum
Archeologové využívají k do-
plňujícímu výzkumu i men-
ší stavební akce, jako je nyní 
pokládání elektrických kabelů 
na Starém městě. Nálezy zde 
potvrdily osídlení i v místech, 
na nichž ho badatelé dosud 
jen předpokládali. Staré město 
sahalo od nynějšího Tesca až 

po sídliště Karla Sedláka, zasa-
hovalo ulice Žerotínovu i Za-
hradní. Nešlo o rybářskou osa-
du, ale významné suburbium 
(předměstí), které mělo stráž-
ní a patrně i územněsprávní 
funkci. Vybíralo se zde i mýto.
Na náměstí bude na podzim  
v rámci rekonstrukce jeho 
druhé poloviny provedena ješ-
tě jedna výzkumná sonda.     hk

odkrytá část mostu

Spominka na stary vlakovy nádraži Litovel město a hlavně Pospišêlkô

K vlakovymô spojeni města Li-
tovle s hlavni traťó na Červen-
ce došlo v r. 1886, konečná sta-
nice bêla ô sladovnê s odbočkó 
do côkrovárô. Železnice dál na 
Senicô na Hané (s odbočkó 
do Mlače) bêla prodlóžená  
a dostavená až v r. 1914. V po-
slednich dnech drôhé světové 
válkê Němci vêhodilê do pově-
tři železnični mostê. Opraveny 
bêlê v r. 1946.
Na snimkô z 50. let je za 
nově postavenó stanicó vi-
dět puvodni podoba nádraž-
ni budovê, postavené eště za 
Rakóska podle opakovanyho 

projektô. Tê bêlê k dispozicê 
podlevá teho, jak velké bêl na 
zastávce provoz osobni nebo 
nákladni dopravê. 
Od počátkô železnični trati  
z Litovle na Červenkô se krá-
lovsky město Litovel chlôbilo 
svymô okoli a celymô světô, 
že má rovnó třê nádraži — 
teda Litovel předměsti, Litovel 
město a Litovel côkrovár. Staři 
pamětnici z tech dob bê vám 
ale dneská potvrdilê, že té za-
stávce Litovel město se jináč 
neřeklo jak Komárov. 
A sténě tak ê ti mladši pamět-
nici potvrdijó časê, v keréch 

vévodilê na Komárově ô Po-
spišêlu – teda pan Pospišêl 
cobê traťmistr a jeho korpu-
lentni pani, Pospišêlka, jak 
ji každé řikal a ona to moc 
dobře věděla. Vládla tam rôkó 
pevnó, poctivó a pořádkômi-
lovnó, ê ze svém dobêtečkem, 
ze slipkama a s kozó.
A milá pani, teda Pospišêlka, 
keré nádraži doslova přêrustlo 
k srcô za tê jeji dlóhy leta ve 
státni slôžbě, se môsela rozló-
čêt s tém dobêtečkem, jak se 
celá stanični budova v novotě 
začala stavět vedle. A představ-
te si – ona to vzala s obdivem  
a láskó k cestujicim a ke stát-
nim drahám ČSD a po té pře-
stavbě slóžêla dál. Pravda, ôž 
bez té kozê a bez tech slipek.
A jak se tenkrát chêstala ko-
laudace a otevřeni novyho ná-
draži, poprosêla Jobinka Bra-
nyho, ať ji tam neco napiše pro 
lêdi, teda cestujici, dêž dostanó 
k ôžéváni takovó modernô. No 
a ten Jobinek ji to napsal...
Bêla to věc, kerá patři do his-
tórie, na keró letos spominá-
me v tech našech Hanáckéch 
Benátkách. A moc Litoveláku  

ê přespolnich si tô básničkô 
dodnes řiká, ê dêž řada z nich 
po našem ani žblebtnót neô-
mi! Jak řikával pan Spurnik: Ta 
básnička ê s tó Pospišêlkó pat-
řijó do našeho rodinyho střib-
ra a do hanáckyho slabikáře.

A toš mili lêdičkê,
co tadê čekáte,
děkôjô za pořádek,
keré tô necháte!

Je to státni majetek!
Teho prosim dbéte:
Ôdržôjte čêstotô,
na zem neplivéte!

Dêž je fšôde pořádek,
každyho to blaži.
Papir hažte do koše
a né po nádraži!

Dlóho ať to vêdrži,
tak jak je to fčêlká!
O pořádek, čêstotô
prosi – Pospišêlka.

Básničkô si mužete přečést 
eště jednó v Litovlê na nádra-
ži nebo v muzeô na véstavě ke 
100 letum železnice.    Z. Braný

Foto pocházi od vnuka Františkê Pospišêlové Oldřicha Daňhela.
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Stalo se v Litovli

 Roku 1454 král Ladislav Pohrobek povolil 
městu svatojakubský jarmark (25. 7.). mohl se 
konat 15 dní až týden před sv. Jakubem a týden 
po něm. Datum trhu nepřímo svědčí o významu 
kostela sv. Jakuba na Starém městě. Šlo asi o pře-
nesení tradičních jakubských poutí do vnitřního 
města. Jinak bychom oprávněně čekali zasvěce-
ní trhu ke sv. markovi. Jakubský jarmark se ale 
neudržel. nejprve se omezil na dobytčí trh osm 
dní před Jakubem a po roce 1654 zanikl doce-
la. Konec července, obvyklá doba žní, nebyl čas 
vhodný pro jarmark. Převážily významnější trhy, 
zejména mikulášský, povolený městu roku 1502 
králem Vladislavem Jagellonským. 
nezávisle na výročních trzích se podle dávného 
privilegia Václava ii. z r. 1291 konaly ve městě 
trhy týdenní. na nich se obchodovalo současně 
s obilím i dobytkem. Byly dva – v pondělí a v pá-
tek. Pokud pátek, jako hlavní trhový den, připadl 
na svátek, konal se trh o den dřív. Pondělní trh,  
i když nebyl zrušen, se později vynechával. 
 V době od 26. 7. do 1. 11. 1714 postihla 
město největší morová epidemie. Zachvátila  
tehdy celé království. Při tomto posledním moru 
v českých zemích onemocnělo na 50 tisíc lidí.  
V Litovli za 4 měsíce zemřelo 123 lidí, z nichž po-
lovice byla pochována „ad sylvam“, tedy u lesa. 
Dne 3. 8. se zde při mši za zemřelou dívku rosalii 
odehrál zázrak. Při obětování vytryskla z pravé-
ho oka sv. Pavlíny na obraze slza, která vypadala 
jako perla. Tato slza hned uzdravila jednu z ne-
mocných žen. Biskupská konzistoř však zázraku 
nevěřila a nařídila obraz uschovat. Lidé ovšem 
měli jiný názor a na onom místě postavili kaplič-
ku svaté Pavlíny, k níž se konaly poutě. 
na mor zemřel i purkmistr Udalrich Scheiber, 
který před svou smr-
tí 21. 8. 1714 uložil 
sumu 50 zlatých  
k postavení morové-
ho sloupu na náměs-
tí. Ten má letos 290 
let. Postavil jej roku 
1724 olomoucký so-
chař Václav render, 
sochařská výzdoba 
se připisuje olo-
mouckému sochaři 
Janu Sturmerovi.
 1. 7. 1904 bylo v Litovli povoleno zřízení 
dívčí měšťanky a 1. 12. v ní byl zahájen školní 
rok. Ředitelem byl jmenován Vladimír novotný, 
který přišel z měšťanské školy v Tovačově. Učilo 
se zpočátku v zadním traktu Šustráku. Do nové 
budovy v Jungmannově ulici se škola přestěho-
vala až 20. 1. 1906. 
Vyučování na obecné škole bylo nejprve koedu-
kované. od školního roku 1909/10 se ale i ona  
rozdělila na školu chlapeckou a dívčí.               L. Šik

Vyšla kniha Vodní dílo Nečíz v Litovli
Na podzim 2012 proběhl v průběhu 
čištění koryta Nečízu jeho stavebně his-
torický průzkum. V únoru 2013 byly 
výsledky průzkumu prezentovány na 
přednášce pro veřejnost. V červnu 2014 
vyšla kniha, která z výsledků vychází  
a pojednává o historii i významu tohoto 
toku. O knize jsem si povídala s vedoucí 
průzkumu Lucií Augustinkovou.

Co se čtenář v knize dozví?
Se spoluautorkou knihy Hanou Paclovou 
jsme se pokusily zhodnotit význam Nečí-
zu a podat stručnou formou jeho historii  
a stavební dějiny. Zaznamenaly jsme ná-
pisy, které se v Nečízu dochovaly, zakres-
lily značky, které byly nalezeny na zdech,  
a vyhodnotily jejich význam.
Pro knihu se podařilo najít historické plá-
ny, které zachycují Nečíz tak, jak ho v ně-
kterých částech budovali v 19. století, také 
spoustu historických fotografií a pohled-
nic, na nichž je Nečíz zachycen.

Jaké podstatné objevy jste udělaly?
Vedle jiných nálezů se v korytě podařilo 
najít nápis s datací 1767. Je to nejstarší ná-
pis vztahující se k Nečízu.
Na straně protilehlé k tomuto letopočtu 
byly vyobrazeny tři klapaté kříže. Tahle 
značka je dodnes obestřena tajemstvím. 
Není jasné, zda kříže odkazují k nějaké 
události z dějin Nečízu, možná tragédii, 
která se tu mohla stát... To je spekulace.

V knize zmiňujete, že z urbanistického 
hlediska nemá Nečíz v ČR obdoby. Proč?
V ČR není v současnosti dochován tok, 
který by vedl středem města a přímo přes 

náměstí. V minulosti byl Nečíz dokonce 
přímo otevřený do prostoru náměstí. Nej-
bližší analogie známe ze Slovenska.        hk

Kniha je k dostání pouze v litovelském mu-
zeu, kde byla 14. června pokřtěna.

O autorkách
Mgr. Lucie Augustinková
Je historik architektury i soudní znalec se speci-
alizací na historickou architekturu. Zpracovává 
stavebně historické průzkumy staveb vzniklých 
od počátků do přelomu 19. a 20. století. 

Ing. arch. Hana Paclová, Ph.D.
Je architekt a urbanista. Zabývá se problematikou 
rozvoje měst a jejich prostorovým uspořádáním. 
Vyučuje urbanismus a územní plánování na  
fakultě stavební Vysoké školy báňské v ostravě.

inZerce
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Kniha na tento měsíc

Po Karlově mostě aj. / František Dvořák

Litovelské ulice

G. FRIŠTENSKÉHO
Ulice se nazývá podle světoznámého českého 
zápasníka v řecko-římském zápase Gustava 
frištenského (11. 5. 1879 Kamhajek u Kolína 
až 6. 4. 1957 Litovel). Ten se v roce 1908 oženil  
s dcerou sládka litovelského pivovaru mirosla-
vou ellederovou a ve městě se usadil. V roce 
1917 koupil dům v ulici, která nyní nese jeho 
jméno, a nechal ho přestavět do dnešní podoby. 
Gustav frištenský se zpočátku živil jako řezník, 
kterým se vyučil po odchodu z učení na kováře. 
V devatenácti letech vstoupil v Brně do tělo-
cvičny českého těžkoatletického klubu Hellas, 
kde začala jeho kariéra nejprve jako amatérské-
ho zápasníka. Záhy se vydal na profesionální 
dráhu a procestoval se svým uměním celý svět. 
Za 2. světové války byl vězněn za odbojovou 
činnost. Po převratu byl znárodněn statek v Lu-
žici u Šternberka, na kterém rodina hospodaři-
la. aby se uživil, prodával vlastní trofeje. V roce 
1956 získal Gustav frištenský titul Zasloužilého 
mistra sportu „za vynikající výkony a mimořád-
né zásluhy o československou tělesnou výchovu 
a sport“.

Do roku 1990 se pro ulici G. frištenského, kte-
rá odbočuje z ulice Palackého a vede podél 
pravého břehu ramene řeky moravy (zvaného 
mlýnský potok), užíval název nábřežní (němec-
ky Ufergasse), stejně jako pro ulici na druhém 
břehu. Ta tento název nese dodnes. Ulice podél 
pravého břehu dostala název G. frištenského, 
protože se zde nachází zmíněná vila, ve které 
slavný zápasník žil. Stalo se tak však až v době 
porevolučního přejmenovávání ulic v roce 1990. 

Proměny názvu: Ufergasse – pro levý i pravý 
břeh (1893)  Nábřežní (1900)  Ufergasse 
(1940)  Nábřežní (1945)  Nábřežní – levý 
břeh a G. Frištenského – pravý břeh (1990)

GEMERSKÁ
název ulice byl zvolen podle oblasti Gemer 
na jihovýchodě Slovenska. název Gemer bývá 
užíván také pro území bývalé Gemersko-ma-
lohontské župy v Uhersku i pro obec v okrese 
revúca. 

Ulice Gemerská odbočující z ulice Žerotínovy  
vede k internátu SoŠ (původně učňovský in-
ternát Papcelu z r. 1966). Byla pojmenována  
v rámci sídliště novosady v roce 1973. V našem 
případě je název spojen s družbou města Litovle 
s městem revúca ležícím právě v oblasti Gemer, 
která probíhala od roku 1965. název města re-
vúca se uplatnil v roce 1986 v případě jiné ulice.

Podoba názvu: Gemerská (1973)
Ivana Kubíčková

Knihovna Červenka
 knihovnice: Iveta Svobodová
 otvírací doba: čtvrtek 14.30–17.30 hod.

Červenskou knihovnu můžete navštívit 
téměř ve středu obce v nově zrekonstru-
ovaném levém křídle budovy obecního 
úřadu, kde se nachází i Obecní středisko 
služeb Červenka – kadeřnictví a masáže. 
Realizace nové knihovny byla spolufi-
nancována z Regionálního operačního 
programu Regionu soudržnosti NUTS II 
Střední Morava. Do těchto nových pro-
stor chodí čtenáři od roku 2009. 
V knihovně je bezmála 2 700 knih. Z toho  
asi 280 knih (tzv. výměnný soubor knih) 
třikrát ročně obměňuje Městská knihovna 
Litovel v rámci regionálních knihovnic-
kých služeb.      
V knihovně je veřejný internet. Občanům 
zde slouží tři počítače s možností interne-
tu, pro registrované čtenáře zdarma. 
Knihovnu navštěvují především ženy  
a děti. Ale jak už to bývá, výjimka potvr-
zuje pravidlo, chodí sem i několik mužů, 
kteří vzorně dodržují výpůjční dobu  
a rádi si nechají doporučit knižní titul, 
který zrovna ještě nečetli.
Nejvíce se čte beletrie ze současnosti od 
českých autorů; beletrie romantická, která 

je plná lásky a je časově zasazená do his-
torie; detektivky a thrillery; historické ro-
mány podložené  fakty a také autobiogra-
fie. Děti si nejvíce půjčují pohádky, knihy 
o zvířátkách a encyklopedie.
Z časopisů můžeme ženám nabídnout 
Praktickou ženu a Dekor. Dětem, ale 
mnohdy i dospělým zapůjčíme měsíčník 
21. století Junior, kde jsou popsány obje-
vy a věda např. ze světa techniky, přírody, 
astronomie, a to vše zábavnou a srozumi-
telnou formou.

Velice ráda bych čtenářům představila ne 
jednu, ale hned několik knih, a především 
jejich autora, pana profesora Františka 
Dvořáka, významného českého historika 
umění. Je autorem mnoha uměleckých 
monografií a jistě si ho vybavíte jako tvůr-
ce a současně průvodce poutavého cyklu 
Po Karlově mostě s prof. Františkem Dvo-
řákem (nyní je opět reprízován). 
Mezi jeho knihy patří: Po Karlově mostě, 
Po Královské cestě, Po Pražském hradě  
a okolí, O Národním divadle, O umělcích, 
jak je neznáme, Můj život s uměním. 
Na všechny vyjmenované knihy Vás zvu 
do naší knihovny, jelikož právě v posled-
ně jmenované se dočtete, že pan profesor 
Dvořák je rodákem z Červenky. Po dva-
kráte v krátké době také naši obec navští-
vil a besedoval s občany. Sama za sebe 
mohu zdůraznit, že je to nesmírně mou-
drý, laskavý a vstřícný člověk s neuvěřitel-
nou pamětí a vědomostmi, „který se chce 
poslouchat a číst“.  
Některé z uvedených knih se Vám budou 
také určitě hodit při prázdninovém puto-
vání po pražských památkách.

Iveta Svobodová  

Připomínkujte jízdní řád
 

kompletní servis autoskel 
čištění interiérů, renovace laků  

leštění světlometů 
 

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

inZerce

Až do 9. července máte možnost připo-
mínkovat vlakové jízdní řády, navržené 
pro naši oblast na období 2014/2015.
Návrh časového rozvrhu najdete na 
webových stránkách www.kidsok.cz  
v sekci Jízdní řády pod hlavičkou Další 
informace – Návrh jízdního řádu...
Své připomínky posílejte pracovnici od-
boru MHaSI paní Haně Dohnalové na 
adresu Městský úřad Litovel, náměstí 
Přemysla Otakara 778, Litovel nebo elek-
tronickou poštou na dohnalova@mestoli-
tovel.cz.        red.
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Litovelské koupaliště rozjíždí svou druhou sezónu
Začala koupací sezóna, a tak 
se dá očekávat, že nové lito-
velské koupaliště přivítá opět 
stovky návštěvníků. Jak to na 
biotopu vypadalo loni a co 
se od té doby změnilo nám 
pověděl ředitel Technických 
služeb, které koupaliště spra-
vují, Karel Zmund.

V loňském roce zahájilo zku-
šební provoz nové litovelské 
koupaliště, přírodní biotop. 
Co první měsíce provozu 
ukázaly a jaké byly ohlasy?
Koupaliště bylo v plném pro-
vozu od 1. srpna do konce 
měsíce srpna včetně jednoho 
víkendu v září. 
Byli jsme příjemně překvape-
ni velkým zájmem a poměrně 
slušnou návštěvností, v měsí-
ci srpnu přišlo přes 8 000 ná-
vštěvníků. Mimořádně vysoká 
byla návštěvnost od zahájení 
do konce první srpnové de-
kády, k čemuž také přispělo 
počasí s nezvykle vysokými 
teplotami. V těchto dnech se 
přišlo vykoupat i kolem 800 
osob denně, nejvíce jich bylo 
937. Ukázalo se, že i tento po-
čet provoz koupaliště zvládl  
a bylo to také asi maximum 
vzhledem k jeho rozloze a vy-
bavení.
Příznivé byly ohlasy rodičů  
s dětmi na zabudování dět-
ských herních prvků v zóně 
pro neplavce, brouzdališti. 
Nejvíce byla využívána sklu-
zavka trio slade.

Jaké nedostatky se podařilo  
v prvním roce odhalit a co 
bylo pro letošek změněno?
Nedostatkem byly nepraktické 
zástěny z lehkého materiálu ve 
venkovních převlékacích ka-
binkách. Letos tyto nefunkč-
ní závěsy dodavatel stavby 
nahradil dveřmi z plastů. Na 
pánských a dámských zácho-
dech byly instalovány nové zá-
chodové mísy s kvalitnějšími 
splachovači. 

Jak je zajištěna bezpečnost na 
koupališti?
Pro větší bezpečnost zejména 
neplavců byl větším počtem 
bójek ohraničen prostor oddě-
lující neplaveckou část s pře-
chodem do větší hloubky pro 
plavce. 
I když jde o přírodní koupališ-
tě, kde není stanovena potřeb-
ná norma pro počet plavčíků, 
a na jiných obdobných koupa-
cích biotopech dozoruje třeba 
jen jedna osoba, s ohledem na 
vyšší bezpečnost, hlavně dětí 
využívajících herní prvky, bu-
dou mít dle počtu návštěvníků 
službu dva až tři plavčíci na 
ranní či odpolední směně. Ti 
budou dohlížet na dodržování 
pokynů pro návštěvníky dle 
provozního řádu jednotlivých 
herních prvků v bazénu. 

Jak je to s kvalitou vody? Pro-
kázalo se, že ji rostliny ve fil-
tračních lagunách dokáží do-
statečně pročistit? A proč byl 

bazén vypuštěn, když se má 
podle projektu voda vypouš-
tět jednou za šest až osm let?
V loňském roce kvalita vody 
vyhovovala stanoveným hy-
gienickým normám a neby-
ly zjištěny nedostatky. Letos 
je od zahájení provozu dne  
11. 6. voda krásně průhled-
ná, při klidné hladině je vidět  
i v místě největší hloubky 3,4 m 
až na dno. Zda dokáží rostliny 
ve filtračních lagunách dosta-
tečně pročistit vodu, ukáže až 
delší, tříměsíční provoz. Vloni 
to po dobu jednoho měsíce, 
kdy bylo koupaliště v provozu, 
fungovalo. Ale k samotnému 
čištění vody neslouží jen bio-
logická část v lagunách, ale 
také filtrace v cirkulaci vody 
přes filtrační část a přes potů-
ček s kačírkem. 
V červnu jsme na koupališti 
vyzkoušeli vysavač nečistot  
s čerpadlem, určený k čištění 
dna a boků bazénu. Protože se 
jeví jako vhodný na běžnou, 

pravidelnou údržbu, provozo-
vatel jej zakoupí.
Bazén se bude muset vypou-
štět jednou ročně s ohledem 
na spad květu a následně listí 
z přilehlých stromů. S tím asi 
projektant nepočítal, když sta-
novil nutnost čištění až po šes-
ti letech. 

Jak je vyřešeno parkování  
u koupaliště? 
Pro letošní sezónu byla pro 
parkování vozidel před kou-
palištěm upravena dostatečně 
velká zatravněná plocha se stá-
ním ve dvou řadách proti sobě.

Připomeňme si otvírací dobu 
koupaliště a výši vstupného 
pro letošní rok.
Otevřeno je v červnu a po 
dobu prázdnin od 9 do 19 ho-
din. Vstupné činí pro děti do  
3 let 1 Kč, pro děti ve věku 
3–15 let a seniory 25 Kč, pro 
dospělé 45 Kč a rodinné vstup-
né je 120 Kč.                            hk

Letní putování po Olomouckém kraji – soutěž MEIS pro cestovatele
Informační středisko Europe 
direct Olomouc a síť Měst-
ských evropských informač-
ních středisek (MEIS) pořádají 
v termínu od 1. července do 
30. září 2014 soutěž s názvem 
Letní putování po Olomouc-
kém kraji.

Úkolem soutěžících je navští-
vit celkem 13 měst v Olomouc-
kém kraji (Olomouc, Šumperk, 
Prostějov, Přerov, Šternberk, 
Litovel, Zábřeh, Štíty, Hranice, 
Uničov, Hanušovice, Lipník 
nad Bečvou, Hustopeče nad 

Bečvou) a v jednotlivých in-
formačních střediscích a stře-
disku Europe direct Olomouc 
splnit kreativní či vědomostní 
úkol s tematikou Evropské 
unie. Za splnění tohoto úkolu 
obdrží soutěžící drobný dárek 
a razítko na přenosnou hrací 
kartu, kterou bude mít každý  
k dispozici. 
V daném období musí účast-
níci soutěže navštívit mini-
málně 10 ze 13 středisek, aby 
jejich hrací karta postoupi-
la do závěrečného slosování  
o hlavní ceny. 

Hlavní cena: Víkendový well-
ness pobyt ve Sport & Relax 
areálu Bozeňov pro 2 osoby  
(+ 2 děti)
Druhá cena: Víkendový pobyt 
v Rekreačním areálu Heroltic-
ká, s. r. o. v Herolticích u Štítů 
pro 2 osoby (+ 2 děti)
Třetí cena: Jízdenky do některé 
z evropských metropolí

Soutěž je určena každému, 
koho baví toulání po našem 
kraji. Účastníci se v ní mohou 
zábavnou formou dozvědět 
informace o kultuře, architek-

tuře či historii nejen jednotli-
vých měst, ale také o Evropské 
unii, jejíž součástí jsme již 10 
let, a případně poznat někte-
rou z evropských metropolí 
osobně.
Bližší informace a hrací karty 
mohou zájemci získat v kon-
krétních střediscích MEIS  
(v Litovli je to infocentrum na 
náměstí) nebo ve středisku Eu-
rope direct Olomouc. 
Kontakty a doplňující infor-
mace jsou k dispozici na strán-
kách www.europe-direct.cz  
v profilu střediska Olomouc. 
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Pískovna v Nákle je především těžební prostor. Už šedesát tři let.
Bezpečnostní opatření

Velká návštěvnost štěrkovny má 
i stinné stránky. Jde zejm. o časté 
porušování bezpečnostních předpi-
sů, jako je např. neoprávněný vstup 
na soukromé pozemky, odhazování 
odpadků a neřízené skládkování 
nebo porušování bezpečnostních 
doporučení. Smutným příkladem 
je tragická nehoda, kdy v loňském 
roce utonul v areálu člověk.
Z těchto důvodů se vedení společ-
nosti cemeX Sand, k. s., rozhodlo 
pro posílení opatření, která by měla 
zajistit větší bezpečnost na vodní 
ploše a v jejím okolí. 
nově bude zřízena ostraha vodní 
plochy a přilehlých břehů, která 
bude dohlížet na provoz štěrkovny 
i na bezpečnost rekreantů. Dohlížet 
bude také na udržování pořádku  
a čistoty kolem vodní plochy.
Pro koupání a odpočinek je na 
štěrkovně náklo vyhrazen prostor, 
zbytek oblasti není veřejnosti pří-
stupný. V obci Březové proto bude 
nainstalováno dopravní značení 
se zákazem vjezdu k těžebnímu 
jezeru po účelových komunikacích. 
na jeho dodržování bude dohlížet 
městská a státní policie. 
Častým problémem je porušování 
přísného zákazu provozování wind-
surfingu v nepovolených oblastech. 
To se bude monitorovat a zasílat na 
Státní plavební správu a posléze 
bude zahájeno správní řízení.
„apeluji tedy na návštěvníky, aby 
využívali pouze místa vyhraze-
ná ke koupání a nevstupovali na 
pozemky, které jsou označeny vý-
stražnými cedulemi. Jde o oblast, 
kde probíhá těžba štěrkopísku  
a je zde proto zvýšené riziko úrazu. 
myslete na svou bezpečnost!“ říká 
vedoucí štěrkovny Jaroslav Vaculík. 

Zatímco u jednoho břehu 
pískovny v Nákle se koupou a 
rekreují lidé, u druhého pro-
bíhá vytrvalá těžba. O druhé 
tváři Nákla vypráví vedoucí 
pískovny Jaroslav Vaculík. 

Představme si nejprve spo-
lečnost Cemex Sand, jíž pís-
kovna v Nákle patří.
Společnost Cemex Sand,  
k. s. vznikla pod názvem GZ 
– Sand, s. r. o., v roce 1993. 
Hlavním předmětem jejího 
podnikání je těžba a zpracová-
ní písku a štěrku. V České re-
publice provozuje 7 štěrkoven 
a 6 kamenolomů.

Návštěvníci mohou na Nákle 
vidět uprostřed vodní plochy 
vysoké věže. Co to je?
Nejsou to vysoké věže, ale 
plovoucí drapákový bagr 
RMC60, který se tyčí do výšky 
18 metrů a který těží písek do 
hloubky až 30 metrů. Jde tedy  
o mokrou těžbu. Kamenivo 
pak musíme ještě tzv. vyprat, 
aby došlo k očištění od jílovi-
tých odplavitelných částic.
Na menší hloubky a suchou 
těžbu je určeno korečkové ry-
padlo KB50, které naopak těží 
v menších hloubkách, a to do 
12 metrů. Vytěžený materiál je 
nabírán jednotlivými korečky. 
Díky tomuto způsobu dobý-
vání je výsledný materiál více 
sypký než při těžbě kolesovým 
rypadlem, a proto korečkové 
rypadlo využíváme právě na 
těžbu písků.

Jakým způsobem samotná 
těžba probíhá a co je jejím 
výsledným produktem? 
Po vytěžení putuje kamenivo 

po pásovém dopravníku do 
řady sít, která jej prosévají do 
různých velikostí. Ty mohou 
být dále drceny tak, aby se vy-
produkovaly konečné frakce 
velikostí kamene, které nabí-
zíme našim zákazníkům. Ti 
si mohou na naší štěrkovně 
vybrat z řady tříděného kame-
niva různých druhů frakcí. 

K jakému účelu je využíváno?
Využití je opravdu rozmanité.
Kamenivo je nepostradatel-
nou složkou v betonových  
a asfaltových směsích a v mal-
tách, takže při jakékoliv stav-
bě. Je to také klíčový prvek při 
stavbě a údržbě silnic, chodní-
ků, parkovišť, letištních ploch  
a železnic. Můžete ho využít 
ale například i při vytváření 
překážek na golfových hřiš-
tích, při budování pláží, hřišť 
nebo povrchů tratí pro koňské 
dostihy a mnohé další.

Kolik zde pracuje v součas-
nosti zaměstnanců?
V současné chvíli zaměstnává 
pískovna Náklo 28 pracovní-
ků. Jde o naši největší pískov-
nu v České republice.

Jak velká je plocha pískovny? 
A plánuje se její rozšíření? 
Štěrkovna má celkovou rozlo-
hu 110 hektarů. 
Do budoucna budeme těžbu 
určitě rozšiřovat. Již teď máme 
povolení k rozšíření těžebních 
prostor směrem k Náklu a Me-
zicím. Celkově bude pískovna 
rozšířena o 13 hektarů. Ročně 
rozšiřujeme těžbu o zhruba 
2,5 hektaru, takže předpoklá-
dáme, že plán uskutečníme do 
šesti let.                   red.

Historie pískovny

Historie nákelské pískovny se za-
čala psát dávno před jejím vzni-
kem, v sousední obci Březové. 
Tam se těžil písek již za 2. světové 
války. Jedním z těch, kteří dobýva-
li písek z řeky v lese jen za pomoci 
lopaty a svých rukou, nakládali 
jej na kolečka a po fošnách vyvá-
želi na břeh, byl i emil Urbánek  
z mezic. Když po válce těžba v lese 
skončila, začal těžit hned u vesni-
ce, tentokrát už s malým bagrem. 
V tomto prostoru však údajně 
mezi pískem bylo mnoho pařezů  
a dřeva. a tak se emil Urbánek pře-
stěhoval potřetí. 
roku 1951 zahájil těžbu nedaleko 
nákla, v místech dnešní pískovny. 
Ještě téhož roku byla pískovna 
znárodněna a on se v ní stal jed-
ním z vedoucích.  V r. 1970 stanovil 
obvodní báňský soud dobývací 
prostor asi na 100 ha. V letech 
1975–78 byl ve stávajících prosto-
rách zbudován nový provoz. 
V r. 1990 se z pískovny stal samo-
statný státní podnik. Hned o rok 
později však byla zprivatizována. 
Po vystřídání dvou majitelů se 
roku 1995 stala vlastníkem spo-
lečnost GZ – Sand (dnešní cemex 
Sand).        (podle březovské kroniky)

zakladatel pískovny Emil Urbánek
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HUDEBNÍ PODVEČERY NA DVORKU

pá 4. 7., nádvoří mK Litovel, 19 hodin, vstupné dobrovolné
TRIGON  večer se sametovým bigbítem

so 5. 7., nádvoří mK Litovel, 19 hodin, vstupné dobrovolné
PIŇOVŠTÍ KANCI  večer s harmonikou

pá 11. 7., nádvoří mK Litovel, 19 hodin, vstupné dobrovolné
HANÁCKÁ MÔZÊKA  večer s cimbálovou muzikou

so 12. 7., nádvoří mK Litovel, 19 hodin, vstupné dobrovolné
VINNÝ STŘIK  rockový večer

pá 18. 7., nádvoří mK Litovel, 19 hodin, vstupné dobrovolné
STŘEMKOŠ  večer s blues a chansonem

so 19. 7., nádvoří mK Litovel, 19 hodin, vstupné dobrovolné
SVL  rockový večer

pá 25. 7., nádvoří mK Litovel, 19 hodin, vstupné dobrovolné
METALLICA REVIVAL  trash metalový večer

so 26. 7., nádvoří mK Litovel, 19 hodin, vstupné dobrovolné
NOACO  folk-rockový večer

Při nepříznivém počasí se akce konají v prostorách MK Litovel.

LETNÍ KINO

st 30. 7., Litovel, 21.15 hodin, vstup volný
KANDIDÁT  komedie s prvky thrilleru režiséra Jonáše Karáska; hrají: marek 
majeský, monika Hilmerová, michal Dlouhý, michal Kubovčík a další

čt 31. 7., Litovel, 21.15 hodin, vstup volný
PŘÍBĚH KMOTRA  životopisné krimi-drama režiséra Petra nikolaeva; hrají: 
ondřej Vetchý, Lukáš Vaculík, Jan Vondráček, Jiří Dvořák, Vica Kerekes a další

pá 1. 8., Litovel, 21.15 hodin, vstup volný
REVIVAL  hudební komedie režisérky alice nellis; hrají: Bolek Polívka, miro-
slav Krobot, Karel Heřmánek, marián Geišberg, Vojtěch Dyk, Zuzana Bydžovská 
a další

so 2. 8., Litovel, 21.15 hodin, vstup volný
MARTIN A VENUŠE  romantická komedie režiséra Jiřího chlumského; hrají: 
marek Taclík, Kristýna Boková Lišková, Jan Budař a další

VÝSTAVY

1. 5.–31. 7., prostory Tic při mK Litovel, Po–PÁ 9–17, So 9–15, ne 9–13 
hodin, státní svátky 9–13 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

srpen–září, prostory Tic při mK Litovel, Po–PÁ 9–17, So 9–15, ne 9–13 ho-
din, vstupné dobrovolné
VÝSTAVA MINIATUR – ekostavby Sluňákova  výstava modelů, podle kte-
rých vznikala reálná umělecká díla v centru ekologických aktivit ve Sluňákově

Městský klub vám přeje krásnou dovolenou a spoustu slunečných dní.
 Předprodej: Turistické informační centrum při MK, nám. Př. Otakara 762, Litovel, 
tel.: 585 150 499  nebo 775 339 098, e-mail: nepustilova@mklitovel.cz

7–8 Filmy z kinematografu
KANDIDÁT
V dnešní době jsou nejcenněj-
ším zbožím informace. Film 
Kandidát ukazuje velkou moc 
médií, která manipulováním 
s událostmi mohou ovlivňo-
vat celý svět. Příběh sleduje 
zákulisí politické kampaně 
kandidáta na prezidenta. Do 
volby hlavy státu zbývají dva 
měsíce. Úspěšný a vlivný ma-
jitel reklamní agentury Adam 
Lambert přijímá lukrativní 
zakázku. Má realizovat prezi-
dentskou kampaň pro zvlášt-
ního kandidáta – nevýrazného 
maloměstského podnikatele. 
Cílem je pouze rozvířit poli-
tické vody a ubrat pár hlasů 
protistraně. Jenže na večírku 
v klubu se Lambert nechá vy-
provokovat a uzavře sázku: Ze 
svého kandidáta, té nuly, udělá 
nového prezidenta, a to rov-
nou v prvním kole prezident-
ských voleb... 

PŘÍBĚH KMOTRA
Příběh Kmotra je inspirován 
bestsellerem J.  Kmenty Kmo-
tr Mrázek. Popisuje vzestup a 
pád člověka, který se od kšeftu 
s digitálními hodinkami posu-
nul až na pozici šedé eminence 
české politiky. Policista Cajtha-
ml (L. Vaculík) je celý život na 
stopě Kmotrovi (O. Vetchý). 
Sleduje jeho láskyplnou péči 
o rodinu, jeho starost o její za-
jištění a jeho postupnou cestu 
k moci. Posedlý svou pravdou, 
obětuje policista vlastní sou-
kromý život, přičemž sleduje 
rodinnou idylu muže na dru-
hé straně barikády. Vliv  jeho 
protivníka vzrůstá natolik, že 
dokáže narušit i struktury na 
straně zákona a nakonec Cajt-
hamla připraví o jeho postave-
ní a práci. Ten přesto věří v řád 
a spravedlnost napříč politic-
kými systémy, kterými během 
svého honu projde. Postava 
kapitána Cajthamla je holdem 
policistům, kteří neztratili 
víru v to, že spravedlnost má 
zvítězit. Ta nakonec i v našem 
příběhu zvítězí, neboť Příběh 
Kmotra je důkazem platnosti 
úsloví: S čím kdo zachází, tím 
také schází.

REVIVAL
„Ještě jednou si pořádně...“ 
Smoke, to byli čeští Rolling 
Stones. Za nejasných okolnos-
tí se ale v roce 1972 rozpadli a 
každý ze čtyř bývalých muzi-
kantů se s údělem rockera ve 
výslužbě vyrovnal po svém. 
Každý z nich má teď za sebou 
svůj život a svůj vlastní příběh. 
A taky jejich pohnutky k oži-
vení kapely Smoke jsou různé: 
peníze, touha po ztracené slá-
vě, touha pomoci kamarádovi 
anebo se ještě jednou pořádně 
odvázat. Jejich světy se pot- 
kávají a oni si začínají užívat 
hudby, kamarádství a života 
na pódiu i za ním. Nejen členy 
kapely, i všechny okolo ovšem 
čeká spousta zábavy a často 
velmi překvapivých a komic-
kých situací. A také se konečně 
podaří rozluštit jedno velké ta-
jemství – proč se vlastně sku-
pina rozpadla.

MARTIN A VENUŠE
Příběh filmu začíná před dese-
ti lety, na vernisáži obrazů, kdy 
se mladá a nadějná výtvarnice 
Vendula (Kristýna Boková) 
seznámí se svým budoucím 
partnerem a manželem Marti-
nem (Marek Taclík). Společně 
založí rodinu, mají dvojčata, 
holčičky předškolního věku,  
a jednoho kluka, batole. Mar-
tin buduje kariéru ve firmě 
vyvíjející hračky a Vendula se 
stará o rodinu. Martin je vět-
šinu času v práci, snaží se za-
bezpečit rodinu, na kterou mu 
nezbývá čas, naopak Vendula 
se stará o děti a chod domác-
nosti a nemá žádný prostor 
pro sebe. Každý dělá pro rodi-
nu maximum, ale zároveň se 
cítí nedoceněný tím druhým. 
Události naberou spád uzavře-
nou sázkou, kdy Martin slíbí, 
že se postará o děti a domác-
nost během jednoho měsíce. 
Je přesvědčen, že to vlastně 
není vůbec těžké. Nastane 
kolotoč humorných a neče-
kaných událostí, které dvojici 
pomyslně vrátí zase na začátek 
jejich vztahu. Znovu si začnou 
vážit jeden druhého a navzá-
jem se respektovat.
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Dvanáctý ročník Hanáckých 
Benátek byl pro nás velkou 
výzvou. Započatá rekonstruk-
ce náměstí, spousta dalších 
akcí v okolním regionu, zlo-
mená ruka kytaristy skupiny 
Clou pár dní před Benátkami 
a hlavně nevyzpytatelné po-
časí organizátory potrápily  
a podepsaly se také na nižší 
návštěvnosti. Myslím si však, a 
je to patrné i z fotografií, že ti, 
co přišli, nelitovali. Atmosféra 
byla výborná. Návštěvníci této 
rodinné akce si také mohli vy-
brat z bohatého doprovodného 
programu. A co nás těší přede-
vším, je fakt, že po této akci byl 
ohlas v médiích kladný.

Děkuji proto hlavně svým za-
městnancům a brigádníkům. 
Odvedli tolik práce…
K hladkému průběhu Bená-
tek přispěli velkou měrou 
také zvukaři, pódioví technici, 
moderátor, pyrotechnici, ha-
siči, ochranka, místní policie  
a Technické služby.
Poděkování patří samozřej-
mě všem účinkujícím, a to jak 
profesionálům, tak i místním 
zájmovým útvarům a taneč-
ním kroužkům, ZŠ Jungman- 
nova za azyl poskytnutý stán-
kařům a skvělý program pro 
děti a také všem ostatním, kte-
ří se podíleli na doprovodných 
programech.

Mediálně akci podpořili: Rá-
dio Čas, Český rozhlas Olo-
mouc, Rádio Rubi, Rádio 
Haná, Olomoucký deník,  
Litovelské noviny, Mladá fron-
ta Dnes, Oáza, Mraveniště aj.
Tuto akci podpořil Olomouc-
ký kraj, město Litovel a České 
dráhy, a. s. 
Symbolické vstupné jsme 
mohli zachovat díky těmto 
sponzorům: Pivovar Litovel, 
a. s., Tera montáže, s. r. o., Sta-
vební firma Vymětal, s. r. o., 
HTM Sport, s. r. o., OSŽ Slova-
kia, a. s., Hotel Skalka Rajecké 
Teplice, Litovelská cukrovar-
na, a. s., Orrero, a. s., Kim-
berly-Clark, s. r. o., Hopax, 

s. r. o., Europasta SE divize 
Adriana, Papcel a. s., Městská 
teplárenská společnost, a. s., 
Litovel, VHS Čerlinka, s. r. o., 
Apartmány Pekin, Autoškola 
Jaroslav Skála, .A.S.A. odpady, 
s. r. o., Hanácká kyselka, s. r. o., 
a další…
Věřím, že každý, kdo druhou 
červnovou sobotu přišel, si  
v programu našel něco, co mu 
udělalo radost. Ještě jednou 
Vám všem děkuji a těším se 
na setkávání s Vámi u všech 
kulturních akcí, které pro Vás 
pořádáme.

Za organizátory ředitelka 
Městského klubu Litovel

Bc. Hana Vogelová

Poděkování pořadatelů Hanáckých Benátek

Divadelní sezóna 2014/2015 nabídne tanec i one woman show
TANČÍRNA 
9. října 2014
Světově proslulá divadelní 
hra Tančírna vznikla téměř 
před 30 lety v pařížské diva-
delní společnosti Le Théâtre 
du Campagnola. Tento námět 
později zpracoval pro svůj 
slavný film Tančírna známý 
italský režisér Ettore Scola. 
Taneční kavárna – místo, kde 
se potkávají lidé různého věku 
i charakteru, aby zapomněli na 
starosti každodenního života. 
Z osamělých duší se stávají 
páry, z lidí, včera si ještě cizích, 
partneři nebo milenci. Kolem 
se řítí dějiny, píše se historie 
našeho národa, jen v tančír-
ně osamělí tanečníci zůstáva-
jí v každé době pořád stejní 
– se svou touhou, nesmělostí                           
i nesplněným snem. 
Hrají: Karel Hábl, Jan Révai, 
Petr Vágner alt. Ondřej Brzo-
bohatý, Petr Oliva aj.

BEZ PŘEDSUDKŮ
12. listopadu 2014
Hra se odehrává v motelu, kde 
musí v jediném volném poko-
ji přespat Diego s Fionou, dva 
letití přátelé. Společná noc jim 
nabídne možnost otevřeně si 
popovídat o věcech, na které se 
ženy jinak ostýchají ptát mužů 
a muži žen.
Bez předsudků je tedy výteč-
nou komedií předně o kama-

rádství, o tajemstvích, o zvě-
davosti a hlavně – o nás, jejích 
divácích. Stáváme se svědky 
vtipného, vybroušeného, velmi 
trefného a místy i dojemného 
slovního souboje obou pohla-
ví. 
Hrají: Jana Paulová, Pavel Zed-
níček

KRÁLOVNY
5. ledna 2015
Po mimořádně úspěšné kome-
dii Když se zhasne přichází au-
torsko-režisérské duo Michae-
la Doleželová a Roman Vencl  
s hrou z českého prostředí, kte-
rá vás překvapí, pobaví a mož-
ná i dojme. Lázeňský pokoj 
možná nevypadá jako vhodné 
místo pro komedii, ale opak je 
pravdou. Tři ženy, které se na 
něm sejdou, byly v nedávné 
době vystaveny zlomovým ži-
votním okamžikům a teď stojí 
před nelehkým úkolem – na-
učit se žít své nové životy. Kro-
mě tohoto faktu však nemají 
společného vůbec nic. Každá 
z nich patří k jiné generaci, 
každá má svůj příběh a každá 
se musí vyrovnat s odlišnou ži-
votní situací. A je to právě hu-
mor, který je drží nad vodou. 
Představení je doplněné  
o nádhernou hudbu zpěvačky 
Radůzy.  
Hrají: Vlasta Hartová, Ivana 
Plíhalová, Vendula Failover

A DO PYŽAM!
duben 2015
Po úspěšné komedii Líbánky 
aneb Láska ať jde k čertu uve-
deme brilantní komedii, která 
si neklade jiný cíl než pobavit 
diváka. Kultivovaně oživuje 
neselhávající principy fran-
couzské bulvární frašky. Autor 
má mimořádný cit pro vtip, 
situační a slovní komiku. Umí 
vytvořit zajímavou zápletku  
a najít vtipné rozuzlení, neobá-
vá se ani jiného druhu pikan-
térie. Úspěšná komedie čerpá 
ze skvěle napsané předlohy, 
plné až absurdních dialogů  
a nebetyčné jistoty hrdinů, 
aby nakonec zjistili, že vše je 
jinak. Spolupráce herců hraje 
už sama  o sobě a připravu-
je divákům přetékající hrnek 
vtipné kaše. 
Hrají: Jiří Langmajer, David 
Suchařípa, Kateřina Brožová 
alt. Kamila Špráchalová aj.

SHIRLEY VALENTINE
březen nebo květen 2015 
V této hře použil W. Russell 
nový žánr: one woman show. 
Je to příběh, který osloví ka-
ždou ženu středního věku, 
která si pozvolna uvědomu-
je, že jí život v dennodenním 
plahočení utíká pod rukama 
a že veškerým svým úsilím si 
vysloužila jen pozici domá-
cího robota, kterého nikdo 

nebere příliš vážně. A přitom 
si uvědomuje, že vlastně není 
tak stará, aby její život skončil. 
Simona Stašová se společně  
s režisérem Zdeňkem Kaločem 
pustila do fyzicky i psychic-
ky náročného monodramatu  
s velkým nasazením a poda-
řilo se jim vytvořit působivý 
příběh plný proměn, který vás 
doslova přimrazí do sedadel. 
Hraje: Simona Stašová 

Předplatné na sezónu
1.–6. řada: 1 400 Kč
7.–10. řada: 1 200 Kč
11.–15. řada: 1 100 Kč
16.–20. řada: 1 000 Kč

Představení se odehrají ve 
Velkém sále Záložny vždy od 
19 hodin.
Vstupné: 350/300/280/250 Kč
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Ještě v květnu, 28. 5., umožnilo 
počasí první cyklovýlet v dél-
ce 18 km. Trasu Nové Zámky 
– Nové Dvory – Nové Mlýny 
– Chrám přátelství – Mladeč 
– Sobáčov si vychutnalo v po-
hodě 14 seniorů. Další, nároč-
nější cyklovýlet byl připraven 
na 25. 6. Čekal nás ve směru 
na Lhotu u Nákla, do Hynkova  
a Horky nad Moravou. Obě 
trasy připravil pan M. Fen-
drych. Přejeme si pěkné počasí 
a více cykloturistů.
Pan Fendrych povede ve stře-
du 20. 8. i první pěší výlet na 
Velký Kosíř. Podrobnosti na-
jdete v naší skříňce v Huso-
vě ulici, na webu města nebo 
přímo u vedoucího výletu na 
tel. 606 557 841. Podle zájmu 
plánujeme i další kombinova-
né pěší trasy.
Připomeňme si vydařený au-
tobusový zájezd 3. 6. do Telče. 
Odjížděli jsme v dešti. Dík zá-
ludnostem silnic jsme jeli té-
měř čtyři hodiny, ale slunečné 

počasí na místě a krása Telče 
nám to vynahradily. Vodní 
pevnost s gotickým hradem se 
zásluhou Zachariáše z Hradce 
změnila v půvabné renesanční 
město s překrásným zámkem. 
Zlatý sál s vyřezávaným kaze-
tovým stropem s bájnými hr-
diny, podlaha Rytířského sálu 
z umělého mramoru, klenot-
nice se sgrafitovou výzdobou, 
Africký sál se sbírkou lovec-
kých trofejí a další skvosty byly 
přehlídkou umění a krásy. To 
vše umocnil perfektní výklad 

průvodkyně a kouzlo zámec-
kého parku.
Po chutném obědě nás čekala 
další úžasná průvodkyně, kte-
rá všechny seznámila s historií 
a památkami města. Telč je 
zapsána na Seznam světové-
ho kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO. Žasli jsme 
nad pohádkově opraveným 
celkem domů různých staveb-
ních slohů, kašnami, sochami 
atd. Někteří si vyšlápli na věž 
se 152 schody, kochali se vy-
hlídkou a obdivovali původní 

zvony z 15. století se jmény 
Jakub a Marie. Ostatní ochut-
návali dobroty v cukrárnách. 
Víc se nedalo zvládnout, ale na 
zážitky budeme dlouho vzpo-
mínat.
V červenci nepořádáme vlast-
ní akce, ale využijeme akcí 
Litovelského kulturního léta, 
které pořádá Městský klub. 
Program máme ve své skříňce 
a každý si může vybrat podle 
nálady z hudební či filmové 
nabídky. 
Ve skříňce bude také návrh 
rámcového plánu práce na  
2. pololetí 2014. Snažíme se, 
aby program Seniorklubu byl 
co nejpestřejší, a proto nás 
mrzí, že někteří členové neo-
cení naši práci, sami nic nena-
vrhují, ale pouze kritizují.
Všem přejeme dobře prožité 
prázdninové měsíce s rodinou, 
přáteli, zahrádkou, cestová-
ním, zájmy, a hlavně ve zdraví. 
Těšíme se na další společná se-
tkávání.     fm

Zprávy ze Seniorklubu Litovel

RÓ A RAM: VELKÁ LETNÍ SOUTĚŽ, 2. část

Druhé kolo velké letní soutěže 
je druhou příležitostí k pozná-
vání, pátrání, cestování.
Zapojit se můžete také vy, kteří 
jste promeškali 1. kolo soutěže 
v červnovém čísle LN. Stačí 
napsat na adresu redakce (li-
tovelskenoviny@mestolitovel.
cz), pošleme vám potřebné in-
formace. Červnové LN budou 
k dispozici i na webu.
Soutěž je otevřená i těm, kteří 
nemají internet! Řešení úkolů 
včetně vyvolané nebo kvalitně 
vytištěné fotografie opatřené 
požadovanými údaji zašlete na 
poštovní adresu redakce. Na 
vaši doručovací adresu vám 
pošleme potřebné heslo i údaj 
o místě, kam si máte přijít pro 
řešitelský kupón za dané kolo.

1. úkol
Svatá voda mezi Cako-

vem a Novými Dvory 
je čtvrtým zastavením na 

naučné stezce Elišky z Kunštá-
tu, vedoucí ze Senice na Nové 
Dvory, Cakov a Seničku. Nad 
pramenem zde stojí malá ka- 
plička z roku 1909 se sochou 
Panny Marie Lurdské a Jezu-
látka.
Prameniště svaté vody je však 
zároveň přírodní galerií. Na 
stromech jsou rozvěšeny obra-
zy Františka Stratila z Nových 
Dvorů, malíře samouka, za-
chycující náboženské motivy, 
výjevy z historie, pověstí aj. 
Díla, kdysi s nadšením insta-
lovaná po autorově smrti roku 
2005, dnes bohužel neopečo-
vávaná chátrají.
Přijďte se na ně podívat, do-
kud je čas. A pak nám napište, 
kolik obrazů zde je a proč byl 
zvolen právě tento počet. Údaj 
je nenápadně zaznamenán i na 
jednom z obrazů.

2. úkol
Uprostřed návsi jedné 
z místních částí Litovle  
stojí strom, košatá lípa.
Vaším úkolem není jen vypá-
trat vesnici, to by bylo příliš 
snadné, a proto vám rovnou 
prozradíme, že se nachází asi 
5 km od Litovle, byla založena 
roku 1346 a k 31. 12. 2013 v ní 
žilo 397 obyvatel.
A teď zpátky ke stromu. Lípa 
svobody zde byla vysazena 
27. října 1928 při slavnosti  
k 10. výročí založení Česko-
slovenské republiky. Sokolský 
vzdělavatel, oslovující lípu 
jako symbol slovanské duše 
a života, tehdy projevil přání, 
aby potomci „draze zaplace-

nou nezávislost a samostat-
nost udrželi a postaveni zůstali 
na roveň národům silnějším  
a nejkulturnějším.“ 
Zasazen s takovou nadějí vy-
rostl strom do krásy. A my se 
ptáme: Jaký je dnes obvod jeho 
kmene? Měří se 1,3 m nad 
zemí. Tolerujeme odchylku do 
10 cm.

3. úkol
Pieta je umělecké dílo, nejčas-
těji socha, ale třeba také obraz, 
které zachycuje... Na to už jistě 
přijdete sami. V Mikroregionu 
Litovelsko jich je několik a na-
lezení aspoň jedné z nich bude 
vyžadovat důvtip a všímavost. 
Pošlete nám fotografii Piety i s 
udáním místa, odkud pochází. 
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Svátky písní Olomouc, to jsou tisíce zpěváků z různých koutů světa
Ten, kdo zažil atmosféru se-
tkání dětských, mládežnických 
i dospělých sborů v Olomouci, 
chce přijet znova. A to bez 
ohledu na fakt, na jakém mís-
tě nakonec v pěveckém klání 
amatérských zpěváků ten jeho 
sbor skončil. Svátky písní Olo-
mouc jsou totiž nejen tradiční 
akcí, ale mají díky tisícům sbo-
ristů a sboristek nejrůznějšího 
věku pocházejících z nejrůz-
nějších koutů světa i neopako-
vatelný šarm.

Od čtvrtka 5. června do neděle 
8. června se tak i letos z Olo-
mouce stal svého druhu malý 
hudební Babylon. Ovšem 
díky lásce k hudbě nedošlo ke 
zmatení jazyků. Naopak. Spo-
lečná záliba ve sborovém zpě-
vu účastníky akce propojila,  
i když v rodných jazycích by si 
navzájem rozumět nemuseli. 
Mezinárodní festival, jehož 
první ročník proběhl v roce 
1972, má zvuk nejen mezi 
příznivci sborového zpěvu  

v České republice. Svědčí  
o tom i účast sborů z řady zemí 
světa včetně míst jako jsou Fi-
lipíny či Finsko. 
Já jsem se poprvé svátků pís-
ní účastnila ještě na základní 
škole se školním dětským lito-
velským sborem. Během zmi-
ňovaného víkendu jsem pak 
jako nová členka přišla podpo-
řit jiný litovelský sbor. Zhruba 
čtyřicetičlenný Senzakord. Ten 
bojoval o co nejlepší umístění 
v sobotu po poledni. A v Re-
dutě získal bronzovou me-
daili. Přitom v jeho kategorii 
vystoupili mimo jiné i skvělí 
Filipínci.
Během celé soutěže se utka-
ly tisíce dětských i dospělých 
zpěváků. A to buď v soutěži 
dětských sborů, nebo v me-
zinárodních soutěžích mlá-
dežnických a dospělých sborů  
v kategoriích Mundi Cantant, 
Superior nebo v kategorii cír-
kevní a duchovní hudby. 
Festival, který byl původně v 
době svých začátků určený jen 

pro dětské sbory, se postupně 
vyvinul do současné podoby.
Ve čtvrtek začal koncertní 
maraton slavnostním zaháje-
ním na olomouckém Horním 
náměstí. A tam také v sobotu 
odpoledne proběhlo vyhlášení 
výsledků. Ovšem ještě v neděli 
měli lidé šanci slyšet sborový 
zpěv v některých olomouc-
kých chrámech. A zatímco 
na první ročníky jezdilo tak 
deset, patnáct sborů, dnes jde 
každoročně o tisíce zpěváků. 
Ti spolu dovedou nejen soupe-
řit, ale dovedou se i povzbudit  
a ocenit kvalitní výkon. 
Musela jsem tak znovu konsta-
tovat, že třídenní pěvecký svá-
tek v sobě snoubí nejen soutěž-
ní napětí, jak se zúročí měsíce 
trénování soutěžních skladeb, 
ale hlavně radost. A naprosto 
přirozenou schopnost publika 
potleskem i nadšenými výkři-
ky podpořit nejen své oblí-
bence. Všem šlo totiž o jednu 
a tutéž věc. O radost ze zpěvu.

 Jitka Moťková

Muzika našeho kraje    ALCATRAZ

žánr: lidovky, bigbít, rock...
rok založení: 2000
členové: Jan Vitoul (kytara, zpěv)
radek novák (baskytara, zpěv)
radek Štaffa (bicí, zpěv)
Pavel Zatloukal (kytara, klávesy, zpěv)
Zdeněk Vychodil (zvukař)
web: alcatraz.band.sweb.cz

Měrotínská kapela Alca-
traz se skládá z muzikantů  
s pestrou hudební minulos-
tí. „Všichni jsme samouci. 
Vyrostli jsme na klasickém 
českém bigbítu a pokračovali  
k tomu, co hrajeme dnes,“ 
říká Pavel Zatloukal.

Co tedy hrajete?
To, co lidi rádi slyší. Na plesech 
lidovky, písničky od Olympiku 
až třeba k Mandrage. Na zába-
vách musíme trochu přitvrdit, 
hráváme i kapely typu Judas 
Priest nebo Pink Floyd. Do 
vlastní tvorby se nepouštíme, 
do anglických písniček ano.  
V tom případě necháváme 
zpěv hlavně na Radku Štaffovi.

Vraťme se k počátku kapely.
Začátky se datují do přelomu 
80. a 90. let, kdy existovala 
kapela Abart se základnou ve 
Vísce, v níž jsem hrál spolu  
s Radkem Novákem. Ta sice 
časem zanikla, ale v roce 2000 

se dal baskytarista Radek do-
hromady s kytaristou Jéňou 
Vitoulem. Ze začátku hráli  
s automatickým bubeníkem, 
toho ale nahradil Marek Hla-
vinka ze Savína a v roce 2006 
jsem přišel já. V roce 2012 vy-
střídal Marka současný bube-
ník Radek Štaffa.

Proč si říkáte Alcatraz?
V naší zkušebně v Měrotíně 
jsou na okně mříže, aby se tam 
něco nestalo. Kytarista Jéňa 
jednou prohlásil: „Toťká to 
vêpadá jak v Alkatrazô.“ A už 
nám to zůstalo.

Všichni už hrajete pár desí-
tek let. Změnilo se za tu dobu 
nějak publikum na zábavách?
V 90. letech chodilo víc lidí. 
Když jsme šli na Unexy, začali 
v 8 hodin svou typickou zněl-
kou a tu jsme museli slyšet.
Dnes je tam ještě v devět ho-
din pár lidí, čekáme, až přijdou  
z nějaké párty a teprve pak se 

to rozjede. Tím pádem hraje-
me do tří hodin a končí to tím, 
že na nás ti 15letí mládežníci 
křičí: Nemůžou, nemůžou. 
Takže než se dostaneme domů, 
je kolikrát šest hodin ráno.
Ale jinak... Typy posluchačů  
i jejich vkus jsou pořád stejné.
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Hudební výchova
Kytara pro začátečníky (táborákové 
hraní)
Kytara pro pokročilé (táborákové 
hraní)

Dramatická a literární výchova
Divadélko rolnička 
Dramaťák pro školáky
Klub začínajících autorů

Jazyková výchova
angličtina pro předškoláky a malé 
školáky 
angličtina pro školáky  
angličtina pro dospělé začátečníky  
i různě pokročilé  
angličtina individuální (doučování) 
angličtina individuální (talentova-
ní)
angličtina pro rodiče s dětmi
němčina
francouzština
ruština

Úvodní schůzka všech jazykových 
kroužků je v úterý 16. září v 16 hod.

Kluby
Klub mladých 
Klub raníček (pro nejmenší)
Klub zdravého životního stylu (ku-
chyně, cvičení, využití bylinek)
Klub Zdravý pohyb maminek, zaba-
vení dětiček
Herní klub (stolní, deskové i počíta-
čové hry)
Logopedické chvilky (pro děti s pro-
blémy s výslovností nebo komuni-
kací)
matematika individuální (doučová-
ní)

Přírodověda
chovatelé – teraristika      
chovatelé – o zvířátkách, která se 
dají chovat doma 
Koumáci – tajemství vědy, techniky, 
kuchyně i dílny 
Přírodověda
Přírodověda pro ŠD
Zahradníček – jak pěstovat zdravě  
a třeba i za oknem
Kamarád pes

Tanec
TS TriPS 
BaBY TriPS

country tance (od 9 let)
TS KaSTer (od 8 do 14 let)
mini KaSTer (od 4 do 7 let)
TS KaSTer junior (od 12 do 15 let)
TS Kaster Street Dance
Tančíme, abychom žili (vypůjčený 
název, ale tanec je opravdu krásný  
a uzdravuje)
Twirling

Technika
Letečtí a lodní modeláři  
radioelektrotechnika pro děti – ra-
dioamatéry a elektrotechniky 
Počítače pro školní družiny 
Pc a internet pro každého

Tělovýchova
cipísek 
aerobik trochu jinak (děti od 7 let)
cvičení pro ženy 
Skateboarding
in-line bruslení
aby záda nebolela aneb cvičení pro 
zdraví

Výtvarná výchova
Keramika – děti i dospělí
Keramika pro rodiče s dětmi
Keramika Unčovice
Pastelka pro děti od 3 let 
Výtvarka pokaždé jinak 
fotokroužek – digitální fotografie  
a počítač

Kroužky zahajují činnost v týdnu 
od 15. září.

Podmínkou přihlášení je odevzdání 
řádně vyplněné přihlášky a zaplacení 
poplatku v pokladně DDM: v pondělí 
a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý  
a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin. 
Přihlášky do našich kroužků a klu-
bů pro děti i dospělé jsou k dispozici  
v DDM Litovel v Komenského ulici 
nebo si je můžete i s dalšími infor-
macemi stáhnout z našich webových 
stránek www.ddmlitovel.cz, kde na-
jdete i telefonní kontakty. 

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

Kroužky Domu dětí a mládeže
 2014/2015

Country tance TS Trips
V letošním školním roce se se-
šla nová skupina děvčat, která 
připravila taneční vystoupení 
ve stylu country Diskopolka. 
Postupně jsme odstraňovaly 
začátečnické chyby a zkusily  
soutěžit. Výsledky nás příjem-
ně překvapily: 1. místo v Otro-
kovicích, 3. místo v Šumvaldu, 
2. místo v Litovli a dokonce  
2. místo na mezinárodním fi-
nále v Praze. 

Máme z toho velkou radost,  
a proto chceme v příštím škol-
ním roce dát možnost i dalším 
dětem cvičit s námi country 
a disko-country. Žáci od 9 let 
se mohou přihlásit v kanceláři 
DDM. Přihlášku lze najít i na 
webových stránkách DDM. 
Děvčatům blahopřejeme  
k úspěchu a těšíme se na další 
nové kamarády.  

Mgr. M. Grulichová

Tři úspěchy písařů z Vítězné
Dne 11. 6. proběhly Talentov-
ky ve Valašském Meziříčí. Ra-
dek Műller obsadil první mís-
to, Martina Ivanova 2. místo 
a Štěpán Kratochvíl 6. místo. 
Všichni z 8. A.
Ve dnech 12.–13. 6. bylo mis-
trovství republiky družstev ZŠ 
s mezinárodní účastí. Našemu 
družstvu ve složení Martina 
Ivanova, Radek Műller, Štěpán 
Kratochvíl a Kateřina Kamy-
aruková se podařilo porazit 
i polská družstva a obsadit 
zasloužené 3. místo. Na této 
soutěži se vyhlašovali i jed-
notlivci. Radost nám udělalo 
3. místo Radka Műllera (z 60 
soutěžících) za 10minutový 

opis s penalizací 100 úhozů za 
chybu.
Poslední celorepubliková sou-
těž v tomto školním roce se 
odehrála v Ostravě 9.–10. 6. 
pro studenty SŠ a talentované 
mladší. Tady jsme prokázali 
stoupající úroveň. V druž-
stvech (M. Ivanova, R. Műller, 
Š. Kratochvíl, V. Dostálová) 
jsme obsadili 2. místo. Ra-
dek potvrdil v jednotlivcích  
3. místo v 10minutovém opisu.  
V Ostravě byla také soutěž v 
korekturách. Martina se umís-
tila na 2. místě v republice, Ra-
dek na 4. a Štěpán na 11. místě. 
Všem písařům moc gratuluji. 

Mgr. Zuzana Absolonová,
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Starali se o svoji řeku

Studenti Gymnázia Jana Ople-
tala čistili v rámci tradičního 
ekologického projektu  Starám 
se o svoji řeku koryto řeky 
Moravy v úseku Moravičany – 
Litovel – Hynkov. Akce probí-

hala 9. a 10. června a nasbírá-
no bylo přes 70 pytlů odpadu. 
Projekt podporuje Město Lito-
vel a Správa CHKO Litovelské 
Pomoraví. 

Tomáš Pospíšil

Třetí ročník Mladých globalistů
Projekt (i když to slovo vůbec 
nemám ráda, jiné mě však ne-
napadá, stalo se součástí naše-
ho slovníku jako máma nebo 
chleba) začal právě před třemi 
roky z iniciativy paní Jarmi-
ly Cholinské. Nyní pokračuje 
pod hlavičkou DDM v Litovli. 
Jeho novou patronkou se stala 
paní ředitelka Mgr. Jana Čeke-
lová, ale soustavné spolupráci 
se nebrání ani Mgr. Robert 
Najman z litovelského muzea, 
který se, pokud mu to pracov-
ní vytížení dovolí, zúčastňoval 
také našich schůzek.
O co v tomto projektu jde? 
Hlavním cílem je seznámit 
mladé lidi na prahu dospělosti 
s tím, jak a čím je život města 
ovlivňován, kdo se o co stará, 
jak fungují jednotlivé instituce 
ve městě, kdo pečuje o pro-
středí a okolní přírodu. Mno-
zí naši obyvatelé, a zdaleka to 
nejsou jen děti, vůbec netuší, 
kolik práce a úsilí musíte dát 
tomu, aby všechno běželo, jak 
má. Je jednoduché sedět a na-
dávat na to špatné a nic dobré-
ho neudělat. 
A proto jsme i letos oslovi-
li naše čtrnácti a patnáctileté 
spoluobčany, aby nahlédli pod 

pokličku 
a ochut-
nali, jak 
se město 
vaří. Bylo 
nám tro-
chu líto, 

že ze čtyř litovelských škol se 
letos zapojily jen dvě do toho-
to, myslím si, užitečného pro-
jektu, a to ZŠ Litovel, Vítězná 
a Gymnázium Jana Opletala. 
Člověk by měl mít místo, kde 
se narodil a ve kterém žije, 
pod kůží, měl by ho dobře 
znát. Aby, až se rozletí do svě-
ta, mohl položit na misky vah 
to dobré i to horší a poctivě 
posoudit všechna pro a proti 
– domov, rodinu, přátele vám 
nenahradí sebevětší úspěch, 
kariéra a bohatství kdekoliv 
jinde na světě. 
Děkuji touto cestou všem, kdo 
se nám na jednotlivých schůz-
kách věnovali. Ať to byli zastu-
pitelé města Litovle, pracov-
níci Technických služeb nebo 
vodohospodářské společnosti, 
pracovníci muzea a zástupce 
litovelských ochotníků, člen 
myslivecké společnosti, pra-
covníci DDM. Všem, i když 
je nejmenuji, moc a moc díky 
za jejich čas a vstřícnost. Bez 
nich bychom svůj záměr neby-
li schopni uskutečnit.
Děkuji také dětem a studen-
tům. Poctivě se schůzek zú-
častňovali, odpovídali na otáz-
ky, diskutovali, plnili úkoly,  
a to všechno po vyučování, ve 
svém volném čase.
Třetí ročník Mladých globalis-
tů skončil, ať žije ročník čtvrtý. 
Už teď nad ním s paní ředitel-
kou DDM přemýšlíme. 

Miloslava Flášarová

Partnerské setkání na Jungmance
Po týdnech náročného pláno-
vání, domlouvání se a řešení 
posledních detailů se naše 
Jungmanka po deseti letech 
opět stala místem setkání  
a pracovních schůzek 13 uči-
telů a 23 dětí ze zahraničních 
škol. Program partnerského 
setkání Comenius se odehrál  
v týdnu od 2. do 6. června. 
Co všechno s námi naši přátelé 
z Anglie, Německa a Turecka 
zažili a co viděli? Po uvítacím 
kulturním programu, kde se 
mimo jiné předvedly i talenty 
naší školy, si mohli hosté užít 
pohodovou prohlídku města. 
Už na první pohled se jim tu 
moc líbilo, hodnotili velmi po-
zitivně hlavně klid. Přivítání na 
radnici starostou Ing. Potužá-
kem, který sám anglicky hovo-
řil o historii města a odpovídal 
na dotazy, ještě víc dokreslilo 
pohodovou atmosféru města. 
Dospělí si pak užili prohlídky 
pivovaru s ochutnávkou piva, 
zatímco děti v naší keramické 
dílně samy vytvářely výrobky, 
které si odvezly domů. 
Úterý bylo více zaměřeno na 
společné téma projektu: Chrá-
níme naše prostředí. Skupinky 
starších žáků nejdříve sezná-
mily hosty s naší školou, a poté 
se všichni zúčastnili konferen-
ce s prezentací dosavadní prá-
ce v projektu. Program Mgr. 
Chajdy pak ukázal dětem, jak 
se dá pracovat s ekologickým 
materiálem. 
Odpoledne strávili hosté  
v Centru ekologických aktivit 
města Olomouc Sluňákov a na 
závěr stačili ještě alespoň mrk-
nout na krásnou Olomouc. 

Středeční dopoledne zaháji-
li deváťáci „učitelé“ hodinou 
češtiny. Byli jsme překvapeni, 
jak rychle se všichni naučili 
důležitá slova a fráze (a oprav-
du je pak i používali). Zby-
tek dopoledne a odpoledne 
jsme strávili na hradě Bouzov  
a v Javoříčských jeskyních, 
oboje nevýslovně nadchlo. 
Ve čtvrtek jsme se vrátili  
k ekologii a soutěžilo se ve 
smíšených družstvech v pře-
konávání Eko rekordů. Myš-
lenka znovuvyužití odpadních 
materiálů byla však důležitější 
než samotné výsledky soutěže. 
Naši přátelé ze zahraničí po 
sobě v Litovli zanechali pa-
mátku v podobě stromů, které 
společně s našimi dětmi po-
mohli vysadit na sídlišti Vítěz-
ná. Nakonec se děti vyřádily  
v litovelském Vodním světě.    
Program byl opravdu náročný 
a nedával prostor příliš velké-
mu lenošení. Přesto jsme se 
všichni bavili, děti si odvezly 
spoustu nových zkušeností  
a dárků a učitelé plno zajíma-
vých nápadů, které hodlají 
vyzkoušet a použít i ve svých 
školách. 
Závěrem bychom použili 
přirovnání, které na závěreč-
ném posezení pronesla jedna 
kolegyně z Německa: „Náš 
program Comenius je jako 
rostlina. V Německu jsme za-
sadili semínko, v České repub-
lice nám vyrašila rostlinka, 
která v Turecku rozkvete, a na 
závěr v Anglii sklidíme plody 
své práce.“ 

Organizační tým Comenius

děti obdivují školní ZOO koutek
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Házenkářští minižáci Tatranu brali stříbro a zlato
Ve dnech 23.–25. 5. se v Litovli 
uskutečnil druhý ročník me-
zinárodního házenkářského 
turnaje minižáků Litovel Mi-
nicup 2014. Družstvo starších 
mini obsadilo úžasné 2. místo 
z celkového počtu 12 týmů.  
A mladší mini dokonce vy-
stoupali na stupínek nejvyšší, 
taktéž z 12 týmů.
Turnaj se konal v hale ZŠ  
Vítězná (mladší mini) a na hři-
šti na sokolovně (starší mini).

mladší mini
Velká hrdost a spokojenost 
byla cítit z pohledů trenérek, 
když naši mladší minici šli  
z rukou Davida Juříčka (čes-
kého házenkářského reprezen-
tanta, který byl na MS 2005 
vyhlášen nejlepším pivotem 
turnaje) přebírat dva velké 
poháry a sklonit svoji hlavu, 
aby se na jejich hrudích mohla 

blýskat zlatá medaile. Dokázali 
jsme to! 
Je to pocit k nezaplacení, když 
práce s těmi nejmenšími vy-
vrcholí na domácí půdě, na 
velkém turnaji. Družstvo celý 
rok makalo, poctivě docháze-
lo na tréninky a po několika 
krásných druhých místech vy-
bojovalo, a to zaslouženě, zlaté 
medaile. Vždy jim budou při-
pomínat jejich snahu, soustře-
děnost a hlavně kolektivnost 
družstva.
V brance mnohokrát exceloval 
Seba Kunert, v útoku se zase 
vedlo Áďovi Zifčákovi, Jaku-
bu Pavlíkovi, Míšovi Ryzímu 
či Vaškovi Najerovi. V obra-
ně pomáhali dobrými výkony 
Míša Matečka, Roman Rosík, 
David Šišma či Lukáš Vogl. 
A jsme rádi, že se neztratili  
a kolikrát vybojovali míč pro 
své družstvo Matyáš Janáček 

a Brutík Dvořák. Samozřejmě 
se najdou i chyby, na kterých 
však musíme a budeme pra-
covat neustále. Ziskem zlatých 
medailí se nesmí usnout na 
vavřínech, stále je co zlepšovat.

Starší mini
Celé družstvo zaslouží obrov-
skou pochvalu za bojovnost. 
V každém zápase vletělo na 
svého soupeře a rvalo se o kaž- 
dý míč. Základem byla pevná 
obrana a za ní naši skvěle chy-
tající brankáři Klára Haberma-
nnová a Radek Dubový. Vel-
kou pochvalu zaslouží i Adam 
Krejčí a Natálka Kuxová, kteří 
vždy, když bylo potřeba, zabra-
li na více jak 100 % a táhli celý 
tým. Super výkon předvedlo 
ale celé družstvo, bylo vidět, 
že všichni touží po vítězství  
a každý odvedl na hřišti velký 
výkon. 
Naše Klárka Habermannová si 

odnesla i individuální ocenění, 
byla vyhlášena nejlepší bran-
kářkou turnaje. 
Sestava: Klára Habermannová, 
Radek Dubový, Natálie Kuxo-
vá, Adam Krejčí, Jiří Svoboda, 
Ondřej Stejskal, Marek Spur-
ný, Filip Liška, Denis Uhlár, 
David Maitner.

Poděkování
Velké poděkování patří spon-
zorům, díky kterým jsme 
mohli všechna družstva odmě-
nit igelitkou plnou sladkostí  
a drobných cen. Dále pak ředi-
teli turnaje Petru Habermann-
ovi, pro nějž, jak sám říká, je 
to turnaj na pokraji zhroucení 
fyzických i psychických sil. No 
a samozřejmě díky všem rodi-
čům a hráčům Tatranu Litovel, 
bez kterých by turnaj prostě 
nebylo možné uspořádat.

trenérky Lenka Filipová
 a Petra Vašíčková

Ve dnech 11.–13. 7. se usku-
teční v Litovli rybářské závody, 
1. kolo extraligy přívlače. Jde  
o závody nejvyšší ligy v ČR. 
Podobné závody se sice v Li-
tovli již konaly v letech 2010  
a 2011, to však byla výkon-
nostně nižší liga. 
Závod bude probíhat na hlav-
ním toku řeky Moravy od Vra-
pače až po Doubravku. Je to 
soutěž dvanácti dvojčlenných 
družstev z celé České repub-
liky. Za severní Moravu se ho 
zúčastní tým Českého rybář-
ského svazu, místní organiza-
ce Litovel, ve složení Martin 
Janeček a Roman Nykl.

V pátek proběhne trénink 
mimo závodní úseky a loso-
vání sektorů. Místem konání 
ranního sobotního závodu 
bude úsek řeky od Vrapače 
po splav. Odpolední část se 
odehraje v místech od výpustě 
z koupaliště po most na Pav-
línce. V neděli ráno se bude 
chytat od tohoto mostu po 
Doubravku. Odpolední závod  
se vrátí do stejného úseku,  
v němž má proběhnout jeho 
sobotní odpolední část. 
Soutěž je organizována tak, 
že první z dvojice chytá ráno 
a druhý měří úlovky jinému 
závodníkovi (dle předem da-

ného klíče). Odpoledne se oba 
závodníci prohodí. Každá ulo-
vená ryba se měří a každý mi-
limetr znamená 1 bod. 
Náš tým závodí v extralize po-
prvé. V loňské, velmi úspěšné 
sezóně se nám podařilo po-
stoupit do extraligy z 2. po-
stupového místa, a to hlavně 
díky úspěchům pana Martina 
Janečka, který se v celostátním 
žebříčku umístil na 9. místě  
z asi 300 závodníků. Ani ostat-
ní závodníci z Litovle se v silné 
konkurenci neztratili. Na loň-
ském mezinárodním mistrov-
ství České republiky se v druž-
stvech umístil tým územního 

svazu Ostrava, pod který naše 
organizace Českého rybářské-
ho svazu spadá, na 3. místě. 
Mezi jeho čtyřmi členy byli tři 
rybáři z Litovle. Martin Jane-
ček se také umístil v jednot-
livcích na 3. místě. To vše za 
účasti dvou slovenských týmů, 
které patří v posledních letech 
k absolutní světové špičce.
Tímto tedy zvu nejen rybáře  
z Litovelska, ale i širokou ve-
řejnost na tuto nevšední spor-
tovní akci, která propaguje ry-
bářský sport i celé naše město 
v celostátním měřítku.
Petrův zdar!

Ing. Robert Forst

Pozvánka na rybářské závody – 1. kolo extraligy přívlače
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Velmi významnou léčivkou, která kve-
te v létě, je tužebník jilmový (filipen-
dula ulmaria). Jeho léčebné použití je 
velmi široké. 
Pomáhá při infekčních horečnatých 
onemocněních, angínách a chřipkách, 
tlumí průjmy, zlepšuje látkovou výmě-
nu, zabraňuje hnilobnému rozkladu  
a kvašení ve střevech, léčí záněty 
ledvin a ledvinové kameny, těžký rev-
matismus a dnu. Dle bylináře Pavla 
Váni má tonizující účinky na srdeční 
sval. Dále účinkuje při bolestech hlavy  
z nachlazení. 
Vně pomáhá ve formě kloktadla při 
paradentóze. odvar slouží k omývání 
kůže při plísních. Pyl z tužebníku hojí 
rány a ničí plísně.
Stejné účinky má i tužebník obecný 
(filipendula vulgaris), velmi deko-
rativní svými listy. Ten roste na su-
chých, slunečných místech a občas je 
pěstován na zahrádkách jako okrasná 
rostlina.

na revmatické onemocnění se užívá 
tato osvědčená směs: 3 díly květu 
tužebníku jilmového, 2 díly kořene 
jehlice trnité a 2 díly kvetoucí natě 
zlatobýlu obecného. Vše připravíme ve 
formě nálevu.
Při nachlazení, virózách a chřipce se 
užívá tužebník v kombinaci s květem 
černého bezu a kvetoucí natí tymiá-
nu. Připravíme nálev v poměru: 3 díly 
květu tužebníku, 2 díly květu černého 
bezu a 1 díl kvetoucí natě tymiánu. 
na zlepšení zažívání a proti průjmům 
je dobrá tato směs: 3 díly kvetoucí 
natě řepíku lékařského, 3 díly listů 
dvojzubce trojdílného, 2 díly listů 
mochny husí, 2 díly květů tužebníku 
jilmového a 1 díl květů  růže stolisté 
(nebo jiné planě kvetoucí růže). Vše ve 
formě nálevu.
Léčivé účinky má i kořen tužebníku. 
Slavný jesenický léčitel Vincenc Priess-
nitz používal kořeny proti vzteklině. 
Při pozdějším farmakologickém zkou-

mání bylo zjištěno, že kořen má sku-
tečně do určité míry schopnost ničit 
původce vzteklinové nákazy a byly 
objeveny také účinky protinádorové.
Díky tužebníku byla v r. 1838 objevena 
kyselina salicylová. V r. 1899 vznikl lék 
aspirin pojmenovaný po jeho starším 
latinském názvu – Spiracea. 

Velmi si ho cenili naši předkové.  
V dávné minulosti patřil tužebník jil-
mový mezi tři nejposvátnější byliny 
Keltů (další byly máta vodní a sporýš 
lékařský – také rostou vzácněji kolem 
Litovle). Tužebník byl zasvěcen keltské 
bohyni aine a římské bohyni Venuši.

Vladimír Vytásek

Litovelský bylinkář: TUŽEBNÍK JILMOVÝ
Vytrvalá bylina z čeledi růžovitých (Rosaceae). Užívá se květ ve formě nálevu nebo prášku.  

Roste hojně podél potoků např. směrem na Rozvadovice za mlýnem Šargounem a na vlhkých místech podél cest v lužním lese LP. 

Přístupné a nepřístupné zóny na pískovně v Nákle

Vzhledem k neukázněnosti návštěvníků dochází na pískovně v Nákle k nehodám, které loni stály  
i jeden lidský život. Jak můžete vidět na této mapce, koupání je povoleno pouze podél cesty z Nákla 
do Lhoty n. M. O pískovně se dočtete více na str. 11.

Také o prázdninách máte 
možnost připomenout si 100 
let železniční tratě Litovel – 
Senice na Hané a Litovel před-
městí – Mladeč. Na výstavě v 
muzeu si sami procvaknete 
jízdenku, otisknete pamětní 
razítko nebo proženete vláček 
po elektrické dráze.

V rámci výstavy muzeum na-
bízí upomínkové předměty 
k tomuto výročí. Jde o čisticí 
hadřík na brýle, plastickou 
lupu, propisovací tužku ve čty-
řech barvách a výroční turistic-
kou známku. Tyto předměty si 
můžete zakoupit ve výstavním 
sále muzea denně od středy do 
neděle od 9 do 17 hodin po ce-
lou dobu konání výstavy, příp. 
do vyprodání zásob.            ron

Pozvánka do muzea
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foto: 
Vladislav Urban

 (1, 2, 3, 4, 7)
Petr Hlaváč (5, 6)

1. taneční skupina Kaster 2. kapela Desmod

3. diváci na představení divadla Studna

4. Čínská hedvábná pohádka 

5. zpěvák skupiny Portless

6. ohňostroj 7. příjezd vlaku taženého lokomotivou Litovel

I přes překážky, které do cesty dnes již tradiční litovelské slavnosti  
Hanácké Benátky postavila zejména rekonstrukce náměstí, byla pro 
účastníky sobota 14. června dnem odpočinku a zábavy. Umístění hlav-
ního pódia před budovu Městského klubu se ukázalo jako dobrý nápad. 
Diváci pohodlně viděli i star celé slavnosti Marii Rottrovou, která na ná-
městí přilákala nejvíce lidí. Během dne se jich tu vystřídalo na dva tisíce.
Neméně velkou slavností byla souběžná oslava 100 let místní železnice, 
při níž po tři dny nejen starodávná parní lokomotiva Litovel křižovala 
trasy od Červenky po Mladeč i Senici a po celé krajině oznamovala svou 
přítomnost táhlým houkáním.
Vzhledem ke stále rostoucí atraktivitě slavností se už teď můžeme těšit, 
co nám přinesou příští rok.


