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Restaurátorská dílna 65 metrů nad zemí

Restaurátor Alan Doupal čistí vnější stranu kamenného zábradlí z visutého lešení.

Fouká. Dost. Jak by ne, jsme 
na věži. Zatímco já opatrnými 
pohyby po lešení instalovaném 
kolem ochozu radniční věže 
plním svého bobříka odvahy, 
Alan Doupal a Pavel Kašík se 
tady pohybují stejně jistě jako 
po dlažbě náměstí. Dlouhé dny 
strávené restaurováním zábra-
dlí v 65metrové výšce člověka 
ze zbytečného strachu vyléčí.

Dotýkat se minulosti
Štěteček, dláto, špachtle... Tím 
se ještě dnes restauruje roz-
sáhlé zábradlí po obvodu celé 
věže? „Při renovaci historických 
objektů by se práce měla dě-
lat tak jako dřív – ručně,“ říká 
Alan Doupal, restaurátor speci-
alizovaný na kamenické prvky  
a uměleckořemeslné práce. Své 
řemeslo už dělá třicet čtyři let 
a provází ho při něm respekt  
k minulosti a zájem o stopy čin-
nosti předků. 
„Při práci ctíme historii mate-
riálu. Někdo si třeba řekne: ,Co 
tady spravili? Vždyť je to tady 
křivé, tam probroušené...῾ Ale 
kdybychom všechno upravili do 
pravého úhlu, jako když to bylo 
nové, nepoznal by návštěvník, 
že tudy prošla historie, že na to 
sahalo hodně lidí,“ říká a do-
dává: „Po práci na ochozu nás 
na závěr celé rekonstrukce věže 
čeká ještě oprava kamenných 
schodů. Někdo by mohl přijít  
s tím, že se schody musí vyrov-
nat, aby už nebyly prošlapané. 
Takovou úpravou by se ale ztra-
tila jejich autenticita, historická 
stopa. To už by se rovnou mohly 
postavit nové.“

Trocha techniky aneb Jak na to
Poslední opravy proběhly před 
více než čtyřiceti lety. Na zá-
bradlí z maletínského pískovce 
se čas podepsal prasklinami, 
oddrolenými částmi, vrstvami 
prachu. Nejvíce zatížená je seve-
rozápadní strana věže. 
Co musí restaurátoři udělat pro 
to, aby hlodání pověstného zubu 
času zase na pár desítek let za-
bránili?
„Nejprve mechanicky odstraní-
me staré opravy, které už jsou 
poškozené,“ začíná restaurátor. 

„Potom místa pořádně vyčistí-
me a vlásečnicové praskliny za-
lijeme epoxidovou směsí.“
Následuje čištění kamene. Ne-
jen od prachu či případných 
lišejníků. Černé skvrny na sta-
rých pískovcových stavbách 
nepocházejí jen od špíny. Jsou 
to krusty vzniklé zaschnutím 
minerálů, které se působením 
deště dostaly na povrch kamene. 
Protože brání dýchání materiá-
lu, ten pod povrchem eroduje. 
Po aplikaci měkčicí čisticí látky 
se proto musí krusta odstranit.

Na zvětralý kámen se poté apli-
kuje látka, která zpevní zrna ma-
teriálu. 
Defekty či spáry se vyplní umě-
lým tmelem. Jakmile tmel vyzra-
je, může jej restaurátor obrousit 
do požadovaného tvaru. Aby 
doplněné místo splynulo s oko-
lím, je třeba na něm vytvořit ješ-
tě patinu.
Na závěr přichází hydrofobi-
zace. Při ní je na kámen nane-
sen prostředek, který odpuzuje 
vodu a brání tím erozi.

pokračování na str. 2
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Restaurátorská... (pokračování ze s. 1)

Jeden ze čtyř chrličů umístěných těsně 
pod ochozem věže. Takto zblízka jej nej-
spíš zase řadu let nikdo neuvidí.

hk

Dva muži na lešení
Pavel Kašík a Alan Doupal roz-
hodně neotálejí. Pronájem le-
šení je nákladný, proto nejprve 
provedou kompletní restauraci 
venkovní části zábradlí. Při prá-
ci do večera a někdy i o víken-
dech se to dá ve dvou stihnout 
za tři až čtyři týdny. Poté je čeká 
celá vnitřní část včetně madel  
s vyrytými, dnes už historický-
mi nápisy.
Práci na ochozu zakončí polo-
žením pískovcové dlažby, která 
se v současnosti nachází pouze 
v jeho severní části.
Dílo restaurátorů, kteří v mi-
nulosti pracovali i na Langově 
domě či knihovně, si budete 
moci prohlédnout už příští rok.

V Litovli jsou cyklisté vítáni
Turistické informační centrum 
Litovel nabízí nově zřízenou 
službu Cyklisté vítáni, která 
funguje pod záštitou společnosti 
Nadace Partnerství. 
V infocentru mají zájemci mož-
nost využít bezplatně zastřeše-
nou úschovnu kol i úschovnu 
zavazadel. TIC poskytuje také 
základní nářadí pro jednoduché 
opravy kol, nabízí aktuality a in-
formace o službách pro cyklisty, 
včetně cyklotras a tipů na výle-
ty. Úschovna kol je k dispozici 
v pracovní době informačního 
centra (pondělí–pátek v 8–17 
hod., sobota v 9–15 hod., od 
července do září i neděle v 9–13 
hod.) a kolo musí být vyzvednu-
to do skončení pracovní doby.
Další novinkou je služba 
úschovny zavazadel. Doba 
úschovy je jeden den a cena za 
uložení činí 30 Kč za kus (popla-
tek je splatný v době uložení). 
Zavazadlo musí být vyzvednuto 
v den jeho uložení do úschovny 
a je vydáno pouze na základě 
předložení úschovního lístku.
V informačním centru si také 
můžete zakoupit speciální cy-
lindrické vložky do zámků do 
„červených stojanů“ na kola za 

75 Kč. Tyto bezpečnostní sto-
jany naleznete v Litovli na ná-
městí Přemysla Otakara před 
restaurací Záložna, u autobuso-
vého nádraží, před poliklinikou 
a před knihovnou. Vaše kolo 
je v nich připoutáno železným 
okem, které je součástí stoja-
nu. Do něho zasunete svoji cy-
lindrickou vložku, zamknete  
a máte jistotu, že vám kolo ni-
kdo neukradne. Po odemknutí 
vložku vyjmete, odnesete s se-
bou a spokojeně odjedete na 
svém kole.
Příjemnou jízdu a pobyt s kolem 
v Litovli vám přeje  

Turistické informační centrum 
při Městském klubu Litovel.

Proběhlo další setkání Vísek
Dne 21. června proběhlo v Bec-
kovské Viesce, části obce Kočov-
ce na Slovensku, setkání Vísek, 
pořádané sdružením Viesky na 
Slovensku. Díky podpoře města 
Litovel se této akce mohla zú-
častnit i Víska u Litovle.

Na setkání se sjeli zástupci se-
dmnácti obcí jak ze Slovenska, 
tak z České republiky.
V příštím roce se setkání Vísek 
uskuteční ve slovenské obci Po-
važany, jejíž součástí je i původ-
ně samostatná Vieska.           red.

Pokračuje rekonstrukce náměstí
Stavební práce na rekonstruk-
ci náměstí úspěšně pokračují. 
Po archeologickém průzkumu 
kamenného mostu a základů 
pranýře se rozběhly naplno  
a náměstím hlučí stavební 
stroje, které kladou a zpevňují 
jednotlivé podkladové vrstvy.

V minulém čísle LN jsme čte-
náře informovali o objevení 
nejstaršího kamenného mostu 
na Moravě, našly se i základy 
pranýře. Budou turisté o těch-
to zajímavostech nějak infor-
mováni?
O tom, že na náměstí pranýř byl, 
a o jeho přibližném umístění se 
vědělo. Do projektu bylo zapra-
cováno jeho vyznačení. Prove-
deno bude z žulové, kruhové 
desky, která bude kopírovat zá-
klady pranýře a bude vsazena do 
dlažby. Na desce bude vytesán 
nápis připomínající umístění 
pranýře.
Že zde na náměstí je také ješ-
tě nejstarší kamenný most na 
Moravě, se nevědělo, a tudíž 
ani projekt s jeho zviditelněním 
nepočítal. Po jeho objevení jsme 
samozřejmě chtěli, aby tato turi-
stická zajímavost mohla být zvi-
ditelněna. Národní památkový 
ústav však nedoporučil vyznačit 
polohu toku Nečízu a základů 
původního mostu do povrchové 
úpravy dlažby. Jelikož most je 
více jak jeden metr pod dneš-
ním povrchem náměstí, je ne-
reálné, aby byl odkrytý, takže 
viditelný bude pouze zespodu, 
při plavbě po Nečízu v rámci 
Hanáckých Benátek. Nicméně 
po dokončení stavby počítáme 
s tím, že zde bude umístěna in-
formační tabule, která bude na 
most upozorňovat. 

Vraťme se však od historie  
k současnosti. Co nás, občany 
a návštěvníky Litovle, bude 
ještě čekat při této náročné re-
konstrukci?
V měsíci srpnu by se měla dláž-
dit první polovina náměstí. Poté 

přijde na řadu druhá půlka.
Práce budou probíhat tak, aby 
byl vždy přes náměstí umožněn 
průchod pro chodce i průjezd 
automobilů. Samozřejmě se 
může stát, že některý den ne-
budou chodníky kvůli dláždění 
průchozí v celé své délce. Ale 
vždy bude zajištěna a označena 
obchůzná trasa. 
Jestliže se nevyskytnou nějaké 
nepředvídané problémy, doda-
vatelská firma počítá s tím, že 
do konce letošního roku bude 
provedeno zadláždění celého 
náměstí i s chodníky. Na jaře 
příštího roku se doplní mobiliář 
(lavičky, světla, odpadkové koše 
apod.), veřejné osvětlení a zeleň. 
Nejpozději do 30. dubna roku 
2015, kdy je termín ukončení 
akce, by mělo být náměstí bez 
závad a nedodělků. 

Je pravda, že na nově rekon-
struovaném náměstí ubude 
parkovacích míst?
Už při přípravě projektu jsme 
řešili počet parkovacích míst. 
Někteří byli pro úplné vymístě-
ní automobilů, jiní se přikláněli  
k zachování možnosti vjezdu 
aut na náměstí. 
Po zkušenostech, které jsme 
převzali z Uničova či Šternber-
ka, jsme se nakonec rozhodli 
pro zachování možnosti parko-
vání na náměstí. Jsou zde banky, 
úřady, obchody, kam si občané 
potřebují zajet, a zákaz parko-
vání by byl stejně řešen mnoha 
výjimkami. 
V prostoru náměstí jsou tedy 
navrženy soustavy parkovacích 
stání, v návaznosti na jednotli-
vé komunikační větve. Celkem 
zde bude 67 parkovacích stání,  
z toho 4 pro vozidla osob se sní-
ženou schopností pohybu. Počet 
parkovacích stání lze dle vývoje 
dopravy a potřeb občanů navý-
šit, či naopak snížit. 
Po ukončení rekonstrukce se 
také počítá s úpravou placení 
parkovného. Návrh je prvních 
30 minut nezpoplatňovat.        pš

odhalení pranýře
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Vyneseno z radnice

70. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 19. června 2014
rada města Litovel
 schvaluje přijetí nabídky HBH 
projekt Brno, pobočka olomouc na 
zpracování a zajištění přípravných 
průzkumných a geodetických prací 
akce Litovel – lokalita Šargoun, 
most přes mlýnský potok na míst-
ní komunikaci a následně uzavření 
smlouvy o dílo. Současně rada 
města schvaluje přijetí nabídky 
mSS-projekt, s. r. o., Vsetín na zajiš-
tění projekční přípravy akce Litovel 
– most přes nečíz na místní komu-
nikaci ul. Komenského a následně 
uzavření smlouvy o dílo.
 schvaluje uzavření smlouvy  
o dílo na akci Výměna elektroroz-
vodů v bloku B budovy GJo v Litovli  
s firmou Kamil Jarmar z Litovle
 schvaluje uzavření smlouvy  
o dílo na realizaci akce Litovel – 
myslechovice, výsadba ovocných 
dřevin 2014 mezi městem Litovel  
a ing. Liborem Tandlerem
 schvaluje přijetí cenové nabídky 
na zakoupení a postavení montova-
ného objektu na hřišti v místní části 
chudobín.

35. zasedání zastupitelstva 
města, konané dne 26. června
Zastupitelstvo města Litovel
 schvaluje odprodej části pozem-
ku o výměře cca 252 m2, v k. ú. 
Víska, společnosti DSL fooD, s. r. o. 
s provozovnou ve Vísce za účelem 
přístavby provozního objektu
 neschvaluje počet členů Zastupi-
telstva města Litovel pro komunální 
volby a volební období 2014–2018 
v počtu 23 ani 21. V platnosti tak 
zůstává stávající počet členů, tj. 25.

71. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 10. července 2014
rada města Litovel
 schvaluje výběr zhotovitele  
a uzavření smlouvy o dílo mezi 
městem Litovel a Stavební firmou 
Vymětal, s. r. o. na realizaci projektu 
muzeum Litovel – rozšíření výstav-
ních ploch a zřízení depozitáře.

výběr redakce

Stíny Litovelska
 V době mezi 15. hodinou dne  
1. 7. a 7. hodinou dne 2. 7. odcizil 
dosud  neznámý pachatel v ulici 
revoluční v Litovli 40 m pozinkova-
ných okapových žlabů, dvě kolena  
a čtyři objímky na svody.
 V noci dne 4. 7. se dosud nezná-
mý pachatel po zničení signalizač-
ního zařízení vloupal do objektu 
stavebnin v Litovli.
 Dne 7. 7. ve 2 hodiny byla v olo-
moucké ulici v Litovli kontrolována 
řidička osobního motorového vozi-
dla, u níž bylo dechovou zkouškou 
zjištěno požití alkoholu.
 Dne 8. 7. v odpoledních hodinách 
došlo k vloupání do ZŠ na Vítězné 
ulici v Litovli.
 Dne 9. 7. v odpoledních hodinách 
odcizil dosud neznámý pachatel 
jízdní kolo uzamčené před super-
marketem Tesco v Litovli.

Policie ČR

Jako pravidelně ve druhém po-
loletí roku, i letos máme k dis-
pozici vyhodnocení výsledků 
třídění odpadu v Litovli a míst-
ních částech za rok 2013. Dobře 
zaběhnutý třídící systém bude 
brzy rozšířen o další možnosti, 
jak se dozvíte v příštích číslech.

Kontejnery na elektroodpad se 
již dobře zavedly. Loni do nich 
místní obyvatelé uložili 393 te-
levizorů, 160 monitorů a 2 770 
kg drobných elektrozařízení. 
Odpovědné třídění znamenalo 
dle studie společnosti Asekol 
významnou úsporu energie. 
Litovelané pomohli ušetřit 150 
MWh elektrické energie, 689 l 
vody nebo 6 395 l ropy. Produk-
ce skleníkových plynů tím byla 
snížena o 34,8 t CO2 ekv.

Třídění papíru, plastu, skla, 
kovů a nápojových kartonů je 
pro většinu obyvatel již přiroze-
ností. Do barevných kontejne-
rů, které má každý v dostupné 
vzdálenosti od svého obydlí, 
bylo v roce 2013 uloženo 1 336,5 
tun tohoto odpadu. Litovel tak 
jen tímto tříděním uspořila  
28 885 376 MJ energie a přispěla 
ke snížení emisí skleníkových 
plynů o dalších 1 199,8 tun.

A nezapomínejte, že nejen vel-
koobjemový a nebezpečný od-
pad lze ukládat do sběrného 
dvora v Cholinské ulici. 
Otevřeno je:
út, čt, pá: 9–12 a 12.30–16.30 
st 10.30–12 a 12.30–18 
so 8–12 a 12.30–14 hodin.
V pondělí je zavřeno.              red.

Jak třídí odpad Litovelané

Zdravotníkům šternberské, 
prostějovské i přerovské ne-
mocnice budou nově pomáhat 
při komunikaci s neslyšícími 
pacienty speciální tablety. Díky 
projektu Bezbariérové nemoc-
nice pro neslyšící mají k dispo-
zici tři speciální tablety, které 
umožňují tlumočení do znako-
vého jazyka on-line na dálku.
Komunikaci mezi pacientem  
a lékařem zprostředkuje za po-
moci přenosu obrazu tlumoč-
ník do znakové řeči.
„Profesionální tlumočník je  
v pražském centru k dispozici 
24 hodin denně. Může se hodit 
například při potřebě souhla-
su s operací. Zdravotník bude  
k neslyšícímu pacientovi mluvit 
a tlumočník, se kterým se spojí 
pomocí tabletu, to na displeji 
okamžitě přeloží do znakové-
ho jazyka,“ přibližuje novinku 
náměstkyně pro nelékařskou 
zdravotní péči Mgr. Jouklová.
Tyto nemocnice jsou označeny 
modrobílou nálepkou s nápisem 
Bezbariérová nemocnice pro 
neslyšící. Na nich je uvedeno, 
kde lze v areálu tablet najít.     hsz

Neslyšící 
v nemocnici

Olomoucká nezisková organi-
zace o. s. InternetPoradna.cz 
pokračuje i letos díky podpoře 
nadace Taťány Kuchařové a Ma-
gistrátu města Olomouce v po-
moci lidem starším 50 let, kteří 
mají potíže s dluhy. Pracovníci 
poradí klientům i v místě byd-
liště klientů.
„Skupina lidí nad 50 let je jed-
nou z nejohroženějších zadlu-
žením,“ říká Kristýna Skle-
nářová, sociální pracovnice 
Poradny, a dodává: „Jde většinou 
o klienty, kteří ztratili práci často  
v důsledku zdravotního ome-
zení, mají půjčky na své osobní 
potřeby, případně na to, aby po-
mohli svým dětem. Tyto závaz-
ky pak nejsou schopni plnit.“ 
Pracovníci Poradny se snaží 
hledat co nejefektivnější výcho-
disko ze složité situace klientů. 
„Velmi často je osobní bankrot 
jediným řešením. Hůře jsou na 
tom však lidé, kteří podmín-
ky osobního bankrotu nesplní.  

I těm se v Poradně snažíme po-
moci. Poradna poskytuje tuto 
službu bezplatně,“ doplňuje 
Sklenářová.

Pokud se i vy nacházíte ve slo-
žité situaci v důsledku zadlu-
žení nebo se zadlužení chcete 
vyhnout, neváhejte se obrátit na 
pracovníky Poradny na adrese 
Wurmova 7, Olomouc nebo na 
telefonním čísle 774 724 877. 
Více informací najdete také na 
webových stránkách www.in-
ternetporadna.cz.
Díky podpoře nadace mají pra-
covníci možnost dojet za klienty 
až do vzdálenosti 20 km od Olo-
mouce, tedy i do Litovle.
Poradnu mohou využít lidé se 
zdravotním znevýhodněním, 
dlouhodobě nemocní, senioři 
(lidé nad 50 let) a jejich blízcí. 
Pracovníci Poradny vzkazují 
klientům: „Ptejte se, braňte se. 
Má to smysl!“

InternetPoradna

Poradna při potížích s dluhy
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Život s bobry v Litovelském Pomoraví: Oploť strom, zachráníš bobra 
Bobr evropský, staronový oby-
vatel lužních lesů Litovelského 
Pomoraví, vyvolává mezi obča-
ny diskuzi, nezřídka emotivní. 
Podobně tomu bylo i na před-
nášce, kterou o bobrech v červ-
nu připravila Správa CHKO 
Litovelské Pomoraví.

Program péče o bobra
Na konci loňského roku byl mi-
nisterstvem životního prostředí 
schválen Program péče o bobra 
evropského v České republice. 
Jeho účelem je najít rovnováhu 
mezi zachováním tohoto chrá-
něného živočicha na našem 
území  a zároveň ochranou hos-
podářsky využité krajiny před 
škodami, které bobří aktivita 
někdy způsobuje. 
Tento program rozdělil ČR do 
tří zón. V nejmenší zóně A, kte-
rá zaujímá 1,2 % území republi-
ky, je bobr předmětem ochrany 
a zájmem je zachovat zde jeho 
přiměřenou populaci. Vedle  
Polabí, Českého lesa nebo Nivy 
Dyje je jedním z takových míst 
i Chráněná krajinná oblast Lito-
velské Pomoraví.
Proto je dobré z bobra znát víc 
než jen ohryzy stromů, někdy, 
pravda, i na vlastní zahradě.

Dějiny bobra na českém území
Skutečnost, že byl bobr hojně 
loven pro svou kvalitní kožešinu 
a maso (jako vodní živočich byl 
označen za rybu a konzumován 
i v době půstu), vedla k jeho 
prvnímu vyhubení již ve 30. le-
tech 18. století.
V 19. století došlo k pokusu  
o znovuobnovení bobří tradice 
– zejména Schwarzenbergové 
budovali na jihu Čech bobrovny, 
kde tato zvířata chovali uměle, 
za hospodářským účelem. Roz-
množení bobři se ale za povodní 
dostávali mimo kontrolované 
oblasti a v lidmi obhospodařo-
vané krajině narušovali norová-
ním hráze. Představy inženýra 
krajiny, jak bývá bobr nazýván, 
se však neslučovaly s přáními 
člověka, a tak byl ještě v 19. sto-
letí tento živočišný druh u nás 
vyhuben podruhé.
Podobné to bylo ve většině zemí 
Evropy.
Od 60. let 20. století se situace 
pozvolna mění. Západní země 
se začaly zajímat o obnovu bobří 
populace, a tak v tomto obdo-
bí připluli samovolně po Labi  
z Německa do Čech první jedin-
ci. Od 80. let se stěhovali další  
z Rakouska po řece Moravě.
O několik let dříve, než by po je-
jím proudu dorazili do Litovel-

ského Pomoraví sami, byli u nás 
bobři vysazeni uměle. V letech 
1991–92 jich bylo do lužních 
lesů CHKO vypuštěno 22.
V současné době se početní stav 
bobrů v Litovelském Pomoraví 
odhaduje na 220–250 kusů, na 
celé Moravě jich žije přes 2 300.

Jsou bobři skutečně přemnožení?
Říká se, že bobři u nás nemají 
přirozené nepřátele, a proto jsou 
přemnožení. Dospělí jedinci 
u nás sice přirozené nepřátele 
prakticky nemají (velkých še-
lem je velmi málo, lze uvažovat 
nanejvýš o zdivočelých psech), 
malá mláďata jsou na tom však 
nesrovnatelně hůře. 
V každém případě jsou ale bob-
ři, podobně jako mnohé jiné 
druhy, schopni efektivně regu-
lovat početnost svých popula-
cí sami,  a to díky teritorialitě. 
S teritoriálními boji se může 
setkat každý z nás i přímo ve 
městě, když si  nad jarem Litovel 
„rozparcelovávají“ mnozí pěvci, 
kteří se o teritorium někdy dost 
nevybíravě škorpí (pověstní jsou 
tím např. kosi). Podobně si i ka-
ždý bobří pár velmi tvrdě hájí 
teritorium. V případě průniku 
narušitele dochází k bitkám, při 
nichž neváhá použít ani svoje 
zuby. Odchyty bobrů v rámci 
výzkumu v CHKO před několi-
ka lety našly prakticky na všech 
jedincích jizvy – stopy po zu-
bech při teritoriálních střetech. 
Při zahuštěné populaci, kdy se 
bobři musejí intenzivně věnovat 
obraně teritoria, tak nemají moc 
času na vlastní reprodukci a vý-
chovu mláďat, proto produkce 
mláďat v takové populaci kle-
sá. Navíc mladí jedinci, kteří se  
v daném území díky obsazenos-
ti teritorií nemohou usadit, jsou 
nuceni putovat dále – až tam, 
kde teritoria nejsou a kde tedy 
budou mít klid. 
Díky tomu se areál rozšíření 
může zvětšit, ale populace se 
nezahušťuje. Teprve až se popu-
lace v původní lokalitě v důsled-
ku migrací nebo úhynů naředí 
natolik, že nedochází k častým 
teritoriálním střetům a bobři 
tak mají čas věnovat se výcho-
vě mláďat, jejich produkce zase 
vzroste.

Střet bobra a civilizace
Bobří rodina žije v noře, obvyk-
le zahloubené do břehu vodního 
toku či rybníka. Vchod do tako-
vého obydlí je pod vodní hla-
dinou, takže zvíře může opustit 
domov, aniž by bylo zpozorová-
no predátorem. 

Nora bývá dlouhá 4–5 m. Pokud 
si tedy bobr vybere z neznalosti 
k její stavbě např. 3 m širokou 
hráz, může ji provrtat skrz na-
skrz a dochází k úniku vody.
V případě, že je hladina ve vod-
ním toku příliš nízko, takže by 
vchod do nory nebyl pod vodou, 
pustí se bobři do stavby hráze, 
která řeku přehradí a hladinu 
zvýší.
Z lidského hlediska tato aktivita 
přináší riziko někdy nežádoucí-
ho rozlití vody do krajiny, nebo 
naopak omezení přítoku vody 
kupř. do rybníka, což může 
ohrozit rybí obsádku.
Ke svým stavbám i obživě vyu-
žívá bobr stromů a jejich větví. 
Nahlodané stromy mohou 
usychat. Je-li les komponován 
ze stejně starých dřevin právě  
v ideálním věku (velikosti) pro 
bobra (asi do 15 cm průmě-
ru), potom může kácet i velké 
plochy, stromek za stromkem. 
V přirozených porostech by 
k tomu nemohlo nikdy dojít, 
tam se malé stromky střídají  
s většími, na rozdíl od holosečně 
obnovovaných porostů. Krom 
toho se bobři někdy pustí i do 
stromů, jež lidé pěstují pro ovo-
ce či okrasu.

opatření
Ochrana hrází a vodních toků je 
v kompetenci správních orgánů. 
Řeší-li škody způsobené bobrem 
obyvatel Litovelského Pomoraví, 
jsou to většinou okousané či po-
kácené stromy.
Ti, kteří mají své zahrady v blíz-
kosti řeky, by své dřeviny měli 
chránit dostatečně pevným sa-
monosným pletivem, umístě-
ným alespoň do výšky 1 m, které 
nebude přímo na kmeni stromu, 
ale v určitém odstupu (aby bobr 
nevykousal kůru v okách pleti-
va). Je dobré tento válec pletiva 
dole zachytit drátěnými háčky 
do země, a v ideálním případě 
opatřit min. 3 kůly (viz obrá-
zek). Problematičtější může být 
realizace ochrany u nízko roz-
větvených stromků – i to však 
lze zkusit vymyslet (osobní kon-
zultací na místě samém).
 V případě plotu se vyplatí pro-
věřit napnutí pletiva u země, 
hodně problémů vyřeší pořád-
ná podezdívka pod plotem.  
V případě rozsáhlejších po-
zemků, kde hrozí větší škody, 
se vyplatí instalace elektrického 
ohradníku. Proti škodám pomá-
há i přítomnost ostrého psa na 
pozemku. 
Dojde-li k tomu, že bobr strom 
skácí, je vhodné nechat ho ležet 

na místě. Zvíře najde potravu na 
něm a nebude hned potřebovat 
skácet další kus. 
V případě, že na vašem pozem-
ku k neblahé události přece jen 
došlo, máte možnost žádat o ná-
hradu škody.                 hk, od
foto bobra na obálce: V. Kostkan

Náhrada škody
 majitel dřevin či polních plodin 
poškozených bobrem může žádat 
o náhradu škody podle zákona  
č. 115/2000 Sb., o poskytování ná-
hrad škod způsobených vybranými 
zvláště chráněnými živočichy.
 Škodu je třeba nahlásit do dvou 
dnů od jejího zjištění orgánu ochra-
ny přírody. Tím je v našem případě 
Správa cHKo Litovelské Pomoraví, 
sídlící v Husově ulici č. 5 v Litovli. 
Zde se obracejte na pana ondřeje 
Dočkala na tel. 585 344 157. Leží-li 
pozemek za hranicí cHKo, obraťte 
se na odbor životního prostře-
dí měÚ Litovel, Havlíčkova ulice  
č. 818 (P. Kurfürst, tel. 585 153 265 
nebo K. ambrož, tel. 585 153 261). 
mapu cHKo může poskytnout  
(i e-mailem) Správa cHKo.
 Pracovník Správy cHKo nebo 
měÚ následně provede místní šet-
ření rozsahu škody a sepíše o něm 
protokol.
 Protokol spolu s žádostí o náhra-
du škody zašle dotčená osoba na 
krajský úřad, který zajistí adekvátní 
kompenzaci. Konzultaci nad nále-
žitostmi žádosti může poskytnout 
Správa cHKo.

náčrt správně oploceného stromku

uchycení pletiva 3 nebo 4 kůly
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Vážení spoluobčané, 
obracíme se na Vás s žádostí  
o spolupráci při zpracování di-
gitálního povodňového plánu 
města Litovel.
Město Litovel se rozhodlo využít 
dotačního titulu z Operačního 
programu životního prostředí 
na zpracování digitálního po-
vodňového plánu města a ORP 
Litovel. Tuto zakázku pro město 
Litovel ve výběrovém řízení zís-
kala a zajišťuje společnost Vodo-
hospodářský rozvoj a výstavba 
a. s. Praha.

Nedílnou součástí tohoto plánu 
jsou i povodňové plány ohrože-
ných nemovitostí. Ty dle usta-
novení § 71 odst. 4 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změ-

ně některých zákonů (vodní zá-
kon), ve znění pozdějších před-
pisů, zpracovává jejich vlastník. 
Jde o nemovitosti, které se na-
cházejí v záplavovém území 
města Litovel a místních čás-
tí Víska, Tři Dvory, Chořelice, 
Rozvadovice, Unčovice a Březo-
vé. Dá se říci, že to jsou nemo-
vitosti, které byly zaplaveny při 
povodni v roce 1997. 
K usnadnění zpracování povod-
ňového plánu vlastníků ohrože-
ných nemovitostí byl vytvořen 
formulář, který je v elektronic-
ké podobě dostupný na www.
mestolitovel.cz, v tištěné podobě 
je k vyzvednutí na obou poda-
telnách MěÚ Litovel. Vyplněný 
formulář je možné zaslat elek-
tronicky na e-mailovou adresu: 

ohanka@vrv.cz, nebo osobně 
předat na podatelně MěÚ Lito-
vel, nám. Př. Otakara 778 a po-
datelně MěÚ Litovel, ul. Havlíč-
kova 818.

S ohledem na termín zpracování 
Digitálního povodňového plánu 
města Litovel, kterého jsou Vaše 
povodňové plány nemovitostí 
nedílnou součástí, Vás žádáme  
o zpracování a zaslání těchto 
formulářů do 22. 8. 2014.
Vámi poskytnuté údaje budou 
použity pouze pro databázi 
povodňových plánů vlastníků 
nemovitostí Digitálního po-
vodňového plánu města Litovel  
a mohou být využity pro komu-
nikaci při povodňových stavech. 
V případě nejasností nebo do-

tazů se prosím obracejte na níže 
uvedené kontakty:

Tomáš Oháňka, Vodohospodář-
ský rozvoj a výstavba, a.s. 
tel: 731 412 553
e-mail: ohanka@vrv.cz

Petr Grepl, MěÚ Litovel, krizové 
řízení, tajemník povodňové ko-
mise města Litovel
tel.: 585 153 118, 724 183 647 
e-mail: grepl@mestolitovel.cz

Vážení spoluobčané, děkujeme 
Vám za pomoc při zpracování 
povodňových plánů Vašich ne-
movitostí a Digitálního povod-
ňového plánu města Litovel.

Petr Grepl

Výzva občanům ze záplavového území v Litovli a místních částech

Další archeologické nálezy potvrdily pranýř i rozsah mostu

V minulém čísle jsme vás in-
formovali o výsledcích arche-
ologického průzkumu na ná-
městí. Koncem června došlo 
k několika doplňujícím obje-
vům.

Pranýř
O tom, že na náměstí stával pra-
nýř, se vědělo, známa byla i jeho 
přibližná poloha. Jeho přesné 
umístění určily základy, které 
byly vykopány v průběhu prací 
na jižní straně náměstí.
Odhalen byl ovál o rozměrech 
2,9 x 2,5 m, sestávající ze zdiva 
mocného asi 20 cm a složeného 
ze dvou vrstev kamenů. Mezi 
uspořádanými bloky pískov-
ce uprostřed byl kdysi vsazen 
sloup, nejspíš také kamenný. 
Vznik této stavby je datován do 
raného novověku, spočívala to-
tiž na středověkých kulturních 
vrstvách z 15. století. O pozici 
staršího pranýře, předchůdce 
toho, který byl nalezen, se mů-
žeme dohadovat. Je možné, že 
jeho základy se nacházejí pod 
další vrstvou na témže místě.

Litovelský 
pranýř stá-
val až do 
19. století 
(údajně do 
roku 1817)  
p ř i b l i ž -
ně 13 m 
od vstupu 
do Nečí-
zu, v ose 
r o z h r a n í 
cukrárny a 
Komerční 
banky. Za-
chycen je 

na kresbě  
v díle Donata Ulricha Geschich-
te der Stadt Littau. Na oprave-
ném náměstí bude jeho umístě-
ní vyznačeno v dlažbě.
Pranýře sloužily v období stře-
dověku a raného novověku  
k potrestání občanů za lehčí pře-
činy a nepoctivé jednání. Do-
tyčný zde byl po určitou dobu 
připoután a vystaven veřejné 
hanbě, někdy zde na něm byl 
vykonán i tělesný trest. 
Ve druhé polovině 18. století 
se v souvislosti s reorganizací 
trestního práva, jehož uplat-
ňováním byly namísto správců 
města pověřeny soudy, od uží-
vání pranýřů postupně upustilo. 
Sám Donat Ulrich uvádí, že ani 
litovelský pranýř už nesloužil  
v posledních letech k trestání 
provinilců, ale jako lavice zeli-
nářek.

most přes nečíz
Jen na pár dní byl odhalen most 
přes Nečíz, nejstarší kamenný 
most na Moravě, který – skryt 
pod dlažbou – pomáhá lidem 
překročit řeku nejpozději od  

15. století. Zbývající část ob-
jektu, již měli archeologové 
možnost prozkoumat koncem 
června, ukazuje, že jde o velmi 
důkladnou stavbu.
Most je tvořen jediným oblou-
kem, neboť koryto Nečízu je po-
měrně úzké. Široký je však nato-
lik, že po něm mohly pohodlně 
projet dva povozy vedle sebe. 
O vyznačení místa, kde se most 
vyskytuje, v dlažbě, se zatím ne-
uvažuje. Při plavbě po Nečízu 
pod náměstím lze ale v klenbě 
část vytvářející most dobře ro-
zeznat.
Nalezený most je tedy nejstarší 
součástí zaklenutí Nečízu. To 
vznikalo postupně v průběhu 
následujících staletí. Roku 1856 
bylo završeno vytvořením sou-
časného přístupu k řece před 
radnicí. Paralelní přístup na 
druhé straně náměstí byl zru-
šen na samém konci 19. století,  
v době, kdy se starý hostinec 
přestavoval na Německý dům 
(dnešní Městský klub).

Další nálezy
Pomocí detektoru kovů byla 
na náměstí 
nalezena že-
lezná seke-
ra, která má 
stejný tvar 
jako velko-
m o r a v s k é 
b r a d at i c e . 
Zda jde sku-
tečně o ten-
to nástroj, 
užívaný pře-
vážně velko-
moravskými 
b o j ov n í k y  
v 9. století, 

je však třeba ještě ověřit. Pokud 
se předpoklad potvrdí, šlo by na 
území dnešního historického já-
dra Litovle o unikátní objev, ne-
boť tak staré nálezy – a kultur-
ní vrstvy vůbec – nám z těchto 
míst dosud chybí. Jak se takový 
předmět na náměstí dostal, lze 
vysvětlit jedině tím, že sem byl 
náhodně přemístěn z jiného, ne 
příliš vzdáleného místa.
Díky detektoru kovu archeolo-
gové narazili i na několik dal-
ších drobných předmětů, napří-
klad olověnou plombu, patrně 
ze sukna, pocházející z Prahy 
a časově náležející do průběhu 
1. poloviny 19. století. Nechybí 
ani několik drobných mincí, je-
jichž stáří je předmětem dalšího 
výzkumu, či fragment zdobené 
přezky z 15. století, vyrobené  
z barevného kovu.
Tento druh nálezů doplňuje 
naše znalosti o úrovni hmotné 
kultury předků, je to nesmírně 
cenný historický doklad.
Další nálezy a objevy očekávají 
archeologové na podzim, kdy 
bude proveden výzkum na dru-
hé polovině náměstí.                 hk

Most přes Nečíz byl odhalen jen na několik týdnů.

Z pranýře se dochovala poměrně malá část základového zdiva.
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Ze společnosti

Byli oddáni
v měsíci červenci
Gabriela Homoláková z moravičan a Patrik Koukol  
z Loštic
markéta Vybíralová a Zbyněk Kaluža z olomouce
Terezie Damovská z Kluzova a Petr Přikryl z Haňovic

Odešli
v době od 21. června do 18. července
Ludmila Jarošová z Litovle (57 let)
františek Šmoldas z Hradečné (70 let)
olga Kovaříková z Červenky (74 let)
Pavel remza z Litovle (55 let)
Vlastimil mazánek z nasobůrek (88 let)
Jaroslav Koťátko z Červenky (92 let)
františek Látal z Litovle (65 let)
antonín Kašpar z Haňovic (87 let)
Jan Skýva z Řimic (81 let)
marta Horáková z Bílska (89 let)
marie Šmoldasová z měrotína (76 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Hlubinka a Hrandop.

Inzerce

Kadeřnictví a kosmetika Dagmar Konečná se sídlem 
Vítězná 104, Litovel nabízí k pronájmu samostat-
nou místnost vhodnou k podnikání. Prostor 
dosud sloužil jako provozovna masérství. cena za 
nájem a energie činí 3 500 Kč.
Kontakt: 728 306 268 (případně přímo na provozov-
ně kadeřnictví a kosmetiky)

inZerce

 

kompletní servis autoskel 
čištění interiérů, renovace laků  

leštění světlometů 
 

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

Každá ulice má svého strážníka

vedení Městské policie Litovel
mgr. Lubomír Broza
velitel broza@mestolitovel.cz Jiří forst

zástupce velitele mp@mestolitovel.cz

ulice a místní části ve správě strážníků
Litovel

oldřich Příkopa
Leoš rozsypal

B. němcové, Dukelská, Javoříčská, Karla Sedláka, Kostelní, Koupaliště, Králova, 
Kysucká, Lidická, Loštická, mlýnská, náměstí Svobody, revoluční, Staroměstské 
náměstí, Šerhovní, Uničovská, Vlašímova, Zahradní

radek coufal
františek Bartošek

Červenská, Gemerská, Hrnčířská, Kollárova, Kosmonautů, nová, novosady, 
Pavlínka, Polní, rybníček, Sadová, Severní, Sušilova, Vítězná, Wolkerova,  
Žerotínova

Zdeněk medek
ondřej Greguš

Bezručova, ČS armády, Husova, Jiráskova, Jungmannova, Lesní zátiší, Lužní, 
masarykova, Poděbradova, revúcká, Sochova, Studentů, Šafaříkova, Šembe-
rova, Šmakalova, Švermova, Třebízského

Jan Grunt
Ludvík opletal

Čihadlo, Družstevní, Gustava frištenského, Havlíčkova, cholinská, Komárov, 
Komenského, nábřežní, nádražní, náměstí Přemysla otakara, nasobůrská, 
olomoucká, Palackého, Příčná, Smyčkova, Svatoplukova, Šargounská, Štefáni-
kova, Vodní

místní části
Zdeněk medek Unčovice Jan Grunt nasobůrky

oldřich Příkopa chořelice
rozvadovice Ludvík opletal nová Ves

Savín

radek coufal Tři Dvory ondřej Greguš Víska
Březové

františek Bartošek chudobín Leoš rozsypal myslechovice

Každá ulice a místní část má konkrétního 
strážníka nebo strážníky, kteří odpovídají za 
stav veřejného pořádku v jednotlivých loka-
litách. Při řešení dlouhodobých záležitostí 
se proto obracejte přímo na ně.
Volat můžete na telefonní číslo 585 341 568 
nebo 602 133 721. Jsou to čísla na služebnu 
Městské policie Litovel (sídlící v ulici Ha-
vlíčkově č. 818). Pokud příslušný strážník 

nemá právě službu, bude mu vzkaz předán 
a v nejbližším možném termínu se s Vámi 
spojí.
V případě bezprostředního ohrožení života, 
zdraví, majetku nebo veřejného pořádku, 
kdy zákrok strážníků městské policie nesne-
se odklad, volejte Městskou policii Litovel 
na tel. čísle 585 341 568 nebo 602 133 721.

Městká policie Litovel

inZerce
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Pomník sovětského letce připomíná konec druhé světové války

V dubnu byl díky dotaci od Olomoucké-
ho kraje zrestaurován pomník padlého 
sovětského letce na Komárově v Litovli. 
Jaký je ale příběh kamenného artefaktu, k 
němuž se kdysi konávaly lampionové prů-
vody, kdo byl onen voják? Zeptali jsme se 
historika pana Lubomíra Šika a dostalo se 
nám informací nejen o pomníku, ale také 
o tom, jak vypadal konec 2. světové války 
v Litovli.

5. května
V posledních dnech 2. světové války se už 
fronta přiblížila k městu, byla slyšet střelba. 
V sobotu 5. května se evakuovala četnická 
stanice a město obsadilo frontové vojsko. 
Velitelství skupiny armád generála Schör-
nera se usadilo v gymnáziu a velitel němec-
kého dělostřelectva se svým štábem ve vile 
Eduarda Brosingera v Javoříčské ulici 366. 
Na náměstí i v postranních ulicích bylo plno 
vojenských vozidel. Komisař Mekiska ne-
chal zničit evidenci obyvatel i část městské-
ho archivu a v nastalém zmatku se vytratil 
z města. 
Vyhlášen byl výjimečný stav a zakázáno vy-
cházení z domu od 20.30 do 5 hodin ráno. 
Do toho se ústně šířily zprávy o tragédii  
v Javoříčku. Muži nad patnáct let byli ko-
mandováni na noční civilní hlídky u křižo-
vatek a mostů. 
Ve městě život ustal, řemeslnické dílny za-
stavily práci, zabedňovaly se výklady obcho-
dů a okna domů, lidé si kopali v zahradách 
kryty, spávali ve sklepích. Frontová linie 
přicházela od severu, kde došlo k několika 
šarvátkám mezi ustupujícími Němci a před-
vojem sovětských vojsk. 

6. května
Již v neděli 6. května večer začala ruská dělo-
střelecká palba na Pňovice. Jedenáct občanů 
zahynulo a další byli zraněni. Ráno se přesu-
nula palba na Střelice, kde o život přišlo šest 
občanů. Obě obce byly dva dny uprostřed 
dělostřelecké palby a značně poškozeny.  
V bojích padlo padesát Němců a stejně tolik 
rudoarmějců. 

7. května
Celý den 7. května bylo slyšet dělostřelbu. 

Později se nad městem objevila dvě ruská 
letadla, prudce ostřelovaná německými fla-
ky (FlaK byl protiletadlový kanón užívaný 
německými nacisty; pozn. red.). Když bylo 
jedno z nich zasaženo, rozevřela se pod ním 
bílá kopule padáku. Němci po parašutistovi 
stříleli, ale ztratil se za stromy a vzápětí se 
od Komárova ozval výbuch zříceného stro-
je. 
Při ústupu Němci podminovali litovelské 
mosty a chystali se je vyhodit do vzduchu. 
Za velitelem pyrotechniků se proto odebrala 
deputace města v čele s bývalým starostou 
Horákem a žádala, aby byly mosty a hydro-
centrála zachovány. Podařilo se zachránit 
starodávný most svatojánský a hydrocentrá-
lu, ale nic víc. V podvečer 7. května kolem 
šesté hodiny Němci vyhodili do vzduchu 
železniční mosty za loukou na Komárově  
a přes Zámeckou Moravu na Starém městě. 

8. května
V úterý 8. května stále městem ustupovala 
německá armáda. Pekař Staněk dostal roz-
kaz upéci pro ni ještě dopoledne dvě stovky 
štryclí chleba. Obchody už byly zavřené, uli-
ce prázdné. 
K večeru se celé Olomoucké předměstí 
otřáslo, když vyletěly do vzduchu dva sil-
niční mosty na Dukelské ulici (přes Zámec-
kou Moravu u Wirzingerů a přes Příkopu  
u mlýna) a dřevěný most při vjezdu do měs-
ta na ulici Palackého u Nábřeží. V celé uli-
ci Palackého to odnesla nezabedněná okna  
a výklady, kde tlak vzduchu nevydržely ani 
plechové rolety. 
9. května
Ve středu 9. května, krátce po půlnoci, pro-
nikly do Litovle od Tří Dvorů a od Olomou-
ce jednotky IV. armády Jeremenkovy. Sotva 
se rozednilo, rozšířila se zpráva, že je po 
válce. 
Dopoledne projíždělo městem ruské voza-
tajstvo, ulice se zaplnily lidmi s trikolórami. 
Bývalí čeští vojáci a strážníci vytáhli staré 
uniformy, na domech se objevily českoslo-
venské prapory. Dřevěný most u Nábřeží se 
pod dohledem ruských ženistů provizorně 

opravoval. Obdivoval jsem zručnost vojáka, 
který jedinou ranou palice zarážel dvaceti-
centimetrové hřebíky. 
Odklízely se střepy z chodníků, odstraňo-
valy německé nápisy a firmy. V tiskárně  
u Rohlederů vytiskli satirické „parte“  
k úmrtí Velkoněmecké říše, knihař Lakomý 
vyráběl československé praporky. 

Po osvobození
Radost z osvobození byla provázena projevy 
pomsty vůči těm Němcům a kolaborantům, 
kteří nestačili utéct. Rychle se zorganizovali 
revoluční gardisté a s přeháněnou brutalitou 
je vodili ulicemi s hákovými kříži namalo-
vanými vápnem na zádech. Museli opravo-
vat rozbité mosty, uklízet trosky, dozorci je 
přitom tloukli a shazovali do vody. Brutalita 
byla reakcí a pomstou za minulou bezmoc-
nost a ponížení. 
Nešlo o potrestání viny konkrétních němec-
kých občanů, nejvýše za prospěchářství, kte-
ré je na počátku Protektorátu postavilo na 
nesprávnou stranu. Popravdě řečeno, přáli 
jsme jim to a nezabývali se pozdějšími úva-
hami o kolektivní vině.

Sovětský letec
V kapli sv. Jiří u kostela byla vystavena mrt-
vola sovětského letce Tabačnikova, pilota 
sestřeleného letadla. Co se stalo s druhým 
letcem, který vyskočil padákem, nikdo ne-
věděl. Říkalo se, že se dostal podél Moravy 
do Březového a zde v nějakém bunkru zů-
stal do příchodu Rudé armády. Ta jej pak 
prý zraněného a s popáleninami odvezla do 
vojenské nemocnice. Objektivní informace 
ale nebyly zjištěny ani v dalších letech. 
Pilot Isaj Iljič Tabačnikov byl později po-
hřben ve zvláštním hrobě na hřbitově sovět-
ské armády v Olomouci. V místech, kde se 
letadlo zřítilo, vybudoval MNV roku 1948 
památník. 
V letech 1955 a 1975 psalo město do Tabač-
nikovova údajného bydliště Kremenčugu na 
Ukrajině. V odpovědi se však uvádí, že ob-
čan tohoto jména tam není znám.        lš a red.

sestřelený letec Isaj Iljič Tabačnikov

Na památníku připomíná událost český a ruský nápis. 
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Stalo se v Litovli
 Před 750 lety, v době založení města, probí-
hala všude kolem agrární revoluce, sedláci za-
váděli trojpolní systém. Zásadním způsobem se 
modernizovalo zemědělské nářadí, používal se 
železný pluh aj. To spolu s klimatickými podmín-
kami umožnilo troj až čtyřnásobný výnos oproti 
výsevu. Bylo v průměru tepleji, termín počátku 
žní v těchto letech byl o 10 dní dříve než nyní.
 Roku 1564 albrecht z Boskovic potvrdil  
v Litovli 15 cechů, z nichž nejpřednější byli 
soukeníci, pak pláteníci a hrnčíři. Soukeníci vy-
ráběli výrobky z vlny, pláteníci ze lnu. Ve městě 
bylo v té době 26 soukenických mistrů a 21 tkal-
ců. K soukeníkům patřil i bohatý Lorenz Lang, ce-
chovním domem byla dnešní budova knihovny. 
Soukenictví a tkalcovství bylo nejrozšířenějším 
řemeslem až do 18. století. Do roku 1734 pak  
v důsledku zavádění mechanických stavů klesl 
jejich počet na 5 soukeníků, 36 domácích tkalců 
a 6 mesulánů (výrobců hrubších vlněných látek).
 26. 8. 1904 vypukl požár v Poděbradově 
ulici, ale podařilo  se jej včas uhasit. noviny píší, 
že z požáru mohla být tragédie, neboť všechny  
domy v této ulici jsou kryty šindelem. Teprve  
20. století změnilo vzhled litovelských ulic.
 1. 8. 1914 uveřejnily Litovelské noviny Sel-
ská stráž ultimátum Srbsku a po jeho odmítnu-
tí i vyhlášení války. Vyhlášen byl výjimečný 
stav. Další číslo Selské stráže z 8. 8. bylo nejprve 
konfiskováno, od 15. 8. zaplňují větší část novin 
úřední zprávy z bojiště, proložené bílými místy 
s textem „zabaveno“. Pak zde byly informace  
o „nesvědomitém zdražování potravin“. noviny 
omezily rozsah ze 4 na 3 listy.
 1. 8. 1914 byl zahájen provoz na soukromé 
železniční trati Litovel – Senice s odbočkou 
do mladče. Počátky stavby sahají do roku 1908. 
Klikatost trati svědčí o obtížích spojených s vyku-
pováním pozemků. Svoji roli sehrál i strach z ne-
známého dopravního prostředku. Současně byla 
postavena i železniční vlečka do pivovaru, která 
velmi usnadnila obchod, zejména při válečném 
nedostatku koní a formanů. Trať z Červenky do 
Litovle (k nádraží u Papcelu) byla otevřena už 
roku 1886. iniciátory byli občané choliny a lito-
velský cukrovar.
 V srpnu 1944 se ve městě ubytovalo na 
4 000 německých vojáků. Bydleli po sou-
kromých domech i v provizorních barácích za  
městem. Byli to převážně arméni, Ukrajinci, ně-
mecké bylo jen velení. U nádraží Litovel pivovar 
se budovalo velké skladiště pro vojenský ženijní 
materiál evakuovaný z východu. Zvláštní nádraž-
ní vlečka plná nákladních vagónů se táhla až  
k nasobůrkám. 
Koncem roku už táhly přes Litovel kolony zajatců 
a uprchlíků, po nich pak ustupující vojenské jed-
notky. Vojáci byli ubytováni ve školách, restaura-
cích i soukromých domech. muži starší 15 let se 
povinně střídali při požárních a protiletadlových 
hlídkách na ochozu radniční věže.                    L. Šik

Vzpomínka na varhaníka Vlastimila Mazánka
Za klávesami varhan v kostele sv. Marka 
strávil téměř 70 let. V neděli 6. července  
odešel na věčnost nejdéle hrající varhaník 
v historii našeho města.

Dětství
Vlastimil Mazánek se narodil 1. března 1926 
v Nasobůrkách. V sedmi letech začal hrát 
na housle, ve dvanácti se přidaly varhany  
a dechové nástroje jako trubka, baskřídlov-
ka nebo pozoun. Hudbu studoval u bývalé-
ho ředitele litovelské hudební školy Aloise 
Holoubka. 
Ve svém rukopisném životopise na něj 
vzpomíná takto: „Pan Holoubek na popud 
samého Leoše Janáčka přišel do národnost-
ně smíšené Litovle, aby zde posílil český kul-
turní život. Proto v Litovli založil studentský 
sbor a orchestr, jakož i smyčcové kvarteto, 
se kterými pořádal v Litovli a blízkém okolí 
veřejná vystoupení. Tak jsem získal příleži-
tost působit ve výše uvedených hudebních 
tělesech.‘‘

Dospělost
Po válce, během které byl nasazen na práce 
v zemědělství u rumunského Němce, vy-
studoval Státní konzervatoř v Brně. Roku 
1950 složil učitelské zkoušky z oboru sólo-
vý i sborový zpěv, hra na varhany a řízení 
orchestru, o tři roky později přidal i státní 
zkoušku ze hry na klavír. 
Namísto povolání učitele hudby ho však 
čekala nejprve vojna, kde byl přiřazen k 
pracovně technickému praporu (PTP) a ná-
sledně k vojenské hudbě v Hranicích, a poté 
velké rozčarování. 
„Vzhledem k tomu, že jsem byl současně 
veden jako varhaník v kostele sv. Marka  
v Litovli, nevyhovoval jsem politicky (teh-
dy bylo nepřijatelné, aby křesťansky orien-
tovaný člověk mohl vychovávat mládež), 
a proto tehdejší ONV v Litovli s možností 
vyučovat nevyslovilo souhlas,‘‘ uvádí pan 
Mazánek ve svých vzpomínkách.
Jediná práce, kterou tehdy mohl otec dvou, 
později tří dětí vykonávat, bylo místo pro-
davače ve stavebninách. U toho však zůstat 
nechtěl. 

Roku 1958 se proto pustil do dálkového stu-
dia ekonomické školy. Po maturitě r. 1962 
začal pracovat na ústředí lidového spotřeb-
ního družstva Jednota v Litovli a později 
v Olomouci. Jeho specializací byla tvorba 
maloobchodních a velkoobchodních cen.
V březnu roku 1986 odešel do důchodu jako 
vedoucí kontroly Krajského svazu spotřeb-
ních družstev v Ostravě.

Varhany
„Na varhany jsem začal hrát na počátku roku 
1942 ve svém farním kostele u sv. Františka 
v Chudobíně. Od 1. července 1945 jsem byl 
přijat jako varhaník kostela sv. Marka v Li-
tovli. Netušil jsem, že mi Pán Bůh dopřeje 
hrát téměř 70 let,‘‘ vzpomínal Vlastimil Ma-
zánek, který kvůli zdraví opustil litovelské 
varhany teprve před rokem.
Díky svým znalostem, získaným během stu-
dia na brněnské konzervatoři, opravoval po 
všechna léta svého působení tento varhaník 
nástroj nejen v kostele sv. Marka, ale i v dal-
ších obcích – na Července, v Rozvadovicích, 
Bílé Lhotě, Pňovicích či Měrotíně.
„Zachránil jsem i varhany z poutního kos-
tela sv. Anny ze Staré Vody u Libavé, které 
jsem po válce na voze taženém kravami do-
vezl do kostela sv. Filipa a Jakuba v Litovli, 
kde dodnes spolehlivě hrají,‘‘ uvedl ve svých 
vzpomínkách.

Život Vlastimila Mazánka se završil v 88 le-
tech. Člověk však neumírá, dokud je příto-
men v mysli těch, kteří ho milují. Tak jako 
hudba překoná svého autora, tak i naše exis-
tence překoná nás samotné.          hk

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

inZerce
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Kniha na tento měsíc

Stíny horkého léta / Bronwyn Parry

Zprávy ze Seniorklubu Litovel

Litovelské ulice

HAVLÍČKOVA  
Havlíčkova ulice nese jméno českého básníka, 
novináře, politika a spisovatele Karla Havlíčka 
(30. 10. 1821 Borová u Přibyslavi – 29. 7. 1856 
Praha), který podepisoval své články s přídom-
kem Borovský podle svého rodiště. Po studiu 
na gymnáziu v německém (dnes Havlíčkově) 
Brodě a pobytu v rusku se stal redaktorem 
Pražských novin. V roce 1846 založil národní 
noviny, které byly kvůli kritice vlády několikrát 
zakázány. V roce 1848 byl zvolen poslancem 
říšského sněmu. K. H. Borovský je považován za 
zakladatele české politické žurnalistiky, satiry  
a literární kritiky. celý život bojoval proti abso-
lutismu a politice rakousko-uherské vlády, díky 
čemuž si získal sympatie českého lidu. 

Ulice Havlíčkova se nachází v historickém já-
dru města, její existence tedy spadá hluboko 
do minulosti. nejstarším doloženým názvem 
je Langegasse (Dlouhá). V roce 1834 bylo na 
indikační skice stabilního katastru zazname-
náno rozdělení této opravdu dlouhé ulice do 
čtyř částí pod čtyřmi názvy (Dřevěná, Poštovní, 
Horní, Dolní). Ty se v roce prvního úředního 
schválení názvů ulic (1893) po dvou na západě 
a po dvou na východě sloučily, a vytvořily tak 
dvě ulice nesoucí jména rakouských politiků 
19. století (Schmerlingova, Herbstova). V roce 
1900 navrhla místopisná komise v čele s dr. 
Janem Smyčkou ulice sloučit v jednu a nazvat 
ji po osobnosti českého národa Havlíčkovou. od 
tohoto roku přerušila kontinuitu názvu pouze  
2. světová válka, kdy se užívaly dva starší názvy, 
i když pro jiné části ulice.

Proměny názvu: 
Langegasse 
 západní část ulice: 
Holzgasse (Dřevěná) – od Prašné věže po tehdej-
ší ulici Poštovní (dnešní Boskovicovu) 
Postgasse (Poštovní) – část od dnešní Boskovico-
vy po ulici 1. máje, tato část tehdy byla součástí 
dnešní Boskovicovy, tehdy Poštovní ulice
východní část ulice:
Oberegasse (Horní) – pokračovala za křižovat-
kou s ulicí 1. máje až po dnešní Poděbradovu ulici 
Niedergasse (Dolní; dříve snad Křížová) – po 
dnešní Jungmannovu ulici (to vše od r. 1834)
 západní část ulice – Schmerlinggasse (spoje-
ná Holzgasse a část Postgasse) a východní část 
ulice – Herbstgasse (spojená Oberegasse a Nie-
dergasse); stav od roku 1893
 všechny části spojeny v Havlíčkovu (1900)
 západní část Untere Gasse (Dolní), dřívější 
Schmerlinggasse, a východní část Obere Gasse 
(Horní), dřívější Herbstgasse (1940)
 opět spojena celá ulice v Havlíčkovu (1945) 

ivana Kubíčková

 

Knihovna Haňovice
 knihovnice: Božena Přidalová
 otvírací doba: pondělí a středa 16.30 až 
17.30 hodin

Místní knihovna v Haňovicích se nachází  
v  1. poschodí kulturního domu. V současné 
době je zde přes 3 100 titulů. Obec nakupu-
je knihy prostřednictvím Knihovny města 
Olomouce, což je přibližně 30 titulů ročně. 
Městská knihovna Litovel navíc obměňuje 
knížky třikrát ročně z výměnného fondu.
Do knihovny chodí 44 aktivních čtenářů,  
z toho 31 dospělých a 13 dětí. Ve spoluprá-
ci s místní školou a školkou děti zveme do 
knihovny v rámci výuky a při výročí spi-
sovatelů. Proto se v současné době děti do 

knihovny hlásí, z čehož máme velkou ra-
dost. 
Najdete u nás knížky různých žánrů. Řekla 
bych, že každý čtenář má svého oblíbeného 
spisovatele, po kterém se ptá. U dětí vítězí 
Deník malého poseroutky od Jeffa Kinney-
ho a u dospělých je velmi oblíbená Mary Hi-
ggins Clarková, např. se svými tituly Tento-
krát naposledy, Na viděnou, Vražda v bílém 
a dalšími. 

Čtenářům bych chtěla představit knihu Stí-
ny horkého léta od Bronwyn Parryové, která 
se právě hodí do parného léta na dovolenou.
Hlavní představitelka, strážkyně národního 
parku Jo Lockwoodová, pracuje v australské 
divočině a je zde šťastná, dokud neobjeví 
tělo mladého mrtvého muže. Vyšetřování se 
ujme Nick, který dokáže tak dobře operovat 
v utajení, že ani jeho kolegové netuší, na čí 
straně stojí. Zpočátku jednoduchý případ se 
začíná komplikovat. Ale to již zjistíte sami,  
pokud si knížku přečtete. 
V knížce je také hezky popsaná australská 
příroda.  

Božena Přidalová

Jsou prázdniny a doba dovolených, tak i Se-
niorklub jakoby odpočívá a nabírá síly do 
dalšího pololetí. 
V měsíci červnu byl úspěšný zájezd do Telče 
a méně úspěšný cyklovýlet do Litovelského 
Pomoraví. Počasí nás opět vypeklo. I když se 
nakonec ve středu 25. 6. odpoledne vyčasilo, 
většina se nechala od účasti odradit, a tak 
výlet absolvovalo jen pár odvážných. Snad 
nám bude počasí přát na začátku podzimu, 
kdy je na 3. 9. připraven výlet směr Nová Ves 
– Mladeč – Nové Zámky.
V prázdninových měsících je možno využít 
početných akcí Městského klubu. 
My připravujeme první pěší výlet na hanác-
ký Mont Blanc – Velký Kosíř. Odjezd odváž-
ných turistů je ve středu 20. srpna v 8.17 ho-
din ze stanice Litovel předměstí směrem na 
Senici na Hané. V cílové zastávce Kaple by 

měl být vláček v 9.27 hodin. Tam začíná pěší 
túra na Velký Kosíř v délce kolem 4,5 kilo-
metru. Věříme, že bude nádherný výhled  
z rozhledny až na Praděd a Jeseníky. Zpáteč-
ní cesta povede do Slatinic, je dlouhá kolem 
5,5 kilometru. Odjezd domů je ve 14.40 ho-
din. Jde o středně náročnou pěší turistiku  
a pro nás první pokusný výlet, který jednak 
ukáže zájem seniorů o tento typ akcí, jed-
nak prověří síly pro další, třeba i náročnější 
putování.
Kdo by chtěl vědět, co připravujeme na  
2. pololetí tohoto roku, má možnost si pro-
hlédnout návrh rámcového plánu činnosti 
na webových stránkách města nebo v naší 
skříňce na Husově ulici. 
Přejeme krásné letní počasí, dobrou pohodu 
a těšíme se na vaši účast na akcích našeho 
Seniorklubu Litovel.                                        hj

Senioři v Sobáčově jsou také aktivní
Ve středu 18. června se v odpoledních hodi-
nách konalo setkání seniorů obce Sobáčov 
v místní hospůdce U Pily. Připravili jej akti-
visté z řad důchodců ve spolupráci s Obec-
ním úřadem Mladeč, honební společností  
a sponzory, kteří setkání finančně a materi-
álně zabezpečili.
Kromě občerstvení byl podáván guláš z di-
vočáka. Ke zpestření programu se uskuteč-
nila tombola s hodnotnými cenami. Pěkné 
prostředí k posezení se vzornou obsluhou 

zabezpečila majitelka hospůdky paní Jana 
Knéblová. K dobré pohodě, poslechu i tanci 
přispěly dvě kapely.
Setkání se zúčastnil i starosta obce Ing. Vác-
lav Arnoš a místostarosta pan Jaroslav Ba-
latka.
Po celou dobu panovala pohoda a veselí,  
a tak si přejeme, aby se podobná setkání ko-
nala častěji.

Ludmila Černochová
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Dvě hanácky povidkê pro radosť a trochô teho spomináni
Již potřetí vám v letních mě-
sících přinášíme zábavné čte-
ní nejen na prázdniny z pera 
sobáčovské rodačky Ludmily 
Martinkovičové. Vzpomínky 
na její dětství na Litovelsku  
v 50. letech brzy vyjdou i kniž-
ně, sbírka je připravena k tisku. 
Zatím tedy malý závdavek.

Celé deň nanic

Prázninê. To je slovo. Dva mě-
sice blbnóti. To maji děcka na 
celym světě nérač. Pro mě to 
znamenalo, že mě strčijó kmot-
řence nebo ke stařečkum do hor, 
jak sme řikalê Slavětinô. 
Ô stařenkê sem měla furô ka-
marádek, tam sem chodila od 
malička. Měla sem tam ôž fšec-
ko prolezly. Sklep, hurô, hômno  
ê komorê, tam sem měla volnos-
ti dosť. 
Kmotřenka, ta zas chtěla, abêch 
furt neco dělala, a gdêž né, tak 
sem ji môsela bêt furt na očich. 
A to mě otravovalo. Ô nich se 
nenarodilê žádny děvčata, tam 
bêlê sami kluci. Ê bratranec bêl 
kluk. 
Tak sem si vêmrčela, že pudô ke 
stařečkum, a sténě mě na po-
sledni chvilkô posadilê do po-
čťáckyho auta a šofér mě vêsa-
dil na rozcesti před hospodó...  
ô kmotřenkê. Šak to nejak vêdr-
žim bez kópáni v Moravě. Tam 
sem nigde neviděla ani potuček.
Za pár dni kmotřenka môsela 
gdesê jet, ale né daleko, tak mě 
zavedla ke kmocháčkové rodi-
ně na vrchni konec, že tam maji 
děvče jednó tak stary jak já. Pré 
mě pohlidá. To bêlo ale kompli-
kovany, protože v dědině začalê 
fšecko združstevňovat a to děv-
če, Jarka se menovalo, bêlo takê 
združstevněny. Ê s jejich polama 
a krávama. Temô sem dlóho ne-
rozôměla. 
Začalê žně, nachêstala se mla-
tička a to nebêla voňavá práca. 
Tak mama Jarce zavázala krk, 
abê bêla honem maród. Gdêž jô 
přêšlê volat k mlatičce, našlê jô 
s hrnkem vřelyho čaje a kašla-
jici. Gdêž chtělê, abê jim odpo-
věděla, rozkašlala se, jak névic 
muhla. Tak šlê agitátoři pryč. 
Ať pré od ni eště neco nechêtnó.  
A Jarka se začala ôsmivat a mlô-
vit. To mně teda bêlo hrozně 
divny. 
„Poď, dem na komorô. Dobře 
to dopadlo, naletělê. Já k žádné 
mlatičce nepudô.” A tahla mě po 
dřevěnéch schodech na hurô. 
Tam mně vêsvětlovala: „Já ne-
chcô dřit ve družstvě, gdêž to 

néni naše. Tak ať si to zežeró. Já 
chcô štôdovat ve městě. Mám 
samê jedničkê, nemužô přece 
pôcovat krávám prdele.” 
A lehla si na divan, co mô trčelê 
pira a hrozně to na nich klačêlo 
do méch kosti.
Ta komurka, co bêla oddělená 
deskama od sena a slámê, bêla 
dosť dobře zařizená. Stul, dvě 
štokrlata a velká černá trôhla. 
Co bêlo v ni, sem se bála zeptat. 
Co gdêž tam zapomnělê nebož-
tika?
Jarka si dala dule to škrtidlo  
z krkô a pré si pospime. Divan 
bêl ózké, eště že sem bêla jak 
třiska vêzáblá. Tak sem ležela na 
krajô a přeméšlela nad tém jejim 
zázračnym ôzdravenim. Já bêch 
to neôměla, já sô takové tutan 
poctivé. No, bêla to zkôšenosť 
ditěte do žêvota. 
Ozvalo se fôněni, to ona ôž spa-
la, a já furt nic. Copak já mužô 
ve dne spat? Ležet, nehébat se 
a neskákat? Začala sem počitat 
taškê na střeše, bêlo tam dôsno. 
Slônko zahřivalo střechô a měla 
sem žižeň. Šla sem počitat pavó-
kê za trámama a přeméšlela, jak 
se ocuď dostat pryč. Takê čurat 
se mně hrozně chtělo, tak sem 
dřepla za to trôhlô a ôlevila sem 
si. No co sem měla dělat? 
„Tak to je blbé deň, ať mě neg-
do pôsti ven,” přeméšlela sem, 
kodêma ôtyct. Poklop ke scho-
dum se ani nehl, gdêž sem ho 
chtěla zvihnót, tak sem na něm 
skákala, schválně, abê se Jarka 
zbôdila, ale nic. Zatřisla sem  
s ňó, tema méma párátkama. 
Otevřela očê a řekla, ať eště 
spim, že ona takê bôde.
„Pôsť mě dule, chce se mně 
hrozně kakat,” zalhala sem. 
Šla neochotně, zvihla poklop  
a já sem jak ptáček ôfrnkla. No 
toto, zavřit mě na hurô jak ko-
córa. Teda to kmotřenka neměla 
inači nápad? Eště že mě takê ne-
združstevnilê. 
Ôtěkala sem rovnó k  tetině, 
kmocháčkové sestře, a za ka-
meňovym plotem sem pod na-
skládanéma deskama ôslêšela 
gdákat slipkô. Dvur mělê velké, 
ê chlivê, hômno, všôde pořádek 
jak dêcky. Ticho na celym dvoře, 
jenom ta slipka řvala. Šla sem 
tam. Právě vêběhla, ale hnizdo 
bêlo dál, než sem dostala rôkó. 
V tem slêšim tetinô, jak řiká: 
„Počké tam, podáš mně to véce, 
děvče. Slêšela sem jô, jak gdáká.” 
„Ale tetino, já mám krátkó 
rôkô.”
Ale ona pré, abêch se tam pro-
plazêla, že to pude. Měla pravdô, 

ale co ti pavóci a stonožkê, teti-
no? Podávala sem ji véce, ona si 
jich ôkládala do zástěrê a já sem 
za pomoc třê dostala. 
Ô kmotřenkê sem zapla vařič 
a na sôché pánvě sem si chtěla 
ôdělat volsky oka. Nigdá sem 
to sama nedělala, ale měla sem 
na to chôť a ê hlad. Kmotřenka 
brblala.
Pré: „Vêhoď jich, ta slipka je ôž 
má nasazeny, tê ôž se nedaji jest. 
Já sem jô ôž dávno viděla, že tam 
chodi snášet. Chtěla jich vêsedět 
a vodit kôřátka.” 
Hleděla sem na ňô jak puk, ale 
hlad je hlad, šak mně Jarka ne-
dala ani chleba a ona mně takê 
nic nedala. 
Rozbila sem prvni véce. Ja, to bêl 
dárek. Lêdičkê, onê fakt ôž bêlê 
nasazeny, tak napul kôřátko, 
takê kryv, a ten smrad. Zvihl se 
mně žalódek, ale vêvrátit nebêlo 
co. Bêl prázné. Fčêl sem měla 
spiš volsky očê já, jak sem na tô 
pánvô čôměla. Kmotřenka mě 
probrala pořádnó fackó a svym 
hlasem jak pišťalka na koncô 
varhan mě hnala s tém smradem 
ven. Co řikala, to nevim dodnes. 
Málem sem spadla do hnoja  
ê s tó pánvó s tém smradlavym 
kôřátkem. A to pištěni slêšim 
dodnes. Trochô sem tô pánvô 
opláchla v bečce pod rênó. Tam 
bêla natečená voda furt.
Pak sem si sedla na náspa, bô-
čela sem a řikala si v dôchô: 
„Ôtečô ke stařečkum. Oni bé-

vaji jenom za tamtém kopcem. 
Počkám ô hospodê, až pojede to 
zeleny počťácky auto, a zastavim 
ho. Pan Fiala mě zná. A basta.” 
„No co sem tě řikala? Že só 
nasazeny. A tê mě nigdá nepo-
slechneš,” ozvalo se. „Poď jest.” 
V tô chvilô sem si spomněla na 
tetinô a letěla sem jô varovat 
před neštěstim. Co gdêž rozbi-
je to smradlavy véce do polivkê 
nebo do máčkê? 
Tetina mě přêvitala slovama: 
„Takês ôž na to přêšla? Nebêlê 
dobry tê véce, že? Já sem na to 
přêšla hneď a mrzi mě, že sem 
jich vzala. Muhla je dosedět  
a muhlo bêt kôřátko. Ale co se 
dá dělat, člověk je omylné. Mož-
ná si tam nanese iny a vêsedi 
jich.” 
Vrazêla mně do každé rôkê li-
vanec ze švestkama. To ona bêla 
ke fšeckém moc hodná, měla 
sem jô za to moc ráda. Oběd  
ô kmotřenkê sem takê snědla. 
Nevěděla, že sem měla ôž livan-
ce. Zapomněla sem na utěk po-
čtovnim vozem. 
Prázninê, prázninê, gde ste se 
podělê? Měla sem tak ráda tô 
volnosť. Běhat bosá po strnišťô 
a chêtat konikê a zlaty paprskê 
slônka cely dně na svy těličko 
a nohê. Jenom trenkê mně za-
krévalê mojô prdelkô jak dva 
kminkê. 
A kmocháček? Dófám, že tam, 
gde je, dělá dobrotô a čeká na 
kmotřenkô.
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Tragač

To bêla po celé dědině prča, 
gdêž se rozneslo to, co se sta-
lo Jóžinovi. Vêkládalo se o tém 
hodně dlóho mezê lêďma.
Jeho Anulka, jak ji řikal, bêla 
šêkovná ženská, co se tykalo 
pečeni vdolku a côkrovi a vaře-
ni. Fšeci jô volalê, gdêž dělalê 
svajbô. Bêla zkôšená na takovó 
prácô, ochotná a milá, takê sran-
distka. Žádnó srandô nepokazê-
la. Toli svajb, co ona nakrmila! 
Lêdičkê, ta gdêž šla na odpočê-
nek, tak pikávala furt. No gdê si 
ženská odpočêne? Nigdá. Přên-
de do duchodô a má práce eště 
vic jak předtém.
Děvčat na vdáváni bêlo v dědi-
ně furt dosť, a gdêž né v dědině, 
tak jich bêlo v okoli jak makô. 
To je tak. Gdêž se chlapec vrátil  
z vojnê, bêl z něho najednó chlap  
a celé se třisl nejakó ôlovit. Za 
pár měsicu bêla svajba, a to ho-
nem, abê jô nepředběhlê křtinê. 
Česť vyjimkám.
Jóžin ôž bêl takê duchodce,  
a protože mô bêla dlóhá chvila, 
kópil si samicô a samce králika 
a začal se tém bavit. Jenomže to 
néni jenom tak. Ale hlavně že ho 
to bavilo. To je fakt, Anulka bêla 
pořáď gdesê vêpikat na svajbô.
Jednó se ji zas vêptával, gde 
chêstá. 
„No toš ô Vaňáku. Miládka se 
vdává za Pepina Cvrhovyho. 
Tam se zdržim dlóho. Bôde 
pré asi stovka svadebčanu, tech 
krku!” 
„Já chcô jit neska na trávô na 
břižek, tak pudô okolo a mrknô 
se za tebó. Nebuj, pit nebôdô. 
Šak mě znáš.” 
A mêslel uplně neco inyho. Eště 
štěsti, že mêšlenkê se nedaji čist 
na čele. 
Anulka nebêla doma, to zna-
menalo ohřit si guláš, podělat 
po dvoře a eště dat miláčkum 
králikum nažrat. A dat si šlofika 
na divaně v kochêni. Zahnal ko-
córa dule, natahl se hezkê a ôsl 
bez véčêtek svědomi. Šak mô nic 
neôteče. 
Gdêž se probral, spomněl si, že 
se chce za tó svó podivat k tem 
Vaňákum. Tak to pude o trochô 
spiš. Co gdêž ho náhodó posadi-
jó a nalêjó mô.
Nachêstal si tragač, plachtô  
a srp, pôstil Ořecha, abê hlidal, 
gdêž néni nigdo doma, a šil. Ôž 
slêšel z dálkê, že se tam na dvoře 
zpivá. Gdêž šil okolo otevřené 
bránê, vêběhl nevěstěn tata a vo-
lal Jóžina k nim. Ten dělal, jako 
že néni čas, ale dlóho to nenata-
hoval.
Postavil tragač a pré: „Tak na dvě 
deci vina.”

Jenomže tech deci bêlo o hod-
ně vic. Dêť mô tam bêlo s něma 
dobře. Zazpival si s něma,  
ê Anulkô bêlo slêšet z kôcheně, 
a on, milé Jóžin, uplně jak na 
smrť zapomněl, že má na dědině 
tragač. A ti jeho ôšáci bôdó chtět 
večeřet. 
Venkô bêlê děcka, honilê se po 
dědině a čekalê, že jim z domô, 
gde se peče, daji neco sladkyho. 
Bêl jim dlóhé čas, tak se vozêlê 
na hôlêčce a hulákalê. Vědělê, že 
Jóžin jenom tak hneď nevêleze  
z nevěstěnyho domô. 
Vtêm napadlo ôřicenó a zamó-
čenó Anulkô, že bê ten staré ôž 
muhl jit pro tô trávô, vêpoklon-
kovala ho až k tragačô a honem 
šla nazpátek. Ani se ôž nepodi-
vala za ňém. 
Děcka na něho pokřêkovalê: 
„Pantáto, pantáto, gdêž ste chtěl 
jit na trávô, môsite jit tam.” 
A ôkazovalê prstem na drôhó 
stranô. 
„Ja. A gdepak je ta drôhá stra-
na?” vrtalo Jóžinovi v hlavě. 
Vêpil si až dosť a měl najednó 
tech stran nejak moc. Pochopil, 
že chce jit na trávô, ale kôdêma? 
Hleděl na tragač a došlo mô, že 
jak ho postavil, tak môsi jit. Šil 
teda ve směrô tragače a chlap-
ce na sêlnicê nechal stát a smát 
se. Motal se z jedné stranê cestê 
na drôhó, párkrát takê sjel do 
rigóla. 
Nakonec zastavil tragač a snažêl 
se rozhlidnót. Hledal břižek, ale 
ten nigde. Samá rovina, eště bêl 
v dědině. Zazdálo se mô, že slê-
ši štěkáni psa. Je to možny? Bêl 
to jejich pes, citil ho a ozéval se 

mô. Jóžinovi ôž bêlo uplně jed-
no, gde je, a tak šil za hlasem 
vlastniho hafana. 
Než otevřel dvirka, všiml si sice, 
že na tragačô néni ani styblo 
pro ôšákê, ale vinko mô ôž tak 
bôblênkovalo v  ôšich, v  hlavě 
a ve střevách, že poslednima 
sêlama postrčêl tragač za dvir-
ka, práskl něma a letěl jak trys-
káč rovnó čáró k latryně. Věrné 
strážce domova přestal štěkat  
a očêma sledoval pána. No že bê 
to bêlo neco zajimavyho, to né. 
Dêť ê ten němé tvor pochopil, 
že na tragačô chêbi tráva. 
Horši bêlo, že si zvêkl na to, že 
gdêž šil jeho pán do latrynê, dá-
val si gatě dule až ke kolenum. 
Ale fčêl to neôdělal. Pamatovala 
si to ta psi hlavička, protože si 
nigdá nezavřel dvirka od latry-
nê. 
Pes si šil lehnót a po dvoře se 
rozhostil klid a mir. Zdálo se, 
že je tô uplně uplňóčko fšecko 
v rychtikô. Ale to bêlo jenom na 
oko. 
Nebohé Jóžin, nadmirô pohoš-
těné, se sice dostal na tô dirô, ale 
jak vime, nestačêl odepnót ře-
meň a spôstit modrákê. Tak mô 
to zustalo, to fajnovy, v  gatich  
a opřené ôsl. 
Fčêl co? No vubec nic. Štěsti, 
že ten deň pekla Anulka hodně 
dlóho do nocê. 
Gdêž se Jóžin zbôdil, eště bêlo 
šero. Rozhlidl se, gde to vlastně 
je, a gdêž si ôvědomil svojô si-
tuacô, vêběhl z latrynê, jak gdêž 
ho vêstřelijó. Skoval tragač pod 
hômno a, div se světe, rozôm mô 
začal fungovat na plny peckê. 

„Jenom bože nedopôsť, abê se ta 
moja fčêl akorát ôkázala ve vrát-
kách, bože nedopôsť.” 
Bêl vêslêšené. Nedopôstil jeji 
návrat, dokuď se milé zlaté po-
srané Jóžin neômêl. Sice v tro-
chô stôdené vodě pod rênó za 
domem, gde mělê velkó bečkô 
na dyšťovó vodô. Eště že jô ne-
vêlil, tak se mô to fčêl hodilo. 
Oblikl se do čêstyho a eště v té 
bečce vêpral ê tê montérkê. Jak 
to šlo, tak to bêlo, ale smrdělo to 
furt. Skoro se začal nahlas mod-
lêt o ochranô před objevenim 
svyho tajemstvi. 
Montérkê pověsêl na hôminko 
na posledni trám na huře, abê 
zabránil jejich objeveni. Králi-
kum honem snesl z patra loň-
skyho sena a v dôchô je prosêl 
za odpôštěni za sôchó trávô. Pré 
to zétra napravi. 
Sotva si sedl, vrzlê vrátka a on 
se div nepostavil do pozorô, 
gdêž stópla prvnim krokem do 
kôchêně jeji noha. Eště měl tro-
chô drbkô, ale teho si Anulka 
ani nevšimla, bêla tak ôtáhaná 
jak stará mula. Hleděla jenom, 
abê bêla co néspiš v pelechô. 
Gatě na huře našla jenom náho-
dó, až moc pozdě. Divila se, co 
tam dělaji montérkê, v keréch 
Jóžin chodil dvacet let do fabri-
kê. Nic naplat, môsel se přêznat. 
A že jeho ženuška bêla fakt dôša 
dobrá, eště se mô vêsmála. 
Pré: „Dobře tě tak, tê staré tró-
bo.” 
Chêtil jô okolo pasô a polóbl jô 
jak zamlada. 
Gdêž se maji dva staři rádi jak 
oni dvá, je jim na světě dobře.

Dávné kamerové systém – ten nebêl nigdá pokažené.                       ilustrace z připravované knihy: L. Martinkovičová
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Koncertní sezóna KPH
út 9. září 2014 v 19 hodin, Koncertní sál mK Litovel, vstupné: 80 Kč
IVAN ŽENATÝ  housle; sólový recitál 

pá 19. září 2014 v 19 hodin, kaple sv. Jiří, vstupné: 120 Kč
MARIAN PLAVEC – ZBOJNÍKOVA MODLITBA  příběh zbojníka matúše  
ve fujarových písních

čt 13. listopadu 2014 v 19 hodin, varna Pivovaru Litovel, vstupné 120 Kč
CANTARINA CLARINETE  Hana Tauchmanová, Jana Lahodná, Jana Černo-
houzová, Věra Kestřánková

út 27. ledna 2015 v 19 hodin, Koncertní sál mK Litovel, vstupné: 80 Kč
JIŘÍ BÁRTA A TEREZIE FIALOVÁ  violoncello a klavír

út 10. února 2015 v 19 hodin, Koncertní sál mK Litovel, vstupné: 80 Kč
DUO TERES  Lucie Kopsová (housle), Tomáš Honěk (kytara)

út 17. března 2015 v 19 hodin, Koncertní sál mK Litovel, vstupné: 80 Kč
DOLEŽALOVO KVARTETO  Václav Dvořák a ondřej Pustějovský (housle),  
martin Stupka (viola), Jan Zvěřina (violoncello); inspirace folklórem – Bartók, 
Ligeti, Janáček

po 20. dubna 2015 v 18 hodin, mladečské jeskyně, vstupné: 120 Kč 
JANA SYCHROVSKÁ  mezzosoprán za doprovodu klavíru a violy

PŘeDPLaTnÉ: 500/250 Kč (důchodci)
abonentky si můžete zakoupit také na prvním koncertě KPH.

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

Podzimní kulturní nabídka
Léto je sice v plném proudu, 
ale my už pro vás připravujeme 
spoustu další kultury na pod-
zimní dny. A na co se můžete 
těšit? Bude toho opravdu hod-
ně. Vybrali jsme alespoň pár 
akcí, které můžete na podzim 
navštívit. 

Od září bude probíhat Kurz 
tance a společenského chování 
pod vedením zkušených mistrů 
Coufalových z Olomouce, a to 
jak pro mládež, tak i dospělé. 
O kurz tance je z řad mláde-
že, hlavně děvčat, velký zájem,  
a proto je pro letošní rok napl-
něn.
Kurz pro dospělé je ale stále ote-
vřen, takže chcete-li si zopako-
vat taneční figury před plesovou 
sezónou nebo si přijít jen zatan-
covat, máte možnost. Přihlášky 
můžete podávat do 22. srpna  
v TIC při MK Litovel, na tel. čís-
le 585 150 499 nebo na e-mail  
nepustilova@mklitovel.cz. 

A protože tance a pohybu není 
nikdy dost, zopakujeme v letoš-
ním roce opět Kurz latinsko-
amerických tanců pro ženy, 
který povede zkušený lektor  
z Taneční školy manželů Coufa-
lových z Olomouce. 

Dále se můžete v září těšit na 
první koncerty Kruhu přátel 
hudby. V úterý 9. září to bude 
houslový recitál Ivana Ženaté-
ho a 19. září koncert v kapli sva-
tého Jiří, kde vystoupí Marian 
Plavec se Zbojníkovou modlit-
bou v úpravě pro fujaru. 

V říjnu zavítá do Litovle Par-
tička, improvizační show, kde 
je zábava tak hustá, že by se 
dala krájet. Nenechte si ujít je-
dinečnou příležitost vidět, jak si 
konečně dělá někdo legraci ze 
Suchoše a Geni, konkrétně tedy 
jejich kolegové Igor Chmela, 
Ondřej Sokol a Daniel Dangl. 
Tato povedená sestava, jejímiž 
ztřeštěnými nápady se můžete 
bavit každý pondělní večer na 
TV Prima, přijede do Litovle  
15. října a odehraje představení  
ve 20 hodin ve Velkém sále Zá-
ložny.  

Dále můžete 9. října v 19 ho-
din navštívit první divadelní 
představení v sezóně 2014/2015 
Tančírna. Se světově proslulou 
hrou zavítá do Velkého sálu Zá-
ložny Divadlo Radka Brzoboha-
tého. Excelovat v ní bude nejen 
Jan Révai, Dagmar Čárová, Petr 
Vágner nebo Vojtěch Hádek, 

ale i spousta dalších známých 
hereckých osobností. Hud-
bu vybíral Ondřej Brzobohatý  
a choreografii navrhl Petr Ča-
dek, kterého známe z oblíbe-
ného pořadu StarDance, když 
hvězdy tančí. 

V listopadu zavítá do Litovle 
frontman skupiny Kabát Pepa 
Vojtek. Přesněji 5. listopadu Vás 
zveme do Velkého sálu Záložny 
na koncert Inflagranti a Josef 
Vojtek s kapelou. 
Poprvé naživo se v Litovli před-
staví tento muzikant širokých 
zájmů a různorodého reper-
toáru, porotce v pořadu Hlas 
ČeskoSlovenska, muzikálový 
zpěvák a hlavní představitel sku-
piny Kabát! Neváhejte a přijďte 
podlehnout jeho podmanivému 
chraplavému hlasu a písním  
z muzikálů. 
Vedle něj se v Litovli po šesti 
letech znovu objeví ženské elek-
trické houslové trio Inflagran-
ti, tři krásné, temperamentní 
houslistky hrající ve stylu Va-
nessy Mae, které jste mohli vi-
dět a slyšet v kostele sv. Marka  
v prosinci 2008. Čeká Vás ne-
všední koncert a velká show, 
přijďte se pobavit! Navíc jsme 
pro Vás připravili výhodnější 
prázdninový předprodej, který 
platí do 31. srpna. 

Tyto a ještě spoustu dalších kon-
certů, divadelních představení  
a ostatních kulturních akcí mů-
žete vidět v Litovli. Budeme se 
těšit na Vaši návštěvu. 

Městský klub Litovel, 
Váš kulturák

Sen o svobodě v kapli sv. Jiří

V červnu byla v litovelské kap-
li sv. Jiří zahájena výstava Sen  
o svobodě. Na velkoformáto-
vých snímcích doprovodí tři 
mladí autoři návštěvníky na vý-
chod, nezřídka do míst, kam by 
se bez nich nedostali.
Soubor V odlúčení sloven-
ské autorky Leny Jakubčákové 
vznikal ve věznicích v Prešo-
vě a Sabinově. Portréty mužů  
v modrých košilích si kladou 
nelehký úkol být psychologic-
kým průnikem do jejich duší, 
odhalit  jejich pocity, smutky, 
touhu po svobodě.

Polský fotograf Michał Luczak 
našel v ukrajinské obci Čorno-
min budovu z počátku 19. sto-
letí, která nápadně připomíná 
Bílý dům v USA. Jeho snímky 
zachycují život v chátrající stav-
bě, kde dnes sídlí škola.
Martin Wágner z České repub-
liky představuje na svých foto-
grafiích život v postsovětském 
Rusku a státech bývalého SSSR. 
Soubor vzniká od roku 1998, 
stojí za ním 33 cest na východ.
Výstava je otevřena až do  
31. srpna, vždy od úterý do ne-
děle mezi 10. a 16. hodinou.    hk

Michał Luczak: Bílý dům
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Místa setkání – nová výstava v infocentru
Od 19. srpna bude v turistickém 
informačním centru Litovel 
(v budově Záložny) možnost 
zhlédnout novou výstavu s ná-
zvem Místa setkání. Jde o uni-
kátní výstavu miniatur, podle 
kterých jsou realizovány stav-
by v areálu Sluňákova – centra 
ekologických aktivit města Olo-
mouce. 
V areálu vznikají stavby podle 
návrhu Františka Skály (Zahra-
da živočichů a rostlin Litovel-
ského Pomoraví), Miloše Šejna 
(Sluneční hora Snů – včetně 
zvonů Rudolfa Manouška), dále 
Miloslava Fekara (Lesní chrám  
a kouzelný les) a Marcela Hu-
báčka (Ohniště zlaté spirá-
ly). Stavby a instalace vznikají  

s cílem podnítit návštěvníky ke 
smyslovému vnímání přírody 
a pomocí umění pomáhají kul-
tivovat vztah k přírodě Litovel-
ského Pomoraví. 
Všechny tyto stavby v reálné 
velikosti se odhalí veřejnosti  
v den slavnostního otevření, 
které se bude konat 20. září ve 
Sluňákově.
Výstava v TIC bude návštěvní-
kům k dispozici do konce října, 
a to: pondělí–pátek v 9–17 hod., 
sobota v 9–15 hod., neděle (jen 
srpen a září) v 9–13 hod. Vstup-
né je dobrovolné.

Od května do července probíha-
la v TIC výstava dětských lepo-
rel a dřevěných kostek ze sbírky 

pana Petra Lindušky. Návštěv-
níci se měli možnost podívat na 
leporela a kostky od dob první 
republiky až po současnost.
Kolektivům mateřských a zá-
kladních škol byl nabídnut ho-
dinový program se samotným 
majitelem sbírky. Během toho-
to programu si žáčci prohlédli 
sbírku a hodina byla zpestřena 
povídáním o knížkách a čtením 
dětských pohádek. Této příleži-
tosti využila MŠ Gemerská, ZŠ 
Pňovice a ZŠ Bouzov a za jejich 
návštěvu děkujeme. 

Zároveň děkujeme panu Petru 
Linduškovi za poskytnutí  těch-
to nádherných knížek a za pří-
jemné čtení dětem.

Něco tam je: Překvapivý pohled okny do altánku

Po letech jsou labutě opět k vidění i na litovelském rybníku, tento záběr ale vznikl bě-
hem rybaření na rybníku v Příkazích. Pták, který na vodě působí vznešeně, dokáže na 
souši nahnat strach svými majestátně rozepjatými křídly.

Ve Smetanových sadech v blíz-
kosti gymnázia stojí altánek. 
Vznikl snad už ve druhé po-
lovině 18. století, o jeho účelu 
se však v dnešní době může-
me jen dohadovat. Po mnoho 
desetiletí byl tento originální 
objekt nevyužíván a téměř ne-
povšimnut. Od července až do 
konce srpna však ožil výsta-
vou přírodních snímků, jež si 
zájemci mohou prohlédnout 
skrze zamřížovaná okna. Mla-
dá chořelická fotografka Ivana 
Kubíčková nazvala svou expo-
zici Na motivy přírody.

Proč jste zvolila právě toto 
téma?
Protože žiju v CHKO Litovelské 
Pomoraví, téma přírody se pří-
mo nabízí. Tím, jak chodím kaž- 
dý den na procházku se psem, 
nacházím na stejných místech 
pokaždé něco jiného. Na svých 
snímcích tak ukazuji i drob-
nosti, detaily, kterých si člověk 
nevšimne, pokud nesetrvá na 
místě a nevnímá krajinu.
Také prostředí, ve kterém se vý-
stava koná, s tématem souzní.

Nač při fotografování kladete 
důraz? Co chcete zachytit, vy-
jádřit?
Smysl fotografie vidím v zachy-
cení okamžiku. Slunce, které 
svítí na zralé plody, bude zane-
dlouho někde jinde. Po vodě 
plují květy jívy, které tam za 
chvíli nebudou. Konkrétní od-
lesk světla, momentální nálada 
lesa...

Jaká další témata Vás zajímají? 
Okamžiky ze života lidí. Stejně 
jako příroda, i lidé jsou proměn-
liví. Stačí se podívat na rok, dva 

staré snímky. Mám ráda por-
tréty a nejradši fotím děti. Jsou 
spontánní, přirozené, nemusím 
jim říkat, co mají dělat.
Zajímavá zkušenost bylo focení 
obyvatel na Srí Lance. Byli velmi 
bezprostřední, přátelští, pustili 
mě i do svého soukromí.
Také tyto snímky jsou k vidění 
na stránkách www.ivafoto.cz.

Na závěr nám povězte, jaká 
byla Vaše cesta k umělecké fo-
tografii.
V naší rodině nikdo nefotil, ro-
diče ani neměli fotoaparát. Tak-
že z prvních let života mám asi 
jen pět snímků.
Když jsem povyrostla, koupila 
jsem si jako první z rodiny auto-

mat a fotila všechna zvířata, co 
měla babička na venkově.
Ke koupi zrcadlovky jsem do-
spěla až u příležitosti svých 
třicátých narozenin. A protože 
jsem toužila dozvědět se o mož-
nostech přístroje víc, než mi 
nabídly knihy, přihlásila jsem se 
do fotokurzu České fotoškoly. 
Kromě potřebné techniky jsem 
se v něm naučila i jinak vnímat 
fotografii, její kvalitu.
Fotografování je zároveň ta-
kovým protipólem mé práce  
v archivu. Tam zpřístupňuji  
a v souvislosti s tím interpretuji 
historické prameny. Dobře udě-
laný snímek si naproti tomu kaž- 
dý člověk interpretuje sám, aniž 
by potřeboval mou pomoc.       hk

Pozvánky
NA BOUZOV NA MUMRAJ
so–ne 2.–3. 8. v 11 hod., hrad Bouzov

Bouzovský mumraj aneb markraběte 
Jošta turnaj je tradiční hradní akce, na 
níž návštěvníky čeká středověký jar-
mark, hry a karneval pro děti, dobová 
řemesla, historický průvod, předsta-
vení dobové kuchyně a hygieny, ry-
tířský turnaj a šermířská vystoupení. 
V sobotu vystoupí folková kapela Klíč 
Kvartet.

DO OLOMOUCE NA LETNÍ FLORU
14.–17. 8., 9–18 hod., výstaviště 
Flora

Téma letní flory je Putování kvetoucí 
pouští, pralesem a zahradou. K expo-
zici rostlin z pouště a pralesa přispělo 
i velvyslanectví nigérie. na výstavě 
Vyznání růžím bude 16. 8. pokřtěna 
nově vyšlechtěná růže abrakadabra. 
návštěvníci budou první, kdo si její 
výpěstky budou moci zakoupit. na 
evropských trzích se objeví až v listo-
padu, v Čr na jaře 2015. Vstup do sbír-
kových skleníků a botanické zahrady 
bude volný.

DO SOBÁČOVA NA BEACH OPEN
so 16. 8. v 9 hod., areál Sobáčovského 
rybníka

12. ročník turnaje v plážovém volej-
balu Sobáčov beach open, který je 
otevřen neregistrovaným hráčům. Po 
celodenní akci zahraje večer kapela 
motors.

DO PŘÍKAZ NA TVARUŽKOVY HODÊ 
so 16. 8. v 10 hod., hanácké skanzen

od 10 do 15 hodin proběhnou ve 
skanzenu tvarůžkové hody s ukázkou 
výroby tvarůžků. Hrát bude cimbálová 
muzika Vojvoda. Téhož dne se usku-
teční i ukázky tradičního výmlatu.

DO LUKÉ NA SJEZD RODÁKŮ 
so–ne 16.–17. 8., Luká

Po 49 letech se v Luké opět koná sraz 
rodáků, spojený s oslavou 120 let od 
založení Sboru dobrovolných hasičů 
Luká. Prezentovat se budou spolky  
i školy, vzpomínat se bude nad starý-
mi fotografiemi a dokumenty. Sou-
částí programu bude také slavnostní 
průvod obcí, vystoupení české pěvky-
ně nebo ohňostroj.
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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 pokročilé  
angličtina individuální (doučování) 
angličtina individuální (talentovaní)
angličtina pro rodiče s dětmi
němčina
francouzština
ruština

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

Kluby
Klub mladých 
Klub raníček (pro nejmenší)
Klub zdravého životního stylu (kuchyně, cvičení, 
využití bylinek)
Klub Zdravý pohyb maminek, zabavení dětiček
Herní klub (stolní, deskové i počítačové hry)

Logopedické chvilky (pro děti s problémy s výslov-
ností nebo komunikací)
matematika individuální (doučování)

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

Kroužky Domu dětí a mládeže ve školním roce 2014/2015

RÓ A RAM: VELKÁ LETNÍ SOUTĚŽ, 3. část

Je tady třetí, zá-
věrečné kolo vel-
ké letní soutěže. 
Protože úkoly 
všech tří kol lze 
plnit až do kon-

ce srpna, mají šanci zapojit se i ti, kterým 
unikla první dvě kola. Zadání je k dispozici  
i na webu města a na nástěnkách v knihov-
ně, infocentru a muzeu.
Jakmile splníte všechny tři úkoly daného 
kola, zašlete řešení na adresu litovelskenovi-
ny@mestolitovel.cz nebo na korespondenč-
ní adresu redakce (viz tiráž). Úspěšný řešitel 
získá heslo a údaj, komu má heslo sdělit. Na 
určeném místě pak obdrží kupón za dané 
kolo. 
Do slosování budou zařazeni ti, kteří do 
konce srpna doručí kupóny za všechna tři 
kola na adresu redakce. Protože však 31. sr-
pen připadá na neděli, tolerujeme doručení 
ještě 1. 9. do 17 hodin.
Na výherce čekají atraktivní společenské hry 
i poukázky do cukrárny.

1. úkol
Vedle jiných zajímavostí nabízí mladečská 
krasová oblast i setkání s estavelami, prame-
ny, které vytékají ze skal na severním úpatí 
Třesína. Třebaže stavba dálnice značně ome-
zila jejich hustotu a množství, může i dnes 
poutník na naučné stezce Třesín pohlédnout 
do vody Řimických vyvěraček. Její kvalitu  
a čistotu má dokazovat i přítomnost plže 
jménem praménka rakouská.
Nejen to se dozvíte na informační tabuli  
u jedné z nich. Přes vodní tok zde vede 
„můstek‘‘ z několika kamenů. Nevydáte-li se 
však dále po modré značce, ale pustíte se od 
můstku podél toku této vyvěračky, narazíte 
asi po 26 krocích na místo, kde na toku do-
chází k výrazné 
změně. Jaký jev 
zde můžete pozo-
rovat?
I v případě, že 
by vaše kroková 
míra byla odliš-
ná, toto místo 
bezpochyby po-
znáte. Do terénu 
dop or uč uj eme 
dobré boty.

2. úkol
V jedné z obcí 
M i k rore g i onu 
Litovelsko stojí 
nejstarší pomník 
T. G. Masaryka 
v ČR. Postaven 
zde byl hned následující rok po vzniku sa-
mostatné ČSR, roku 1919, a jeho autorem je 
Josef Hemzal z Konice. 
Na návsi vesnice, v níž pomník stojí, se na-
chází také kaple sv. Jana Křtitele, nad vesnicí 
se tyčí kopec Vršky, v její blízkosti vyvěrá 
jedna ze svatých vod. I to si můžete prohléd-
nout, až se vydáte vyfotografovat pomník 
TGM, jehož snímek nám poté pošlete.

3. úkol
Litovelsko je kraj četných ramen řeky Mora-
vy, jež byla po staletí využívána jako pohon 
pro mlýnská kola. Mnoho budov starých 
mlýnů dosud stojí, i když většina z nich dnes 
už neslouží původnímu účelu. Najděte tři  
z těchto mlýnů a napište nám, kde se vysky-
tují a k čemu jsou v současnosti využívány.
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Básnířka z gymnázia
Vendula Lebová z primy Gymnázia Jana 
Opletala v Litovli převzala ve čtvrtek  
29. května v Pardubicích na slavnostním vy-
hlášení celostátní literárně výtvarné soutěže 
Evropa ve škole ocenění a diplom za 1. mís-
to v II. kategorii (12–14 let) literární části. 
Součástí vyhlášení byl i dvoudenní dopro-
vodný program – komentovaná prohlídka 
města Pardubice, setkání s herci Výcho-
dočeského divadla, prohlídka DDM BETA 
Pardubice, výstava Alvana Hajna v Galerii 
města Pardubic a projížďka lodí Arnošt po 
řece Labi. Navzdory nepřízni počasí si Ven-
dula oba dny náležitě užila. 
My se už teď těšíme na její další literární 
práce. A přidáváme jednu z básní, díky kte-
rým v soutěži slavila úspěch.
               Mgr. Alena Tichá

Co více si přát?

Tóny plynou v hudbu běsů, 
žhaví nástroj do běla, 
testují, co ještě snesu 
a co bych už nechtěla. 

Temno stravuje nás celé, 
kosti, svaly, srdce,… vše. 
Jsme sví vlastní nepřátelé, 

a jak krásně nám to jde. 

V hledání, co nehledá se, 
tvrdohlavě za zkázou, 

koupel v dávno padlé kráse, 
těmi být, kdo zánik zvou. 

nalézám se ve svých hloubkách, 
vidící, co nechci znát, 

tóny plynou, až vše zoufá, 
co více si jenom přát?

V naprosté většině literatury, která se týká Litovle, 
je psáno zhruba toto: „Litovel založil Přemysl ota-
kar ii....“ Tato informace se line od prvních autorů 
zabývajících se dějinami Litovle až do dnešních 
dnů. Takto založení Litovle velmi často popisují do-
konce i někteří současní profesionální historikové.

co ale o založení víme, z čeho usuzujeme? V první 
listině, ve které je zmínka o Litovli, je psáno: 
„... Jindřich epich jménem, kdysi zakladatel a rych-
tář města Litovle, tamější městskou rychtu na zá-
kladě původního jmenování od krále otakara, na-
šeho zesnulého otce, obdržel a byl na ní usedlý...“1

Z této informace nijak neplyne, že naše město zalo-
žil král Přemysl otakar ii., naopak, píše se v ní, že ho 
spoluzaložil Jindřich epich. Král mu udělil poměrně 
velká privilegia a nechal si za to každoročně platit.
musíme si položit otázku, co budeme považovat za 

město. Domluvu skupiny lidí na organizaci vzájem-
ných vztahů, nebo stavbu sídliště se znaky města? 
Vzhledem k tomu, že Litovel se od svého počátku 
řídila magdeburským právem, tedy právem zvy-
kovým, musíme konstatovat, že právě ta domluva 
byla důležitá. Důkazem budiž město Bruntál, které 
se řídilo stejným právem. To v počátku existovalo 
ve formě hornických sídel kolem kostela na Svět-
lé Hoře. Teprve až jeho obyvatelé pocítili potřebu 
zbudovat opevněné sídlo a nechat si za pravidelné 
platby udělit (další) privilegia, tak to učinili. 
U Litovle to mohlo být podobné. Skupina lidí s po-
dobnými zájmy a finančními prostředky se domlu-
vila, že založí město, prosadí si u panovníka privile-
gia, která jim poskytnou finanční příjem a za která 
budou platit. aby toho dosáhli, potřebovali opev-
něné sídlo. Začali tedy s největší pravděpodobností 
r. 1256 stavět Litovel. 

a kdy se domluvili? nevíme, ale muselo to být dřív 
než toho uvedeného roku. a kdy obdrželi od krále 
privilegia? Též nevíme jistě.
Vyjadřujme se tedy přesně. Král Přemysl otakar ii. 
udělil obyvatelům města Litovle privilegia, velká 
privilegia. on ale Litovel nezaložil, založili ji lidé 
kolem Jindřicha epicha. a teprve pak ji začali sta-
vět. na jejich práci navázaly další a další generace 
a tak se děje do dnešních dnů. naše město vytvořili 
a stále budují hrdí lidé a ne nějací úředníci, byť vy-
soce postavení.

ale... nikdy ničemu nevěřte, dokud si to sami ne-
ověříte.

1. listina z 13. 10. 1287, uložená ve Státním okres-
ním archivu v Olomouci 

NIKDY NIČEMU NEVĚŘTE
historické nepřesnosti odhaluje Radovan UrválekZALOŽENÍ LITOVLE

POZNÁMKY
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Litovelské naděje jsou nadané na sport, chemii či psaní na stroji

na fotografii zleva: David Baroň (místostarosta), Tobiáš Stejskal, Petr Šrůtek (místostarosta), Adéla Pohajdová, Ondřej Nantl, Martin Papula, Barbora Dimovová, Martina Ivanova, 
Zdeněk Potužák (starosta), Radek Müller, Zdeněk Jančí (moderátor akce); chybí Michal Šmoldas

Udílení ocenění Litovelské na-
děje se stává tradicí. Pošesté 
byla letos vybrána skupina dětí 
a mladých lidí, kterým předsta-
vitelé Litovle 19. června oficiál-
ně poděkovali za úspěchy, jichž 
dosahují ve svém oboru a díky 
kterým pozitivně reprezentují 
naše město. 
Ukazuje se, že na Litovelsku žije 
řada nadaných, schopných lidí. 
Může se proto stát, že rozhovor, 
v němž se letošních osm nadějí 
představuje veřejnosti v Litovel-
ských novinách, je jen prvním 
z článků, ve kterém se s jejich 
jménem setkáte.
Další nadané děti či mládež 
můžete přihlásit zase příští jaro.

Oceněným jsme položili tři 
otázky, ve kterých měli mož-
nost představit nejen obor své 
činnosti:

1. Proč sis svůj obor vybral/a  
a čeho bys v něm chtěl/a ještě 
dosáhnout? 

2. Co tě na tvém oboru těší a co 
je naopak nejnáročnější? 

3. Kdybys měl/a nějaké ocenění 
předat ty, koho a za co bys oce-
nil/a? 

Barbora Dimovová
nar. 2000

oceněna za úspěchy v rychlostní 
kanoistice i sjezdu na divoké vodě 
na kajaku, mezi něž patří i několik 
prvních míst z mistrovství Čr.

1. Ke kanoistice mě přivedl můj 
táta. On sám byl úspěšný závod-
ník. Já nyní kombinuji rych-
lostní kanoistiku se sjezdem na 
divoké vodě. O prázdninách mě 
čeká mistrovství ČR v rychlostní 
kanoistice v Račicích, kde mám 
šanci vyhrát svou nejoblíbenější 
trať na 200 metrů.
2. Na kanoistice mě těší mé 
úspěchy, podpora rodiny a ka-
marádů, které jsem si díky to-
muto sportu našla. Velké mínus 

je, že nemám tolik času na ty 
„staré kamarády‘‘.
3. Ocenila bych svého tátu  
a trenéra v jedné osobě za jeho 
obětavost a za to, že mi věnuje 
veškerý svůj volný čas.

 

1. Svůj obor jsem si vybral po 
konzultaci se svým trenérem.  
A také hlavně proto, že mě baví 
jezdit sjezdy a sprinty na divo-

kých vodách. Je to jakýsi adre-
nalin, co mě žene dopředu, do 
cíle.
Snažím se dosáhnout těch nej-
lepších výsledků ke spokojenos-
ti mé i mých trenérů.
2. Těší mě, že jsou za mnou vi-
dět výsledky. Ale nic není zadar-
mo, v každém závodě se musí 
trvdě bojovat. Všechno je to 
samozřejmě o trénincích, které 
zaberou spoustu času. Je nutno 
připravovat se důsledně, zodpo-
vědně  a ještě to skloubit se ško-
lou. Těší mě hlavně, že dělám 
něco pro sebe a mám možnost 
podívat se na různá místa jak  
v České republice, tak i v jiných 
zemích.
Před měsícem jsem měl mož-
nost zúčastnit se Světového po-
háru ve sjezdu na divoké vodě 
ve Vídni. Nejel se sice v mé ka-
tegorii juniorů, ale vyhrál jsem 
kvalifikaci a ve finále skončil na 
4. místě, z čehož jsem měl ob-
rovskou radost.
3. Především trenéry za trpěli-
vost, kterou s námi mají. Potom 
rodiče, kteří to nemají jedno-
duché s ohledem na množství 
závodů, které absolvuji. Zajiš-
ťují mi výbavu, loď a různé věci  
s tím spojené. Určitě by si oce-
nění také zasloužili.

Michal Šmoldas
nar. 1998

oceněn za úspěchy ve sjezdu na 
divoké vodě. na mistrovství světa 
juniorů 2013 získal se svým druž-
stvem bronz, z mistrovství Čr si 
přivezl dvě 1. místa.
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Martin Papula
nar. 1999

Tobiáš Stejskal
nar. 2002

oceněn za úspěchy v disco tanci 
a street dance, mezi nimiž je také  
1. místo z mistrovství Čr i mistrov-
ství světa či 2. místo ze Světového 
poháru.

1. Tento obor jsem si vybral, 
protože miluji hudbu, pohyb  
a dynamiku, a to vše v sobě ta-
nec skrývá. 
Jelikož jsem z dětské věkové ka-
tegorie postoupil do juniorské, 
chtěl bych obhájit předchozí vý-
sledky i v dalších letech.
2. Těší mě úspěchy a ocenění. 
Nejvíce si vážím 1. místa na 
Mistrovství ČR v sólo Urban 
Pop Dance a 2. místa na světo-
vém poháru v sólo Disco Dance. 
Nejnáročnější jsou tréninky, 
musím jim věnovat spoustu času 
(před soutěží 4–5x týdně).
3. Ocenil bych své trenéry za 
jejich trpělivou obětavou práci  
a poděkoval rodičům za veške-
rou podporu.

1. K mému oboru mě přivedla 
touha naučit se psát všemi dese-
ti, pak už to šlo všechno samo. 

Chtěla bych získat více medailí 
na mistrovství světa.
2. Těší mě přátelé a ta atmosféra 
na mezinárodních i národních 
soutěžích. Každý vám to přeje, 
i když i on si přeje být nejlep-
ší. Nejnáročnější bylo se naučit 
technické disciplíny typu korek-
tury a wordprocessing.
3. Každý v něčem vyniká a je 
potřeba, aby svůj talent rozví-
jel. Nedokážu říct, kdo by si to  
v mém okruhu opravdu zaslou-
žil.

1. Ke svému oboru, chemii, jsem 
se dostal náhodou, v rámci účas-
ti na různých soutěžích. Paní 
učitelka z chemie mě oslovila  
s tím, jestli bych si takovou sou-
těž nechtěl zkusit. 
Podle dosažených výsledků jsem 
se rozhodl, že se oboru budu 
věnovat i nadále. Jelikož jdu po 
prázdninách studovat gymná-
zium, uvidím, jaké možnosti  
v daném oboru budu mít.
2. Chemie mi poskytuje mož-
nosti poznávat stále nové věci 
a ověřovat si své předpoklady. 
Myslím si, že tento obor má bu-
doucnost. Těší mě, že získané 
vědomosti mohu uplatnit při 
konkrétní práci. Napřed ale mu-
sím tyto vědomosti nabýt a to je 
to nejtěžší v celém oboru.
3. Ocenění si zaslouží každý, 
kdo svou prací přispěje k tomu, 
že se jeho obor může posunout 
o kousek dál. V mém oboru má 
nejdůležitější postavení výroba 
léků a každý nový lék může za-
chránit spoustu životů. Výsledky 
práce těchto lidí mluví samy za 
sebe.

1. K mému oboru mě přivedla 
paní učitelka Černá a později 
nás vytrénovala paní ředitelka 
Absolonová.
Za rok se koná mistrovství světa 
v Budapešti, takže bych byl rád, 
kdyby se zadařilo.
2. Na psaní všemi deseti mě těší, 
když se mi zvýší rychlost. Na-
opak nejnáročnější je toho docí-
lit. Je za tím plno práce.
3. Ocenil bych toho, kdo mě vy-
trénoval až na Mistrovství světa 
v Gentu, a to je paní ředitelka 
Mgr. Zuzana Absolonová. A za 
skvělou technickou výbavu paní 
učitelku PhDr. Miroslavu Čer-
nou. A rodiče, kteří mě ve všech 
mých zájmech podporují.

1. Obor kuchař-číšník (barman) 
jsem si vybrala, protože mě to 
moc baví. 

V budoucnu bych chtěla praco-
vat v nějakém baru, kde se mí-
chají drinky, nejlépe mimo Čes-
kou republiku, a nebo mít svoji 
restauraci či bar. 
2. Pro mě je nejtěžší si zapama-
tovat postup a suroviny do drin-
ku. Ale každému připadá těžké 
něco jiného. Těší mě třeba to, že 
se naučím ty nejznámější i nové 
drinky. Našla jsem něco, co mě 
baví a bude bavit pořád.
3. Určitě bych ocenila pana Jan-
čího a paní mistrovou Kočí za 
to, že měli se mnou celý ten rok 
trpělivost, i když jsem neměla 
pořád dobrou náladu. A vždy 
zachovali chladnou hlavu, i přes 
mé ne vždy dobré chování.

1. S rodiči jsme dříve jezdili kaž- 
dý rok na vodu a mě to hrozně 
bavilo. Bavilo mě to natolik, že 
jsem tu vodu nechtěl jezdit jen 
jednou do roka, a proto jsem 
se přihlásil do oddílu TJ vodní 
sporty. 
Chtěl bych se příští rok dostat na 
MS do Ameriky. To je můj hlav-
ní cíl na příští rok.
2. Nejlepší na kanoistice je ten 
adrenalin z divoké vody. Samo-
zřejmě nejnáročnější jsou na ní  
ty tréninky. Ale jestli chceme 
něčeho dosáhnout, musíme pro 
to něco udělat!
3. První člověk, který mě na-
padne na nějaké ocenění, je 
můj taťka. Obdivuji ho, protože 
dříve dokázal zaběhnout mara-
tony, závod Ironman, triatlony  
a mnoho dalších závodů, do kte-
rých bych se nikdy nepustil. Asi 
před rokem se soutěžemi skon-
čil, protože má potíže s koleny. 
Ale sportovat nepřestal, jezdí 
pořád na kole.                           hk

Martina Ivanova
nar. 2000

oceněna za úspěchy v počítačo-
vém zpracování textů. Získala 
mj. 1. místo na mS ve zpracování 
textů v disciplíně korektura textu,  
1. místo na mČr ve wordproce-
ssingu a řadu dalších ocenění.

Ondřej Nantl
nar. 1999

Všestranně nadaný žák, oceně-
ný mj. za úspěchy v přírodních 
vědách, zejm. v chemii (1. místo  
v soutěži o nejlepšího chemika 
regionu). Úspěšný je také v ja-
zykových soutěžích (konverzace  
v angličtině), v celorepublikovém 
porovnání ve Scio testech se umís-
til mezi 5 % nejlepších.

Radek Müller
nar. 1999

oceněn za úspěchy v počítačovém 
zpracování textů. na mS ve zpra-
cování textů získal bronzovou me-
daili, na mČr 3. místo v kategorii 
korektury textu aj.

Adéla Pohajdová
nar. 1997

oceněna za úspěchy v oboru bar-
manství, mezi které patří např.  
1. místo v soutěži barmanů aHoL 
cUP 2014 nebo 1. místo za míchá-
ní nápojů s pivem v soutěži rade-
gast Birell cup Brno 2014.

oceněn za úspěchy v rychlostní 
kanoistice, kde soutěží na kajaku. 
Patří mezi ně několik 1. míst na 
mistrovství Čr v kategorii jednot-
livců i družstev i 1. místo v Českém 
poháru 2013.
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Palokantiraka v Itálii aneb Insalata italiana
oslavy sv. antonína v Gargánu
Pěvecké sbory Palora a Kanti-
ka se v neděli 15. června vrátily  
z desetidenního koncertního zá-
jezdu do Itálie. 
Koncerty byly směřovány do 
oblasti Gargáno, což je hornatý 
poloostrov na východním po-
břeží, a byly součástí týdenních 
oslav sv. Antonína, který je pat-
ronem této oblasti. 
Oba sbory měly připravený re-
pertoár pro samostatné vystou-
pení, ale nechyběly ani společné 
skladby, například Schubertovo 
Ave Maria, Franckovo Panis 
Angelicus nebo Va Pensiero od 
Giuseppe Verdiho. 

Poznáváme itálii
Cesta byla velmi dlouhá, byli 
jsme rádi za každou přestávku, 
kdy jsme si mohli protáhnout 
tělo. V sobotu časně ráno jsme 
zastavili v italském přímoř-
ském městě Rimini. V brzkou 
ranní hodinu jsme vyrazili na 
pláž. Málokdo z nás měl někdy 
možnost se za svítání brouzdat v 
písku a sledovat východ slunce. 
Příjemné dopoledne jsme strá-
vili nejen na pláži, nechyběla ani 
prohlídka historické části města. 
Na ubytování do apartmánové-
ho komplexu Gallo jsme dorazi-
li až večer. Byli jsme rádi, že se 
po 1 600 km dlouhé cestě může-
me konečně natáhnout. 
V neděli jsme hned ráno vy-
zkoušeli místní písčitou pláž, 
která je ideální především 
pro vyznavače kiteboardingu  
a windsurfingu. Odpoledne 
jsme již věnovali zkoušce a pří-
pravě na večerní koncert, který 
se konal ve venkovním amfiteá-
tru v parku u kostela Santa Ma-
ria di Merino. Nadšení poslu-
chači a skvělé místní speciality 
podávané v hojném množství 
nám byli odměnou. 
V pondělí jsme uskutečnili vý-
let do Peschici. Je to starobylé 
městečko, které se tyčí nad mo-
řem. Po mnoha schodech jsme 
vystoupali nahoru, kde jsme 
si nakoupili první suvenýry  
a vynikající italskou zmrzlinu. 
Odpoledne jsme pak strávili na 
místní romantické pláži mezi 
skalami.
V úterý jsme měli volný den, 
který jsme strávili střídavě 
zkouškami a relaxací u moře 
nebo u bazénu. Zajímavá byla 
návštěva farmy, kde jsme si 
mohli nakoupit místní džemy, 
víno, olivy a sýry. Večer nám 
majitel rezidence se svým sy-
nem připravili tradiční italskou 
pizzu, na které jsme si velmi 

pochutnali. Zbytek večera jsme 
strávili při kytaře, houslích  
a zpěvu. Hudba přilákala i ostat-
ní obyvatele rezidencí.

V kostele
Ve středu nás čekala návštěva 
města Vieste, a především dal-
ší koncert, tentokrát v kostele. 
Před koncertem jsme stihli pro-
cházku městem, vyfotili jsme si 
zdejší nejznámější dominantu 
– dekorativní, z moře vystupu-
jící dvacetimetrový obrovský 
monolit, který stvořil vítr a vlny. 
Večerní koncert v moderním 
kostele Buon Pastore (Dobrý 
Pastýř) ve Vieste patřil k velké-

mu hudebnímu zážitku. Sólové 
provedení Moravských dvojzpě-
vů A. Dvořáka v podání Mar-
cely Barvířové a Aleny Tiché  
s varhanním doprovodem Ireny 
Blektové sklidilo velký potlesk.
Také repertoár Kantiky a Pa-
lory prověřil místní akustiku  
a krásně se nesl kostelem. Při 
Ave Maria Franze Schuberta byli 
lidé dojatí, skladbu Va, pensiero, 
sull’ali dorate (Leť, myšlenko, 
na zlatých křídlech) již zpívali 
všichni posluchači a následoval 
potlesk ve stoje. Pan farář požá-
dal o přídavek, píseň Ave Maria. 
Posluchači ještě dlouho tleskali 
a volali Bravo! 
Odcházeli jsme s krásným po-
citem. Na závěr nám pan farář 
ještě předal na památku obrázek 
Dobrého Pastýře a na osvěžení 
dostal každý z nás nanuk. 

moře v různých podobách
Ve čtvrtek byla pro zájemce 
zařízena dopolední projížďka 
motorovou lodí s prohlídkou 
přímořských jeskyní a vápen-
cových skal a útesů. Při plavbě 
na lodi jsme toho měli spoustu 
k focení. Koupání na oblázkové 
pláži obklopené skalami bylo 

nádherné. Při zpáteční cestě si 
kapitán lodi neodpustil prudký 
manévr, v jehož důsledku byla 
dobrá čtvrtina sboru mokrá od 
hlavy až k patě. Večer nás čekal 
poslední koncert na palmové 
promenádě ve Vieste. 
V pátek jsme strávili poslední 
den u moře – večer nás čekal 
půlnoční ohňostroj k oslavě 
sv. Antonína, který se odrážel  
v mořské hladině. Byl to neza-
pomenutelný zážitek. Po ohňo-
stroji jsme vyrazili domů.
V sobotu ráno ještě zastávka  
v San Marinu a Rimini, posled-
ní rozloučení s mořem, a pak už 
jsme se všichni těšili domů. 

Závěrem
Co říci závěrem? Myslím, že 
sbory velmi dobře dostály svým 
závazkům, a ačkoliv počet zpě-
váků nebyl příliš velký, oba 
výborně reprezentovaly nejen 
Litovel, ale celou Českou repub-
liku. Přestože ne vždy všechno 
probíhalo podle našich před-
stav (domluva s Italy byla ně-
kdy opravdu náročná), dokázali 
jsme si vždy poradit a nakonec 
odjížděli spokojeni. 
Poděkování patří městu Litovel 
za finanční příspěvek, dirigent-
kám Marcele Barvířové a Ireně 
Blektové za trpělivost při nacvi-
čování, za dirigování a hudební 
doprovod. Děkujeme také asis-
tentce dirigentky Palory Aleně 
Tiché za to, že v italštině sezna-
movala posluchače s programy 
našich koncertů. 
Pokud se nám někdy v budouc-
nu naskytne podobná příleži-
tost, rádi ji znovu využijeme.

Za Palokantiraku
 Lea Hutařová a Alena Tichá

DPS Mládí
V sobotu 31. května se v Kon-
certním sále MK uskutečnil tra-
diční výroční koncert Dětského 
pěveckého sboru Mládí, jeho 
přípravného sboru Benjamínek 
a tentokrát také Komorního 
sboru absolventů DPS Mládí. 
Právě v tomto roce totiž uply-
nulo 55 let od jeho založení. 
Program připravila paní uči-
telka Iveta Navrátilová, slovem 
provázela žákyně 8. třídy Tereza 
Faltusová.
Koncert zahájili svým progra-
mem nejmladší zpěváčci – pří-
pravný sbor Benjamínek. Před-
vedli, že umí zpívat písničky 
lidové i z pohádek. Úžasně za-
zpívanou anglickou písničkou 
Love is all around pak přivedli 
na pódium starší spolužáky  
z Mládí. Jejich pestrý program 
zahrnoval písně např. v ha-
náčtině, slovenštině, hebrejštině 
nebo estonštině; bez doprovo-
du, s africkým bubnem nebo 
s klavírem. I oni si vysloužili 
dlouhotrvající potlesk.
Komorní sbor absolventů se na 
zkoušky scházel vždy jednou 
týdně a svým vystoupením nás 
nenechal na pochybách, že jeho 
členové nezapomněli zpívat.  
S chutí si zazpívali své oblíbené 
sborácké skladby ze školních 
let. Mnohým z nás jejich vy-
stoupení vehnalo slzy do očí. 
S dětmi z Mládí nacvičili také 
společné písně, jak a capella, 
tak s doprovodem šikovných 
muzikantů (kytara: Petr Obšil, 
klavír: Jiří Kameník, kontrabas: 
Mikoláš Urválek, bicí: Patrik 
Macháček). Bylo krásné a do-
jemné vidět a slyšet tolik zpěvá-
ků pohromadě.
A to ještě nebyl konec – na pó-
diu se sešly všechny tři sbory, 
aby před námi otevřely branku 
do Zahrady ticha – závěrečné 
písně celého koncertu. I když ne 
tak docela závěrečné…
Závěr totiž patřil květinám ne-
jen pro paní učitelku Navrátilo-
vou, hudebníky, kteří perfektně 
děti doprovázeli, ale především 
pro paní učitelku Boženu Hal-
vovou, která i přes svůj zdra-
votní stav na koncert přišla. Ta 
sbor před 55 lety na naší škole 
založila a my všichni jsme rádi, 
že našla ve své práci pokračova-
telku.
Iveta Navrátilová, které patří 
velký obdiv a poděkování za to, 
že jsme mohli strávit tak pří-
jemný májový podvečer, připra-
vila překvapení – Valčík na roz-
loučenou, který zpívali všichni, 
sboráci i obecenstvo.

Miloslava Flášarová

Veritas vos liberabit.
Pravda osvobozuje.
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Vila v ulici Studentů na diplomu od Frant. Flasara
Vila č. p. 244 se 
zahradou je situo-
vána na rohu ulic 
Studentů a Jirásko-
vy s vchodem z Ji-
ráskovy ulice. Byla 
postavena v roce 
1923 stavebním 
a bytovým druž-
stvem rodinných  
a dělnických dom-
ků pro Litovel  
a okolí Svépomoc 
podle projektu 
Ing. Čeňka Chru-
dimského, stavitele 
v Litovli. Patřila 
Janu Škurkovi. 
Nedávno ji nový 
majitel, který dům 
se zahradou koupil 
v roce 1997, citlivě 
zrekonstruoval.
Akvarelovou kresbu o formátu 
52 x 43 cm vytvořil František 
Flasar na společenskou objed-
návku v roce 1951. Jde o pohled 
na vilu od jihozápadu. Umělec 
stál u místní komunikace před 
papírnou. Nejdříve vytvořil ski-
cu a pak dle sdělení pana Jana 
Škurka – syna původního ma-
jitele, který ho tehdy při tvorbě 
pozoroval – tu kreslil asi dva 
dny.
V prvním plánu vidíme vilu, 
za ní pak dům paní MUDr. 
Věry Katzerové. Mezi oběma 

objekty je místní komunikace, 
Jiráskova ulice. V prostoru teh-
dy ještě nevydlážděné silnice  
v ulici Studentů, vroubené stro-
my, je situován text: MSČSH  
v Litovli uděluje diplom čestného 
členství bratru Janu Škurkovi za 
jeho záslužnou a obětavou prá-
ci hasičskou od založení sboru 
1911–1951. V pravé dolní části 
je podpis Františka Flasara s da-
tací 1951. 
Tento akvarel na diplomu z roku 
1951 je dalším doplňkem k již 
částečně zmapovanému soupi-

su děl autora prezentovanému 
v almanachu obce Červenky 
pod názvem František Flasar 
1903–1989, který byl vydán  
v roce 2009.
Pro zájemce o hlubší studium 
architektury v Litovli dodejme, 
že této tematice je věnována 
mj. bakalářská práce Venduly 
Jurášové s názvem Architektu-
ra Litovle mezi léty 1900–1945, 
zpracovaná v roce 2011 na Uni-
verzitě Palackého v Olomouci. 

Vítězslav Kollmann

Lnice květel (Linaria vulgaris) se větši-
nou hojněji vyskytuje na cestách mezi 
poli, kde jsou chemicky ošetřovány 
zemědělské plodiny. Proto je dobré ji 
pro léčivé účinky pěstovat doma na 
zahrádce, kde může nahradit podobně 
kvetoucí hledík větší. 
Užívají se květy lnice. Pro vnitřní pou-
žití ve formě nálevu či lihové tinktury, 
pro vnější použití ve formě odvaru 
nebo masti. nálev připravíme tak, že 
jednu čajovou lžičku lnice spaříme 200 
ml vařící vody a necháme 20 minut 
vylouhovat. 
Při vnitřním užívání působí tato by-
linka protibolestivě při bolestech 
žaludku, při průjmech, ledvinových  
a žlučníkových záchvatech. 
Svým močopudným účinkem pod-
poruje ledviny, močový měchýř a od-
straňuje kameny. Posiluje funkci jater  
a žlučníku, snižuje nadýmání. 

Dále pomáhá při žloutence, problé-
mech s prostatou, lymfou a při bore-
lióze. 
Čaj z celé rostliny včetně nati a kořenů 
má protiparazitní účinky.
Známá je účinná směs na léčení ža-
ludečních vředů od bylináře Václava 
Krejčiříka. Skládá se z 5 dílů kvetoucí 
nati řepíku lékařského, 3 dílů květů 
lnice a 2 dílů kvetoucí nati dobromysli. 
nálev připravíme z 2 čajových lžiček 
směsi na 250 ml vařící vody. 
Samotná lnice nemá příliš lahodnou 
chuť, doporučuje se sladit lesním me-
dem nebo přidávat do bylinných smě-
sí. Vnitřně není vhodná pro těhotné  
a kojící ženy! 
Lnice je velmi účinná i při zevním 
použití. Ve formě odvaru pomáhá při 
léčení bércových vředů, hemeroidů, 
je účinná proti praskání cévek i láma-
vosti cév. Při bolestivých a zanícených 

hemeroidech je dobré použít sedací 
koupele ze lnice v mléčném odvaru. 
Květy lnice se musí po sběru rych-
le usušit ve stínu nebo v sušičce při  
40 °c. Je třeba je dobře uskladnit, nejlépe  
v tmavých skleněných prachovnicích, 

aby nedošlo k zvlhnutí a zhnědnutí 
květu.
V dřívějších dobách se květy lnice dá-
valy do kolébky k dětem jako ochrana 
proti nemocem a zlým silám.

Vladimír Vytásek

Litovelský bylinkář: LNICE KVĚTEL
Vytrvalá bylina z čeledi krtičníkovitých (Scrophulariate). Roste hojně na polích, železničních náspech, na skládkách. 

V okolí Litovle například podél cesty na Šargoun a při úsovské panelové lesní cestě za železničním přejezdem na Královou. 

Rodáci v Loučce

Po více než padesáti letech se ve 
dnech 21.–22. června uskuteč-
nil sjezd rodáků z Loučky. Na 
programu byla prohlídka bývalé 
školy, výstavka kronik, fotogra-
fií a dalších materiálů, hudební 
a taneční vystoupení, mše svatá 
u příležitosti svátku Jana Křtite-
le, jemuž je zasvěcena loučská 
kaple, a především řada radost-
ných setkání a vzpomínání.   hk




