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Předpodzimní interview s kominíkem
Kominíci nevymírají, naopak je jich čím dál 
víc. Přesto v České republice dojde každo-
ročně asi k 350 požárům způsobeným zane-
dbáním údržby komína nebo jeho špatným 
technickým stavem. Nejen o tom, jak se po-
starat o komín, nám pověděl litovelský ko-
miník Svatopluk Skarupský.

Jaká je náplň práce kominíka?
Stále čistíme spalinové cesty tam, kde se topí 
pevnými a plynnými palivy. Čištění spalinové 
cesty se provádí od kouřového hrdla spotře-
biče, kouřovodu a komínového průduchu.  
K tomu slouží různé kominické pomůcky. 
Stává se, že v letním období se vytvoří pavu-
činy a spalinová cesta je neprůchodná. Pavu-
činy nemusí vždy žárem prasknout. Spalinová 
cesta může být zneprůchodněna také spadlý-
mi uhynulými ptáky. 

V souvislosti s plynovými kotli se hovoří  
o riziku otravy oxidem uhelnatým. Je to stá-
le aktuální?
K takovým případům dochází stále. Je proto 
třeba, aby si občan nechával provádět pravi-
delnou kontrolu komínů a kouřovodů a včas 
odstranil případné závady. Pokud je spalinová 
cesta neprůchodná, dochází ke vzniku oxidu 
uhelnatého a následně k poškození zdraví.

Je občan povinen nechat si čistit komín?
Majitel objektu má povinnost provádět pra-
videlnou kontrolu spalinových cest dle naří-
zení vlády č. 91/2010. Jinými slovy – pokud 
si zákazník nenechá komín vyčistit, dojde  
k požáru a ukáže se, že příčinou byla zane-
dbaná péče, může dostat pokutu až do výše 
25 000 Kč. Pojišťovna mu v takovém případě 
vyplatí menší nebo žádné odškodné.

Jak často by měla revize komína probíhat?
Jednou za rok.

Své řemeslo už vykonáváte přes třicet let. Co 
se za tu dobu změnilo?
Velké změny přišly po roce 1989. Do té doby 
jsme my, kominíci, měli rozdělené rajony. Po 
roce 1989 byly přidělené koncese zrušeny  
a o kominické služby nebyl zájem. V určitém 
období proto bylo opravdu poměrně málo ko-
miníků.
V 90. letech se přecházelo na topení plynem 
a topení tuhým palivem se používalo méně. 
Dnes se k němu lidé vracejí z důvodu zvyšo-
vání ceny plynu a elektřiny. Výrobci už vyví-
její nová, úspornější tepelná zařízení, než byla 
dříve.

Jak jste se vlastně ke svému řemeslu dostal?
Jako vyučený nástrojař jsem pracoval v lito-
velské Tesle. Tehdy kominíci pracovali pod 
Komunálním podnikem města Uničova, kde 
měli rozdělené rajony. Tehdy zrovna byly tři 
rajony neobsazené a já jsem se rozhodl pro 
práci kominíka. 

Kominíků je teď prý dost, přesto jsem už 
dlouho neviděla nikoho v typickém černém 
mundůru a s bílou čepičkou.
V zimním období se černý pracovní oděv po-
užívá, ale v létě již méně.           red.

Z historie kominictví
Předtím, než v 16. století přišli do Čech z Itálie 
spolu se staviteli první kominíci, zvaní tehdy 
mestkomináři, vymetali a opravovali si ko-
míny sami majitelé domů. V roce 1589 získal 
kominík Matěj de Martini (jeho rod se věnoval 
tomuto řemeslu ještě ve 20. století) od císaře 
Rudolfa II. hodnost mistra u císařského dvora 
a spolu s tím byl pro kominíky navržen úbor, 
který se s některými obměnami užívá dosud. 
Roku 1626 vznikl v Třeboni první kominický 
cech. Patronem kominíků je sv. Florián.

Poznáte komíny z Litovle a blízkého okolí na fotografiích? Řešení najdete na straně 2.
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Doprava na Dukelské ulici
Nejednoho občana trápí situa-
ce na Dukelské ulici. Na okraji 
dlouhé, velmi frekventované 
silnice s minimem přechodů si 
už pravděpodobně většina z vás 
vystála svou čekací dobu, než se 
při mírnějším provozu odvážila 
přes silnici přejít. Podle studie  
z roku 2010 zde za 24 hodin 
projelo 9 729 vozidel.
Město Litovel připravuje po-
stupné zásahy vedoucí ke zlep-
šení situace na této ulici. V sou-
časnosti je zpracováván projekt 

na vybudování dvou nových 
přechodů pro chodce. První  
z nich by měl přetínat silnici na 
křižovatce s ulicí Lidickou, kde 
ulici přechází mnoho lidí smě-
řujících na městské koupaliště. 
Druhý přechod se objeví u mos-
tu v sousedství Tesca. Přechody 
by měly být vytvořeny nejspíš  
v  příštím roce.
Doufáme, že tyto zásahy pove-
dou k větší bezpečnosti obyvatel 
a budou následovány dalšími 
účinnými kroky.                   red.

Dům přírody otvírá 20. září

Po několika letech přípravy  
a dvou letech stavební realiza-
ce proběhne 20. září slavnostní 
otevření Domu přírody Lito-
velského Pomoraví v Horce nad 
Moravou (DPLP) a Informační-
ho střediska CHKO Litovelské 
Pomoraví – Šargoun.
Jde o společný projekt Agentury 
ochrany přírody a krajiny ČR 
a Sluňákova – centra ekologic-
kých aktivit města Olomouce, 
o. p. s. Je věnovaný významu 
řeky pro zdejší přírodu a krajinu  
a zaměřený na umocnění pro-
žitku z pobytu v přírodě. 
Pro veřejnost je na sobotu na-
chystán program:

Informační středisko 
CHKO Litovelské Pomoraví 
Šargoun u Litovle
(49°41'31.414"N, 17°6'2.872"E) 
 Od 10 hodin je otevřeno 
středisko s expozicí věnovanou 
mimo jiné včelařství, vybave-
né moderní technologií a pre-
zentující krajinu Litovelského 
Pomoraví (dotykový stůl a 3D 
film). Rovněž bude každou ho-
dinu promítán  3D film o Lito-
velském Pomoraví . 

Dům přírody 
Litovelského Pomoraví
Horka nad Moravou 
(49°38'28.911"N, 17°11'57.753"E)
 Komentované prohlídky are-
álu Domu přírody k autorským 
dílům F. Skály (Rajská zahrada), 

M. Fekara (Lesní chrám, Kou-
zelný les), M. Šejna (Sluneční 
hora), M. Hubáčka (Ohniště 
Zlaté spirály) za účasti autorů. 
Sraz účastníků u vchodu do are-
álu v 10.00, 11.30, 13.00 a 14.30 
hodin.
 Divadlo Tramtárie: Pohádka 
O Pračlovíčkovi v 10.30 hodin 
v sále.
 Premiéra filmu Litovelské Po-
moraví (režie Miroslav Souček) 
ve 13 hodin.
 V 16 hodin druhé promítání 
filmu spojené s besedou o areálu 
DPLP s účastí Františka Skály, 
Miloše Šejna, Miloslava Fekara 
a Marcela Hubáčka a Projektil 
architekti. 
 Výstava plakátů ve vstup-
ní hale Suňákova. Představení 
nejlepších studentských pra-
cí Střední polytechnické školy 
Olomouc s námětem DPLP.
 V 18.30 hodin koncert před 
Domem přírody: Květy, Jarda 
Svoboda a Jana Kaplanová (Tra-
band). 

Projekt byl financován ze zdrojů 
Evropské unie, Státního fondu 
životního prostředí a Agentury 
ochrany přírody a krajiny ČR.

Michal Servus,
Správa CHKO LP

Stavby, které budou v září ote-
vřeny veřejnosti v Horce n. M., 
si můžete už teď prohlédnout na 
výstavě nazvané Místa setkání, 
která je umístěna ve výstavním 
sále TIC v Litovli.

Poznali jste komíny z první strany?

a – pivovar 
b – Papcel
c – cukrovar
d – bývalá cihelna u nasobůrek
e – sladovna
f – kotelna na sídlišti VítěznáDukelská ulice v místech, kde se přechází ke koupališti, kolem 18. hodiny.

Pohledy k litovelským komínům

Kdo pozvedne oči k výškám ko-
mínů, může leckdy spatřit něco 
zajímavého.
Na horní fotografii je zachycen 
komín litovelského pivovaru, na 
kterém o letošních prázdninách 
pokračovaly potřebné opravy a 
údržbářské práce. Ne každý by 
se odvážil k práci v takové výšce.

Dolní fotografie zobrazuje ko-
mín Alibony. Jak zjistila paní 
Eva Vaňková, která se zvlášt-
nostmi a zajímavostmi Litovel-
ska zabývá a vyhledává je, je to 
jeden ze tří funkčních komínů 
s vodojemem v České republice 
(další jsou v Mělníku a Libčicích 
nad Vltavou). V minulosti jich 
však bylo víc.
Firma Alibona Litovel byla za-
ložena v roce 1912 obchodním 

příručím panem Petrem Hla-
váčkem. Cihlový komín včetně 
vodojemu sloužil dříve uhelné 
kotelně, která byla v roce 1997 
zrušena a byla vybudována nová 
kotelna plynová. 
Komín zůstal zachován a jeho 
vodojem je i nadále využíván. 
Do vodojemu je čerpadlem při-
váděna voda z vlastní studny 
(užitková voda) a po firmě je již 
rozvedena samospádem. Využí-
vaný objem vodojemu je přibliž-
ně 30 m3. Komín i vodojem jsou 
ve výborném technickém stavu. 
Výška komínu je 40 m, dno vo-
dojemu leží ve výšce 21 m. 

Eva Vaňková a hk



V Litovli 1. září 2014. Uzávěrka příštího vydání Litovelských novin: 18. září 2014
Litovelské noviny - registrace u ministerstva kultury Čr pod č. e 11104. měsíčník, náklad 1200 kusů. Vydává město Litovel. iČo: 299 138. 
adresa redakce: redakce Litovelských novin, městský úřad Litovel, náměstí Přemysla otakara 778, 748 01 Litovel, tel.: 585 153 147,  
e-mail: litovelskenoviny@mestolitovel.cz, web: http://noviny.litovel.eu. redaktorka: Helena Kaštilová. Tisk: Tiskárna Křupka mohelnice. 
Litovelské noviny uveřejní bezplatně společenská oznámení a osobní zprávy. redakce si vyhrazuje právo krátit dodané příspěvky.

Z raDnice a oKoLÍ / 3

Vyneseno z radnice

72. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 31. července 2014
rada města Litovel
 schvaluje uzavření smlouvy  
o dílo na akci regenerace panelo-
vých sídlišť Uničovského předměstí 
v Litovli: Gemerská ulice, i. etapa 
– zajištění projekční přípravy, a to 
mezi městem Litovel a společností 
Printes – atelier, s. r. o., Přerov
 schvaluje uzavření smlouvy o dílo 
na realizaci akce Litovel, Unčovice – 
sokolovna, rekonstrukce venkovní 
terasy mezi městem Litovel a Sta-
vební firmou GLoBaL, s. r. o., Litovel
 souhlasí s pořádáním 20. ročníku 
otevřeného mezinárodního mist-
rovství v extrémním závodu štafet 
BoBr cUP 2014 v sobotu dne 4. 10.
 doporučuje zastupitelstvu města 
projednat a schválit záměr ČSaD 
ostrava, a. s. – studii modernizace 
autobusového nádraží Litovel se 
zárukou využívání tohoto stanovi-
ště dopravci.

výběr redakce

Stíny Litovelska
 Dne 7. 8. v 1.25 hodin řídil J. S.  
v ulici Kollárově v Litovli osobní mo-
torové vozidlo po předchozím požití 
alkoholických nápojů.
 Dne 9. 8. v době mezi 1. a 8. hodi-
nou odcizil dosud neznámý pacha-
tel v parku u rybníka neuzamčené 
jízdní kolo.
 Dne 9. 8. ve 20 hodin narušil  
L. U. občanské soužití tím, že po 
předchozí rozepři fyzicky napadl 
poškozeného S. S.
 Dne 9. 8. kolem 22.40 hodin 
odcizil v Litovli dosud neznámý pa-
chatel z kapsy kalhot poškozenému  
f. m. mobilní telefon.
 Dne 12. 8. v odpoledních ho-
dinách poškodil dosud neznámý 
pachatel zpětné zrcátko na vozdile, 
které bylo zaparkované na ulici no-
vosady v Litovli.

Policie ČR

Litovel bude mít kompostárnu u Nasobůrek
O projektu litovelské kom-
postárny se hovoří již něko-
lik let. Konečně se podařilo 
překonat překážky, které její 
výstavbu komplikovaly, a tak 
se na podzim začne tato zpra-
covna biologického odpadu 
budovat.

Poměrně nenápadného zařízení 
si občané možná ani nevšim-
nou. Kompostárna, jejíž celková 
plocha zabere 9 967 m2, se bude 
ukrývat za prostorem nyní re-
kultivované bývalé skládky mezi 
Nasobůrkami a Haňovicemi. 
Pozemek, který pro ni město 
vyčlenilo, sloužil v minulosti 
jako těžební prostor hlíny pro 
někdejší přilehlou cihelnu.
S recyklací bioodpadu ve vlast-
ní kompostárně mají již dob-
rou zkušenost ve Šternberku, 
Uničově i Olomouci. Litovel  
k jejímu vybudování přistoupila 
se záměrem umístit a zpracovat 

zde veškerý zelený odpad (po-
kosenou trávu, shrabané listí 
aj.) a ořezané větve, kterých se 
při údržbě veřejných prostran-
ství ve městě nashromáždí 
kolem 600 t za rok. Protože je  
v zařízení možno zpracovat roč-
ně 400–1000 t bioodpadu, bu-
dou jej využívat i sousední obce 
a Zemědělské družstvo Haňovi-
ce.
Rostlinné zbytky z domácností 
zde prozatím ukládány nebu-
dou. Provozovatel, jímž budou 
Technické služby Litovel, chce 
nejdřív zaběhnout provoz a vy-
zkoušet možnosti kompostová-
ní na čistém bioodpadu. Vzhle-
dem k tomu, že dle zkušeností 
z jiných měst někteří nezodpo-
vědní občané do kontejnerů ur-
čených pouze na zbytky vegeta-
ce vhazují např. i plast, posečká 
město s dovážením tohoto typu 
odpadu do kompostárny, dokud 
nebude mít kapacity na jeho tří-

dění. V horizontu několika let 
se však i v Litovli počítá se za-
vedením kontejnerů na tříděný 
bioodpad.
Samotné kompostování bude 
probíhat na plošných hroma-
dách trojúhelníkového nebo 
lichoběžníkového tvaru, tvoře-
ných zbytky rostlin a zeminou. 
Kompost bude okysličován 
pravidelným překopáváním.  
V průběhu 3–4 měsíců dojde  
k rozkladu zbytků vegetace. Ho-
tový kompost pak bude přesát  
a odvezen k využití jako hno-
jivo. V současnosti se počítá  
s jeho aplikací na polnostech ZD 
Haňovice.
Kompostárna má být dokon-
čena na jaře příštího roku. Na 
stavbu v hodnotě 6,5 milionu 
Kč přispěl 80 % Státní fond ži-
votního prostředí z Operačního 
programu životního prostředí. 
Město Litovel se podílí přibližně 
1,2 milionu Kč.     hk

Městská televize
Premiéra st   3. 9. v 18.45 hod.
 st 17. 9. v 18.45 hod.
repríza denně v 6.45, 11.00,
 18.45 a 23.00 hodin
on-line: infokanal.litovel.eu
Litovelský infokanál (městské televizní vy-
sílání) mohou přijímat všichni TV účastníci 
napojení na kabelovou TV firmy UPc Čr, 
a.s., na kanále S8 (cc 08), v rámci informač-
ního kanálu UPc eXPreSS. 
Připomínky, nápady, ale i věcnou kritiku 
týkající se vysílání můžete volat nonstop na 
záznamník 581 003 467. 

Zasedání zastupitelstva
Nejbližší zasedání Zastupitel-
stva města Litovle se uskuteční 
ve čtvrtek 11. září v 15 hodin 
v Koncertním sále Městského 
klubu.
Další zasedání, poslední v tom-
to volebním období, proběhne 
2. října v 15 hodin tamtéž.
Zasedání zastupitelstva jsou ve-
řejná, občané jsou na ně zváni.

Vzhledem k tomu, že se začínají 
množit dotazy ohledně konání 
Litovelských slavností, pořáda-
ných pravidelně v září, dovolu-
jeme si uvést naše vyjádření.
Již v loňském roce bylo avizová-
no, že od jara bude probíhat re-
konstrukce náměstí. Jelikož jde 
o rozsáhlou stavbu, nebylo by 
možné návštěvníkům slavností 
nabídnout kompletní program, 
a především rozsah, pohodlí  
a standard, které se snažíme 
každoročně připravit. Dlouho 
jsme konání akce zvažovali. Je-
jím cílem je však nejen nabíd-
nout bohatý kulturní program, 
ale i oživit centrum města a ote-
vřít památky, a to za těchto pod-
mínek není možné. Váhali jsme, 
jestli přerušit tradici. Otázkou 
ovšem je, zda udržet tradici za 
každou cenu, nebo zda roční 

pauza neprospěje jak nám, po-
řadatelům, tak návštěvníkům. 
Jedenáctý ročník se tedy posune 
na rok 2015, pokud bude mít 
město Litovel zájem pokračovat 
a vypíše grant. K tomuto datu 
snad budeme již moci nabíd-
nout nejen kompletní zázemí, 
ale i novou tvář náměstí a rad-
niční věže, která je momentálně 
také v rekonstrukci. 
Věříme, že je toto rozhodnutí 
správné, a doufáme, že Litovel-
ským slavnostem zachovají pří-
zeň návštěvníci i tradiční mno-
haletí partneři, bez kterých by se 
akce nedala uskutečnit. Budeme 
se snažit připravit zajímavý pro-
gram opět pro všechny věkové 
kategorie. 
Těšíme se na setkání v roce 
2015!

Kamila Matečková, CK BAVI

Litovelské slavnosti letos nebudouNádoby na olej
Na začátku září budou v Lito-
vli instalovány nádoby na po-
užitý potravinářský olej a tuky. 
Občané je sem budou ukládat  
v uzavřených nádobách. Více se 
dozvíte v příštím čísle LN.    red.

z loňského ročníku
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Reakce na článek Oploť strom, zachráníš bobra ze srpnového čísla

Věta Oploť strom, zachráníš bobra, je ma-
toucí. Její smysl vyvrací další svědomitý  
a podrobný obsah článku.
Oplocením jednoho stromu nezachráním 
ani bobra, tím méně zahradu. Podél celého 
toku, kde sídlí bobři a zároveň se nachází za-
hrady, by bylo třeba zbudovat pevné kovové 
oplocení. A...? To je zakázáno. Musí se tam 
nechávat nejméně tři metry volně přístupné. 
S tím mají potíže i stavby starší padesáti let.
Bobry nám sem nasadili ochranáři z pilnosti 
o několik let dříve, než by sem dospěli sa-
movolně z jihu Moravy. Už dnes je jich 250? 
Dovedete si představit, kolik jich bude za 
deset let? V rozpleteném copu Moravy, té-
měř půlstoletí nepečovaném s hlubokým, 

bahnitým nánosem, zanedbanými břehy? 
Už poslední povodně v minulém století byly 
těžko snesitelné. Teď se nepořádek ve vod-
ních dílech stále rychleji zvyšuje.
Bobr je to poslední, co můžeme potřebovat. 
Má velké nároky na své bydliště (viz článek) 
a významně rozšiřuje pro nás nebezpečí při 
povodni. Zkrátka ho tu nemůžeme trpět.  
V minulosti jsme už dvakrát byli nuceni 
přestat bobry tolerovat. Daří se jim dobře 
na Labi v Německu. Jako malá země nejsme  
s to zachraňovat všechno. Řeka Morava  
u nás tvoří složitý, zvláštní útvar. Nasadit  
u nás ještě bobry je nezodpovědný hazard.
Peněžní náhrady nic neřeší. Tak, jak jsou 
v článku uvedeny, spíše hrozí, že se z nich 
vyvrbí další byrokratické tahanice a speku-
lace. Ne takové jako kolem „slunečních ba-
ronů“, kde létají miliardy (z peněz daňových 
poplatníků), ale přece. Bobři nás zatím stáli 
pakatel, jen 200 milionů. Kolik si budete ná-
rokovat za patnáctiletou jabloň, kterou jste 
si od malička vypěstovali? Kdo určí cenu 
poničeného lesa? Existuje nějaký ceník? Kdo 
jej schválil? Pan Dočkal se nemusí bát mno-
ha žádostí o náhrady. Zahrádkáři to předem 
vzdají. Mají neblahé zkušenosti s byrokraty. 
Majitelé soukromých lesů si poradí sami.

Je smutné, že se nám do přízně vnucují bob-
ři, zatímco skutečný problém – přemnožení 
potkani – ekology nezajímá. Víte, že v Ham-
burku připadají na jednoho občana dva pot-
kani? Stejné je to jistě v Praze a v Litovli je 
to nejméně dvojnásobek. Ze zákona je však  
každý občan povinen se o jejich likvidaci 
starat sám. Kromě nich nám „chovatelé“ 
pustili do vod i nutrie. 
Teď už jen čekám, že ekologové navrhnou 
obnovit vyhubené krysy. Proč ne? V jed-
nom indickém státě je dokonce zbožňují, 
staví jim chrámy. A hned v dalším, také in-
dickém, mají takovou úctu k lidoopům, že 
jejich chráněné opičky mají snahu s nimi 
sedat k jednomu stolu. Musí mít okna za-
mřížovaná. Přemnoženými makaky je tero-
rizováno i hlavní město Indie Dillí. Ochrán-
ci je nezabíjejí. Skupina čtyřiceti odborníků  
v opičích maskách napodobuje jejich skřeky, 
a tím je plaší. Vzor pro nás? Snad ne.
V našem státě vládnou demokraticky vole-
né orgány. Nemusíme si nechat vnutit ne-
rozumné nápady ani od ministra. Jsme ve 
volebním období. Využijme svého práva, 
Litovelané. Zvolme si takové zástupce, kteří 
budou mít odvahu hájit energicky naši bez-
pečnost.                          Jarmila Cholinská

Komentář Správy CHKO k článku paní Cholinské
Redakcí Litovelských novin (LN) jsme byli 
požádáni o napsání alespoň kratičkého ko-
mentáře k výše uvedené reakci paní Cho-
linské, která nakousla celou řadu otázek  
a provázala je místy i do řekněme nečeka-
ných souvislostí. Kde tedy začít? 
Úvodem bychom rádi uvedli, že po těch le-
tech, kdy jsme byli s autorkou v poměrně 
úzkém kontaktu, jsme překvapeni a zároveň 
zklamáni zejména z toho, že ve své reakci 
odrazuje zahrádkáře od snahy řešit se Sprá-
vou CHKO problémy způsobované bobrem. 
Nevíme, kde se vzaly informace o údajně 
hrozící byrokratické zátěži – z osobní zku-
šenosti to zřejmě nebude. Co je nám známo, 
autorka problémy s bobry nikdy neměla (ni-
kdy o nich nemluvila, jen o těch potkanech). 
Pokud autorka přece jen má problém s bob-
ry poškozujícími dřeviny na jejím pozemku 
u Nečízu, rádi jí s vyřízením náhrady za ško-
dy na dřevinách pomůžeme a též poradíme, 
jaká opatření proti dalším škodám udělat. 
Přesně tak, jak přistupujeme k problémům 
všech, kteří se na nás v této věci obrátí.
Jisté rozpaky v nás vzbuzují další stati z au-
torčiny reakce, např.: „Bobr je to poslední 
co můžeme potřebovat … Zkrátka ho tu 
nemůžeme trpět…“ Nechce se nám ani spe-
kulovat nad tím, k jakému řešení tyto věty 
mohou směřovat.
Naproti tomu otázky: „Kdo určí cenu poni-
čeného lesa? Existuje nějaký ceník? Kdo jej 
schválil?“ jsou na místě. „Ceníky“ vycházejí 
z oficiálních vyhlášek, platících pro všech-
ny stejně: v lesích jde o vyhl. č. 55/1999 Sb. 
a mimo les je to vyhl. č. 441/2013 Sb. Obě 
vyhlášky má Správa CHKO k dispozici a je 
připravena (a vždy to dělá) lidem najít, čeho 
přesně se mají držet. 

I dalším okruhům zmiňovaným autorkou 
se Správa CHKO LP věnovala hlouběji na 
semináři, ale pro omezený rozsah nebylo  
v článku možno vše detailně přepsat. Ho-
vořili jsme o riziku „přemnožení bobrů“,  
o němž jsme se krátce zmínili i v článku  
– viz regulace početnosti bobří populace díky 
teritorialitě (díky níž se počty bobrů v celé 
CHKO již cca 10 let drží na plus minus stej-
né úrovni, jelikož prostředí je již nasyceno  
a nová teritoria nemají kde vznikat). 
Zabývali jsme se detailně i otázkou ochra-
ny dřevin i pozemků a riziky činnosti bobra 
pro protipovodňovou ochranu. Jak je to tedy 
s tím oplocováním stromků? Zbavíme se 
bobrů, nebo budeme v rizikových lokalitách 
stromky chránit, podobně jako kvůli zají-
cům? Nebo se raději zbavíme i těch zajíců?
Činností bobra opravdu může dojít k pro-
vrtání zemních sypaných hrází, s nutností 
opravy. Ovšem úpl-
ně stejnou „službu“ 
těmto hrázím může 
udělat i ondatra či 
hryzec. Tyto druhy 
samozřejmě dělají 
kratší a mnohem 
užší chodby, nic-
méně i úzká chod-
ba, začne-li skrz ni 
i jen lehce prosa-
kovat voda, se brzy 
rozšíří. Jaké je tedy 
realistické řešení? 
Zbavení se bobrů 
i všech ostatních 
„rizikových“ dru-
hů? Anebo změna 
technologie výstav-

by těch hrází – tak, aby byly odolnější vůči 
různým „vrtavým“ aktivitám, díky čemuž 
budou nakonec odolnější i proti působení 
vody? Dodejme jen, že technologie výstav-
by odolnějších hrází je známá a vyzkoušená 
a v rizikových lokalitách se tímto stylem již 
dlouho staví (i v CHKO).  
A tak by šlo pokračovat, bohužel je prostor  
i v těchto LN omezen. Závěrem se tedy snad 
jen pokusím uklidnit veřejnost, možná zne-
klidněnou autorčiným očekáváním návrhu 
ekologů na obnovu populace krys: opravdu, 
toto v plánu nemáme. Ani krysy, ani pot-
kany či nutrie, a ani makaky (které mimo-
chodem v Indii opravdu nezabíjejí a raději 
je plaší, ne však kvůli „ekologii“, ale z důvo-
du víry: představují pro ně symbol opičího 
boha Hanumana).

O. Dočkal, Správa CHKO LP
snímky bobrů: RNDr. Vlastimil Kostkan
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Úvaha o zdravém selském rozumu politiků
Asi většina z nás zažila situaci, že v době hoj-
nosti a stálého přísunu financí jsme měli po-
cit, že toto období bude trvat stále, a pokud 
bude nějaká změna, tak určitě k lepšímu. 
Bohužel realita života bývá většinou jiná. 
Přijde období nenadálých výdajů, období, 
kdy se přísun financí zpomalí nebo zastaví. 
Potom je třeba mnohé priority přehodnotit 
a začít šetřit.
V životě našeho města je to podobné. Je 
rozpracováno mnoho finančně nákladných 
akcí (rekonstrukce náměstí, kanalizace  
v obcích, dekontaminace skládky, oprava 
radniční věže atd.) a bez úvěrů od bank to 
finančně zvládnout nejde. Pokud si člověk 
se zdravým selským rozumem vezme úvěr, 
tak ví, že jej musí splácet, a svoje výdaje při-
způsobí tak, aby měl ještě nějakou rezervu. 
Prostě začne šetřit. Dá se ale zdravý selský 
rozum a snaha šetřit předpokládat u politi-
ků? Posuďte sami na dvou příkladech.

Současné zastupitelstvo rozhodovalo o po-
čtu zastupitelů v příštím volebním období. 
Vědom si současné finanční situace města 
a přesvědčen o tom, že s šetřením by měli 
zastupitelé začít u sebe, jsem navrhl snížení 
počtu zastupitelů v příštím volebním obdo-
bí ze současných 25 na 21. Mimochodem, 
všechna okolní města (Uničov, Šternberk, 
Mohelnice) mají 21 zastupitelů. Miliony by 
se tím sice neušetřily, ale desetitisíce určitě. 
Pro přijetí tohoto návrhu bylo potřeba 13 
hlasů. Bohužel pro bylo pouze 12 zastupite-
lů. Takže na nákladech zastupitelstva v příš-
tím volebním období neušetříme. 
Nepřekvapil mě ani tak výsledek hlasování 
jako argumenty proti snížení počtu zastu-
pitelů: „naše strana to nepodpoří, máme 
už sestavenou kandidátku s 25 kandidáty“ 
nebo „naše sdružení návrh také nepodpo-

ří, protože při větším počtu zastupitelů je 
větší šance, že se do zastupitelstva dostanou 
kandidáti z obcí“. Vím, že v integrovaných 
obcích žije mnoho moudrých, schopných 
a vzdělaných lidí. Podstatné ale je, aby tito 
lidé byli volebními stranami vůbec osloveni 
a hlavně aby mnohdy překonali znechucení 
z politiky a kandidovali. To se uvidí na kan-
didátkách.
Další možností, jak ušetřit, je vypisovat vý-
běrová řízení i na zakázky, u kterých to zá-
kon přímo nevyžaduje. Rada města (RM) 
schválila směrnici o zadávání takových za-
kázek a má jistě právo i udělovat výjimky  
z této směrnice. Příkladem je oprava dět-
ského hřiště na ulici Severní. Nikdo, kdo 
toto dětské hřiště znal, nepochyboval  
o nutnosti opravy. V rozpočtu na letošní rok 
bylo 500 000 Kč na opravu. RM rozhodla, že  
u této zakázky udělí výjimku ze své směrnice 
1/2014 a opravu zadá bez výběrového řízení 
firmě z Turnova, dopadové plochy udělá 
firma z Horní Loděnice. A realita? Opravu 
prováděla jedna místní firma. Proč? Kdo ji 
najal? Firma z Turnova? Nebylo vhodnější 
vypsat výběrové řízení? Vyhrála by to tur-
novská firma? Ušetřilo by se? Zákon poru-
šen nebyl. Pokud by bylo vypsáno výběrové 
řízení, možná by se oprava nestihla do vo-
leb, i to by mohlo někoho napadnout. 

A co na to zdravý selský rozum? O Kocour-
kovu a Absurdistánu jsem psal před rokem, 
takže se nechci opakovat. A proč o šetření 
vlastně píšu? V polovině letošního roku je 
zadlužení města přes 150 milionů Kč...
Tento článek vyjadřuje moje osobní názory 
a nechci tvrdit, že tyto názory jsou „zdravě 
selsky rozumné“. Posouzení je na čtenářích. 
Přeji vám pěkný den.

Jaroslav Skála, nezávislý zastupitel

Reakce starosty
Vážení spoluobčané,
reaguji na článek pana Skály, který zpo-
chybňuje naši práci. Mrzí mě o to více, že 
je od zvoleného zastupitele, který se podílí 
na rozhodování o rozvoji města a obcí. Byl 
bych raději, kdyby pan Skála přišel se svý-
mi dotazy rovnou za námi a my mu mohli 
předložit související doklady a vysvětlit, jak 
jsme v daném případě postupovali. 
Pokud jde o počet zastupitelů, rozhodlo 
tak zastupitelstvo svobodně hlasováním  
a je nutné to respektovat. Pochybovat o tom, 
zda například občané z obcí mají zájem jít 
do voleb, je neseriózní. Spolupracuji s mno-
ha lidmi z našich obcí a vím, že do voleb 
jdou. A to je dobře.
Město hospodaří rozumně. Objem úvěrů 
není neobvyklý a nepřekračuje kritéria sta-
novená Ministerstvem financí ČR. Úvěry 
jsou využity ke spolufinancování dotačních 
akcí, které zvelebují naše životní prostředí. 
O tom bylo v těchto novinách už několik 
článků a všichni jsme nyní svědky budování 
a investic pro naše občany.
Pokud jde o rekonstrukci dětského hřiště na 
Severní ulici, hledalo se hospodárné řešení 
a také takový termín dokončení, aby si děti 
letos ještě hřiště užily. Původní hrací prvky 
zde byly opotřebované a nestabilní, takže 
hrozilo nebezpečí zranění. Proto bylo hřiště 
zavřené. Zákaz vstupu byl však porušován 
a riziko úrazu hrozilo dál. Z toho důvodu 
jsme se rozhodli vyhnout zdlouhavému vý-
běrovému řízení a oslovit přímo dodavatele,  
s nímž máme dobré zkušenosti – to je v sou-
ladu s pravidly. Ten podal dobrou cenovou 
nabídku na dodání herních prvků, slíbil 
rychlý termín provedení a desetiletou záru-
ku (to nám jiní dodavatelé nikdy nenabídli). 
Současně byla oslovena i místní firma, aby 
připravila včas základy pro nové hrací prvky 
a dopadové plochy – tím se opět urychlila 
rekonstrukce a ušetřily náklady. Smluvní 
vztah mělo město s oběma firmami samo-
statně.
Dílo se podařilo a s rodiči a dětmi jsme hři-
ště začátkem srpna otevřeli. Byla tam dobrá 
nálada, plno dětí a radosti. A to byl smysl 
naší práce. Děkuji všem, kdo se o rychlou 
rekonstrukci dětského hřiště zasloužili.

starosta města Ing. Zdeněk Potužák

 

kompletní servis autoskel 
čištění interiérů, renovace laků  

leštění světlometů 
 

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

inZerce

Rekonstrukce hřiště na Severní ulici
V pondělí 11. srpna 
bylo za přítomnosti 
starosty slavnostně 
otevřeno zrekon-
struované dětské 
hřiště na Severní 
ulici. 
Původní hřiště 
vzniklo roku 2005 
z dotace nadace 
ČEZ jakožto Du-
hové hřiště a bylo 
předáno do správy 
přilehlé MŠ Ge-
merská. Protože se 
ukázalo, že mateř-
ská škola ze svého 
rozpočtu nemůže 
pokrýt údržbu tohoto areálu a herních prv-
ků, rozhodla roku 2013 rada města o jeho 
převedení do správy města.
Velká část herních prvků byla poškozená 
či v nevyhovujícím stavu, a proto se město 
rozhodlo pro rekonstrukci. Na první etapu 
prací, jež zahrnovala výměnu většiny her-
ních prvků i celkovou úpravu plochy, bylo 
vyčleněno 500 000 Kč. 

Dodavatelem nových průlezek, houpaček  
a dalších objektů, jež děti ocení, je firma  
TR Antoš, Turnov, od níž pochází i oblíbe-
né houpací beranidlo, umístěné od června  
v parku Míru.
V dalším období bude v závislosti na finan-
cích opravena sportovní část hřiště, vymě-
něno nevyhovující pískoviště, lezecká stěna 
i lavičky.                        red.
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Ze společnosti

Byli oddáni
v měsíci srpnu
markéta malá a františek maršál z olomouce
anna Červinková z Loštic a miroslav ondrúška ze 
Slavičína-Hrádku
Pavla Látalová z mohelnice a Daniel Gédoš z olo-
mouce
Veronika albrechtová a Petr Grus z Litovle

Odešli
v době od 19. července do 20. srpna
Jaromír Kameníček z Červenky (80 let)
Ludmila Havlíčková z Litovle (67 let)
miroslav Juřica z Litovle (64 let)
Jarmila Vytřísalová z Litovle (87 let)
miroslav Poledníček z Litovle (79 let)
anna Kargerová z Červenky (76 let)
aleš Kolman z nasobůrek (35 let)
Libuše Langerová z měrotína (68 let)
Ladislav Polách z Litovle (59 let)
marie Kleiblová z Litovle (95 let)
Bohumil Vyhnálek z Haňovic (72 let)
Připraveno ve spolupráci s PS Hlubinka a Hrandop.

Dne 24. 9. si připomeneme nedožité 85. výročí 
narození našeho drahého manžela, tatínka, tchá-
na, dědečka, pradědečka, bratra, švagra a strýčka  
Jana Vladimíra Vaci. Již 20 smutných let uplyne  
9. 10. tohoto roku od jeho předčasného úmrtí.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

rodina Vacova

Poděkování

Děkuji všem osobám, které se jakkoli podílely na  
organizaci letní vodácké školky v Litovli v termínu 
od 4. do 9. srpna, zejména pak vedoucím za starost-
livost a péči o děti. moje vnoučata si tam každý den 
užila zábavný a pestrý program. Všechna se už těší 
na příští rok, protože společně doufáme, že se tako-
vý výborný příměstský tábor bude opakovat. 

Věra Hojgrová s rodinou

Vzpomínka

Novinky z Městské teplárenské společnosti 
modernizace kotelny Vítězná
V roce 2013 jsme dokončili modernizaci 
kotelny Vítězná. V první fázi projektu byl za 
jeden z kotlů instalován kondenzační spali-
nový výměník, který využije teplo ze spalin. 
V optimálním režimu vodní pára obsažená 
ve spalinách zkondenzuje a v maximální 
možné míře se tak využije i latentní teplo 
a dojde k významnému zvýšení účinnosti 
kotle. V další etapě byla provedena instalace 
nové moderní kogenerační jednotky o elek-
trickém výkonu 400 kW. Kogenerační jed-
notkou je zařízení, v našem případě plynový 
spalovací motor s generátorem, kde je sou-
časně vyráběna elektrická energie a teplo. 
Obdobná rekonstrukce byla dokončena  
v roce 2011 na kotelně Uničovská. Završili 
jsme tak úsilí o vybudování moderní sou-
stavy zásobování teplem v Litovli. V dalších 
letech proto nepředpokládáme zvyšování 
investičních výdajů a cena tepla by měla po-
stupně klesat.
Obě zmíněné rekonstrukce přinesly vý-
znamné snížení palivových nákladů  
a snížení celkových ztrát tepelné soustavy  
o 4,5 %, což odpovídá úspoře v palivu při-
bližně 1 900 000 Kč (porovnání roků 2010  
a 2013, před a po modernizacích). Tyto 
úspory se v plné míře promítají do ceny 
tepla, jde vlastně o palivo, které nemusíme 
nakoupit. 
Cena tepla v Litovli je díky těmto investicím 
a dalším regulačním opatřením dlouhodobě 
konkurenceschopná a daří se ji držet na při-
jatelné úrovni vůči ostatním dodavatelům  
v regionu.

Porovnání plateb za teplo s okolními městy
K dnešnímu dni lze také konstatovat, že s je-
dinou výjimkou jsou všechny bytové domy 
v Litovli buď částečně, či kompletně zateple-
ny. Všechny domy jsou vybaveny domovní-
mi předávacími stanicemi, které přesně re-
gulují dodávku tepla pro jednotlivé objekty. 
Zateplení a regulace se pozitivně projevuje 
na měrných spotřebách obytných domů, 
kde průměrná spotřeba tepla na otop  
a ohřev teplé vody činí 0,35 GJ na 1 m2 obyt-
né plochy. Podle našich průzkumů je tato 
hodnota nižší než v okolních městech, kde 
se měrné spotřeby pohybují kolem hodnot 
0,40 GJ/m2 a výše. Z toho lze vyvodit, že 

nižší jednotková cena tepla nemusí zname-
nat nižší náklady na vytápění. Z tabulky je 
zřejmé, že náklady na vytápění jsou v Litovli 
nižší i přes mírně vyšší cenu za jednotku.

Tvorba ceny tepla
Cena tepla je v Litovli kalkulována dle záko-
na o cenách a cenového rozhodnutí Energe-
tického regulačního úřadu, a to jako jedna 
cenová lokalita. Ceny jsou stanovovány po-
dle úrovně předání. To znamená, že na prv-
ní úrovni předání na výstupu (patě) kotelny 
jsou do ceny tepla zahrnuty náklady spojené 
pouze s výrobou tepla. Takto má kalkulo-
vanou cenu tepla např. Papcel, a. s. Litovel  
a Základní škola Vítězná, které odebírají 
teplo přímo z kotelny. Druhou úrovní pře-
dání je úroveň na výstupu z domovní předá-
vací stanice. V této úrovni předání se k ceně 
první úrovně přidávají náklady na pořízení 
a provoz teplovodů a domovních předáva-
cích stanic, hlavně odpisy, náklady na elek-
trickou energii a obsluhu. Z výše uvedeného 
je zřejmé, že cena na druhé úrovni předání 
je vyšší než na první úrovni, v našem přípa-
dě o 20 %. 

Vývoj ceny tepla
Co se týká ceny tepla v roce 2014, před zahá-
jením topné sezóny předpokládáme snížení 
předběžně kalkulované ceny tepla, která 
bude odpovídat snížení palivových nákladů, 
a cena tepla by měla zůstat pod úrovní roku 
2013. 
Výhled na rok 2015 je optimistický. Na trhu 
se zemním plynem momentálně vládne pří-
znivá situace. Díky přebytku zemního plynu 
z letošního teplého jara je jeho cena, na-
vzdory nestabilní situaci na Ukrajině, nižší. 
Předpokládáme, že pokud se politická situa-
ce na Ukrajině výrazně nezmění, cena tepla 
pro rok 2015 by měla vlivem snížení ceny 
zemního plynu a vlivem snižování nákladů 
klesnout.
Město Litovel je akcionářem Městské tep-
lárenské společnosti. Vedení společnosti 
pravidelně informuje radu města o vývoji 
cen tepla a podává informace zastupitelstvu 
města. Společnou snahou je dosažení dobré 
ceny tepla a co nejnižších nákladů na vytá-
pění.

Petr Vaněk, energetik MTS

Modelový byt o rozloze 65 m2

měrná spotřeba (GJ/m2) cena tepla včetně DPH (Kč/GJ) roční platba včetně DPH (Kč)

Litovel 0,35 659,11 14 994,78 

okolí 0,40 614,04 15 883,89

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

Inzerce

Kvalifikovaná učitelka nabízí domácí doučování žáků 
1. stupně, vč. angličtiny, efektivními metodami. 
Tel.: 777 659 489 (po 14. hodině)
e-mail: doucovanilitovel@seznam.cz

Koupím byt v Litovli o velikosti 2+1 ve starší cihlové 
zástavbě, nejraději se zahrádkou. Tel.: 739 018 292
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Láska napříč režimy – příběh Josefa Balatky z Mladče, 1. část
V dubnovém čísle Litovelských novin jste 
se dozvěděli o příběhu Láska napříč reži-
my, s nímž studentka litovelského Gymná-
zia Jana Opletala Pavlína Řmotová uspěla 
v soutěži Příběhy 20. století. Nyní si může-
te toto autorčino vyprávění o osudu jejích 
prarodičů, postižených komunistickými 
perzekucemi v 50. letech, přečíst.

Dopisy
„Tuhle hromadu dopisů jsme objevili jako 
děcka na půdě. Vždycky jsme si tam tajně 
chodili hrát a četli je. Navrchu té hromady 
leželo srdíčko z chleba, bylo obaleny slámou 
a na něm bylo napsáno Libušce. Z dopisů 
zbylo jen tohle, zbytek se spálil,“ vypráví mi 
moje maminka Evženie, nejmladší dcera Jo-
sefa. 
Dopisy se ke mně dostaly náhodou, když 
moje teta vyklízela půdu. Děda mohl z vě-
zení posílat dopisy jenom jednou za čtrnáct 
dní. Těžko říct, kolik jich bylo nakonec ode-
sláno a kolik mu jich bylo předáno, všechny 
totiž byly cenzurovány a kontrolovány pří-
slušníky StB. Celkem jich mohlo být přes 
200 i víc, a dochovalo se jich jenom 18. Bo-
hužel na sebe nenavazují. 
Josef psal dopisy nejčastěji své ženě, dále své 
mamince a někdy bratrům. Tento příběh 
vznikl právě díky těmto dopisům.

Josef Balatka
Josef Balatka se narodil 14. března 1920  
v Mladči. Vyrůstal v komplikované rodině. 
Žil s matkou, která bydlela na svém hospo-
dářství, a jeho otec bydlel zase na svém, de-
set kilometrů vzdáleném.  

Prvním společným dítětem byl právě Josef. 
Se svou matkou měl velmi silné pouto. V do-
pisech o ní vždy píše jako o mamince. Vztah 
k jeho otci byl naproti tomu velmi napjatý. 
Z dopisů vyplývá, že byl k nim i k mamince 
velmi tvrdý.
Obecnou školu vychodil v Mladči, od 6. tří-
dy studoval v Litovli v chlapecké škole. Poté 
dva roky navštěvoval v Uničově obchodní 
školu. 
Začala 2. světová válka. Jako ročník 1920 
měl být nasazen na pracích v Německu. 
„Tata mi jednou řekl, že udělal všechno pro 
to, aby tam nemusel jít. Tak několik dní vde-
choval kakaovej prášek a oni ho tam ze zdra-
votních důvodů neposlali,“ líčí příběh dcera 
Evženie.
Ze „zdravotních důvodů“ mu proto byla 
udělena výjimka, ale musel pracovat v ně-
meckých továrnách alespoň v Brně. Bom-
bardování Brna přežil. 
Josef byl antimilitarista. Nesnášel válku  
a násilí. Po skončení války si dodělal maturi-
tu na obchodní akademii v Brně.

osudový okamžik
V životě každého člověka jsou chvíle, kte-
ré nám změní život, které nám určí další 
cestu. Často ani netušíme, že právě jedno 
rozhodnutí nám ovlivní zbytek života. Jo-
sefovým osudovým okamžikem bylo set- 
kání s revoluční skupinou Světlana. 
Soudobé události nasvědčovaly tomu, 
že zemi ovládne komunismus. Josef měl 
z komunismu panickou hrůzu. Ještě  
v Mladči se totiž setkával se svým strý-
cem, který jako jediný ze tří bratrů pře-
žil 1. světovou válku na východní frontě  

v Rusku. Byl v legiích a často 
mu vyprávěl příběhy, kte-
ré v sovětském Rusku zažil,  
a také o hrozbě komunismu. 
V této skupině Josef projevo-
val svoje antikomunistické 
názory a v těchto mládenec-
kých letech toužil emigro-
vat. Těžko teď říct, proč si to 
nakonec rozmyslel. Možná 
kvůli houstnoucí atmosféře 
v ČSR a silnému citovému 
vztahu ke své mamince. Sku-
pinu už dál nenavštěvoval. 

Libuše Vitoulová
Dalším osudovým okamži-
kem bylo setkání s Josefovou 
budoucí ženou Libuší. Byla 
to dívka z jeho rodné vesnice. 
Nejpravděpodobnější je, že si 
emigraci rozmyslel právě kvů-
li ní, kvůli mojí babičce. V té 
době bylo babičce 25 let. 
Libuše Vitoulová byla dcerou 
živnostníků. Rodina vyráběla 
dřevařské výrobky. Později se 
firma rozrostla a rodina byla 
relativně dobře finančně za-
jištěna. 
Libuše vychodila obecnou 
školu a od 6. třídy navštěvo-

vala dívčí školu v Litovli. V době 2. světové 
války byla totálně nasazena v Německu. Od-
tud byla na neustálé žádosti otce převelena 
do zbrojovky v Brně. Po skončení války se 
vrátila pracovat domů do rodinné živnosti. 
Právě na cestách mezi Brnem a domovem 
se podle všeho dva rodáci z Mladče sblíži-
li. Jejich vztah začal 10. března. Po krátké, 
tříměsíční známosti se 25. června 1949 vzali 
v měrotínském kostelíčku nedaleko Mladče. 
Oba byli křesťané a nikdy ve svém životě se 
svého přesvědčení nevzdali, i když později 
kvůli tomu trpěli oni i jejich děti.
Po sňatku se sestěhovali do Libušina domu, 
kde byla zároveň zmiňovaná živnost. Josef 
po válce získal práci v litovelském pivova-
ru jako úředník. Jejich klidné rodinné štěstí 
(jak Josef píše ve svých dopisech) nemělo ale 
dlouhého trvání. Po šesti měsících manžel-
ství přišla tvrdá rána.

Zatčení
Do pivovaru 20. prosince 1949 vtrhli pra-
covníci StB a Josefa zatkli. Veškerý jeho 
majetek, oblečení a dokonce i rozešité šaty 
mu byly zabaveny. Snubní prsten nechali po-
slat Libuši do Mladče po spolupracovníkovi  
z pivovaru.
„Tata o nich říkával: I ten rozešitej kabát mi 
sebrali!“ vzpomíná dál Evženie.
Josef byl ve vazbě v olomoucké věznici, ale 
samotný výslech a soud probíhaly v Brně. 
Byl souzen v případu Světlana.

pokračování příště

Svatební fotografie Josefa a Libuše Balatkových.

Jeden z dopisů Libuše Balatkové manželovi do vězení z 11. 4. 1950.

inZerce
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Stalo se v Litovli
 9. 9. 1794 byl vyhlášen aboliční kontrakt, jímž 
město rozdělilo své polnosti do správy měš-
ťanů. Řešilo tak problémy vyplývající z toho, že 
poddaní odbývali robotu na městském hospo-
dářství. Každý měšťanský dům dostal 2,5 měřice, 
šenkovní dům 3 měřice. nový majitel odváděl 
městu poplatek dle bonity půdy, v průměru  
z měřice 4 zlaté. obdělávání půdy si každý zajistil 
sám, takže robota mohla být ve městě zrušena. 
robotní smlouvou byla naturální robota litovel-
ských poddaných přeměněna na peněžité dávky. 
Podobně byly na peníze převedeny i dosavadní  
odvody husí, vajec apod. město si ponechalo 
jen malou část robot, asi 300 potažních a 1 000 
pěších dní, které měly pokrýt jeho nezemědělské 
potřeby.
 11. 9. 1904 byla novým arcibiskupem Baue-
rem z olomouce vysvěcena nová reálka. 
Krásnou novorenesanční budovu navrhl profe-
sor české techniky v Brně Josef Bertl, technické 
plány zhotovili litovelští stavitelé otakar Douša 
a Čeněk chrudimský, stavbu prováděl Dominik 
fey z Uherského Hradiště. Při vysvěcení budovy 
přednesl slavnostní řeč poslanec dr. Jan Žáček, 
čestný občan Litovle. Zpívali moravští učitelé, 
hrála Kmochova hudba, přišlo množství lidí  
a hosté z široka, daleka. Zasypáním části rybní-
ka vzniklo prostranství před budovou, upravené 
jako park. Výzdobu průčelí 4 mozaikami z histo-
rie města navrhl malíř Jano Koehler a pak zhoto-
vila rakovnická keramička. Ve výklencích 2. patra 
byly umístěny bysty františka Palackého a Karla 
Škréty, rovněž dílo J. Koehlera. na reálce tehdy 
studovalo 124 žáků, z toho 37 z Litovle.
 24. 9. 1904 byla při příležitosti oprav věže 
sňata a otevřena makovice s uloženými spisy. Čí-
selníky hodin byly tehdy přemístěny o patro výš, 
kde je známe dodnes.
 V září 1944 byla prozrazena partyzánská 
skupina, jejímž základem byli studenti litovel-
ského gymnázia. Z 18 členů bylo 5 odsouzeno 
k smrti, popravy se však už do konce války ne-
uskutečnily. Učitel a legionář Josef Vymětal byl 
už podruhé zatčen v únoru 1944 a ve Vratislavi 
odsouzen 26. 9. 1944 pro přípravu velezrady  
k trestu smrti. Popraven byl 21. 12. 1944. Zatčen 
byl i radiomechanik Pařízkovy firmy františek 
ryšavý, který zhotovoval zařízení pro poslech 
zahraničního rozhlasu. Byl popraven 4. 4. 1945.
 V poledne 12. 9. 2004 bylo po několika letech 
a náročné rekonstrukci budovy slavnostně ote-
vřeno muzeum. K poslechu hrála cimbálová 
muzika Ječmínek. Poté, co nás olomouc připra-
vila o muzejní sbírky shromažďované po genera-
ce, začala nově jmenovaná vedoucí mgr. Zdeňka 
frištenská z darů občanů postupně budovat nové 
litovelské muzeum. První expozicí byla symbo-
lická výstava Přírodní katastrofy v Litovli. Ve vel-
kém sále pak byly pod názvem Litovel v obrazech 
převážně instalovány obrazy, které jinak zdobí 
kanceláře městského úřadu.                     L. Šik

M á l o k t e -
rý spolek 
se může 
p o c h l u -
bit vlastní 
h y m n o u , 
M i k r o r e -
gion Lito-
velsko však 
ano. Ne-
zvyklá hym-
na vznikala 
téměř rok  
a není nijak 
krátká. Má 
sedm minut 
a dvacet dva 
slok, přesně 
tolik, kolik 

je obcí ve svazku Mikroregion Litovelsko. 
Že je v každé obci něco zajímavého, to už 
prozradila knížka Obrázky z Litovelska, vy-
daná v roce 2013. Právě ta se stala základem 
pro text písně zvané Mikroregionka. S ná-
padem vytvořit hymnu mikroregionu přišel 
jeho předseda Ing. Zdeněk Potužák. Ale ná-
pad mohl být doveden do konce jen proto, 
že ve svazku je i Pepin z Hané, jinak staros-
ta obce Náklo a současně bývalý frontman 
skupiny Stracené ráj Marek Ošťádal, který 
se výrazně podílel na textu písně. Další člen 
skupiny, Petr Utíkal, napsal hudbu a spolu 
s Markem Ošťádalem Mikroregionku i na-
hrál. 

Hanáčtina dala hymně pořádnou šťávu,  
a to nejen v průvodním slovu Pepina z Hané. 
Do které obce patří „lópežnik z Parduskê, co 
ôkradl zákuskê“ nebo v kterém lese „obrazê 
visijó protivá logice“ pozná každý posluchač 
hned a čtenář Litovelských novin rovněž. 
Tato témata nejsou vzpomínaná poprvé.  
A že „stróhátka má po celé dědině“ další 
obec, není žádným tajemstvím. 

Mikroregionka je na světě, ale to není všech-
no. Dokončuje se i film o životě ve všech 
dvaadvaceti obcích mikroregionu. Celý sní-
mek provází právě zmiňovaná hymna, která 
mu dává humorně-romantickou podobu. 
Záběry se natáčely 12 měsíců a konečný 
výsledek bude překvapením pro všechny. 
Předpokládá se, že film bude zveřejněn bě-
hem září. 
Knížka Obrázky z Litovelska, film Litovel 
a Litovelsko, hymna Mikroregionka a dal-
ší film, který dosud nemá název, jsou dů-
kazem, že mikroregion je jednotný svazek 
obcí, jehož současní starostové tvoří skvělý 
kolektiv a mají smysl pro humor.   
 

Eva Vaňková

Hymnu mikroregionu si můžete poslech-
nout v podání Marka Ošťádala a Petra Utí-
kala na stránkách Mikroregionu Litovelsko  
www.litovelsko.eu.
Text i melodii Mikroregionky najdete na 
straně 20.

Mikroregion Litovelsko má svoji hymnu

Z Hanácké ambasádê
Hanáci pohromadě – to je bezva téma!

Ať ôž se o nás řiká ledaco, každé mně dá 
za pravdô, že naši dědci, ê pradědci, dêc-
ky našlê ê v tém névěčim kalupô chvilečkô  
k temô posedět si a povêkládat. Držim se 
teho. Možná to doopravdê zvostává v genech 
– a to je dobře! A hlavně, jak vizô, nésô sám. 
Za tech dřivjéšich času to bêla pospolitosť, 
dneská je to šêroká paleta fšeckéch tóžicich 
po klidô, pohodě a nejaké té srandě. A znám 
tôze moc miléch, keři bez teho nemužó bêt. 
Pověčinó k temô patři ê jakás takás pravi-
delnosť, občas, ale né náhodně. Vědět, kde  
a kdê se mužô spolehnót na to, že si poho-
vim, srovnám si dôšô a zrelaxôjô mêsl. 
Jezdim na kole, jak řikám „kolmo“, po městě 
a okoli. A tak se octnô toť ô nádraži na Čer-
vence, nebo na mé základně Modrá hvězda, 
nebo ô rêbnika v Sobáčově, nebo mně kdosê 
přêpomene, že sem ôž dlóho nebêl na há-
zené, na fotbálkô čê na pivô ô Křepelkê ve 
Mlačô. To só krásny přiležitosti, že si přêpa-
dám, podlivá teho, kde to je, jak na novym 
světě! Co se fčecko člověk dozvi, co slêši  
o fotbále, o hráčich, o trenérech a k temô 
hneď o novym pivě, o Novéch Zámkách  
a konich, no paleta! Záviděni hodná!  
A pohoda, pohoda dêcky ô teho! Negdo 
vám řekne, že ho to nezajimá, chleba lacinši 
nebôde, nále pak se vám rozvêkládá o histó-
rii, že žasnete, jaké to je Palacké! A nemo-

ce! O nemocich – to málokdê chêbi! Já vám 
řeknô: Dêbê nás v tô chvilô tak slêšelê ti naši 
páni dochtoři!
Eště môsim řict, jak dlóho ôž pozorôjô, jaké 
je sice jenom formálni, povrchni, ale sêlno 
zřetelné rozdil, dêž sedijó pohromadě chlapi 
anebo žensky! To mám vêzkóšeny z té Mlače, 
tam se děvčata scházijó pravidelně. Sedim  
s klukama – teda s „klukama“ – a mlôvime  
a mlôvime. Jeden po drôhym, občas tě neg-
do skoči do řečê, a tak to de – jeden a drôhé, 
nekeré třeba jenom poslóchá... a de to!
Nále tê robkê mlôvijó fšeckê najednó! Ja! To 
vám je ohromny. Protože jak zaplatijó a dó 
dom, ptám se, jaky to bêlo, a onê potvrdijó, 
unizóno potvrdijó (!), jak si pěkně zas po-
vêkládalê! A každá dobře vi, co kerá o čém 
řekla! Jednó môsim zkôset přêsednót. Bôde 
to tém, že pré žensky dokážó dělat vic věci 
najednó! Tak ôvizô!
Moc si vážim fšeckéch náštěvniku, co cho-
dijó na naše posezeni s mozêkó Přêndite si 
splknót. Šak pětadvacátyho záři, ve štvrtek,  
si přêpomenem, jaky to je dobry, posedět 
společně! Tam si to vespolek rozeberem!  
Fšecko možny! Jak ôž to v žêvotě chodivá.
Moc se těšime. 
 
Za Hanáckó ambasádô a Hanáckó môzêkô

 Váš Zdenek Brané.
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Kniha na tento měsíc

Vyrábíme s dětmi / Susie Johnsová

Litovelské ulice

HUSOVA   
Ulice se nazývá podle mistra Jana Husa (naro-
zen kolem r. 1370 v Husinci, zemřel 6. 7. 1415 
v Kostnici), římskokatolického kněze, českého 
středověkého náboženského myslitele, vyso-
koškolského pedagoga, reformátora a kazatele. 
Psal latinsky i česky, známá jsou jeho nábožen-
ská kázání, traktáty a spisy o českém pravopise 
(např. o církvi, Postila, Výklad Viery, Desatera  
a Páteře). Jan Hus vyučoval na pražské uni-
verzitě a v letech 1409–1410 byl jejím rekto-
rem. Kritizoval mravní úpadek katolické církve  
a ta ho označila za kacíře, jeho učení za herezi  
a v roce 1411 ho exkomunikovala. na kostnic-
kém koncilu byl odsouzen jako kacíř, odmítl od-
volat své učení, a byl proto upálen. Datum jeho 
upálení se stalo státním svátkem. 
Ulice se jménem Jana Husa pojmenovávaly 
z pocty k jeho osobě, mnohdy, stejně jako  
v případě města Litovle, šlo konkrétně o ulici, ve 
které se nachází kostel církve husitské. 

Husova ulice vedoucí z náměstí na východ 
směrem k rybníkům byla v minulosti zazna-
menána jako Stertlgasse či Kuttelhof – Jatky. 
Ty se při vyústění ulice na náměstí nacházely 
odpradávna. V roce kodifikace byl jako oficiální 
název zvolen fleischbankgasse – Jatky. V roce 
1900 se ale uvádí dva užívané názvy pro tutéž 
ulici, Jatky a rybářská, které se v tomto roce 
mění na jeden – Sokolská, a to podle stavby 
tělocvičny Sokola, která zde byla otevřena roku 
1893. V roce 1930 byla již sokolovna adapto-
vána na kostel církve husitské, přesto se název 
ulice opět inspiroval Sokolem. Byl zvolen podle 
jeho zakladatele miroslava Tyrše u příležitosti 
nadcházejícího 100. výročí jeho narození (nar. 
1832). Park, do kterého ulice vede, se objevil  
v názvu válečném. od roku 1945 dodnes si ulice 
drží název Husova právě podle kostela Husův 
sbor, který se v bývalé sokolovně nachází od 
roku 1927.

Proměny názvu: Stertlgasse, Kuttelhof  
Fleischbankgasse, příp. Rybářská (1893)  So-
kolská (1900)  Tyršova (1930)  Parkstrasse 
(1940)  Husova (1945)

ivana Kubíčková

Pohled do Husovy ulice od parku. Brána byla posta-
vena u příležitosti Jubilejní živnostensko-průmyslo-
vé výstavy r. 1925 a zbořena r. 1932.

Knihovna Měrotín
 knihovnice: Mirka Vaňková
 otvírací doba: pondělí 15–17 hodin

Knihovna Měrotín se nachází v historické 
budově, která slouží obci již třetí století. Byla 
postavena roku 1876 a mnoho let v ní sídli-
la škola. Postupně se stala centrem vzdělání  
a kulturního života v obci. Nyní poskytuje 
záštitu obecnímu úřadu a také knihovně, 
která se nachází v prvním patře. Je zde k dis-
pozici počítač s tiskárnou a veřejný internet.
Knižní fond čítá 2 128 knih a nabízí tituly 
všech žánrů pro všechny věkové skupiny. 
Knihovnu navštěvuje celkem 44 čtenářů,  
z toho 20 aktivních. Starší generace tvoří 
nejčetnější skupinu čtenářů. Její oblíbe-
né žánry jsou romány pro ženy, detektivky  
a historické romány. V posledních letech 
narostla návštěvnost maminek s dětmi. Ma-
minky jsou velice šikovné a zručné, půjču-
jí si hlavně naučnou literaturu pro dospělé  

i pro děti zaměřenou na tvoření, zahradu  
a zdravý životní styl. Také samozřejmě vybí-
rají pohádky pro své děti.
Knihovna pořádá s dětmi ve spolupráci  
s obcí a místní organizací Sokol kulturní 
programy. Vždy první adventní neděli se 
koná rozsvěcování vánočního stromečku, 
kde děti svým literárně-hudebním pásmem 
naladí občany na adventní čas a blížící se 
Vánoce. Letos proběhne tato akce již pátým 
rokem. Šikovné maminky upečou voňavé 
vánoční cukroví, uvaří punč či svařené víno, 
a tím přispějí k umocnění očekávaného 
kouzla Vánoc. V měsíci květnu při příleži-
tosti oslavy svátku matek zahrály měrotín-
ské děti divadelní představení O Sněhurce, 
věnované hlavně všem maminkám. Účinko-
valo zde 18 dětí ve věku 3–13 let.

Ráda bych Vám představila knihu od Susie 
Johnsové s názvem Vyrábíme s dětmi. Sbírka 
obsahuje 40 zábavných nápadů pro společné 
tvoření z papíru, barev, látek a nejrůznějších 
recyklovaných předmětů. Najdete zde pře-
hledné návody ke každému výtvarnému ná-
padu, fotografie jednotlivých kroků, ale také 
užitečné informace o pomůckách a materiá-
lu, který budete potřebovat. Všechny nápa-
dy jsou snadno realizovatelné a použitelné 
pro děti různých věkových skupin. 
Kniha je určena pro děti a zároveň pro jejich 
rodiče. Takže, milí rodiče, pojďte objevovat 
společně se svými dětmi jejich svět a zažijte 
při společném tvoření spoustu legrace.

Mirka Vaňková

Chudobínský kostel sv. Františka slaví 300 let
Dne 11. září uplyne 300 let od vysvěce-
ní římskokatolického kostela sv. Františka  
z Assisi v Chudobíně. Toto výročí si připo-
meneme v sobotu 13. září v 15 hodin slav-
nou mší svatou s doprovodem smíšeného 
pěveckého sboru Kantika.

Po mši svaté zveme zúčastněné k přátel-
ské besedě s malým pohoštěním v příjem-
ném prostředí kostela. Na vaši účast se těší  
P. Norbert Jan Maria Hnátek OT, duchovní 
správce, a farníci z chudobínské farnosti.

O původu a historii kostela sv. Františka  
z Assisi (neboli Františka Serafinského) se 
dočteme v kronice pana Vlastimila Nedomy. 
Na počátku stála na místě kostela kaple, kte-
rou v blízkosti své tvrze vystavěli v dobách 
husitských nekatoličtí chudobínští vlady-
kové. Podle vyznání majitelů panství se pak 
kaple stávala svatostánkem různých církví.
Za rekatolizace v době pobělohorské byla 
kaple obnovena jako kostel a zasvěcena sv. 
Františku, od r. 1661 se zde sloužily mše.
Pro nás je zajímavý rok 1714, kdy byl za Ru-
dolfa Kryštofa Přemyslava z Wittenu kostel 
„opraven, rozšířen a klenut i důstojně vyba-
ven. Kostel byl pak roku téhož dne 11. září 
posvěcen olomouckým biskupem Františ-
kem hrabětem Braidou pro stálou bohosluž-
bu“.
Výročí má i kamenný kříž vedle kostela. Ten 
zde roku 1844 nechal postavit patron kostela 
rytíř Antonín Tersch.         chud. a red.



Josef Lamr v prostoru, kde kdysi stávala kasselská pec, jejíž zbytky jsou zde ještě patrné. 
Do ní byla vestavěna keramická pec na plyn obestavěná vepřovicemi. Za povodně v roce 
1997 byla však poničena vodou, která tady stála tři dny, a musela se zbourat.

V dílně u Lamrů vznikala kachlová kamna už před sto lety
Prohlížím si formy na pečení, 
kachle a hrníčky za výlohou. 
Pak projdu pod vývěsním ští-
tem s vyobrazením JL a vím, že 
tuto značku najdu na dně bá-
bovek i misek, které jsem před 
chvílí pozorovala. Zazvoním. 
Vcházím. 

Pod černý strop
Do staré dílny. Do domu po 400 
let spjatého s hrnčířským a kam-
nářským řemeslem.
„Na přelomu 19. a 20. století, 
když přišel můj děda do Litovle, 
bylo na Rybníčku a v okolních 
ulicích čtrnáct hrnčířských mi-
strů. Řemesla, která pracovala 
s ohněm, byla kdysi vytláčena 
ze středu města na okraj, kvů-
li riziku požáru. A hrnčíři se 
usadili tady. Cechmistr sídlil  
v obrovské dílně v dnešní 
Hrnčířské ulici,“ vypráví Josef 
Lamr, poslední nositel tradice 
hrnčířského rodu.
Pro Litovel byla tehdy typic-
ká keramika z červené hlíny, 
červenice, zdobená bílou hlí-
nou nebo glazovaná. Hlína se 
těžila na Července v blízkosti 
trati, dříví na topení v keramic-
kých pecích získávali hrnčíři  
z Nových Zámků.

Skok do 20. století
V době, kdy se začal hrnčině  
a kamnářství věnovat Josef Lamr, 
už byl posledním nositelem to-
hoto řemesla v Litovli jeho otec.
„Začal jsem s otcem pracovat  
v roce 1967. Tehdy národní 
výbor vytvářel malé řemeslné 
provozovny. Nám tady vystavěl 
experimentální keramickou pec 
na plyn, a otec se tak stal vlastně 
zaměstnancem MNV. Já mu ve 
volném čase pomáhal.“
Vyráběli hrnečky, džbánky, 
vázy... Zájem byl. V té době si 
mnoho lidí pořizovalo chalupy, 
které chtěli ozdobit tradičním 
nádobím. V prodejnách České 
jizby v Praze tak litovelská ke-
ramika měla dostatečný odbyt. 
Lamrovi tam své zboží dodávali 
až do revoluce.
S trendem chalupářství však při-
šel i zájem o něco jiného – kach-
lová kamna.

Teplo z kachlových kamen
Jak rád by si ho leckterý Honza 
s přicházejícím podzimem užil, 
ale doba se změnila. Pořídit si 
nová kachlová kamna, to je po-
řádně nákladná záležitost.
„Běžný člověk si dnes nová 
kamna celkem ani nemůže do-
volit. Proto teď hlavně opravuji 
stará kamna. Nebo stavím ta, 
která mají lidi rozebraná a scho-
vaná na půdě. To, co se kdysi 
bouralo a vyhazovalo, se dnes 
zase staví,“ říká pan Lamr.
Krásná kachlová kamna, ale  
i sporák, však umí vyrobit od 
začátku do konce, jak dokazují  
i snímky jeho děl zdobící chod-
bu starého domu. Stejně jako 
dávní kamnáři, i on staví hlavně 
v létě. V zimě, kdy je vlhko a po-
jivo neschne, se vyráběly kachle. 
Ty jsou u Lamrů vystaveny všu-
de. Některé z nich jsou reliéfy, 
malé samostatné obrázky. Adam 
s Evou v ráji, svatý Jiří na koni, 
dokonce český lev...
„Z takových kachlí se staví 
gotická kamna. S těmi jsem 
začínal. První jsem postavil  
v Mohelnici v 90. letech. Při 
rekonstrukci muzea se tenkrát 
dělaly vykopávky, při kterých se 
našly střepy starých kachlí. Ty 
se poslepovaly, domodelovaly  
a udělaly se podle nich formy, ze 
kterých jsem pak vyrobil nové 
kachle. Z těch jsem v muzeu se-

stavil nová gotická kamna, dru-
há v České republice.“
Na litovelského kamnáře si mů-
žete vzpomenout také na tvrzi 
Orlice v Letohradu, kde ohrom-
ná gotická kamna vybudoval 
spolu se dvěma dalšími mistry 
před dvěma lety. Loni se zase vě-
noval opravám trojích kamen na 
zámku v Plumlově.

Bude i návod?
Nebude. Spíš než návod na vý-
robu kachlových kamen čekejte 
několik zajímavostí. 
Na výrobu kuchyňského sporá-
ku (samozřejmě funkčního) je 
třeba: 27 obyčejných a 4 rohové 
kachle, 8 záklopových říms a 9 
obkladových. Nezapomeňte na 
kování, jež obstará zámečník. 
Klasicky stavěná kamna jsou 
tvořena podezdívkou z cihel, na 
niž se skládají jednotlivé řady 
kachlí. Spojují se dráty, takže se 
jednou mohou zase poměrně 
snadno rozložit. Moderní lepe-
ná kamna se dají už jedině vy-
sekat. Spáry mezi sdrátovanými 
kachlemi se vymažou kamnář-
skou hlínou.
Výroba samotných kachlí trvá 
kvůli schnutí asi měsíc, kamna 
se pak staví přibližně týden.

Za každou ruční prací stojí člo-
věk. Za značkou JL stojí posled-
ní litovelský kamnář Josef Lamr.

ROD LAMRŮ

V roce 1898 přišel do Litovle ze 
Kdanic u Sobotky kamnářský mistr 
Alois Lamr se synovcem Václa-
vem. alois si koupil dům č. 38 na 
rybníčku a provozoval v něm svou 
živnost. Václav byl v jeho dílně nej-
dříve tovaryšem, pak ale řemeslo 
opustil a věnoval se raději práci 
městského strážníka.
Když v roce 1912 alois Lamr ze-
mřel, zůstali po něm čtyři sirotci. 
aby se o ně mohl postarat, od-
koupil Václav Lamr (1878–1952) 
jeho dům i s vybavením a pustil se 
opět do výroby a stavby kachlo-
vých kamen.
Václavův syn Josef Lamr (1907 
až 1992) se u svého otce vyučil  
a r. 1940 přejal rodinnou živnost. 
Vedle stavby kamen pokračoval  
v rodinné dílně i jako hrnčíř. V roce 
1950 mu však byla živnost odebrá-
na, pracoval pak jako požární tech-
nik. Teprve r. 1958 získal povolení 
k otevření komunální provozovny.
Jeho syn Josef Lamr ml. (1944)  
se u otce vyučil hrnčířskému  
a kamnářskému řemeslu. ač se mu 
nejprve věnoval jako koníčku při ji-
ných zaměstnáních, tradici řemes-
la udržuje dodnes.
Druhý syn Josefa Lamra st., Václav 
Lamr (1943), je malířem. Věnuje 
se především křesťanské tematice. 
na uměleckou dráhu se vydaly  
i děti oldřicha Lamra, bratra Josefa 
Lamra st. Aleš Lamr (1943) je ma-
líř, ale i grafik a sochař. malířkou 
je i Eva Bergeå Lamrová. Třetí  
z nich, Blanka Lamrová, se pro-
fesionálně věnuje fotografii.

Dům na Rybníčku č. 38 v době, kdy  
v něm měl dílnu Václav Lamr.



Vzestup a pozvolný zánik hrnčířského řemesla v Litovli

Josef Lamr má ve své dílně množství forem, které s otcem získali ze starých, zrušených hrnčířských dílen v Litovli. Na zeď dílny vymalo-
val Josef Lamr st. postup, který musí hrnčíř dodržet, aby z hlíny vyrobil třeba hrneček.

HRNČÍŘI A KAMNÁŘI V LITOVLI
v r. 1898 a  v 1. pol. 20. století

Karel  františek rochovanský 
(Žerotínova 61)
Jakub  Jan Snášel (Staroměst-
ské náměstí 96)
Karel müller (Staroměstské ná-
městí 89)
Leopold moravčík (Sušilova 31)
františek Pospíšil (Vítězná 102)
Josef  Leopold Gargel (Žerotíno-
va 58)
Jan  Josef fitz (Vítězná 108)
alois  Václav Lamr (rybníček 38)
Josef  alois Drkoš (Žerotínova 56)
františek Snášel (Žerotínova 52)
adolf  Josef moravčík (Uničov-
ská 127)
Karel Pospíšil (Staroměstské ná-
městí 74; jen v seznamu z r. 1898)
Josef Vedra a Josef Koloušek (Suši-
lova 28)

V 1. čtvrtině 20. století jsou na-
víc doloženi:
Jan Porubka (Staroměst. nám. 87)
Jan Zbořil (Staroměst. náměstí 75)
rudolf Hulík (Staroměst. nám. 88)
Lukáš Buchta (Starom. nám. 80)
Jiří Lazebníček (Sušilova 126)
Leopold macháček (Žerotínova 51)

Kvalitní hlína, voda, dřevo. Su-
roviny potřebné pro hrnčíře. 
Suroviny, jichž měla Litovel 
vždy dostatek. Silné spojení 
Litovle a hrnčířství tak sahá až 
do středověku.

Hrnčířský cech
Hrnčíři nikdy nepatřili k vy-
sokým společenským vrstvám, 
jejich řemeslo nebylo na zbo-
hatnutí. Náklady na výrobu byly 
poměrně vysoké a cena zboží 
nízká. Snad proto cech těchto 
řemeslníků, sídlících tradičně 
po staletí na Starém městě, v Li-
tovli vznikl až jako předposlední  
z desíti, na svatou Markétu roku 
1593. Zapsalo se do něj deset 
hrnčířů. 
Artikule, tedy cechovní pravi-
dla, jimiž se všichni příslušníci 
řemesla museli řídit, vypovídají 
ledasco o způsobu práce i živo-
ta našich předků. Dozvíme se  
z nich např., co musel splnit 
adept na hrnčířského mistra. 
Pokud nebyl synem domácí-
ho mistra, musel purkmistrovi 
předložit tři výrobky dokazující 
jeho um – slévák na český lo-
ket, velký úzký džbán a pernicu 
širokou jako hrnčířský kruh.  
K tomu bylo třeba zaplatit svači-
nu ostatním mistrům.
Člověk ucházející se o místo 
učedníka u hrnčířského mistra 
musel být z „poctivého rodu“. 
Pokud nepocházel ze zdejšího 
kraje, musel mít dva ručitele. Ti 
se zavázali složit za něj dvě kopy 
grošů, kdyby odešel před vyuče-
ním. Přetahovat si navzájem to-
varyše bylo zakázáno.
Hrnčíři také nesměli prodávat 
své zboží na vesnici či překup-
níkům, ale pouze na trzích ve 
městech, aby tím nebyly trhy 
poškozeny. Pracovali pouze do 
soboty do tří hodin a pak zase 
až v pondělí. Zboží muselo být 
bezvadné, jinak se házelo do 
jámy.
Nejpěknější ze 13 artikulů je ten 
desátý. Praví se v něm: „Nikdo 
nemá hanit práci druhého ani 
veřejně ani tajně, nemá ani utr-
hat na cti. Mezi všemi má pano-
vat láska a svornost: jiným čiň 
to, co chceš, aby oni činili tobě.“

cesta k rozkvětu
Jak čas postupoval, staly se cechy 
spíše překážkou vývoje. Nebylo 
snadné vstoupit do cechu a stát 
se samostatným hrnčířským mi-
strem. Také vybavení dílny bylo 
nákladné, takže ji obvykle dědil 
syn po otci. Tak žilo v Litovli ně-
kolik stálých hrnčířských rodů. 
Jedinou šancí na osamostatnění 
bylo pro nemajetného tovaryše 
do takového rodu se přiženit.
Pravomoci cechů však byly po-
stupně omezovány, až byly roku 
1848 cechy zrušeny úplně. Do 
poloviny 19. století tak spadá 
největší rozkvět litovelských 
hrnčířů – v roce 1851 jich zde 
působilo 28. Vhledem k velké 
konkurenci i v sousedních měs-
tech (zejm. Loštice, ale také Uni-
čov, Mohelnice nebo Náměšť 
na Hané) zásobovali litovelští 
hrnčíři svými díly celou severní 
Moravu, vyváželi i do Slezska  
a Polska. Z jejich pecí vycházelo 
běžné keramické nádobí pro ku-
chyň i hospodářství, věnovali se 
také kamnářství.
Zajímavou činnost vykazoval 
rod Stiastků, zejména pak Fer-
dinand. Narodil se roku 1853 
hrnčíři Josefu Stiastkovi, který 
přišel do Litovle z Čech a kou-
pil si zde dům v dnešní Sušilově 
ulici č. 31. Za 31 let svého živo-
ta vytvořil Ferdinand Stiastka 
řadu uměleckých předmětů, 

které – na rozdíl od děl ostat-
ních hrnčířů – byly signovány, 
a tedy rozpoznatelné. Pro kostel 
sv. Filipa a Jakuba vytvořil plas-
tiky těchto dvou světců spolu se 
soškou Panny Marie. Běžně také 
zhotovoval sošky patronů kon-
krétních domů, kde pak stály ve 
výklencích.

Soumrak hrnčířství v Litovli
Po polovině 19. století dochází 
k trvalému úbytku hrnčířů. Za-
tímco r. 1880 je jich ještě 20, na 
přelomu století už je to 13 a roku 
1930 pouze 2. Tradiční hliněné 
výrobky nemohly čelit tovární 
výrobě, plechovému, smaltova-
nému nádobí ani kameninové-
mu zboží vyráběnému v jiných 
oblastech.
Ne všichni hrnčíři měli pro-
středky na vlastní živnost, a 
tak vznikaly dílny zaměstnáva-
jící několik řemeslníků. Jedna  
 z nich patřila např. Josefu Ko-
louškovi (1845–1918).
Zajímavostí je, že na počátku 20. 
století usiloval starosta Vácslav 
Socha o zřízení keramické ško-
ly v Litovli. Údajně národnostní 
spory (čili německý odpor) stály 
za tím, že se záměr neuskutečnil. 
Jediným nositelem hrnčířské 
tradice v Litovli tak dnes vedle 
kamnáře Josefa Lamra zůstává 
keramička Miluše Hlavinková.
                     red.
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 Předprodej: Turistické informační centrum při MK, nám. Př. Otakara 762, Litovel, 
tel.: 585 150 499  nebo 775 339 098, e-mail: nepustilova@mklitovel.cz

9
18. 8.–31. 10., prostory Tic při mK Litovel, Po–PÁ 9–17, So 9–15, ne 9–13 
(jen srpen–září), státní svátky 9–13 hodin, vstupné dobrovolné
SLUŇÁKOV – MÍSTA SETKÁNÍ  výstava modelů, podle kterých vznikala 
reálná umělecká díla v centru ekologických aktivit ve Sluňákově

4.–27. 9., Výstavní síň mK Litovel, Po, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17, PÁ 8–13,  
So 10–13, volný vstup
ZE MĚ  výstava obrazů a soch radky Doubravové; vernisáž: středa 3. září  
v 17 hodin       

pá 5. 9., Velký sál Záložny v Litovli, 17.30 hodin
ZAHÁJENÍ TANEČNÍHO KURZU PRO MLÁDEŽ  pod vedením tanečních 
mistrů coufalových

pá 5. 9., Velký sál Záložny v Litovli, 20.15 hodin
ZAHÁJENÍ TANEČNÍHO KURZU PRO DOSPĚLÉ  pod vedením tanečních 
mistrů coufalových 

út 9. 9., Koncertní sál mK Litovel, 19 hodin, vstupné: 80 Kč
IVAN ŽENATÝ – houslový recitál  první z koncertů KPH v sezóně 
2014/2015, na koncertu je možno zakoupit předplatné na celou sezónu

pá 19. 9., kaple sv. Jiří v Litovli, 19 hodin, vstupné: 120 Kč
ZBOJNÍKOVA MODLITBA  marian Plavec – fujara, bačovská trúba, píšťaly; 
hudební pořad s fotoprojekcí doplněný mluveným slovem, příběh bači matúša 
v písních slovenského lidu; v rámci koncertů KPH

čt 25. 9., Koncertní sál mK Litovel, 18 hodin, vstupné dobrovolné
PŘÊNDITE SI SPLKNÓT  host: Hanácká môzêka Litovel, pořadatel: Hanácká 
ambasáda

KURZY
KUrZY Pro DĚTi (roztleskávačky GoLDen BeeS mini, GoLDen BeeS LaDieS)
caramBa (latinskoamerické tance)

PŘEDPLATNÉ
Koncertní sezóna KPH 2014/2015: 600 Kč/300 Kč (důchodci)

PŘIPRAVUJEME
TanČÍrna (divadelní hra v podání Divadla radka Brzobohatého, hraje: Jan 
révai, Karel Hábl, Petr Vágner, Dagmar Čárová a další)
15. 10. ParTiČKa (improvizační show známá z TV Prima)
KoncerT V KaPLi (koncert k výročí republiky a udělování ocenění osobnost 
Litovle)

Zahraje největší virtuos dneška
Odborná kritika, posluchači 
i hudební kolegové označu-
jí Ivana Ženatého za nejvý-
znamnějšího českého houslistu 
současnosti. Houslový virtuos 
opakovaně hostuje se slavný-
mi mezinárodními tělesy jako 
je BBC Symphony Orchestra 
London, Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks, 
Berliner Symphoniker, Orques-
ta Nacional de Madrid, ale  
i s předními českými orchestry 
jako je Česká filharmonie, FOK 
či Symfonický orchestr České-
ho rozhlasu. Velkou pozornost 
vzbuzují také sólové a komorní 
projekty Ivana Ženatého (kom-
pletní Bachovy sólové sonáty či 
Beethovenovy a Brahmsovy so-
náty z posledních sezón). 
Svým mimořádně bohatým re-
pertoárem zahrnujícím přes 
padesát houslových koncertů 
oslovuje široké publikum, aniž 
by na okamžik opustil svět kla-
sické hudby. Kromě samozřej-
mé technické perfekce bývá 
oceňován jeho vkus pro styl  
a podmanivá krása tónu.
Gramofonové nahrávky Ivana 
Ženatého ostatně vzbuzovaly 
vždy nadšený ohlas u poslu-
chačů i hudebních kritiků. Po 
celou dobu umělecké činnosti 
je patrná koncentrace na sou-
borná díla velkých autorů jako 
jsou Telemann, Bach, Mendel-
ssohn, Schumann, Schulhoff 
nebo Dvořák a Grieg natočené 

pro Dorian Recordings v New 
Yorku. Mimořádný zájem vzbu-
dil nový dvořákovský komplet 
a nahrávka obou houslových 
koncertů J. B. Foerstera s BBC 
SO London a jeho šéfdirigentem 
Jiřím Bělohlávkem. 
Díky newyorské Harmony 
Foundation hraje Ivan Žena-
tý na vzácné housle Giuseppe 
Guarneriho del Gesu z roku 
1740.
Kromě mistrovských kurzů  
v Německu, Španělsku, USA  
a Kanadě Ivan Ženatý od roku 
2012 přijal profesuru na pres-
tižním Cleveland Institute of 
Music.
V Litovli vystoupí v rámci svého 
turné po České republice v úte-
rý 9. září. Uslyšet budete moci 
Ciacconu pro sólové housle od 
Heinricha Ignaze Franze von 
Bibera, Bély Bartóka a Johanna 
Sebastiana Bacha, Sonátu č. 1 g 
moll od Eugèna Ysaÿe a Nel cor 
più non mi sento od Niccola Pa-
ganiniho.
Na tomto koncertu bude možno 
zakoupit si předplatné na celou 
sezónu 2014/2015.                      MK

V kapli zazní slovenské fujary

Marian Plavec s fujarou

Zbojníkova modlitba je hudební 
pořad doplněný o mluvené slo-
vo a fotoprojekci, jehož autorem 
je Marian Plavec ze Slovenska. 
Marian Plavec se narodil v Ban-
ské Bystrici. Po ukončení SPŠ 
spojovací techniky začal studo-
vat Vysokou školu ekonomic-
kou. Pracoval v deníku Rolnické 
noviny jako redaktor. 
Také ale působil jako odborný 
poradce pro vzduchozvučné 
nástroje a rekonstruoval mno-
ho vzácných fujar starých mis-
trů. S vlastnoručně vyrobenými 
hudebními nástroji se poprvé 
představil v roce 1985. Je no-
sitelem mnoha významných 
ocenění. Při příležitosti přijetí 
fujary a fujarové hry do světo-
vého nehmotného kulturního 
dědictví UNESCO prezentoval 
instrumentální hru na fujaru  
a drumble v Paříži. Je například 
nositelem ceny P. Tonkoviče za 
hudební uměleckou činnost  
v oblasti folklóru, ceny dr. Lenga 
za kolekci handrárských kostě-

ných píšťal, za pastýřské píšťaly 
a dvojačky, fujary, gajdy a fuja-
ry – trombity, které sám vyrábí  
a opravuje. Je i autorem něko-
lika knih a nahrává, s pomocí 
svých nástrojů, hudbu k filmům.
 
Pořad Zbojníkova modlitba se 
skládá z devatenácti volně na 
sebe navazujících obrazů ze ži-
vota Matúša zpod Vígl’ašského 
zámku na Podpol’aní. Je složený 
ze starých valašských a pastýř-
ských písní o známých i méně 
známých pastýřích, zbojnících 
různých regionů Slovenska. 
Hudbou, obrazem i slovem Ma-
rian Plavec otvírá životní příběh 
pastýře Matúše. V pátek 19. září 
v kapli sv. Jiří zazní autorem 
vlastnoručně vyrobené hudeb-
ní nástroje, a to bačovská trúba 
(2,25 m), fujary (velké, malé – 
dvojačky), drumble, pastýřské 
a valašské píšťaly (jednoduché, 
dvojky), podpolianské čtyřhla-
sé gajdy, oravská podolka, ústní 
harmoniky a koncovka.            MK 
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Pozvánky
DO PŘÍKAZ ZA LOUTKAMI
3.–30. 9., Hanácké skanzen Příkazy

Výstava olomouckého loutkáře a gra-
fika Petra Skácela bude zaměřena na 
výrobu dřevěných loutek s ukázkami 
jeho typických prací i na technologii 
vzniku loutek.

NA SOKOLOVNU NA DĚTSKÝ DEN 
so 6. 9. od 9.30 do 15 hod., hřiště  
u sokolovny v Litovli

Hnutí ano pořádá Dětský den s ano. 
co na Vás čeká? Zábavné soutěže, ská-
kací hrad, ceny pro všechny účastníky, 
občerstvení, hudba a zábava. Také nás 
navštíví ing. Jan Zahradníček, kandi-
dát do senátu. akce se koná za každé-
ho počasí. Těšíme se na setkání nejen 
s dětmi, ale i se všemi občany. 

NA ŠARGOUN ZA EUROPOSLANKYNÍ
pá 12. 9. ve 14. 30 hod., u Domu příro-
dy za Šargounem v Litovli

Již po sedmé zprostředkovává městské 
informační středisko Litovel setkání 
s europoslancem. Po předcházejících 
schůzkách s ing. Březinou (na Pardus-
ce, rampachu, Třesíně, u růžového 
rybníka, pomníčku v lese a v městské 
knihovně) se tentokrát zájemci setkají 
k povídání i diskuzi s europoslankyní 
ing. michaelou Šojdrovou.

NA DREZURU NA NOVÉ ZÁMKY
so–ne 13.–14. 9., Dvůr Nové Zámky

Dvůr nové Zámky pořádá dvoudenní 
drezurní závody, mistrovství severní 
moravy, pro velké koně i pony. od 13 
hodin je pro děti připraveno vození na  
ponících. Tradičně je zajištěno i bohaté 
občerstvení.

DO NASOBŮREK ZA HASIČI
so 27. 9., hřiště v Nasobůrkách

SDH nasobůrky pořádá hasičskou sou-
těž  veteránů a noční soutěž v požár-
ním útoku.

NA JEŠOV NA MAXIM TURBULENC
ne 28. 9. v 14.30 hod., hřiště na Ješově

Součástí svatováclavských hodů v Je-
šově bude v neděli i vystoupení kapely 
maxim Turbulenc. Vstup je zdarma, 
protože akci finančně podpořil mikro-
region Litovelsko.

Než se pustíte mezi výtvarné 
objekty na zářijové výstavě Ze 
mě v Městském klubu, přečtěte 
si průvodní text, který k nim 
jejich autorka přidala. Radka 
Doubravová vkládá do svých 
děl hlubší významy a souvis-
losti, o něž by byla škoda přijít 
povrchní prohlídkou. Příkla-
dem vám budiž i náš rozhovor.

Jaká byla a je Vaše cesta k umě-
ní a uměním?
Vzpomínám si, že už jako malá 
jsem si zakládala sešity na kres-
lení, dělala jsem si různé zázna-
my, hlavně krajiny, vždycky to 
bylo nějak přirozené mít u sebe 
něco, co pokreslím. 
Když jsem začala chodit do 
ZUŠky, několikrát jsem se tam 
setkala i s Otakarem Vystrčilem. 
Chodit na výtvarku – to byl pro 
mě úplně nový svět, kde jsem 
se cítila jako doma. Ráda vzpo-
mínám na pana Vystrčila, který 
nám zadal úkol, a pak vždycky 
kamsi odbíhal. Jednou jsem se 
cítila nějak bezradně a potře-
bovala pomoct. Našla jsem ho 
v zadní části, kde byl skloněný 
nad svou prací a byl tak soustře-
děný a jakoby v jiném světě, že 
jsem zůstala jako omámená na 
něj hledět a neměla odvahu ho 
rušit. Vždycky jsem si pak přála 
zažít stejný pocit jakési pokory  
a odhodlanosti. 
Po ZUŠce jsem se dostala na 
Střední průmyslovou školu  
v Šumperku, kde jsem vydržela 
jenom rok na propagačním vý-
tvarnictví a grafice. Přešla jsem 
pak na Střední školu umění  
a designu do Brna, na malbu 
pod vedením akademického 
malíře Petra Veselého. 
Po střední škole jsem byla při-
jata do ateliéru sochy prof. Jin-
dřicha Zeithammla na pražské 
Akademii výtvarných umění, 
kde jsem byla dva roky. Socha 
byla najednou naprosto něco 
jiného, našla si mě spíš ona než 
já ji, což bylo pro mě neuvěřitel-
né objevování dalšího obzoru. 
Poslední rok jsem zatím strávila  
v ateliéru grafiky prof. Vladimí-
ra Kokolii. 
Taková je prozatím moje cesta 
uměním. Vážím si toho, že se 
můžu pohybovat v prostředí, 
které je pro mě důležité, a můžu 
se věnovat něčemu, co je neod-
myslitelnou součástí mě samot-
né naplno.    

Ze mě, název Vaší výstavy, je 
oblíbená slovní hříčka. Co zna-
mená pro Vás?

Slovo Ze mě mi napovídá jakou-
si dvojrozměrnost – země, na 
které se pohybujeme, země jako 
hlína, kterou používám při mo-
delování i při samotné malbě, 
kdy se stává pigmentem. Země 
je současně i název jednoho 
mého objektu. Jednou jsme měli 
zadání přírodních živlů. Bylo to 
jedno z mála zadání vůbec a já si 
k němu dlouho budovala cestu. 
Nakonec jsem spojila všechny 
živly dohromady a vznikla jaká-
si haptická mapa – jakási země 
„ze mě“. Je to současně i můj 
úvodník k výstavě. 
Zemi zároveň prozrazuje i zob-
razování krajiny, které je oči-
vidné jako výchozí akcent mé 
tvorby. V galerii pak chci vytvo-
řit instalaci obrazů a soch, které 
budou právě jako země „ze mě“. 

Výstavu koncipujete jako dia-
log mezi malbou a sochou, 
jimž se oběma věnujete. O čem 
spolu hovoří?
Na výstavě chci dokázat hlavně 
sama sobě, že mé práce spolu 
dokážou komunikovat, že mají 

něco společného a že to tak 
obecně může být. Jakýsi dialog 
mezi těmito dvěma médii exis-
tuje, ale obecně to vypadá jako 
dialog mezi hluchými: malba 
koncipuje sochu jako trojroz-
měrnost v prostoru a socha zase 
malbu jako barevný efekt na 
podložce. Zda oba mohou exi-
stovat plnohodnotně vedle sebe 
a ne se jenom doplňovat ve své 
podstatě?                    hk 

U stolu, olej na plátně, 110 x 100, 2014 
Obraz U stolu zobrazuje dvě postavy sedící naproti sobě, které jsou výrazné svým ne-
všedním umístěním do formátu. Jednak to je pohled shora, který symbolizuje nadhled 
nad situací, jakousi kontrolu, pohled, se kterým se běžně nesetkáváme, a je tak čímsi 
neobyčejným. Další význam je anonymita figur, jedna figura je zobrazena zezadu, takže 
její tvář nelze spatřit, druhá figura se nachází svým umístěním mimo formát, takže ji 
ještě nespatříme. Jsme ve společnosti určitého tajemství, které se odehrálo mezi dvěma 
u stolu. Osoby jsou si blízko, ale nikdy se nesetkají dotekem. Spojuje je jen stůl, na kte-
rém mají položené ruce. Je to obraz z cyklu nadhledů a situací, které všedně nevnímáme. 
Člověk ve své osamocenosti i blízkosti, ve své každodenní rutinní činnosti.

Výprava do země výtvarnice Radky Doubravové

RADKA DOUBRAVOVÁ

 nar. 1991
 pochází ze Slavětína, žije v Praze
 studuje akademii výtvarných 
umění v Praze
 v Litovli již vystavovala v r. 2012, 
expozice nesla název Světy

odvaha je cesta ke svobodě.
(Vítr ve vlasech)
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„Při rekonstrukci povrchu náměstí 
Přemysla otakara v Litovli se našel 
most. a je hodně starý, až z 15. sto-
letí. Je starší než most Svatojánský.“ 
Takto nějak v červnu psala a dodnes 
píší média o jedinečném nálezu. Je 
tomu ale tak skutečně?

Před čtyřmi roky autor tohoto člán-
ku vyvrátil dlouhá léta tradovanou 
nepřesnost, že nečíz byl na náměstí 
Přemysla otakara v Litovli zaklenut 
roku 1856, a jednoznačně datoval 
zaklenutí před 20. léta 17. století. 
Dokázal to studiem mapových doku-
mentů a matematickými výpočty. Ve 
svém článku vyslovil domněnku, že 
zaklenutí, což je ve skutečnosti široký 
most, je starší než Svatojánský most. 
Tuto teorii r. 2013 následně potvrdil  
a doplnil stavebně historický prů-
zkum (SHP) zpracovaný mgr. Lucií 
augustinkovou, na základě kterého 
vznikla i nedávno vydaná kniha.
SHP přibližně na spojnici ulic 1. máje 
a masarykovy a spojnici vchodu do 

budovy radnice a pravé části ulice 
Husovy objevil a popsal sekci zakle-
nutí nečízu, která zcela jednoznačně 
pochází z roku 1823. To je potvrzeno 
mimo jiné datací na jednom z kame-
nů a i písemnými dokumenty. Klenba 
před a za touto sekcí má patu i líc při-
bližně ve stejné rovině. a přibližně je 
to jen proto, že zaklenutí se v místech 
styků lomí.
archeologický průzkum vedený pa-
nem Karlem faltýnkem v červnu le-
tošního roku nad touto sekcí objevil 
stavební dílo nesoucí znaky mostu, 
které datoval do 15. století. a novi-
náři z toho udělali most z 15. století.

Jak si vysvětlit rozpor dvou předcho-
zích údajů? To teprve bude předmě-
tem důkladné analýzy, která nám 
tuto a možná i mnohé jiné otázky 
zodpoví. Předběžně můžeme říci, 
že se potvrdilo, že přes rameno řeky 
moravy vedl minimálně v 15. sto-
letí kamenný most a jeho části pod 
plochou náměstí vydržely dodnes. 

Současně ale musíme říci, že most 
byl důkladně přestavěn v roce 1823  
v rámci zpevňování mostů pro potře-
by armády v době, kdy litovelští radní  
bojovali o to, aby hlavní cesta z olo-
mouce do Prahy šla centrem našeho 
města. nakonec se tak nestalo, cesta 
za chořelicemi uhnula doleva a do 
Prahy se asi 150 roků jezdilo po tzv. 
státní silnici.
autor tohoto článku se domnívá, že 
nemůžeme říct, že máme ve středu 
náměstí most z 15. století, když ta 
část tohoto stavebního díla, která 
pevně nese tíhu dopravních pro-
středků a osob, ale i tíhu samotného 
díla a již více než 150 roků i nového 
dláždění, je z počátku 19. století. 
ostatně velmi složitě by se vysvět-
lovalo při prohlížení z podzemí, jak 
někteří chytrolíni chtějí, proč má 
„středověký“ most klasicistní klenbu 
a dataci 1823. 
 
ale... nikdy ničemu nevěřte, dokud si 
to sami neověříte.

NIKDY NIČEMU NEVĚŘTE
historické nepřesnosti odhaluje radovan UrválekMOST Z 15. STOLETÍ

V letoš  ním školním roce se 
žáci i učitelé mohou těšit na tyto 
dny a prázdniny:

začátek školního roku
pondělí 1. září
konec prvního pololetí
čtvrtek 29. ledna
konec druhého pololetí
úterý 30. června

podzimní prázdniny
pondělí 27. října
a středa 29. října
vánoční prázdniny
od pondělí 22. prosince 2014 do 
pátku 2. ledna 2015
pololetní prázdniny
pátek 30. ledna
jarní prázdniny
od pondělí 9. února do pátku 
13. února
velikonoční prázdniny
od čtvrtka 2. dubna do pátku  
3. dubna
hlavní prázdniny
od středy 1. července do pondě-
lí 31. srpna

Co je psáno, to je dáno. Tak pra-
ví odvěká moudrost. Proto tvoří 
historii našeho města také tisko-
viny, které v Litovli a pro město 
Litovel vycházely a vycházejí.
Muzeum Litovel má ve své 
knihovně poměrně dobře za-
stoupeny tiskoviny ze starší 
doby. Nacházejí se zde Litovel-
ské noviny od roku 1891 a tisky 
různých názvů, které končí roku 
1949 časopisem Litovelsko.
Další místní noviny a časopi-
sy se až donedávna nacházely  
v muzejní knihovně spíše spora-
dicky. Díky spolupráci s dalšími 
paměťovými institucemi (archí-
vy, knihovny, muzea) i někte-
rými litovelskými občany jsme 
do muzejní knihovny získali za 
uplynulých deset let mnoho no-
vých regionálních tiskovin. 

Kulturní kalendář Domu osvě-
ty, Litovelský kulturní kalendář 
a Kulturní zpravodaj města Li-
tovle vycházely jako měsíčník, 
podle informace pana Lubo-
míra Šika, v letech 1958–1989. 
Červencové a srpnové číslo se 
tisklo jen výjimečně. Na listech 
formátu A5 podávaly informace  
o kulturních programech ve 
městě, později i širší zpravodaj-

ství z kulturní oblasti. O obsahu 
ročníků 1958–1964 nemáme 
zatím žádné zprávy, jednotlivá 
čísla se nedochovala v archí-
vech ani knihovnách. Další léta 
již jsou téměř kompletní, přesto 
nám jich v muzeu chybí asi de-
setina.
Měsíčník z podniku TESLA Li-
tovel s názvem Notes vycházel 
v letech 1972–1976. (První dvě 
čísla v roce 1972 měla název 
Zpravodaj). V roce 1976 do-
šlo k přejmenování na Teslácký 
zpravodaj. Tento podnikový tisk 
vycházel celých 19 let až do roku 
1991 v nemalém nákladu (i 500 
výtisků).
Okresní zemědělské noviny Li-
tovelska s názvem Nová vesnice 
vycházely od 7. dubna 1951 do 
31. října 1959 nejprve jako čtr-
náctideník, později jako týde-
ník. Od 7. listopadu 1959 do 19. 
března 1960 pod názvem Nový 
život.
Velmi zajímavý zdroj informací 
by mohl poskytnout měsíčník 
Pionýrský zpravodaj Litovelska 
vycházející v letech 1977–1990, 
jehož poslední dvě čísla vyšla 
pod názvem Zpravodaj Litovel-
ska. 
Z dostupných informací víme, 

že i Agrochemický podnik vydal 
minimálně 3 čísla podnikového 
zpravodaje na přelomu let 1978 
a 1979.
Díky výstavě k 60. výročí Papce-
lu v roce 2010 jsme získali jed-
no číslo časopisu zaměstnanců 
n. p. Papcel Litovel s názvem 
Rozvlákňovač z roku 1965. Šlo  
o 13. číslo, takže předpokládá-
me, že vycházel v letech 1964–
1965, možná i později. V Papce-
lu v novém století začal vycházet 
Papcelák a Technický (Informač-
ní) zpravodaj Papcel, který je  
i na webu podniku. 
Pivovar Litovel nám do poštov-
ních schránek v posledních le-
tech také dodává noviny, které 
nás informují o dění kolem lito-
velského piva.

Nejen uvedené podniky, ale  
i další instituce mohly vydávat 
časopisy – školy, spolky aj.
Máte-li i Vy doma litovelské tis-
koviny z poválečné doby, nabíd-
něte nám je do muzea. Budete-li 
je chtít vrátit, uděláme si kopie 
a v pořádku vrátíme. Pomozte 
zachránit místní a regionální 
dokumenty pro budoucnost. 
Předem Vám děkujeme za spo-
lupráci.                Vaši muzejníci

Pomozte doplnit knihovnu litovelského muzea 
o místní a regionální tiskoviny

Pozvánky MSL
NA KOLECH NA NOVOZÁMECKO
ne 14. 9. ve 14 hod., u kostela sv. Marka

Trasa cyklistické projížďky novozá-
meckým areálem nebude náročná. 
Průvodkyní nám bude ing. Lenka 
Křesadlová, Ph.D., památkářka a za-
hradní architektka z národního pa-
mátkového ústavu, územního odbor-
ného pracoviště Kroměříž, která je mj. 
autorkou několika drobných článků  
o historii novozámeckého krajinář-
ského areálu. cílem nebude najet de-
sítky km, ale zastavit se na místech,  
o kterých se dá poutavě vyprávět.

DO MLADĚJOVA ZA ŽELEZNICÍ
so 20. 9., odjezd v 8 hodin ze zálivu 
naproti autobusovému nádraží

autobusový zájezd do mladějova  
a České Třebové za poznáním historie 
a současnosti dopravy je vhodný i pro 
děti. Projížďka parním vlakem po 
úzkorozchodné mladějovské průmy-
slové dráze, návštěva Průmyslového 
muzea v mladějově i prohlídka čtyř 
stálých expozic s dopravní tematikou 
s názvem Do České Třebové vlakem, 
velorexem, letadlem i lodí jsou hlav-
ní náplní tohoto výletu. Závazně se 
můžete přihlásit do neděle 14. září  
v  litovelském muzeu u mgr. frišten-
ské nebo mgr. najmana.

Škol. rok 2014/15
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Mateřské centrum Rybička
UKÁZKOVÁ HODINA A ZÁPIS DO MINIŠKOLKY
úterý 2. 9. od 8.30 do 11.30 hodin
 Pro děti od 2 let. S sebou svačinu, pití, přezůvky. 
Tato lekce je zdarma, dále již platba předem, dle přihlášení (dopoledne:  
100 Kč).
PRODEJ DĚTSKÝCH PODZIMNÍCH ČEPIC 
čtvrtek 11. 9. od 9.30 do 11.30 hodin (prodej)
středa 17. 9. od 16 do 17 hodin (výměna a prodej)
 Prodej podzimních dětských čepic, čepiček a šátků od paní Kvapilové  
z Příkaz. 
SVATOVÁCLAVSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY V MC
čtvrtek 25. 9. od 8.30 do 17 hodin
 Zveme k nákupu a prodeji drobných dárků, domácích kulinářských výtvorů  
a  výpěstků. Zájemci o prodej se musí přihlásit v mc do 20. 9.

na říjen připravujeme kurz
KLÍČ KE ZDRAVÝM VZTAHŮM S DĚTMI 
vždy ve čtvrtek od 16.30 do 18.30 hodin
 4 setkání, cena 500 Kč/osoba, kapacita 8 osob, hlídání dětí zajištěno.

PRAVIDELNÝ TÝDENNÍ PROGRAM MC

pondělí
9.30–11.30 Dopoledne s programem
 cvičení, zpívání, výtvarné tvoření a pohádky pro děti ve věku 1–2 roky
úterý
8.30–11.30 miniškolka
 příprava dětí od 2 let na vstup do mateřské školky
16.00–17.00 cvičení pro těhotné
středa
9.00–11.00 Dopoledne s programem
 cvičení, zpívání, výtvarná činnost a pohádky pro děti ve věku 2–4 roky
16.30–18.00 Klub archa
 biblické příběhy pro děti ve věku 3–6 let, vždy v sudý týden
19.00–20.00 cvičení s Denisou
čtvrtek
9.30–11.30 Dopoledne s programem
 cvičení, zpívání, výtvarná činnost a pohádky pro děti ve věku 2–4 roky
14.30–18.00 Výtvarné dílničky
 dle aktuálního programu
16.30–18.00 Přednáškové odpoledne
 dle aktuálního programu
pátek
8.30–11.30  miniškolka
 příprava dětí od 2 let na vstup do mateřské školky
9.00–11.30 Dopoledne pro miminka
 sdílení, cvičení, pro děti do 1 roku

Zahájení kurzů:
cvičení s Denisou: 10. 9. v 19 hodin v oranžové herně
cvičení pro těhotné: 9. 9. v 16 hodin v oranžové herně

KONTAKT

cHariTnÍ maTeŘSKÉ cenTrUm rYBiČKa
koordinátorka: Jarmila Dospivová
sídlo v budově charity, ul. Vítězná 1129, Litovel
tel.: 739 246 016 
e-mail: mcrybickalitovel@seznam.cz
webové stránky: www.mcrybicka.cz

Od 15. září zahajujeme činnost kroužků a klubů DDM Litovel.

15. září  Country tance / Mgr. Miroslava Grulichová
    Úvodní schůzka začátečníků i pokročilých, zápis žáků a první cvičení.  
       V budově DDm na Staroměstském náměstí od 15 do 16 hodin. Přihlášky 
       najdete na webu nebo v kanceláři DDm, ul. Komenského.
20. září  Mámo, táto, budeme si hrát / Hedvika Weberová, DiS.
         Dopoledne plné soutěží, her a zábavy na dopravním hřišti a v parku míru,  
   začátek v 9 hodin. Pro děti zdarma skákací hrad, prohlídka hasicí  
   techniky, taneční vystoupení dětí ZÚ Kaster. Tradiční občerstvení je  
       zajištěno.    
26. září  Miss brambora / Monika Pospíšilová, Šárka Grunová, Dis.
       Soutěž o nejhezčí postavičku vyrobenou z brambor. Zasoutěžit si můžou  
         jak děti, tak dospělí. Soutěž bude rozdělena do věkových kategorií a pro- 
    běhne v DDm na Staroměstském náměstí od 17 hodin. Startovné je  
    40 Kč. Vstupné dobrovolné. Přihlásit se můžete nejpozději do čtvrtka  
    25. 9. do 17 hodin v DDm na Komenského ulici, telefonicky na čísle  
       720 995 102 nebo e-mailem na adrese pospisilova@ddmlitovel.cz. 

Dům dětí a mládeže Litovel

Dům dětí a mládeže Litovel
Komenského 719/6, 784 01 Litovel

tel., fax:  585 342 448
e-mail: ddm@ddmlitovel.cz

ZÁŘÍ

Nůž připomněl nožíře J. Munzara

Muzeum Litovel získalo do 
svých sbírek nůž na řepu s ná-
pisem J. Munzar Litovel na 
čepeli. Díky panu Lubomíru 
Šikovi známe alespoň základní 
informace o působení tohoto 
živnostníka. 
Josef Munzar poprvé inzeroval  
v místním tisku v roce 1932 
(Litovelský, šternberský a šum-
perský kraj, číslo 28, s. 6). To 
působil v rohovém domě ulice  
1. máje 705, vchod měl z uli-
ce Boskovicovy naproti domu 

U Božího oka (Lidový dům, 
kino, dnes papírnictví a hrač-
kářství). Po válce dne 4. června 
1945 žádal nožíř Josef Mun-
zar o předkupní právo na dům  
č. 33 po Němce Anně Kovářo-
vé v dnešní ulici Palackého č. p. 
852. Šlo o nízký rodinný domek 
vedle dnešní prodejny elektro 
(Jiří Dostál). Roku 1953 soukro-
mé živnosti skončily a nožířství 
a brusičství v tehdejší Gottwal-
dově ulici č. 33 bylo zapojeno do 
komunálního podniku.               zf



16 / SPorT

Tělovýchovná jednota Tatran v minulosti i současnosti
Vážení občané a sportovní přátelé.
Dovolte mi, abych vám v několika větách 
řekl něco víc o TJ Tatran Litovel.
Tělovýchovná jednota Tatran Litovel vznik-
la v roce 1953 a nahradila dosud působící 
Sportovní klub. Spolu s TJ Tatran působil  
v té době na území města také TJ Slovan 
a obě jednoty sdružovaly velké množství 
sportovních oddílů. Kromě těch tradičních, 
jako je kopaná, odbíjená, česká házená, stol-
ní tenis, kuželky, šachy nebo pozemní hokej, 
také lední hokej, cyklistiku a krasobruslení.  
V roce 1956 došlo ke sloučení litovelských 
jednot a jedinou sportovní jednotou ve měs-
tě se stal Tatran. Ten také převzal bývalý 
majetek Sokola v podobě sokolovny se sta-
dionem, fotbalového hřiště a rekreační chaty  
v Petříkově (vznik lyžařského oddílu).
V průběhu let prošlo Tatranem množství 
sportovců, trenérů, cvičitelů a činovníků  
v mnoha oddílech a všichni odvedli obrov-
ský kus práce nejen v podobě svých sportov-
ních výsledků, ale také v reprezentaci naše-
ho města. A za to všem velké díky!

Současná TJ Tatran sdružuje 13 oddílů. 

Celkem 724 sportovců, z toho 361 mládeže  
a 363 dospělých. Vrcholným orgánem je val-
ná hromada, činnost jednoty řídí rada před-
sedů. O chod organizace se stará tajemník 
a účetní. Ti jsou v rámci svého pracovního 
úvazku placeni z rozpočtu TJ. Nikdo z čle-
nů vedení nepobírá žádné finanční ani jiné 
výhody. 
Rozpočet TJ ve výši přibližně 3,2 milionu 
Kč je tvořen příjmy z několika zdrojů – od 
města Litovel, Olomouckého kraje, Pivovaru 
Litovel, pronájmů z nemovitostí a členských 
příspěvků. Chod oddílů je zabezpečován 
také sponzorskými smlouvami a příspěvky 
od rodičů a sportovců samotných. 
V roce 2010 došlo z důvodu velkých provoz-
ních nákladů a nutnosti nemalých investic 
k prodeji části nemovitého majetku v Pet-
říkově. Valná hromada rozhodla, že výnos  
z tohoto prodeje bude použit na opravu po-
vrchu venkovního hřiště házené, které bylo 
v havarijním stavu, a fotbalových šaten. 
Tatran inicioval jednání s vlastníkem zmí-
něných objektů, tedy městem Litovel, došlo  
k dohodě a schválení zastupitelstvem a Tat-
ran opravy zajistil. Celkové náklady na hřiš-

tě byly 1 188 000 Kč a na šatny 2 257 537 Kč. 
O tyto náklady se oba subjekty podělily. Na-
víc sportovci odvedli na akcích velký počet 
brigádnických hodin s cílem snížit celkové 
náklady. Tatran tímto krokem velmi výrazně 
zkvalitnil pronajaté sportoviště a zhodnotil 
majetek města. 
Další investiční akcí ze zmíněného výno-
su, která je momentálně ve fázi přípravy, je 
výstavba nové kuželny. Opět jde o finanční 
spolupráci s městem Litovel a počítá se s vy-
užitím dotačního titulu.
A proč to všechno? Velmi jednoduché! Mít 
prostě cíl! Cílem TJ Tatran je sport. Přivést 
ke sportu co nejvíce dětí, mládeže i dospě-
lých a zároveň všem vytvořit důstojné pod-
mínky a zázemí. Myslím, že se tato snaha 
daří a výsledky a úspěchy jsou toho jasným 
důkazem.
Já sám jsem aktivním členem TJ Tatran Li-
tovel bezmála 40 let a jsem na to hrdý. Jsem 
hrdý na všechny sportovce, trenéry, činov-
níky i rodiče z celého Litovelska, a nejen  
z Tatranu, kteří dávají do sportu srdce, ener-
gii a čas.     

David Baroň, předseda TJ Tatran Litovel

Přijďte sportovat do TJ Tatran
Pozvání je určeno především rodičům, dětem  
a mládeži jakožto novým členům sportovních oddí-
lů a odborů TJ Tatran Litovel. Přihlásit se můžete na 
kontaktních číslech předsedů a trenérů, uvedených  
u jednotlivých oddílů a odborů, kteří Vás budou in-
formovat o družstvech, věkových kategoriích, dnech 
a hodinách tréninků o lokalitách činnosti.

HÁZENÁ
kategorie mládeže: mladší, starší mini, mladší, 
starší žáci, mladší, starší dorost, (muži) 
kontakt: ing. David Číhal, předseda (602 714 839), 
radovan Šimek, sekretář (728 581 971), mgr. Lenka 
filipová, trenérka mládeže (737 006 064)
lokalita činnosti: hřiště házené sokolovna,  
sportovní hala ZŠ Vítězná

KOPANÁ
kategorie mládeže: mladší, starší benjamínci, 
mladší, starší žáci, mladší, starší dorost, (muži)
kontakt: Pavel Pěruška, sekretář a trenér mládeže 
(602 714 699), ing. alexandr Kučera, místopřed-
seda (603 269 648), Jiří Polanský, trenér mládeže  
(736 774 632)
lokalita činnosti: fotbalový sportovní areál,  
Pavlínka

VOLEJBAL
kategorie dívčí mládeže: přípravka, žačky, ka-
detky, juniorky, (muži, ženy)
kontakt: ing. Tomáš remeš, trenér mládeže (602 
274 704)
lokalita činnosti: sportovní hala ZŠ Vítězná,  
volejbalový areál sokolovna

FLORBAL
kategorie mládeže: přípravka, žáci, dorost – ju-
nioři, (muži)
kontakt: Václav Stratil, předseda a trenér mládeže 
(603 986 570), Lukáš Říha, trenér mládeže (724 936 
844), Jan Štěpáník, trenér mládeže (732 363 406) 
lokalita činnosti: sportovní hala ZŠ Vítězná

MALÁ KOPANÁ
kategorie: pouze dospělí
kontakt: milan Jirsák, předseda (608 307 456)
lokalita činnosti: hřiště – umělá plocha ZŠ Vítězná

ŠACHY
kategorie mládeže: žáci, žačky, dorostenci,  
dorostenky, junioři, juniorky, (muži)
kontakt: ing. Jan Krejčí, trenér (732 974 369)
Šachový kroužek pro začínající, mírně pokroči-
lé, pokročilé 
kontakt: ing. Zdeněk Beil, mezinárodní mistr  
a mistr sportu, trenér i. třídy (606 591 096, beil@
seznam.cz)
lokalita činnosti: bude individuálně oznámena

KUŽELKY
kategorie mládeže: žáci, žačky, dorostenci,  
dorostenky, (muži)
kontakt: Jiří Čamek, sekretář (773 156 950), Kamil 
axmann, předseda (607 016 144), Jaroslav Čamek,  
trenér (602 579 803)
lokalita činnosti: kuželna modrá hvězda 

STOLNÍ TENIS
kategorie mládeže: žáci, žačky, dorostenci,  
dorostenky, (muži)

kontakt: radek Uvízl, předseda a trenér mládeže 
(776 616 103)
lokalita činnosti: sokolovna

TENIS
kategorie mládeže: žáci, žákyně, dorostenci, do-
rostenky, (muži, ženy)
kontakt: Tomáš Bartoň, předseda a trenér mláde-
že (737 501 694)
lokalita činnosti: areál na Komárově

LYŽOVÁNÍ
mládežnické kategorie: žáci, žákyně, dorost,  
dorostenky, junioři, juniorky
kontakt: Jitka rampasová, předsedkyně a tre-
nérka mládeže (775 735 241), Lenka Zlámalíková, 
trenérka mládeže (608 402 781)
lokalita činnosti: lyžařský areál Petříkov
      
HOROLEZCI
kategorie: jen dospělí
kontakt: Vítězslav Špunda, předseda (776 393 854)   
 
ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY (ASPV)
kategorie: děti s rodiči, žačky, žáci, dorostenky, 
dorostenci, dospělí
kontakt: Taťána Popelková, předsedkyně a cviči-
telka (731 885 343)
lokalita činnosti: sokolovna

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ (KČT)
kategorie: bez rozdílu věkových kategorií
kontakt: ing. Zdeněk Šišma, předseda (777 708 
659)
přehled akcí na: www.kctlitovel.aspone.cz
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Sauna regeneruje Litovelany už 15 let
Každodenní lázeň v sauně je pro Finy stej-
nou samozřejmostí jako čištění zubů. Na 
tento severský způsob otužování bychom při 
snaze o uchování zdraví neměli zapomínat 
ani my – Středoevropané, a my, Litovelané, 
kteří máme krásnou saunu přímo u nosu, 
zvláště. 
Víme, že sauna využívá efektu prudkého 
střídání tepla a chladu a v horkém vzduchu 
se naše tělo prohřívá tak, že se jeho stálá tep-
lota prudce zvýší až o dva stupně. Přehřátí se 
ovšem tělo brání zvýšeným pocením a spo-
lečně s potem se vyplavují i škodlivé látky, 
zejména nadměrné množství sodíku, který 
ovlivňuje vznik stresu. To je obrovská vý-
hoda sauny proti páře, kde se tělo nemůže 
dostatečně zpotit a následně ochladit. 
Sauna ovšem není jen jedním ze spolehli-
vých způsobů otužování, je to především 
psychická relaxace a regenerace. Můžeme 
ji chápat i jako společenskou záležitost, kde 
se lidé mohou setkávat třeba i pracovně. To 
ale neznamená, že se má potírna proměnit 
v debatní kroužek – tato místnost vyžaduje 
klid! Sauna představuje zároveň nejšetrnější 
peeling, tedy zbavení se odumřelých buněk 
pokožky. Ne nadarmo se říká, že žena je nej-
krásnější hodinu po sauně. Můžete se o tom 
přesvědčit na vlastní oči vždy ve čtvrtek, kdy 
mají ženy svůj saunovací den.     
Letos v únoru jsme oslavili 15. výročí zahá-
jení provozu naší sauny a musíme konstato-
vat, že za své to vzaly hlavně ženy, které se 
významně polepšily v docházce. Není tedy 

nutný povzdech o potřebě přidat na účasti, 
málem totiž v průměrné docházce daly na 
frak chlapům. Celková návštěva je tradičně 
kolem čísla 2 500 – letos 2 540 (2011/2012 
– 2 465; 2012/2013 – 2 509). Průměrná 
návštěva na jeden provozní den byla 16,38 
klientů (muži 16,53; ženy 15,94), provoz-
ních dnů bylo celkem 155 (116 pro muže; 39 
pro ženy). Mužů přišlo za sezonu 1 918, žen 
622. Nejvyšší návštěva byla v měsících lednu 
2014 – 382 klientů (průměr 21,22) a listopa-
du 2013 – 345 (průměr 20,29), nejméně ná-
vštěvníků přišlo na začátku a konci sezony.
Hodně chladno muselo být skutečně v lis-
topadu 2013, kdy byla vysoká návštěvnost 
a také nejvyšší počet klientů za jediný den. 
Muži dosáhli 13. 11. rekordu 35 a hned po 
začátku roku, 3. 1. 2014. jich přišlo přesně 
30. Ženám asi bylo nejchladněji v únoru, 
kdy ony trhaly své rekordy – 27. 2. jich přišlo 
25 a 6. 2. pak 23, což byla čísla dosud nikdy 
nevídaná!
Během celé sezony nedošlo k problémům, 
péče paní Marušky Jurečkové byla opravdu 
vzorná. Z vedení to jistil ředitel TS Ing. Ka-
rel Zmund, který se o bezproblémový pro-
voz sauny po celou sezonu aktivně zajímal. 
Už se těšíme na zahájení nové sezony a věří-
me, že si mezi nás najdou svou cestu i další 
spoluobčané. Vždyť je to hřích nevyužívat 
zařízení, které nám závidí ze široka daleka, 
a kde skutečně můžeme pro své tělo i ducha 
udělat mnoho dobrého!

  jh

Rybáři zvou na závody i do rybářského kroužku
Pozvánka do kroužku
Všem mladým zájemcům o sportovní ryba-
ření tímto sdělujeme, že tradiční rybářský 
kroužek pro děti, organizovaný Českým ry-
bářským svazem, místní organizací Litovel 
(dále ČRS MO Litovel), bude zahájen v pon-
dělí dne 22. září v 16 hodin v sídle ČRS MO 
Litovel (Palackého 29, Litovel).
Kroužku se mohou účastnit děti od druhé 
třídy školní docházky (včetně letošních čer-
stvých druháků). Přihlášky můžete získat 
prostřednictvím www.crslitovel.cz nebo pří-
mo na místě, při zahájení kroužku. Schůzky 
kroužku jsou plánovány po 14 dnech, vždy 
v pondělí, v době od 16 do 17.30 hodin (vy-
jma úvodní schůzky, která bude seznamova-
cí, a tudíž kratší). Přesné termíny, stejně jako 
případné změny, se budete dozvídat průběž-
ně i na www.crslitovel.cz. 
Kroužek bude probíhat v průběhu obou po-
loletí školního roku, cena je 200 Kč za celý 
školní rok. Účastníci se seznámí se základy 
rybařiny – tj. základními znalostmi o životě 
našich ryb i ostatních význačných vodních 
organismů, s přehledem rybářského řádu 
– určujícího pravidla pro rybaření, a v ne-
poslední řadě také získají základní přehled 
možností lovu ryb – na plavanou, na polože-
nou, muškařením, vláčením apod. Kroužek 
bude zakončen rybářskými zkouškami, po 
jejichž složení se stane mladý rybář členem 
ČRS. 
Účastnit se mohou samozřejmě i ti, kteří již 
rybářské zkoušky složili, mohou si prohlou-

bit své znalosti a procvičit své praktické do-
vednosti. 
Jen pro úplnost připomínáme, že na základě 
§29, odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb., o rybář-
ství, a pověřovacího dekretu Ministerstva 
zemědělství České republiky je ČRS MO Li-
tovel jedinou organizací v našem městě, jež 
má právo provádět rybářské zkoušky, které 
jsou nezbytné pro vydání 1. rybářského líst-
ku (jenž je zase nutný pro výdej povolenky 
k rybolovu). Případná docházka dítěte do 
rybářského kroužku vedeného jinou organi-
zací než je ČRS MO Litovel neznamená při 
skládání rybářských zkoušek žádné výhody 
či úlevy.

Pozvánka na závody
V sobotu dne 27. září proběhnou rybářské 
závody na Uničovském rybníku v Litovli. 
Bude to jak závod pro dospělé rybáře, tak 
pro děti (do 15 let). Zahájení prezence do-
spělých je od 6 hodin, start závodu od 7 ho-
din. Startovné činí 200 Kč. Ukončení závodu 
je naplánováno na 12 hodin s předpokladem 
vyhlášení výsledků ve 12.30 hodin. Závody 
pro děti budou zahájeny ve 14 hodin (pre-
zence od 13.30 hod.), ukončeny budou v 16 
hodin. Účast dětí na dětských rybářských 
závodech je zdarma, bez startovného.
Bližší informace o závodech naleznete na 
vývěskách naší organizace nebo na www.
crslitovel.cz.

O. Dočkal, P. Machala, 
ČRS MO Litovel

Cvičení T. J. Sokol
Vážení přátelé, při vstupu do nového školního 
roku bychom Vás chtěli informovat o činnosti li-
tovelského Sokola. Věnujeme se rekreačně spor-
tovním, pohybovým a kulturním aktivitám se za-
měřením na všechny generační vrstvy. nejmenší 
děti, žáci a dorostenci se uplatňují v našich oddí-
lech mažoretek, které úspěšně reprezentují jed-
notu i město na mezinárodních soutěžích. mladší 
a starší žáci jsou i v oddílu tenisu a v současné 
době jsme navázali spolupráci s TJ Tatran Litovel, 
především při řešení nedostatku tenisových kur-
tů ve městě. naše ženy i seniorky pravidelně cvičí 
s hudbou, zařazují prvky gymnastiky, aktivní je  
i oddíl jógy. V letošním roce chceme pro lito-
velské občany rozšířit nabídku o cvičení pilates 
(čtvrtek 19–20 hod.). 

T. J. Sokol nabízí možnost cvičení v těchto oddí-
lech (cvičení se koná na sokolovně):
ŽENY I.
cvičitelka Vlasta machalová, pondělí 19–20 hod.
ŽENY II.
cvičitelka: marie Smékalová, středa 19–20 hod.
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO SENIORKY
cvičitelka anna Gruntová
JÓGA
cvičitelé manželé markovi, úterý 19–20 hod.
VĚRNÁ GARDA
cvičitel Bohuslav Konečný, úterý 15–16 hod.
MAŽORETKY
cvičitelky Bc. Hana Popelková a mgr. martina  
faltusová Popelková, úterý 16–18, čtvrtek 
15.30–17.30, pátek 16.30–17.30 hod.
TENIS
trenéři Jaroslav Dohnálek, Lukáš Dohnálek, ing. 
marek Bednář, ivana Kohoutková
pondělí 18–19, čtvrtek 17.30–19, pátek 15.30 
až 16.30 hod. 

aktivní byli a nadále jsou divadelníci – čili ochot-
nický soubor Sokola. oprášili úspěšné představe-
ní Světáci, se kterým pobavili plný sál v Luké, po-
dobný úspěch měli také v Příkazech. obrovskou 
devízou velmi populární hry byla živá hudba 
doplněná i malý pěveckým sborem. Hlavním po-
činem loňského roku bylo nastudování autorské 
hry s vlastní živou hudbou michala Schmalze co 
vám kdo dá? režie se ujal Pavel Soldán. K auten-
ticitě hry velmi přispělo netradiční uspořádání 
minimalistické scény, kde diváci obklopují herce 
ze tří stran a jsou sami doslova součástí scény. 
Pro letošek se chystá, k 100. výročí vypuknutí 
1. světové války, autorská adaptace celosvětově 
proslulé knihy – Dobrý voják Švejk, kterou pro 
divadlo zpracovali Zdeněk Šmíd a Petr Linduška. 
T. J. Sokol Litovel je velice aktivní sportovní a kul-
turní organizací se staletou tradicí a jsme rádi, že 
naše řady se neustále rozšiřují. Srdečně Vás tímto 
zveme k možnosti sportovního a kulturního za-
pojení i v novém školním roce!

Mgr. Mirko Spurník, starosta T. J. Sokol Litovel
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Léto už máme skoro za sebou,  
a tak se znovu pouštíme do or-
ganizování akcí pro seniory.  
Trošku jsme si totiž odpočinuli 
a doporučili návštěvu akcí Lito-
velského kulturního léta pořá-
daných Městským klubem. 
Na konci června jsme opět po-
hořeli s počasím – připravovaný 
cyklovýlet Litovelským Pomo-
ravím nakonec absolvovali jen 
čtyři odvážlivci. Někteří z našich 
členů využili nabídky Senior-
ského cestování s Olomouckým 
krajem a 22. 7. navštívili Šum-
perk a Velké Losiny. Jak dopadl 
první pokus o pěší turistiku na 
Velký Kosíř, se dovíte kvůli uzá-
věrce až v říjnovém čísle LN.

V září jsme již v plné permanen-
ci. Ve středu 3. 9. se pokusíme  
o reparát neúspěšného cyklo-
výletu a tentokrát se vypravíme  
z Litovle přes Haňovice na No-
vou Ves, odtud přes Chudobín 
do Sobáčova a po občerstvení 
přes Mladeč a Nové Zámky zpět 
do Litovle. Patnáctikilometrová 
trasa je středně náročná. Odjezd 
bude ve 14 hodin od DPS a do 

čela pelotonu se postaví pan Mi-
rek Fendrych. 
Středa 17. 9. a 16. hodina v jídel-
ně DPS by měly být okamžikem, 
kdy se dozvíme to potřebné, 
abychom nebyli okolnostmi za-
skočeni. MUDr. Alena Šromová 
si připravila přednášku pod ná-
zvem Co kdyby… a poví nám, 
co dělat a jak se zachovat při 
nečekaných komplikacích zdra-
votního stavu našich nejbližších, 
nebo dokonce nás samotných, 
tak abychom vše ve zdraví a bez 
následků přežili. Na závěr je při-
pravena zodpovědět i ty nejvše-
tečnější otázky. 
Olomoučtí senioři pořádají ve 
čtvrtek 18. září Podzimní veseli-
ci pro seniory od 13 do 19 hodin  
v pavilonu A výstaviště Flora  
a zvou nás k účasti. Vstupné je 
50 Kč. K poslechu a tanci hraje 
Trio evergreens. Prodej vstupe-
nek je na infocentru Magistrátu 
města Olomouce, Štursova 1. 
Na pátek 19. 9. jsme zajistili 
autobusový zájezd do kláštera 
Hradisko a návštěvu Arcibis-
kupského muzea Olomouc. 
Poplatek účastníka je 100 Kč,  

v ceně je doprava, vstupné  
i oběd. Odjezd je v 9 hodin  
z autobusového nádraží Litovel. 
Hlaste se na některé z akcí, v pá-
tek mezi 8. a 9. hodinou v malé 
zasedací místnosti MěÚ v budo-
vě radnice nebo v Darce na ulici 
Třebízského u paní Köhlerové. 

Další akce sice spadá již do mě-
síce října, ale informujeme již 
nyní, abychom se mohli na vše 
připravit. K Mezinárodnímu 
dni seniorů (1. 10.) jsme opět 
dostali dárek od Města Litovel, 
tentokrát divadelní představení 
hry Co vám kdo dá? Michala 
Schmalze za režie Pavla Soldá-
na. Inscenace proběhne v pátek 
3. října od 18 hodin v sále so-
kolovny, pro seniory s volným 
vstupem. Tak si na tento den již 
nic jiného neplánujte a přijďte se 
pobavit i poučit. Zveme seniory 
i z místních částí a věříme, že 
návštěva bude o hodně počet-
nější než tomu při podobné pří-
ležitosti bylo loni. 
Krásné dny pozdního léta a na 
shledanou na připravovaných 
akcích Seniorklubu Litovel.      jh

Zprávy ze Seniorklubu LitovelPozvánky
NA VÝSTAVU OVOCE I ZELENINY
so 6. 9. v 9–18 hodin a ne 7. 9. v 9–17 
hodin, klubovna ČSZ, Sušilova 32

Základní organizace Litovel Českého 
zahrádkářského svazu ve spolupráci 
se Zo Litovel Českého svazu včela-
řů pořádá výstavu ovoce, zeleniny  
a květin. exponáty na výstavu budou 
přijímány v pátek 5. září od 14.30 do 
17 hodin v klubovně organizace (viz 
výše). Svými vzorky se mohou zúčast-
nit i nečlenové. Vstupné je dobrovol-
né.

NA HRAD PLNÝ PÍSNIČEK
so–ne 13.–14. 9. v 13–16 hodin, 
hrad Bouzov

Kostýmované prohlídky hradu, kde 
budou na trase postavy zpívat známé  
písničky z pohádek. Také průvod-
ní text souvisí s pohádkami, proto 
je trasa vhodná pro rodiče s dětmi.  
V sobotu v 17 hodin vystoupí v rytíř-
ském sále Daniel Hůlka s hodinovým 
koncertem. Vstupenky na prohlídky si 
rezervujte na čísle 775 888 960.
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na zahrádkách může být vnímána 
jako nepříjemný plevel. 
má úžasné regenerační schopnosti. Po 
posečení nebo spasení dobytkem nad-
zemní část velmi rychle znovu vyroste. 
na rubu listů má mochna bílý až stří-
břitý lesk. mochna, která má rub listu 
slabě bílý a téměř bez lesku, má menší 
léčivé účinky. Dle zkušeností starých 
bylinářů také platí, že čím je rostlina 
větší, tím má větší léčivý účinek. 
Tato neprávem opomíjená léčivka  
obsahuje velké množství vitamínu c 
a lithia. Užívá se list a květ ve formě 
nálevu. Známý je jarní džus vyrobený 
z rozmixovaných listů mochny husí, 
kopřivy a pampelišky. 
Léčebně působí jako účinné spasmo-
lytikum, tlumí křečovité bolesti při 

nadýmání a žlučníkových kamenech. 
Také působí úlevu při bolestivé men-
struaci. Působí žlučopudně a podpo-
ruje trávení. Při léčbě silných průjmů 
místo nálevu používáme odvar. Velmi 
často se mochna husí používá do 
směsí, při nadýmání s plodem kmínu, 
fenyklu a černuchy, kořenem anděliky 
a puškvorce.
Vně se používá ve formě kloktadel při 
zánětech v krku a v dutině ústní.
Populární je mast připravená z vepřo-
vého sádla a z 1 dílu čerstvé, pomač-
kané nati mochny husí, 2 dílů čerstvě 
nastrouhaného kořene kostivalu 
lékařského a 2 dílů květů lnice. Tato 
mast pomáhá při svalových bolestech.

Vladimír Vytásek

Litovelský bylinkář: MOCHNA HUSÍ
Vytrvalá bylina z čeledi růžovitých (Rosaceae). 

Roste velmi hojně na vlhčích místech, na polních cestách, u rybníků a na chodnících mezi dlaždicemi.

POZVÁNKA
Srdečně zvu přátele, kteří se zajímají o léčivé byliny, na třídenní bylinkový kurz s praktickým poznáváním léčivek a jejich použitím do Těšíkova. Koná se od  
12. do 14. září. cena kurzu s celodenním stravováním je 2 100 Kč. Bližší informace podá pořadatelka Jana Víťazková na telefonu 732 349 939 nebo e-mailu  
slon1@volny.cz.

V Litovli roste líska ze Stadic

Osmdesát let slaví Pře-
myslova líska ze Stadic, 
již si v roce 1934 na své 
zahradě vysadil Gustav 
Frištenský. Strom, jenž 
je odrazem zápasníkova 
národnostního cítění, 
je odnoží oné původní 
stadické lísky. Ta podle 
pověsti vyrostla z pru-
tu, jímž Přemysl Oráč 
poháněl voly při orání 
a který zabodl do země, 
když pro něj přišli Li-
bušini poslové. Ve Sta-
dicích rostla údajně až 
do poloviny 19. století.  
V ČR jsou doloženy zřej-
mě pouze dvě odnože 
původního stromu.    red.

Paní rÓ se ptá: CO JE CO? SOUTĚŽ
V Hanáckém muzeu v Cholině se najde mnoho 
předmětů kdysi běžně používaných, současníkům 
však téměř neznámých. Tři z nich vám nyní před-
stavujeme.
Motovidlo, řičice 

i povříslo (hanácky obřislo) jsou 
známé z lidových úsloví i písni-
ček. Jak ale vypadaly a k čemu 
sloužily? Přiřaďte názvy předmě-
tů k fotografiím a uveďte, k čemu 
byla daná věc využívána. 
Odpovědi zasílejte do 18. září 
na elektronickou či poštovní ad-
resu redakce (viz tiráž na str. 3). 
Vylosovaný výherce získá dvě 
vstupenky na vybrané říjnové 
představení od Městského klubu 
Litovel. Nezapomeňte uvést své 
telefonnní číslo.

1

2 3



Uvod
Dêš slezeš s kopcu dule na órodny pole,
hanácká krajina je samá rovina.
A dêš se rozhlidneš, toš chôtě dostaneš
poznat tento svět a fšecko ôvidět.
Vêraz na trasô a drž se kompasô,
vem pivo na slênô a velkó svačênô,
prondi krajinó a každó dědinó,
jak po sobě dó jedna za drôhó.

1. Bózov
Gdo má Bózov rád, vi, že tam stoji hrad,
gde Jira s balónem litajó za domem.
2. Bilá Lhota
V arboretô v Bilé Lhotě stratilo se černy kotě,
bêl tam špatné plot a přêšlo mô to vhod.
3. Mladeč
V Mladčô v jeskêni napadlo žákêni,
hleďa na kosti, vêvádět blbosti.
4. Měrotin
Ô Měrotina je kopec Šômina.
Lópežnik z Parduskê ôkradl zákuskê.
5. Slavětin
Gdo nezná Slavětin, toš temô poradim,
malá vesnička, kovářská kaplêčka.
6. Lôká
Dêš přêndeš do Lôké, na okna neťôké,
misto v kôchênich só fšeci v jeskênich.
7. Lóčka
V Lóčce sokoli honijó si trika,
že majó néstarši bysto Masaryka.
8. Bilsko
Z Bilska odneseš si hesky spominkê,
od skřitku dostaneš vesely kaminkê.
9. Vilémov
Vilémov se pochlôbi vzácnym monastyrem,
toť manželka se nezlobi, že šlihovicô pijem.
10. Olbramice
Na erbô beránek, ze zvonem zvonice,
je jedna ze známek obce Olbramice.
11. Náměšť na Hané
Náměšť na Hané zná každé poddané,
páni na zámkô si léžó smetánkô.

12. Lóčanê
O Lóčanech se vi, že dêš si zamaneš,
že tadê zakotviš, toš réčem dostaneš.
13. Senička
O pani Elišce, co žêla v Seničce,
vim od babičkê a znám ê zidečkê.
14. Senica na Hané
V lesich Senice, protivá logice,
obrazê visijó, fšeci se divijó.
15. Dôbčanê
Gdêš seš v Dôbčanech, lehni si na zádech,
na okróhlêcê dějó se věcê.
16. Cholêna
Hanácky muzeum majó v Cholêně
a mrakê stróhátek po celé dědině.
17. Haňovice
Kdo chce vidět vic, jede do Haňovic
ôžêt si pohodê v Klôzově na hodê.
18. Náklo
Pré se profláglo, gdo jede na Náklo,
že jak na Sahaře je piskô v jezeře.
19. Přikazê
Grôntê a skanzén, kolem órodná zem,
fšôde slêšet smich, toš to sê v Přikazich.
20. Střeň
Dêš je dobré deň vêrazêt na Střeň,
stôdô nedbaje komár tě vêsaje.
21. Červenka
Dêš je slônko venkô, vêraz na Červenkô.
Pro vlakê poloha daná jak od boha.
22. Létovel
Gde se pivo vaři, tam se dobře daři,
vi ten, gdo viděl město Létovel.

Závěr
Toš, milé občane, toť mista na Hané,
co jak jeden strom só mikroregión.
Toť sme fšeci spolô ô velêkyho stolô,
a že nás to bavi, přêpijem na zdravi.
Na Hanáku ráj, na náš rodné kraj,
že tadê mužem žêt a spolô klábosêt.
Držime tradicô, pijem šlihovicô,
a že nás to bavi, toš znovô na zdravi.


