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Začala proměna muzea i jeho depozitáře

Stavebníci rozebrali kousek střechy muzea, aby tudy mohli dopravit materiál (vlevo nahoře). V současnosti je půda muzea prázdná, 
čeká na rekonstrukci (vpravo nahoře a vlevo dole). Před budovou depozitáře byl rozebrán chodník (vpravo dole).

Rekonstrukční práce, kte-
ré byly na podzim zahájeny  
v muzeu i blízkém depozitáři, 
jsou zpozorovatelné přede-
vším díky oplocení, které blo-
kuje teď už rozebraný chodník 
vedoucí k muzeu. Bedlivější 
pozorovatelé si asi povšimli  
i otvoru ve střeše budovy za-
krytého plachtou. K jakým 
změnám odkazují tyto sym-
ptomy?

Budova muzea
V budově muzea, která je zapsá-
na na státním seznamu nemovi-
tých památek, dosud existuje jen 
výstavní prostor v prvním patře. 
Ten je rozdělen na dvě části. Ve 
větší z nich je trvale instalována 
expozice litovelských řemesel,  
v menší se střídají sezónní vý-
stavy (právě teď je to výstava sta-
vebnice Merkur, která je po říj-
nové přestávce opět přístupná).
Témat, která by měla instituce 
prezentující návštěvníkům his-
torii našeho města podchytit, je 
však víc. Proto se po dlouhých 
jednáních začalo s budová-
ním dalších výstavních prostor  
 půdní části objektu.
Představme si teď, že je polo-
vina roku 2015, termín, dokdy 
mají být práce dokončeny. Po 
kamenných schodech vystupu-
jeme do druhého patra muzea. 
Před námi jsou černé, historické 
dveře zasazené do pískovcového 
portálu. Otočíme velikánským 
klíčem v zámku. Vystoupíme po 
několika schůdcích a ocitáme se 
ve vstupní hale. 
Po naší pravici i levici vidí-

me skrze skleněné stěny zatím 
prázdné výstavní prostory. 
Vstoupíme do sálu v levé, sever-
ní části budovy. Třebaže půdní 
vestavba nesahá až po střechu, 
takže prostor není osvětlen den-
ním světlem skrze střešní okna, 
ale elektrickými svítidly pod 
sníženým stropem, dopadá sem 
i přirozené světlo. Ve štítu obrá-
ceném k náměstí bylo obnoveno 
zazděné klenuté okno. Po pod-

laze z dřevěných palubek vyvý-
šené nad vazné trámy kráčíme 
do druhého, o 9 m2 většího sálu  
o rozloze 101 m2. 
Procházíme jím až k jižnímu 
konci. Skrze prosklenou stěnu si 
zde můžeme prohlédnout pozo-
ruhodný půlkruhový krov. Ten 
byl pohledům návštěvníků zpří-
stupněn zcela záměrně. Je totiž 
cenný nejen z historického hle-
diska, ale jde i o stavební unikát.

 

Budova depozitáře
Výstavní prostory jsme si pro-
hlédli, takže vzhůru do depo-
zitáře. Tam se návštěvník mu-
zea obvykle nedostane. Kdyby 
do místností v budově na ulici  
1. máje, kde muzeum uchová-
vá sbírkové předměty, vstoupil 
dnes, spatřil by prostor naplně-
ný předměty, mezi nimiž není 
snadné projít, natož něco najít.

pokračování na str. 4
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nabízí získání výučního listu v následujících oborech

ELEKTRIKÁŘ
VÝROBCE POTRAVIN (sladovník, pivovarník)
CUKRÁŘ
KUCHAŘ – ČÍŠNÍK
KUCHAŘ – ČÍŠNÍK s rozšířenou výukou barmanství
MONTÉR SUCHÝCH STAVEB

Možnost dvouletého nástavbového studia!
Podporované motivačním programem.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
3. 12. 2014 od 9 do 17 hodin
4. 2. 2015 od 9 do 17 hodin

Oceněná fotografie J. Bednářové

Kam zmizely labutě

Není nad ruční práci. Tak se 
jmenuje fotografie litovelské au-
torky Jany Bednářové, která byla 
oceněna v celostátní soutěži 
Procházka po českém venkově, 

pořádané Ministerstvem země-
dělství ČR. V kategorii Projekty 
Programu rozvoje venkova zís-
kala třetí místo.
Autorce blahopřejeme.             hk

Po letech se na litovelském ryb-
níku znovu objevily labutě. Není 
divu, že se dva dospělí ptáci se 
třemi labuťátky těšili velkému 
zájmu kolemjdoucích. V sou-
časnosti už v parku není labuť 
žádná. Kam se poděly, je přiro-
zená a častá otázka obyvatel.
Mláďata mizela postupně, jed-
no po druhém. K dnešnímu dni 
musíme konstatovat, že první 
dvě nebyla nikdy objevena. Po-
slední mládě bylo v říjnu nale-
zeno uhynulé u břehu rybníka. 
Následná pitva ukázala, že mla-
dá labuť zemřela na tzv. zánět 
zažívadel. Fyzické násilí naproti 

tomu prokázáno nebylo.
Staré labutě po úhynu poslední-
ho mláděte odletěly.                red.

Výsledky voleb do zastupitelstva
Ve dnech 10.–11. října proběhly  
v České republice volby do zastu-
pitelstev obcí. Účast voličů v Litovli  
a jejích místních částech poklesla  
z 45,5 % v roce 2010 na 39,8 % (tj.  
3 179 oprávněných voličů z 8 134). 

Své kandidáty na post zastupitele  
v Litovli tentokrát představilo osm 
politických stran, sdružení a hnutí.
nejúspěšnější bylo Sdružení nezá-
vislých kandidátů Litovel, které v za-
stupitelstvu obsadí pět míst. nejvíce 
hlasů získali mgr. eva Hrachovcová 
(919), Viktor Kohout (890), ing. zde-
něk Potužák (878), ing. Karel zmund 
(675) a mVDr. Vojtěch Grézl (612).
Česká strana sociálně demokratická 
získala v zastupitelstvu čtyři man-
dáty. zasednou v něm Petr Šrůtek 
(721), mgr. marcela Čtvrtníčková 
(599), alena albrechtová (593) a mi-
loslav Číhal (539).
rovněž čtyři své členy bude mít v za-
stupitelstvu hnutí ano 2011. Budou 
to martin Geprt (576), Jana Wag-
nerová (512), ing. ivo Višinka (493)  
a ing. martin Pavlík (493).
Ve volbách uspěli také tři adepti 
ze Sdružení nezávislých kandidá-
tů – občané a sportovci Litovelska.  
V zastupitelstvu usednou David 
Baroň (642), mgr. milena Jindrová 
(626) a ing. radomír Havlíček (521).
Tři mandáty budou patřit i Komunis- 
tické straně Čech a moravy. Uspěli 
Kamil Veselý (508), ing. Gabriel oš-
ťádal (456) a Josef Hetcl (402).
zbývající tři strany do zastupitelstva 
vyšlou po dvou ze svých kandidátů.
za Křesťanskou demokratickou unii 
– Československou stranu lidovou 
to bude mUDr. alena Šromová (936)  
a ing. Ludmila zavadilová (499).
občanskou demokratickou stranu 
bude zastupovat mgr. Blahoslav Pa-
pajk (415) a Bc. zdeněk Jančí (390).
za Sdružení nezávislých kandidátů – 
evropští demokraté budou ve správě 
města Jaroslav Skála (444) a mgr. 
robert najman (369).
V 25členném zastupitelstvu se tak 
objeví 7 nových tváří.

V povolebním jednání došlo ke koalič-
ní dohodě mezi těmito pěti subjekty: 
SnK Litovel, ano 2011, SnK – občané  
a sportovci Litovelska, KDU–ČSL  
a oDS. Jejich kandidáti obsadí sedm 
míst v radě města.
na základě vzájemné dohody bude 
mít nové vedení města pro volební 

období 2014–2018 tuto podobu:
starosta: ing. zdeněk Potužák
místostarosta: Viktor Kohout
ostatní radní: martin Geprt, ing. 
martin Pavlík, David Baroň, Bc. zde-
něk Jančí a mUDr. alena Šromová.
Pozice neuvolněného místostarosty 
byla zrušena.

Ustavující zastupitelstvo, kde dojde 
k oficiální volbě čelních představi-
telů města, se však bude konat až  
v pondělí 3. listopadu v 17 hodin na 
Koncertním sále městského klubu. 
Teprve tam budou potvrzeny všech-
ny předběžné dohody.

zároveň s komunálními proběhly  
i volby do Senátu Parlamentu České 
republiky. Pro Litovel byla tato udá-
lost výjimečná tím, že kandidovala  
i zastupitelka našeho města – mUDr. 
alena Šromová. Ta ve 2. kole porazila 
s 53,87 % hlasů svého protikandidá-
ta ing. Jana zahradníčka. na příštích 
šest let se tak stane senátorkou za 
volební obvod č. 66 – olomouc. na 
postu vystřídá ing. Karla Korytáře.

a jak dopadly volby v okolních ob-
cích? 
na Července byli zvoleni františek 
Dušek, Václav osička, Kamil Drešr, 
Štěpánka Smékalová, Vladimír na-
vrátil, Jaroslav Vlk, Soňa cinegrová, 
Vlastimil Lachnit a Karol Gál.
V Haňovicích to byli miloslav Špun-
da, Vlastimil Přidal, arnošt Vogel, 
Jaromír Damovský, Jarmila Smé-
kalová, miroslava Pokorná, Pavel 
Grossmann, miloslav Procháska  
a ing. David Číhal.
V cholině by měli v zastupitelstvu 
zasednout ing. Helena Škobrtalo-
vá, mgr. Helena Hubáčková, Pavla 
Bezová, Kamila navrátilová, Vojtěch 
Kocvrlich, radek Sedláček, miloslava 
Šanová, Jan Gottfried, františek Ščur-
ka, milan Kroutil a Bedřich Vymazal.
V měrotíně byli zvoleni mgr. radek 
Pospíšil, David Kočí, Jaroslav Šmí-
da, Vladimír Kulatý, mgr. miroslava 
Vaňková, robert Vysloužil a martina 
Pořízková.
V mladči byli do zastupitelstva vy-
bráni Jiří zendulka, Luděk Holínek, 
Josef Papula, Libor Kobza, Jiří Pekař, 
Josef Honig, Tomáš zapletal, ondřej 
Štarman, Ladislav rapčák, marta 
Svobodová, Petr Kostelecký, zuzana 
absolonová, Václav arnoš, Jaroslav 
Balatka a Jiří Horník.                      red.
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Vyneseno z radnice

75. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 18. září 2014
rada města Litovel
 schvaluje uzavření darovací 
smlouvy mezi městem Litovel  
a Kimberly clark, s. r. o., Praha. 
Společnost městu daruje zařízení 
vodárny – stavidla, nacházející se 
na pozemku parc. č. 1632/2.
 schvaluje uzavření darovací 
smlouvy mezi městem Litovel  
a Kimberly clark, s. r. o., Praha. Jejím 
předmětem je poskytnutí finanční-
ho daru ve výši 500 000 Kč za úče-
lem realizace akce radniční morava 
– odstranění sedimentu a revitali-
zace toku v úseku Smetanovy sady.

37. zasedání zastupitelstva 
města, konané 2. října 2014
zastupitelstvo města Litovel
 schvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku na dokončení opravy 
oken kostela sv. filipa a Jakuba ve 
výši 30 000 Kč
 schvaluje uzavření smlouvy  
o dílo mezi městem Litovel a Uni-
verzitou Palackého v olomouci, 
jejímž předmětem je vytvoření pu-
blikace o historii města Litovel pod 
názvem Velké dějiny města Litovel.

76. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 9. října 2014
rada města Litovel
 schvaluje opravu povrchu pří-
jezdové komunikace k eKo domu 
Šargoun Litovel
 schvaluje výjimku v počtu dětí  
v mŠ frištenského, pracoviště Unčo-
vice, v jednom oddělení pro školní 
rok 2014/2015 a současně povoluje 
v těchto odděleních 25 dětí
 schvaluje uzavření nájemní 
smlouvy na nájem nebytových pro-
stor mezi městem Litovel a Střední 
odbornou školou Litovel, jejímž 
předmětem je pronájem prostoru 
pro pracoviště infokanálu
 bere na vědomí výsledek výběro-
vého řízení a schvaluje výběr zhoto-
vitele veřejné zakázky akce Výstav-
ba kompostárny, Litovel – Stavební 
firmu Vymětal, s. r. o., Litovel. 

výběr redakce

Stíny Litovelska
 V pátek 3. 10. se nestačil divit 
řidič nákladního motorového vo-
zidla, když mu policejní hlídka na 
Svatoplukově ulici v Litovli naměři-
la alkohol v krvi.
 Kolem 2. hodiny dne 5. 10. rozbil 
nějaký darebák skleněnou výlohu 
obchodního domu Slunce v Litovli.
 neznámý pachatel si na Dukelské 
ulici v Litovli někdy v době od 14.30 
hodin dne 8. 10. do 5.30 hodin dne 
9. 10. přivlastnil osobní motorové 
vozidlo Škoda fabia.
 Jistému šibalovi se zachtělo dět-
ského kolového odrážedla, a tak si 
pro něj přišel přes plot do areálu 
dětského dopravního hřiště na ulici 
Čihadlo v Litovli. Vykopl dveře a vy-
bral si ze skladu uschovaných kol, co 
se mu líbilo.
 anonymní bitkař napadl 11. 10.  
v herně alibaba v Litovli jiného hos-
ta úderem do obličeje.

Policie ČR

Už jste navštívili turistické in-
formační centrum (TIC), které 
se nachází v budově Záložny 
na náměstí Přemysla Otakara 
v Litovli? Víte o tom, že si zde 
můžete nakoupit výrobky firmy 
Orrero, upomínkové předměty 
a dárková balení piv Pivovaru 
Litovel, získat informační letá-
ky o Litovli a okolí, publikace  
a mapy, uschovat si zde své kolo 
nebo zavazadla, využít kopí-
rovacích i skenovacích služeb  
a využít i mnoho dalšího, co 
vám TIC přináší?  Pokud ještě 
ne, tak jsme zde pro vás od pon-
dělí do pátku od 9 do 17 hodin  
a v sobotu od 9 do 15 hodin. 
Informační centrum má za se-
bou první letní sezónu, v níž 
jeho služeb využilo na 6 000 ná-
vštěvníků, včetně zahraničních. 
Největší zájem byl o informační 
letáky Litovle a významné pa-
mátky okolí, mapy a cyklomapy 
stále více atraktivního Litovel-
ského Pomoraví. Na základě 
zvýšené poptávky ze strany ro-
dičů byl informačním centrem 
vytvořen také leták pro rodiny 
s dětmi, který nabízí seznam 
atraktivit vhodných právě pro 
ty nejmenší. Naleznete zde dět-
ská hřiště, cukrárny a restaura-
ce přizpůsobené i pro nejmenší 
návštěvníky, dále informace  
o koupališti a bazénu, zábavním 
centru pro děti a další užitečné 
věci, aby si mohli nejen rodiče, 
ale právě i děti užít Litovel plný-
mi doušky.
TIC pro vás také připravuje vý-
stavy, které se konají pravidelně 
v jeho prostorách. Pokud jste 
ještě neměli možnost zhlédnout 
tu aktuální s názvem Místa set- 
kání, která probíhá od srpna 
a je prodloužena až do konce 
listopadu, tak neváhejte. Vidět 

můžete miniatury staveb, podle 
kterých vznikala reální díla ve 
Sluňákově (Horka nad Mora-
vou). 
V prosinci pro vás chystáme 
vánoční výstavu s prodejem de-
korací a uměleckých předmětů 
členů Studia Ateliér.

Rádi bychom vám také nabídli 
novinku, kterou je možnost za-
koupení dárkových balíčků. Po-
kud nevíte, co koupit vašim blíz-
kým, přátelům nebo známým, 
tak přijďte a nechte si zabalit 
dárkový balíček dle vašich před-
stav. Nabízíme širokou škálu 
suvenýrů (magnetky, kapesníč-
ky na brýle, turistické známky, 
vizitky), keramiku paní Hlavin-
kové a pana Lamra, reklamní 
předměty pivovaru, včetně dár-
kového balení Gustava, nástěn-
ný kalendář na rok 2015 od M. 
Pinkavy, regionální potraviny 
jako kávu z Litovle, Učňovské 
pralinky, produkty firmy Orre-
ro (sýr Gran Moravia, Verena, 
tavený a strouhaný sýr, jogurty) 
a mnoho dalšího.
Přijďte se na nás podívat, těšíme 
se na vaši návštěvu.

Kolektiv TIC

Městská televize
Premiéra st 12. 11. v 18.45 hod.
 st 26. 11. v 18.45 hod.
repríza denně v 6.45, 11.00,
 18.45 a 23.00 hodin
on-line: infokanal.litovel.eu

Co nabízí litovelské infocentrum

V posledních týdnech se mno-
ží zprávy o řidičích čtyřkolek, 
kteří jezdí po polních cestách 
a loukách na západ od Litovle 
(mezi Litovlí – za zahrádkami 
u pomníčku a lesem Rapač).  
V tomto prostoru by se však 
motorová vozidla měla pohybo-
vat jen výjimečně (mohou zde 
jezdit např. traktory zeměděl-
ského družstva). 

Těmito nezákonnými pojezdy 
je jak poškozován luční porost, 
který využívá zemědělské druž-
stvo, tak rušena zvěř i ostatní 
živočichové, které můžou řidiči 
čtyřkolek neopatrnou jízdou 
zranit nebo usmrtit. Mnohem 
horší je ale fakt, že projížděly-li 
čtyřkolky v blízkosti kolemjdou-
cích či cyklistů, v řadě případů 
se ani nepokusily zpomalit,  

a tak stačila trocha nepozornosti 
a mohlo dojít k neštěstí. 
Žádáme proto všechny občany, 
kteří by v tomto prostoru (nebo 
i kdekoli jinde mimo veřejně 
přístupnou silniční síť) viděli 
pohybovat se čtyřkolku, aby věc 
neprodleně nahlásili. Městská 
policie Litovel je připravena na 
místo vyjet a řidiče zadržet. Dě-
kujeme za spolupráci.              od

Upozornění na nebezpečné řidiče čtyřkolek

Pozvánka
V neděli 30. 11. v 15 hodin vystoupí  
v kulturním domě v Bílé Lhotě pě-
vecký sbor Palora s koncertem Čas 
radosti a veselosti, na kterém před-
staví „Čechomor všední i sváteční“.
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Začala proměna muzea, pokračování ze str. 1

V polovině příštího roku bude situace úplně 
jiná. Plocha depozitáře se rozšíří o bývalou 
opravnu rádií a televizí a také o upravený 
přístavek v části obrácené k muzeu, na němž 
se nachází terasa. Zabere tak většinu příze-
mí domu. 
Kdyby nová plastová okna nebyla vybavena 
žaluziemi, které budou bránit exponáty před 
slunečním svitem, zpozoroval by zvědavec, 
že uvnitř vznikl moderní depozitář s posuv-
nými regály (jaké někteří znají třeba z archi-
vu), badatelna i pracoviště sloužící k očištění 
a opravě získaných předmětů. 
Změny však budou patrné i zvenku. Oprýs-
kaná fasáda bude konečně nahrazena no-
vou. Přístavek s terasou bude zčásti zbourán 
a zcela proměněn, aby za stahovací roletou 
mohla být umístěna zásobovací rampa. Tou-
to cestou totiž budou putovat exponáty do 
depozitáře i z něj na různé výstavy. Dvoje 
dveře i rampy z boční strany budovy, které 
kdysi umožňovaly přístup do prodejen, bu-
dou zrušeny. 
Ti, kteří jsou dnes nespokojeni, že je chod-
ník kolem domu rozebrán a musejí proto 
obcházet parčík, si do poloviny roku 2015 
jistě zvyknou. Místo lidí tudy budou pro-
jíždět vozy stavby. Po dokončení stavebních 
prací bude na chodník položena pevnější 

dlažba, aby po něm mohlo projet 
i lehké vozidlo směřující do de-
pozitáře.
Obyvatelé domu také ocení, že 
sklepy, pravidelně zaplavované 
spodní vodou, budou odvlhčeny.

nové expozice
Jakmile bude dokončena rekon-
strukce muzea i depozitáře, za-
čne se s realizací nových stálých 
expozic.
Jedna z nich bude věnována slav-
nému občanu Litovle, sportovci 
Gustavu Frištenskému. Tématem 
druhé bude mechanický záznam 

a reprodukce zvuku. Hlavní úlohu zde bu-
dou hrát gramofony, jejichž výroba je pro 
naše město příznačná, objeví se zde i jiné 
historické přístroje.

Dvě nové výstavy budou instalovány v prů-
běhu druhého pololetí 2015 a zkušebně 
zpřístupněny koncem roku. Už teď ale mu-
zejníci dávají dohromady exponáty. Obra-
cejí se proto s výzvou i na všechny občany 
Litovelska. Máte-li doma předměty vzta-
hující se k uvedeným tématům, můžete-li 
nabídnout vzpomínky, písemní i obrazové 
dokumenty nebo trojrozměrné předměty, 
přijďte do muzea. Všechno je možné také 
jen zapůjčit. Podílejte se na vytvoření sbírek, 
které reprezentují naše město.                   hk

Historicky cenný půlkruhový krov z 18. století.

Starobylé dveře na půdu se starobylým klíčem.

Co dělat
při změně adresy
od roku 2012 fungují v Čr tzv. základní registry, 
díky kterým nemusí občan hlásit změnu trvalého 
bydliště na každém úřadě zvlášť. Přestože tuto 
informaci získá řada úřadů automaticky (katas-
trální úřad, finanční úřad, živnostenský úřad), jsou 
kroky, které přestěhovavší se občan stejně musí 
podniknout.

obecní úřad
nejprve je třeba přihlásit se na obecním úřadě  
v místě nového bydliště. občan zde vyplní přihla-
šovací lístek, předloží občanský průkaz a doklad  
o vlastnictví či pronájmu nemovitosti (kupní / ná-
jemní smlouva atp.), příp. úředně ověřený souhlas 
majitele bytu se změnou trvalého bydliště.

zdravotní pojišťovna
Do 30 dnů od přestěhování je pojištěnec povinen 
oznámit změnu trvalého bydliště své zdravotní 
pojišťovně (přestože je na registr napojena).

řidičský průkaz
Pokud se občan přestěhoval do jiné obce (nikoli  
v rámci jedné), musí do 5 pracovních dnů nahlásit 
tuto skutečnost i na obecním úřadě obce s rozší-
řenou působností v místě, kam se přistěhoval. za 
změnu údajů v ŘP zaplatí 50 Kč.

registr vozidel
Do 10 pracovních dní od změny trvalého bydliště 
musí majitel auta nahlásit tuto skutečnost na re-
gistru vozidel. Stěhuje-li se do jiného kraje, čeká 
ho i výměna registračních značek.

úřad práce
V oblasti státní sociální podpory (rodičovský pří-
spěvek, přídavek na dítě, porodné, pohřebné atp.) 
získává úřad práce údaje automaticky. změnu tr-
valého bydliště je třeba nahlásit dalším agendám 
(podpora v nezaměstnanosti, dávky v hmotné 
nouzi atd.).

Česká správa sociálního zabezpečení
změnu trvalého bydliště musí nahlásit i osoba 
pobírající důchod. Pokud důchod přebírá prostřed-
nictvím pošty, stačí nahlásit změnu jí. chodí-li 
občanovi důchod na účet v bance, oznámí změnu 
bydliště přímo ČSSz, a to buď prostřednictvím 
vlastnoručně podepsaného dopisu, nebo vyplně-
ním a podepsáním formuláře (dostupný na webo-
vých stránkách ČSSz).

Komu ještě změnu nahlásit
bankám
dodavatelům elektrické energie a plynu
pojišťovnám, u nichž má občan pojistku
ošetřujícím lékařům a zubaři
zaměstnavateli či škole
poště (v případě SiPo, placení TV a rozhl. poplatku)
telefonnímu operátorovi atd.
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Zprávy ze Seniorklubu Litovel

Podzim je tu, tedy je nutno myslet i na mož-
né problémy se zdravím. Kdo je připraven, 
není překvapen! A tak jsme i my pozvali na 
přednášku (17. 9.) pod záhadným názvem 
Co kdyby… osobu z nejpovolanějších – li-
tovelskou praktickou lékařku MUDr. Alenu 
Šromovou. Velmi razantně a důrazně nás 
poučila, co dělat při nenadálém zhoršení 
zdravotního stavu nás či našich blízkých, co 
mít připraveno, jak účinně reagovat a ne-
zmatkovat. Snad to nebudeme potřebovat, 
ale kdyby náhodou – tak víme, co s tím. 
A kdyby nás ne něco, ale někdo napadl, tak 
o tom nám popovídal Mgr. Richard Kozák  
z obecně prospěšné společnosti Combat 
Elements z Olomouce. Základy sebeobra-
ny při verbálním i fyzickém útoku nám 
přiblížil v situacích asertivní komunikace  
v kontaktní zóně (včetně ukázek), poučil nás  
o potřebném chování v bytě, domě, ve vý-
tahu, na ulici či v dopravě, osvětlil podstatu 
přiměřené sebeobrany, ukázal možné po-
můcky a zodpověděl zvědavé dotazy. Přes 40 
účastníků už bude vědět, jak se má v těchto 
situacích zachovat, a nenechá se jen tak ně-
čím překvapit.
Netradičně v pátek (19. 9.) se plně vytížený 
autobus vydal na výlet do Olomouce. Prv-
ním cílem bylo Klášterní Hradisko, od roku 
1995 Národní kulturní památka. Po bene-
diktinech a premonstrátech zde působí od 
roku 1802 vojenská nemocnice, která ale  
v sobě skrývá významné barokní poklady. 
Ti, kdo tu znají jen ordinace a operační sály, 
byli skutečně ohromeni, ať již nádhernou 
kaplí, knihovnou, Slavnostním i Terezián-
ským sálem či dvěma kašnami (sv. Viktora 
a čtyř evangelistů) v konventní zahradě. 
Kdo ještě nemá kolena či kyčle úplně „hin“, 
se mohl vydat po 192 schodech do věže  
a přesvědčit se, že na tento den jsme si vy-
brali přenádherné jasné počasí i pro vy-
hlídky do okolí. Oběd na Prachárně neměl 
chybu, ani návštěva Arcibiskupského paláce, 
kde jsme prošli všech pět sálů s dobře zacho-
vanou vnitřní výbavou a tabulemi, odkazu-
jícími na významné historické události zde 
uskutečněné. Jak je dobré, že jsme si všude 
zajistili fundované průvodce, se ukázalo i do 
třetice, když nás člen Krajské rady seniorů, 
pan Ing. Jiří Hambálek provedl netradiční 
cestou olomouckými památkami. Z Petrské-
ho vršku jsme přešli do Bezručových sadů, 
Michalského výpadu a nakonec do Korunní 
pevnůstky a při zastávkách se dověděli tolik 
zajímavého, že jsme to ani nedokázali strá-
vit. Hodinka zbyla na občerstvení, a pak už 
domů. Věříme, že žádný z 52 účastníků zá-
jezdu nelitoval!?  
Mezinárodní den seniorů je sice  1. října, my 
jsme jej ale oslavili o pár dní později. V pá-
tek 3. 10. jsme do sokolovny pozvali všechny 
seniory, i ty z místních částí, na představení  
Divadelního odboru Sokola Litovel (SOS 
– Spurníkův ochotnický soubor Sokola Li-
tovel), hru Michala Schmalze Co vám kdo 
dá? v režii a na scéně Pavla Soldána. Napjatě 
jsme čekali, jak se naše propagace představe-
ní uplatnila a byli jsme mile překvapeni bo-

hatou návštěvou 130 diváků. Hra pobavila  
i přinutila k zamyšlení nad otázkami, nako-
lik si lidé mohou vzájemně pomoci a jak ani 
v naší uspěchané době nezůstat lhostejným. 
Rýsuje se i další spolupráce s litovelskými 
ochotníky již v příštím roce.
S turistickými akcemi se díky Mirkovi Fen-
drychovi na podzim doslova roztrhl pytel. 
Do třetice se turisté vydali až do matičky 
Prahy, a to za časného brza 7. 10. rychlovla-
kem. Šestnáct odvážlivců prošlo snad dese-
tikilometrovou trasu, když si prohlédli Krá-
lovskou cestu, Pražský hrad, Loretu, Kampu, 
po Starých zámeckých schodech došli do 
nádherných zahrad Na Valech, pak metrem  
na Vyšehrad a Slavín. Počasí jim přálo a vše-
obecná spokojenost byla jednoznačná.
Šťastnou ruku s výběrem témat na přednáš-
ky jsme nepochybně měli s pozváním  Mgr. 
Jarmily Podhorné, odbornice na gemmo-
terapii (medicínu léčící výtažky z pupenů). 
Ve středu 8. 10. byl Malý sál Záložny sko-
ro malý pro 68 účastníků, v převážné míře 
žen. Po úvodních informacích jsme zhlédli 
pořad ČT z cyklu Náš venkov pod názvem 
Není na světě bylina, aby na něco neby-
la o vzniku pracoviště NADĚJE v Brodku  
u Konice, kde vše od základu vytvořila právě 
„kořenářka 21. století z podhůří Drahanské 
vrchoviny“. Po vysvětlení zásad gemmote-
rapeutiky a zodpovězení dotazů se dostalo 
na konzultace a k dispozici byly i výrobky 
k zakoupení. Pro ty, na které se nedostalo, 
i ty, kteří chtějí v léčbě pokračovat, je pak  
k dispozici obchůdek s ezoterickým zbožím 
Andílek na ulici Palackého.      
  
V měsíci listopadu nás čeká řada akcí.
Ve čtvrtek 6. 11. od 16 hodin v Koncertním 
sále MK promítne pan Jiří Hrozek pro pa-
mětníky několik snímků ze seniorských zá-
jezdů, setkání s vedením města a podíváme 
se i do ciziny.
Ve středu 26. 11., opět od 16 hodin, na Ma-
lém sále Záložny zavzpomínáme na 80 let 
házené v Litovli s těmi, kdo stáli u zrodu  
i úspěchu tohoto populárního sportu.
A v neděli 30. 11. pořádáme zájezd do MDO 
na hru bratří Mrštíků Maryša (odjezd je v 18 
hodin z autobusového nádraží). 
Na čtvrtek 4. 12. si žádnou akci neplánujte. 
Od 15 hodin budeme všichni na Koncert-
ním sále MK na setkání s vedením města  
a vedoucími spolupracujících organizací, 
kde je připraven i kulturní program, občers-
tvení a hudba k tanci.
V závěru roku se 16. 12. potěšíme  v hledišti 
MDO operetou Rudolfa Frimla Rose Marie 
a o den později (17. 12.), na poslední letošní 
schůzce seniorů v DPS, si můžeme vyslech-
nout povídání o dostupných prostředcích 
čínské přírodní medicíny.
Podrobné informace budou v LN, jsou na 
webu města a informace podáváme každý 
pátek od 8 do 9 hodin v Malé zasedací míst-
nosti MěÚ v budově radnice. Věříme, že si 
uděláte čas a vaše  návštěva na všech našich 
zbývajících akcích roku 2014 bude velmi 
početná!                            jh

STOP
předváděcím akcím

Předváděcí akce je v současnosti v podstatě sy-
nonymem podvodu. nebo přinejmenším kompli-
kace. nepříliš kvalitní zboží za neúměrně vysoké 
ceny, nátlak na účastníky, aby si výrobky koupili, 
obtížné odstoupení od smlouvy, nepřiměřené 
splátky, jejichž ignorování může v některých přípa-
dech vést až k exekuci... Soudní spory, z nichž po-
škozený zákazník nevyjde jako vítěz. ani když mu 
dá soud za pravdu, své peníze už obvykle neuvidí.
Přesto za první půlrok letošního roku Česká ob-
chodní inspekce kontrolovala asi 400 takových 
akcí, pouhou část těch, jež byly v naší zemi uspo-
řádány. co tedy dělat, pokud již člověk na předvá-
děcí akci jel a smlouvu neuváženě podepsal?

Pravidlo 14 – 14 – 14
od kupní smlouvy uzavřené na předváděcí akci 
může zákazník odstoupit do 14 dnů po jejím 
uzavření, a to bez udání důvodu. Dopis zaslaný 
prodávající společnosti (nejlépe doporučeně) 
může mít jednoduché znění: Odstupuji od smlou-
vy, kterou jsem uzavřel dne ..... se společností ...... 
Podpis. Dopis lze na poště podat i v posledním  
z určených 14 dnů.
Dalších 14 dnů má zákazník na to, aby zboží vrá-
til. Důkazem, že zboží skutečně odeslal na adresu 
společnosti, je potvrzení o zásilce z pošty. i v pří-
padě, že se mu balík vrátí nebo si jej společnost 
bez reakce nechá, má zákazník důkaz, že pokus 
o vrácení učinil. Kdyby si zboží jen tak ponechal, 
měla by společnost právní nárok na něm vymá-
hat peníze, které ještě nezaplatil.
a posledních 14 dní má společnost na to, aby zá-
kazníkovi vrátila peníze. zde je však třeba podtrh-
nout, že se tak často nestane. zákazník pak může 
podat žalobu k soudu. než vleklý spor skončí, 
bude firma patrně v likvidaci, a tudíž bez peněz.

Smlouva o půjčce
mnoho lidí se dostalo do obrovských nesnází jen 
proto, že si nepřečetli smlouvu, kterou podepsa-
li! To se týká nejen kupních smluv. zboží, které 
se na předváděcích akcích prodává, bývá drahé. 
Společnost proto zákazníkovi může nabídnout 
smlouvu o půjčce, kupující pak částku splácí. Stačí 
se třeba jednou opozdit se splátkou a zákazník je 
konfrontován s obrovskými sankčními poplatky. 
Úrok uvedený ve smlouvě není ničím omezen.

Nákup přes telefon
Smlouva se neuzavírá jen podpisem! Stačí telefo-
nujícímu prodejci, který si rozhovor nahrává, vy-
jádřit souhlas s jeho nabídkou. Brzy přijde zboží  
a prodejce očekává platbu. i od takové smlouvy se 
dá odstoupit do 14 dnů (viz výše).

Kde se poradit
Česká obchodní inspekce, Krapkova 1159/3,  
olomouc; tel. 585 223 317
Pracovník je k dispozici vždy v pracovní dny od 
7.30 do 11.30 a od 12 do 16 hodin.                         hk
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Ze společnosti

Odešli
v době od 19. září do 20. října
marie Bendová z mladče (95 let)
marie neoralová z choliny (71 let)
ervín abrahám z myslechovic (72 let)
rudolf Tesner z nasobůrek (63 let) 
Jaromír Dokoupil ze Slavětína (81 let)
Libuše Černá z nasobůrek (71 let)
Věra Skřivanová z Červenky (63 let)
miroslav Seitler ze Slavětína (75 let)
anežka Kosová z nasobůrek (88 let)
marie Křížková z Litovle (91 let)
milada Hanáková z choliny (88 let)
Pavel faltýnek z Bílé Lhoty (64 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Hrandop a Hlubinka.

Blahopřání

zlatou svatbu oslavili manželé Ludmila a Karel 
Blechtovi, kteří byli oddáni 24. října 1964. Blaho-
přejeme.

Listopad na malém městě neboli...
V listopadu je tomu právě 25 let, kdy  
v Československu proběhla sametová re-
voluce, která naší zemi přinesla mnoho 
změn. O tom, jak něžná revoluce probí-
hala na celostátní úrovni, se bezpochyby 
rozepíší velká česká média. Jak se ale listo-
padové události roku 1989 dotkly Litovle?

Předlistopadí v Litovli
Litovel byla vzdálena od centra politického 
dění i od výraznějších projevů společenské-
ho protestu. Ve fabrikách byla aktuální vol-
ba ředitelů, výměna vedoucích. Jenže i nové 
kádry vybírala jako dříve strana a oslabení 
její moci nic nenasvědčovalo. 
Stranické orgány stále věřily, že situaci mají 
pod kontrolou. Směřovala k tomu i opatře-
ní přijatá ještě 22. 9. 1989 na plénu MěNV  
v Litovli. Jsou zde úkoly jako: „nekompro-
misně postihovat účastníky nelegálních 
shromáždění“, dále „důsledně dodržovat 
platná opatření k ochraně rozmnožovací 
techniky, zabezpečit důslednou evidenci 
rozmnožovacích blan“ a dokonce i „nepři-
pustit zapůjčování psacích strojů“! 
Málokdo si něco takového dovede předsta-
vit dnes, v době počítačů a internetu. A pře-
ce to není tak dávno.

celostátní rámec události
Prvním ústupkem stranického vedení, který 
měl větší ohlas, bylo umožnění účasti 10 000 
Čechů na svatořečení Anežky Přemyslovny 
12. listopadu 1989 ve Vatikánu a přímý pře-
nos tohoto obřadu televizí.
K nečekanému vyvření nahromaděné ne-
spokojenosti pak došlo při legální mani-
festaci k mezinárodnímu dni studentstva  
17. listopadu v Praze. Studenti vyhlásili stáv-
ku, přidali se herci.
Pak přišel víkend, a tak teprve v pondělí  
20. listopadu k nám dorazily první infor-
mace, televize začala vysílat zpravodajství  
z pražských manifestací. Vláda zpočátku ofi-
ciálně tvrdý postup proti studentům hájila, 
ve středu 22. listopadu však změnila taktiku 
a slíbila, že zásah policie „nechá prošetřit“. 
Obětovat pár policistů bylo jistě přijatelnější 
než obětovat vládu.

Demonstrace však dostaly masový charak-
ter a už se nezabývaly studenty, ale požado-
valy odstoupení vlády, vypsání svobodných 
voleb a zaručení občanských svobod. Reak-
ce mocenských orgánů byla bezradná. Vy-
hlašovaly pohotovost Lidových milicí a zase 
ji odvolávaly. Ústřední výbor Komunistické 
strany Československa (ÚV KSČ) postupně 
ustupoval z původních tvrdých pozic. Pod 
tlakem manifestací podpořených i dělníky 
velkých závodů byl v pátek 24. listopadu 
svolán ÚV KSČ, padl Miloš Jakeš (generál-
ní tajemník ÚV KSČ, pozn red.) i Jan Fojtík 
(ideologický tajemník a člen předsednictva 
ÚV KSČ, pozn. red.) a novým generálním 
tajemníkem se stal Karel Urbánek.

co se dělo v litovelských podnicích
V průběhu vzrušeného týdne se toho v Li-
tovli mnoho nedělo. Snad jedině svazáci 
požadovali odsouzení policejního zásahu 
proti studentům. Snahou stranického ve-
dení bylo, aby požadavky zůstaly v těchto 
mezích. 
Progresivní prvek představovali vysoko-
školáci, kteří měli spojení s Prahou a snažili 
se získat podporu mladých lidí v místních 
podnicích. Nebylo to snadné, mnohde je 
nepustili přes bránu, případně s nimi jed-
nali jen funkcionáři. Předseda KSČ v Tesle 
svolal poradu vedení podniku a složek, kde 
ustavili Operační štáb pro řešení krizové 
situace. Obdobně postupovali na ostatních 
závodech ve městě.
Pod dojmem zpráv z Prahy byla ale na pon-
dělí 27. listopadu vyhlášena generální stáv-
ka a v některých závodech vznikly stávkové 
výbory. Národní výbor v reakci na to nechal 
vytisknout červené výzvy Nechceme stáv-
ku, ale konstruktivní dialog. Zaměstnanci 
MěNV je rozšiřovali po městě a současně 
ničili letáky vyzývající ke stávce. 
Mezitím probíhaly akce, které měly navodit 
zdání klidu. V Papcelu se v pátek 24. listo-
padu konala podniková konference ROH  
s hodnocením socialistické soutěže a vyhla-
šováním nejlepších pracovníků, Tesla pořá-
dala tentýž den setkání Brigád socialistické 
práce s předáváním odznaků.

Inzerce

Společnost CELPAP Machinery, s. r. o., hledá pra-
covníky na tyto pozice:
 strojní zámečník / montér pro zámečnické 
práce u zákazníků
Požadavky: vyučení v oboru nebo SŠ, svářečské 
oprávnění TiG (není podmínkou). Praxe požadová-
na. nástup možný ihned. Pracovní doba: 6–14 ho-
din, pracoviště v Uničově.
náplň práce: zámečnické práce na dílně / repase 
strojů, montážní práce u zákazníků v Čr i zahraničí. 
Poměr práce na dílně a na montážích lze diskutovat. 
možnost montáží v zahraničí v evropě a asii.
Hrubá mzda: 14 000–19 000 Kč/měsíc, výkonové 
bonusy.
 konstruktér
Požadavky: VŠ nebo SŠ. Praxe požadována. nástup 
možný ihned. Pracovní doba: 6–14 hodin, pracoviš-
tě v Uničově. Plat dle dohody, výkonové bonusy.
Kontakt: M. Dostál, tel. 602 284 814, e-mail  
mdostal@celpap.cz

Manifestace na náměstí 27. 11. 1989. Ing. Kmeco čte rezoluci. 

PODĚKOVÁNÍ
Vážení občané,
kandidáti SNK-ED děkují všem, kteří 
nám vyjádřili důvěru ve volbách.

Za SNK-ED J. Skála a R. Najman
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Pražský víkend
Víkend byl plný pražských událostí, které 
jsme všichni sledovali v televizi. V sobotu 
25. listopadu dopoledne televize vysílala ob-
řad svatořečení Anežky Přemyslovny ve Sva-
tovítském chrámu. Pak následoval přenos ze 
zasedání pražských komunistů a souběžně  
z manifestace na Letné, kde vystupovali 
představitelé opozice, Havel, Dubček, Ku-
bišová a řada dalších známých osobností. 
Strana postupně ztrácela pozice, večer už 
odstoupil i  Miroslav Štěpán (předseda praž-
ského městského výboru KSČ a člen předsed-
nictva ÚV KSČ, pozn. red.). 
V neděli 26. listopadu odpoledne snad celá 
republika sledovala televizní přenos ze stati-
sícové manifestace v Praze na Letné.  

Stávka v pondělí 27. listopadu
Na pondělní poledne byla vyhlášena celo-
státní demonstrativní stávka. Na litovel-
ských závodech ještě proběhly poslední 
pokusy manifestační stávce zamezit pou-
kazováním na hospodářské ztráty, někde  
i podvrženými letáky, které měly zdiskredi-
tovat cíle Občanského fóra. 
V poledne se na náměstí sešli stávkující  
z Papcelu, cukrovaru a sladovny, odtud šli 
ke gymnáziu, aby podpořili studenty. Při-
jeli i studenti z Olomouce a Bruntálu, kte-
ří vyzývali ke stávce. Ředitel Chytil ale pro 
studenty zorganizoval besedu s místopřed-
sedou MěNV Kučerou, ředitelem Papcelu 
Ing. Pěčkem a aktivistkou KSČ Cholinskou, 
aby jim tak znemožnili účast na stávce. Část 
studentů se přesto připojila k průvodu, kte-
rý se pak spojil se zaměstnanci Tesly, Selika  
a Dřevařských závodů. 
V bouřlivé atmosféře se na náměstí křičela 
protistranická hesla, z radnice byl vyvolán 
předseda Vymětal, kterému byla vytýká-
na „letáková akce MěNV“. Manifestace na 
náměstí nebyla dlouhá. Ing. Kmeco přečetl 
rezoluci vyjadřující požadavky Občanského 
fóra (OF), kterou shromáždění potleskem 
potvrdilo. Protože diskuse na neozvuče-
ném náměstí nebyla možná, bylo svoláno 
shromáždění občanů na Záložně na středu 
odpoledne. Po schválení rezoluce a zpěvu 
hymny se ve 14 hodin lidé rozešli. 
V televizi jsme pak odpoledne sledovali 
mnohem bouřlivější průběh stávky v Praze.

Příprava na veřejné shromáždění
V úterý 28. listopadu večer se na Loděnici 
sešli zástupci občanů, aby ustavili Občan-
ské fórum v Litovli. Nebyla to však žádná 
slavnostní schůze, o ustavení se ani příliš 
nemluvilo. Hlavním úkolem bylo připravit 
manifestaci na Záložně. Byli určeni prv-
ní mluvčí – Ing. Rudolf Kmeco, Ing. Karel 
Hróz a Mirko Spurník. Nikdo nevěděl, kolik 
lidí překoná naučený strach a přijde, nebylo 
ani jisté, jestli organizátory místo poslucha-
čů nebudou čekat milicionáři nebo StB. 
Připravovala se i druhá strana. Na dopole-
dne 29. listopadu bylo svoláno mimořádné 
zasedání rady MěNV. Předseda Vymětal nej-
prve zhodnotil situaci, radní Kučera infor-
moval o dění na gymnáziu. Ostře vystoupil 

Jan Dvořák, podle nějž by se nemělo jednat  
s davem, ale s organizátory. On pamatuje 
roky 1948 a 1968 a vždy byl za činy davu ně-
kdo odpovědný.

manifestace na záložně 29. listopadu
Ve středu 29. listopadu v 16 hodin se ve 
Velkém sále Záložny sešlo veřejné shromáž-
dění občanů. Sál byl nabitý do posledního 
místečka. Úvodní slovo měl Lubomír Šik. 
Mluvil o tom, že odsouzení zásahu proti stu-
dentům nestačí, nespokojenost občanů má 
hlubší příčiny.
Pak moderovali schůzi M. Spurník a Ing. 
Hróz. Průběhu shromáždění dal ostřejší 
ráz emotivní proslov pana Havlíčka z Vísky. 
Vystoupili studenti z Olomouce. Příspěvky 
vyjadřující se k rozhodujícím požadavkům 
doby, úloze KSČ i Lidových milicí byly pro-
vázeny potleskem. Hlásilo se množství lidí 
a projevy bylo nutno omezit na dvě minuty. 
Před sedmou muselo být vyhlášeno svolání 
dalšího shromáždění.
Dramatické události se zatím odehrávaly 
v Praze. Ještě večer 29. listopadu Národní 
shromáždění zrušilo základní článek ústavy 
o vedoucí úloze KSČ. Nový předseda KSČ 
Urbánek mluvil ke straníkům o nutnosti 
reforem, ale upřímnost projevu zpochybnil, 
když prohlásil, že se strana nevzdá Lidových 
milicí.

občanské fórum pokračuje
Následujícího dne, ve čtvrtek 30. listopadu, 
se znovu na Loděnici sešel aktiv dobrovol-
níků OF. Přišlo na 30 lidí. Sjednocovaly se 
rozdílné názory na poslání OF, pan Hróz se 
uvolil zajet na koordinační centrum do Pra-
hy, aby přinesl čerstvé informace. 
Na náměstí bylo zorganizováno promítání 
videozáznamu z policejního zásahu proti 
studentům 17. listopadu. Skupina hlavních 
aktivistů OF se scházela takřka denně, aby 
připravila druhé shromáždění občanů na 

Záložně 5. prosince.
Z přeplněného sálu se tehdy program pře-
nášel rozhlasem na náměstí. Na úvod opět 
promluvil L. Šik: „Dokud nebudeme mít 
záruku uplatnění deklarovaných práv, je 
dnešní svoboda jenom půjčkou, kterou nám 
mohou kdykoliv vzít. Jsme nedůvěřiví, ať se 
nám vláda nediví, strana ustupuje ze svých 
pozic jen pod nátlakem a stále má své lidi ve 
vedení všech organizací...“ 
Pak mluvili herci olomouckého divadla, dis-
kusní příspěvky byly věnovány i místním 
otázkám. Velký ohlas měla paní Sušlíková 
při své kritice odstranění litovelského po-
mníku TGM. Občanské fórum se zavázalo 
obnovit pomník k 7. březnu 1990. 

změny ve vedení města
Strana byla krok za krokem vytlačována  
z vládnoucích pozic. Lidové milice byly od-
zbrojeny, stranické sekretariáty na závodech 
zrušeny. Městská rada to ale podle zápisu 
nevnímala. Projednávala zásobování oděvy, 
jižním ovocem a nedostatek osvětlovacích 
těles. 
V prvním prosincovém týdnu se ale sešli 
zástupci politických stran a OF u „kulatého 
stolu“ a žádali změnu vedení města. Návrh 
současné rady na šest členů KSČ a sedm čle-
nů jiných stran a nestraníků byl odmítnut. 
Na schůzi městské rady konané 22. prosince 
byl pak přijat skromnější počet straníků: tři 
členové Komunistické strany Českosloven-
ska (dosavadní uvolnění funkcionáři), šest 
členů Občanského fóra, po dvou zástupcích 
Českoslovenké strany lidové a Českosloven-
ské strany socialistické. Na základě tohoto 
rozhodnutí se vzdali členství v radě soudru-
zi Zdeněk Janků, Blahoslav Ambrož, Fran-
tišek Čikl, Jiřina Kozáková, Oldřich Kučera, 
Ing. Antonín Lilek, Eva Pajkrová a Karel  
Soukeník.
Nová městská rada byla ustavena až v roce 
1990.          Lubomír Šik

Shromáždění Občanského fóra na Záložně 5. 12. 1989. Mluví studenti, za stolem sedí zakladatelé OF pan Spurník  
a Ing. Hróz.

... Jak probíhala sametová revoluce v Litovli
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Stalo se v Litovli
 10. 11. 1874 se v Paceřicích v okrese Libe-
rec narodil Otakar Bradáč. Byl absolventem 
pražské konzervatoře, hudebním skladatelem, 
sbormistrem, varhaníkem. Stal se prvním ředi-
telem hudební školy v Litovli, otevřené 1. srpna 
1900. Jeho působením se v Litovli zvýšila úroveň 
orchestru a pěveckého sboru měšťanské besedy  
i nově založené české dechovky. Bradáč měl stá-
lý kontakt s pražským hudebním životem. roku 
1901 uvedl Karel Kovařovic v národním divadle 
jeho operu Kostnice sedlecká, měšťanská bese-
da uváděla koncerty z jeho komorních skladeb. 
roku 1903 složil symfonii Hrad Bouzov a dílo 
věnoval velmistru řádu arcivévodovi evženovi. 
Když z Litovle 2. 11. 1909 odešel, nahradil jej na 
místě ředitele františek Šenkýř. otakar Bradáč 
byl poté majitelem hudební školy v Plzni, a to 
až do r. 1915. zemřel 11. ledna 1924 v Českých 
Budějovicích.
 6. 11. 1984 byl otevřen nový most u Přední-
ho mlýna v ulici Palackého.
Téhož roku byla postavena lávka pro pěší v ulici 
Příčné přes řeku k muzeu. měla zkrátit cestu do 
centra města. naproti autobusovému nádraží 
byla zase zřízena zastávka, aby vystupující cestu-
jící, zejména děti, nemuseli přecházet frekvento-
vanou silnici na Dukelské ulici.
 18. 11. 1994 se konaly druhé obecní volby. 
Lidé si pořád spojovali slovo strana s KSČ, a tak 
nechtěli být s žádnou stranou spojeni. Proto sla-
vila úspěch kandidátka nezávislých, byť v ní bylo 
nemálo bývalých komunistů. Po šesti mandátech 
získali nezávislí, oDS a KSČm, pět mandátů do-
stala KDU-ČSL, ČSSD připadly tři a SPr-rSČ jeden. 
Starostou byl zvolen mVDr. Vojtěch Grézl za nezá-
vislé, místostarostou komunista Pavel Veselý. Do 
rady byli zvoleni rSDr. Lubomír  Vymětal, mUDr. 
elena Vacová, mgr. Blahoslav Papajk, mUDr. olga 
Vojancová, PhDr. Josef Hubáček, mUDr. Jarmila 
fousová a miloslav Číhal.                     L. Šik

Hanáckê o Hané v knižce L. Martinkovičové
O prázninách ste si v Litovelskéch novi-
nách mohlê podvakrát přečist povidkê 
Ludmilê Martinkovičové, v keréch spo-
minala na přihodê z děctvi prožêtyho  
v Sobáčově. V řijnô konečně vêšla ê knižka 
plná přiběhu z let, gdê našima lesama eště 
nevedla dálnice a pětikôrôna bělê velky 
penize. O knižce, kerá je k dostáni v Lito-
vlê ê okolnich dědinách, sme si s autorkó 
a zároveň ilustrátorkó trochô povêkládalê. 

Co Vás přêvedlo k temô napsat knižkô?
Moje hlava, to je spominkové ráj. Dêž je ne-
gdo tak dlóho ze svyho rodnyho kraje, leta-
ma spominá vic a vic. 
Spomínkê sem začla psat ôž před nekolê-
ka letama, jenom tak pro svoje potěšeni. 
Vêpsala sem ôž krabicô ruznéch psacich 
potřeb, ale pišô a psat bôdô dál. Ê dêž sem 
môsela podepsat prohlášeni, že sô občanka 
Slovenska, nigdo mě nedonôti, abêch nebê-
la tém, čém sem se narodila, teda Hanačkó. 
Žêt se dá ledagde, ale srce zustává doma.
Na moje štěsti sem poznala vstřicny lêdičkê, 
keři mně ochotně a nezištně pomuhlê, abê 
moje přiběhê vêšlê knižně. Dófám, že se ne-
bôde negdo střapčêt, že neco néni tak, jak to 
vi on, toto só moje postřehê.

V povidkách se vracite ke svymô děctvi, 
přiběhum svém ê lêdi, kery ste znala. Jak 
vidite tô dobô a misto, gde ste vêrustala, 
dnes, po 60 letech?
Napřeď se zastavim v té našé hôlečce. Ta 
zustala sice skoro vêlêdněná oproti době, 
co nás tam bêlo jak makô, ale pro mě je to 
furt ten samé zážêtek, ešlê se divám od křiže 
nebo na drôhó stranô. 
Staři lêdi? No to só fčêl moje kamarádkê, 
spiš nebo po mně narozeny. 
Ale celkové rozdil je viditelné, aspoň pro 
mně, dêž jezdim jednó za rok „dom“. Domê 
věčinó opraveny, fšôde kviti, pořádná sêlni-
ce přes dědinô. Na hřišťô, gde se řikalo Na 
rêbnikô, je kôs krásné přirodê okolo oprav-
dickyho rêbnika. To dilo má muj obdiv! 
Spominka na cestičkô za tarasem ke Mlačê? 
Tenkrát samá hôstá tráva pro zviřata, ticho 
a čêsté vzduch blézko Moravê. Tak zustala  
v tech krásnéch spominkách. Môsim 
přêznat – ta asfaltová je tam lepči, nepráši se 
z ni. Sklad ô mléna? Desetileti nevêôžévané 
prostor, ale děcka si tam chodilê hrávat dêc-
ky. Na pile sme sedávalê na trámô, zádama 
opřeni o zavřeny vrata. 
Stáři môselo ostópit nové době, ináč to nen-
de. Je tam fčêl na co pohlidnót a takê gde 
si posedět. Tém mêslim restauracô a okoli. 
Dêž si tak spomenô na žlebê, na vějiř za 
zádama, dêž si tam negdo sedl a voda tekla 
troškô pod stavidlem. Najednó zařměl hlas 
pantátô mlênáře: „Děti, ôtikéte ven! Póštim 
stavidlo!“ Fčêl se na žlebê mužô aspoň podi-
vat z ochozô restaurace. 
Takže spokojeně mužô řict, změnê k lepši-
mô ve fšeckym. Berô je s ôspokojenim a sô 
ráda, že v Sobáčově žêjó rozômni lêdi.

Proč je knižka v hanáčtěně? Nebojite se, že 
se tim omezi počet čtenářu?

Dêž sem začla psat hanáckê, nevěděla sem, 
že z teho bôde knižka. Dělalo mně to radosť. 
A sô teho názorô, že dêž mlôvime hanáckê, 
tak mužem ê čist hanáckê. Dêť to néni tako-
vé rozdil. 
Vim, že hodně lêdi, co poôžévaji češtěnô, 
ômi hanáčtěnô. Dêž bêlê děti, toš ináč ne-
mlôvilê. Môsim dodat, že mě to štve – copak 
se za ňô stêdijó? No to snaď né! 
Svó rodnó řeč nesmi nigdá nigdo zapome-
nót. Bêlo bê smôtny, gdêbê hanáčtěna za-
nikla. Jak bê se potom ten krásné kôs země 
nazéval? Proto nesmi nigdo zapomnět svó 
rodnó řeč.

Chêstáte se vêdat neco dalšiho?
Napsanyho mám tak na štêrê knižkê – pi-
rem! Otázka je, ešlê mně to bôde mět gdo 
přepsat na počitačô. Tôto knižkô mně  
z rôkopisô na počitačô přepisovala moje ka-
marádka z hôlêčkê Anička Štěrbová, teďka 
Doležalová. Naštěsti se mně nabidla. Podili 
se takê na přepisováni dalši knižkê nazvané 
Pošťácké příběhy. 
V mé rodině bêlo počťácky řemeslo jaksê 
ôhnizděny. A že sem to nekolêk let dělala  
ê já, tak se přiběhu dalo dohromadê dosť 
na knižkô. Ilustrace k povidkám se snažim 
zasé nakreslêt sama. Dêž bôdô mět okolo 
sebe dobry lêdičkê a štědry sponzorê, vênde  
ê tato knižka.           hk

Beseda s Ludmilou Martinkovičovou
o její nové knize 

Haná, Haná, krajina má milovaná

kdy: v pátek 14. listopadu v 17 hodin
kde: v hospůdce U Pily v Sobáčově

Čtenáři, rodáci a milovníci hanáčtiny a Hané 
jsou srdečně zváni.

POZVÁNKA
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Kniha na tento měsíc

Měděný jezdec / Paullina Simonsová

Litovelské ulice

JAVOŘÍČSKÁ  

název ulice vychází z pojmenování obce Ja-
voříčko, která je místní částí Luké. Její jméno 
nesou také nedaleké jeskyně, objevené v roce 
1938. Javoříčko však vešlo ve známost pře-
devším svým nešťastným osudem na konci  
2. světové války. Ves byla 5. května 1945 vypá-
lena nacisty a muži starší 15 let byli poprave-
ni. Šlo  o mstu za činnost partyzánů. Dodnes 
se nepodařilo objasnit všechny okolnosti této 
události. Po válce byla ves znovu částečně vy-
stavěna a byl zde zřízen památník obětem vál-
ky, který je pietním místem. 
Právě z důvodu piety a připomínky události 
se jméno obce dostalo do seznamu názvů ulic  
i v blízkých městech olomouci a Prostějově. 

Ulici Javoříčskou tvoří dvě části s rozdílným vý-
vojem. 
První část spojuje ulici Lidickou s Dukelskou. 
Po regulaci řeky moravy byla součástí nově 
vystavěné čtvrti za Starým pivovarem (za války 
byl název přeložen do němčiny), pojmenova-
né podle nedalekého měšťanského pivovaru.  
V roce 1945 dostala čtvrť název podle tehdejší-
ho prezidenta republiky edvarda Beneše. 
Součástí dnešní ulice Javoříčské je také její 
slepá část vycházející z ulice Dukelské a křižu-
jící železniční trať. V místech tohoto západního 
konce vznikla až v roce 1942 (tehdy na lukách) 
obytná kolonie pro německé přistěhovalce, tzv. 
marchland. 
Teprve v roce 1958 se přistoupilo k pojme-
nování dosud bezejmenných ulic ve čtvrti Dr.  
e. Beneše, a to hlavně z důvodu vyškrtnutí jmen 
významných státníků ze seznamu ulic. nový 
název vycházel z návrhu výboru žen.
 
Proměny názvu: I. část ulice jako součást čtvrti 
Za Starým pivovarem (1933)  Altbräuhaus – 
Viertel (1940)  I. část ulice jako součást čtvrti 
Edvarda Beneše (1945)
II. část ulice jako kolonie Marchland (1940)
 I. + II. část ulice jako Javoříčská (1958)

ivana Kubíčková

nová čtvrť včetně Javoříčské ulice v 50. letech

                                        

Knihovna Bílá Lhota
 knihovnice: Dobroslava Krylová
 půjčovní doba: úterý 13–15.30 hodin
 
Knihovna v Bílé Lhotě má dlouholetou tra-
dici. Od roku 1945 je umístěna v zámku,  
budově obecního úřadu, spolu se zdravot-
ním střediskem, poštou a kadeřnictvím. Od 
roku 1945 změnila jen místnost. Nyní se na-
chází v levé části přízemí.
Knižní fond se skládá ze tří částí. Jsou zde 
stálé knihy v majetku obce (1 650 svazků), 
dále knihy v majetku okresní knihovny – ty 
vyšly před rokem 2004 (165 svazků) a vý-
měnný knižní fond, který je obměňován 
čtyřikrát ročně (kolem 160 svazků). Výměn-
ný knižní fond zajišťuje pracovnice Městské 
knihovny v Litovli paní Miroslava Škodová.
Na paní Škodovou se obracím tehdy, když 
čtenáři mají zájem o knihy, které místní 
knihovna nevlastní. Takové knihy jsou pak 

zapůjčeny z knihovny v Litovli nebo z jiných 
poboček.
V knihovně je k dispozici počítač s tiskár-
nou a veřejný internet.
Knihovnu v Bílé Lhotě pravidelně navště-
vuje 25 čtenářů, z toho tři žáci ZŠ. Dospělí 
mají zájem o historické knihy, romány pro 
ženy, detektivky a životopisy. Děti přicházejí 
do knihovny jen tehdy, když potřebují se-
hnat doporučenou četbu do školy.
Malé čtenáře se nedaří získat. V knihovně se 
každý rok koná slavnost Pasování na čtená-
ře pro děti z 1. třídy. Každý přečte úryvek 
textu a na závěr jej rytíř pasuje na čtenáře. 
Bohužel touto slavností končí zájem o knihy 
v místní knihovně. 
Letošní slavnosti se zúčastnily i děti part-
nerské školy z Kanárských ostrovů.

Ráda bych Vám doporučila k přečtení tri-
logii Paulliny Simonsové Měděný jezdec. 
Je to strhující román osudové lásky Taťány 
a Alexandra. Děj se odehrává v obléhaném 
Leningradě v období II. světové války.
Ve druhém dílu nazvaném Taťána a Alexan-
dr se Táňa dostává přes Švédsko do Ame-
riky, aby se po skončení války v roce 1945 
vrátila do Evropy. V Německu pak opět na-
jde svoji lásku Alexandra. Třetí díl Letní za-
hrada líčí společný život v Americe, v zemi, 
ve které jsou jen cizinci a musí o svoje štěstí 
neustále bojovat.  

Dobroslava Krylová 

Kde se pivo vaři – tam se dobře daři!

Ê po volbách máme volbô!
Hlavně, že chôť zvostává.
Vêberem si – třeba Holbô
a pro svalê Gustava.
Čê Václava na Václava.
Bože – to je mana!
mê vime, proč ôznáváme
přednosť moravana.
a na sêlo zubra k temô...
zkrátka pevnó štaci
máme na svy zlaty piva
mê – Litoveláci!

To je hlas na zdravi 
– z litovelské Hanácké ambasádê.

Ke 121. narozeninám 
pivovarô

Zdenek Brané

 

kompletní servis autoskel 
čištění interiérů, renovace laků  

leštění světlometů 
 

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

inzerce

nesnažil jsem se zalíbit davu, protože dav neschva-
luje, co já vím, a já nevím, co schvaluje dav.

(Epikúros)
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NÁLEZY V LITOVLI NA NÁMĚSTÍ

V srpnu proběhly záchranné arche-
ologické práce v sondě na druhé 
polovině náměstí, poblíž moro-
vého sloupu. archeologové zde 
konstatovali masivní dorovnávku 
terénu ze 13. století, kdy bylo měs-
to založeno. na ní spočívaly hnojné 
vrstvy bohaté na fragmenty kera-
miky, dřeva, zvířecí kosti i kovové 
nálezy, zejm. podkovy.
Protože místo bylo zřejmě málo 
dopravně exponované, je tzv. 
atraktivních nálezů poměrně málo. 
na rozdíl od sondy na polovině 
náměstí u radnice zde však zazna-
menali řadu středověkých nálezů. 
na dorovnávkách terénu z 15.–16. 
století se vedle zlomků kachlů na-
šly i části nádob, a to i dřevěných, a 
několik mincí. Ty jsou zatím v kon-
zervátorské dílně. Bude-li pak čitel-
ná ražba, podaří se je určit blíže. 
za zmínku stojí zlomek akvama-
nile ze 14. století. Tyto původně 
kovové liturgické nádoby začala  
v keramickém provedení pozdě-
ji používat i šlechta a měšťané  
k oplachování rukou při hostinách. 
Šlo o jakési hliněné, glazované kon-
vičky v podobě jezdců na koni, báj-
ných zvířat atd. Část takové se našla  
i v Litovli.

NÁLEZY V HAŇOVICÍCH

V roce 2013 proběhl záchranný 
archeologický výzkum na poli  
v lokalitě nad Kamenným rybní-
kem při polní cestě z Kluzova smě-
rem na novou Ves.
materiál, který zde archeologové 
nalezli, je cenný tím, že dokládá 
železářskou výrobu v okolí Litovle 
v 10. století. Původně se mělo za 
to, že se tato výroba koncentrova-
la spíš na Uničovsko a do hor (vý-
znamné železářské pracoviště bylo 
v 8.–9. století v Želechovicích).
V místech, kde je dnes pole, stával 
v uvedeném období malý domek  
(o půdorysu 2 x 4,5 m), který 
sloužil jako sezónní příbytek pro 
skupinu hutníků. Železo vyráběli  
v malých pecích u blízkého potoka 
Loučky. Ty zatím lokalizovány ne-
byly. našly se však cenné fragmen-
ty tzv. dyzen, technologické kera-
miky potřebné v průběhu tavby. 
Spolu s dalšími nálezy v okolí měs-
ta pomohl tento nález lépe datovat 
železářskou výrobu na Litovelsku.

Konzervátorka Anna Večeřová ošetřuje nálezy z litovelského náměstí.

Cesty do nitra země a času – o významu archeologie
Procházím chodbami plný-
mi krabic. Nahlížím dovnitř. 
Místo banánů – střepy. Můj 
průvodce přede mnou otvírá 
dveře. Skladiště? Ne. Pracovna 
archeologa. Než podají své in-
formace a budou odvezeny do 
nového depozitního skladu, 
zaberou vykopávky podstatně 
víc místa než knihy, které díky 
nim pomohou odhalit kus naší 
minulosti.

co zachraňují záchranné výzkumy
V posledních měsících měla 
díky stavbám na náměstí i Sta-
rém městě řada kolemjdoucích 
příležitost prohlédnout si zblíz-
ka práci archeologa. „To byla 
typická ukázka záchranného ar-
cheologického výzkumu,“ říká 
Karel Faltýnek z Útvaru archeo-
logie Národního památkového 
ústavu v Olomouci. „Ve shodě 
se stavebníky a za dodržení ter-
mínu kopeme v místě, které pak 
bude stavbou z archeologického 
hlediska zničeno.“ 
A propos – stavby. Dovolte ma-
lou, ale důležitou odbočku. Kaž-
dý, kdo na svém pozemku něco 
buduje, ať už jde o dům nebo 
kanalizační přípojku, je povi-
nen podat oznámení archeolo-
gickému ústavu (viz kontakty). 
Nejčastěji stačí jedna návštěva 
odborníka, který konstatuje, že 
místo není z archeologického 
hlediska zajímavé a dá o tom 
stavebníkovi potvrzení. Pokud 
je na místě třeba provést výzkum 
(a ten je možno uskutečnit ještě 
dřív, než majitel pozemku získá 
stavební povolení), dohodne se 
archeolog se stavitelem tak, aby 
místo ani proces stavby příliš 
nenarušil. Soukromá osoba za 
archeologický výzkum neplatí, 
podnikatel ano. Oba se ale vy-
stavují riziku pokuty, pokud se 
ohlašovací povinnosti vyhnou.
Vedle záchranného výzkumu, 
který se dělá při příležitosti stav-
by, mohou archeologové prová-
dět i systematický, tedy záměrný 
výzkum – k tomu však dochází 
zřídka. Jeden takový nyní pro-
bíhá v Moravičanech, kde bylo  
v místech hřbitova poblíž kos-
tela sv. Jiří zjištěno významné 
sídelní centrum obývané již  
v mladší době kamenné. 

co je a není vidět
Vidět je především začátek. 
Muži s lopatami v jámě a ar-
cheolog, který vše zaznamená-
vá. Postupně se odkrývají kul-
turní vrstvy, skrze něž by měl 
výzkumník projít až na intaktní 

geologické podloží. (To funguje 
zvl. v historických jádrech měst; 
při průzkumu pravěkého osíd-
lení někde na poli se používají 
trochu jiné metody.) Na místě 
odborník celou situaci zakreslí  
i nafotografuje a vše ještě slovně 
popíše. Ví, že za několik dní už 
bude tento stav minulostí.
Nalezené předměty, resp. úlom-
ky předmětů, putují do labora-
toře v archeologickém ústavu. 
Zde se nejprve očistí (např. 
kovové předměty bývají často 
pokryté rzí) a následně zakon-
zervují. Tím, že byly objekty vy-
jmuty ze země, narušilo se jejich 
„přirozené“ prostředí a mohou 
rychle podlehnout zkáze. Na 
litovelském náměstí se docho-
valy dokonce i nejchoulostivěj-
ší materiály – dřevo a kůže. Při 
průzkumu v kostele sv. Marka 
v roce 1999 byly zase nalezeny 
předměty z papíru a pergame-
nu, např. modlitební knížka  
s vazbou tvořenou výšivkou. 
Všechny předměty, jež mají vy-
povídací hodnotu, pracovnice 
detailně nakreslí. Kresba bývá 
účinnější než fotografie, která 
nezachytí všechny podrobnosti.
Vyvrcholením všech prací by 
mělo být napsání nálezové zprá-
vy, odborného článku či mono-
grafie. Vzhledem k množství 
výzkumů a malému počtu ar-
cheologických pracovníků však 
její vznik trvá poměrně dlouho. 

interdisciplinární spolupráce
Ačkoli dokáže archeolog díky 
zkušenosti třeba při pohledu na 
střep odhadnout, jak vypada-
la celá nádoba, a určit, ze které 
doby pocházela, nemůže být 
odborníkem na všechno. Spolu-
pracuje proto s dalšími profesi-
onály.
„Na příklad geologové nám 
pomohou určit, z jaké lokality 
byly kameny dovezeny na mís-

to, které zkoumáme. Osteolo-
gický materiál je zase nezbytné 
konzultovat s přírodovědcem.  
Z kostí se totiž dají získat nej-
různější informace o hospodář-
ství i jídelníčku obyvatel. Kost 
nám ukáže, v jakém věku bylo 
zvíře zabité, nebo to, zda před 
smrtí sloužilo řadu let k tahu či 
chovu,“ objasňuje K. Faltýnek.
Vedle přírodovědců jsou cen-
nými pomocníky archeologů 
také techničtí pracovníci. Třeba 
ti, kteří se zabývají skenováním 
krajiny.

metody práce
Výzkum prováděný kopáním 
v zemi není jediný způsob, jak 
získat informace o historii naší 
země. Krajinná archeologie vě-
nuje pozornost celému komple-
xu krajiny a stopám, které v ní 
člověk zanechal. Např. neinva-
zivní metodou leteckého lasero-
vého skenování zjistí průzkum-
ník víc než pohledem zezdola. 
Laser vysílaný lidarem (ske-
novacím přístrojem) do jisté 
míry prosvítí i vegetaci. Takže 
namísto plochy lesa je možné 
vidět svazky úvozů nebo zbyt-
ky zaniklých osad, pozůstatky 
opevnění, o nichž jsme nevě-
děli. Takové snímky dávají ar-
cheologům vodítko, kde hledat, 
nebo potvrzují jejich teorie. Pře-
devším však jsou důležité pro 
ochranu těchto památek. 
S archeologií krajiny úzce sou-
visí viviatika, obor zaměřující 
se na komunikační trasy, cesty. 
Dokáže zodpovědět, jak je naše 
teritorium napojeno na dávné 
evropské dálkové trasy a jaký 
to mělo vliv na osidlování naší 
krajiny. 
Krajinná archeologie jako celek 
pak pomáhá lidem pochopit 
mechanismy osidlování a pří-
činy, které vedly ke stěhování  
a změnám na daném území.
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 POVINNOSTI ZE ZÁKONA

Zákon o státní památkové péči 
č. 20/1987 Sb.

§ 22, odst. 2
má-li se provádět stavební činnost 
na území s archeologickými nále-
zy, jsou stavebníci již od doby 
přípravy stavby povinni tento 
záměr oznámit archeologickému 
ústavu a umožnit jemu nebo 
oprávněné organizaci provést 
na dotčeném území záchran-
ný archeologický výzkum. Je-
-li stavebníkem právnická osoba 
nebo fyzická osoba, při jejímž pod-
nikání vznikla nutnost záchran-
ného archeologického výzkumu, 
hradí náklady záchranného arche-
ologického výzkumu tento staveb-
ník; jinak hradí náklady organizace 
provádějící archeologický výzkum. 
obdobně se postupuje, má-li se 
na takovém území provádět jiná 
činnost, kterou by mohlo být ohro-
ženo provádění archeologických 
výzkumů.

§ 23, odst. 2
O archeologickém nálezu, který 
nebyl učiněn při provádění arche-
ologických výzkumů, musí být 
učiněno oznámení archeolo-
gickému ústavu nebo nejbližšímu 
muzeu buď přímo, nebo prostřed-
nictvím obce, v jejímž územním 
obvodu k archeologickému nálezu 
došlo.

§ 23, odst. 4
... má nálezce právo na odmě-
nu, kterou mu poskytne krajský 
úřad, a to do výše ceny materiálu; 
je-li archeologický nález zhotoven 
z drahých kovů nebo jiných cen-
ných materiálů, v ostatních pří-
padech až do výše deseti procent 
kulturně historické hodnoty ar-
cheologického nálezu na základě 
odborného posudku.

Národní památkový ústav
útvar archeologie

michalská 3, olomouc
tel.: 585 224 156

e-mail: slezar.pavel@npu.cz
(vedoucí oddělení mgr. P. Šlézar)

konzultační hodiny: čtvrtek 
9–11.30 a 13–15.30 hod.

Odhalování mostu na litovelském náměstí (vpravo Karel Faltýnek). 

Další spolupracovníci?
Státem zřízený Národní památ-
kový ústav není jediná organi-
zace, která se věnuje archeolo-
gickým výzkumům. V našem 
okresním městě působí také Ar-
cheologické centrum Olomouc, 
jehož zřizovatelem je Olomouc-
ký kraj, a organizace Archaea, 
která se věnuje především pla-
ceným výzkumům. Odlišuje je  
zaměření na konkrétní časové 
údobí dějin, spojuje spolupráce 
i výměna informací.
Otazník v nadpisu tohoto od-
stavce však dlužíme někomu ji-
nému – hledačům pokladů s de-
tektory kovů, tzv. detektorářům. 
Skutečnost, že je archeologičtí 
pracovníci nevnímají úplně 
pozitivně, souvisí s tím, že část  
z nich s nálezy, které patří státu, 
nezákonně obchoduje, případně 
je z neodbornosti zničí, neodpo-
vídají-li jejich zaměření. 
Zájemci o pátrání s detektorem 
kovů však nemusejí provozovat 
jen ilegální činnost. Detekto-
ráři druhého typu spolupracují  
s Archeologickým centrem Olo-
mouc pod vedením Mgr. Marka 
Kalábka.

odkud se berou data
Žádné informace tady nebyly 
odjakživa. K datům, která se 
dnes učíme v dějepisu, a proto 
je považujeme za samozřejmá  
a pravdivá, muselo lidstvo ob-
vykle nejdřív dojít. Ale jak?
„Pokud je na místě výzkumu 
situace neporušená, pak obvyk-
le to, co se nachází níž, je starší 
než to, co se nachází výš,“ začíná  
s vysvětlováním archeolog Karel 
Faltýnek. „Konkrétní archeo-
logickou situaci dokážeme re-
lativně datovat i podle kerami-
ky – výzdoba, která podléhala 
módním vlivům, použitý mate-
riál i jeho zpracování, to jsou vo-
dítka odkazující k určité době.“
Přesnější stáří nádoby či její 
části lze navíc zjistit pomocí 

termické analýzy. Ta odhalí, kdy 
byla keramika vypálena.
K určení konkrétního období 
využívají historici i nalezených 
mincí. Je však třeba počítat  
s tím, že peníze byly v oběhu 
po nějaký, možná i dlouhý čas. 
Krom toho některé z nich po-
strádají vročení.
Existují i metody, díky nimž lze 
datovat sedimenty. Archeolo-
gům (zvláště těm, kteří se vě-
nují středověké civilizaci) však 
nejvíc poslouží dendrochrono-
logie. Při dostatečném počtu le-
tokruhů a vhodném typu dřeva 
(zvl. jedle a dub) lze stáří stromu 
určit prakticky na rok. Najde-li 
tedy pracovník třeba část obydlí 
se zachovaným trámem, je scho-
pen říct, kdy byl dům postaven.

K čemu to všechno
Má smysl hledat v zemi kous-
ky čehosi obalené hlínou a rzí, 
bádat nad nimi, věnovat jim 
spousty času? Proč?
„Národ by měl znát svou mi-
nulost. Cítit úctu k předkům. 
Povinností nás, archeologů, 
je ochránit informace pro bu-
doucnost. Naším zájmem je ve 
skutečnosti kopat co nejmíň, 
ponechat nedotknuté lokality 
pro potomstvo. Třeba budou 
mít lepší metody než my dnes,“ 
říká K. Faltýnek. A dodává:
„Málokdy se archeologovi stane, 
že by se dotkl tzv. velkých dějin. 
My se většinou pomocí drob-
ných nálezů snažíme poznat ži-
vot běžných lidí. Jaké používali 
nádoby, jak se oblékali... To se 
obvykle v žádné kronice nedo-
čteme. Archeologie také pomá-
há potvrdit a upřesnit informace 
uvedené v pramenech. Pomocí 
nedávného archeologického 
výzkumu na Bouzově se nám 
podařilo potvrdit, že 14. století, 
uvedené v pramenech jako ob-
dobí založení hradu i městečka, 
je pravděpodobně správné. To 
není zrovna malé zjištění.“

imaginace
Málokdy má člověk příležitost 
popovídat si s odborníkem  
o „starých dobrých časech“. Tak 
proč toho nevyužít?

Z minima nálezů usuzujete 
hodně věcí. Počítáte, pane Fal-
týnku, s tím, že někdejší oby-
vatelé vnímali jinak než my?
Myslím, že nám byli tak podob-
ní, až bychom se divili. Určitě 
řešili běžné denní otázky – báli 
se, aby nebyla válka, aby byla 
úroda. 
Velký význam pro ně měla víra. 
Tu museli chápat jinak než my. 
Na pravěké lidi musela hodně 
působit krajina sama o sobě. 
Měli posvátnou úctu ke kop-
cům, pramenům... To fungovalo 
i přes středověk. Příroda byla 
pro lidi matka, která je živila. 
My jsme od krajiny odtrženi.
Na druhou stranu ale nešetrně 
hospodařili s lesem. Před nástu-
pem Habsburků byly u nás lesy 
zdevastované víc než dnes.

Takže nezastáváte názor, že 
bylo dřív všechno lepší?
Ne. Já bych ve středověku žít ne-
chtěl. Nikdy jsme se neměli tak 
dobře jako dnes.

Představme si, že je 15. století. 
Jak žijeme?
Já už bych byl v 50 letech pova-
žovaný za ctihodného kmeta. 
Určitě bych byl daleko víc upra-
covaný.
Lidi neměli elektřinu, jen oheň, 
což přinášelo stálé nebezpečí 
požáru. Když vyhořeli, vedle 
obydlí jim shořely i zásoby na 
celý rok. Taky byla neobyčejně 
velká dětská úmrtnost. 
Na druhou stranu dnes ve sku-
tečnosti a v přepočtu platíme 
mnohem vyšší daně, to by si 
středověcí poddaní nedali líbit.

Většina lidí neměla vzdělání...
Ono jim ani nemuselo chybět. 
Obchodník se omezil na základ-
ní počty. A písmo? Myslíte, že 
měli čas něco po večerech sepi-
sovat? Když se setmělo, šli spát. 
Svítit v noci je iracionální.      hk

Nádoba slepená z nalezených střepů.
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11
18. 8.–29. 11., prostory Tic při mK Litovel, Po–PÁ 9–17, So 9–15, státní 
svátky 9–13 hodin, vstupné dobrovolné
SLUŇÁKOV – MÍSTA SETKÁNÍ  výstava modelů, podle kterých vznikala 
reálná umělecká díla v centru ekologických aktivit ve Sluňákově

6. 11.–29. 11., Výstavní síň mK, Po, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17, PÁ 8–13, So 
10–13 hodin
JANA MOTLOVÁ  výstava obrazů, vernisáž: středa 5. 11. v 17 hodin

st 5. 11., Velký sál záložny v Litovli, 19 hodin, vstupné: v předprodeji 
400/350/300/250 Kč, na místě příplatek 50 Kč
INFLAGRANTI A JOSEF VOJTEK s kapelou  koncert elektronického smyč-
cového tria hrajícího ve stylu Vanessy mae, jako host vystoupí Josef Vojtek, 
který zazpívá známé muzikálové písně

st 12. 11., Velký sál záložny v Litovli, 19 hodin, vstupné: 350/300/280/250 Kč, 
na místě příplatek 50 Kč
D. Ruiz, F. Bettanini & N. Pistoia, P. Ammendola: BEZ PŘEDSUDKŮ  
divadelní komedie v podání Divadla Kalich; příběh dvou přátel, kteří musí 
strávit společnou noc v jednom motelovém pokoji a dozví se jeden od dru-
hého věci, které si jinak přátelé neříkají; hrají: Pavel zedníček a Jana Paulová

čt 13. 11., varna Pivovaru Litovel, 19 hodin, vstupné: 120 Kč
CANTARINA CLARINETE  Hana Tauchmanová, Jana Lahodná, Jana Černo-
houzová a Věra Kestřánková zahrají na klarinety v krásném prostředí varny 
pivovaru klasické i moderní písně; v rámci koncertu KPH; generální sponzor: 
Pivovar Litovel, a. s.

so 15. 11., Velký a malý sál záložny v Litovli, 18 hodin, vstupné: 120 Kč, bez 
místenky 60 Kč
ZÁVĚREČNÁ KOLONA  do všech prostor vstup pouze ve společenském ob-
lečení 

st 19. 11., Velký sál záložny v Litovli, 8.15 hodin, vstupné: 40 Kč
KEŇA & GORILY  diashow cestovatelů motani; pro žáky ii. stupně zŠ a SŠ

st 19. 11., Velký sál záložny v Litovli, 18 hodin, vstupné: 100 Kč
KEŇA & GORILY  diashow česko-rakouské dvojice cestovatelů Kateřiny a mi-
loše motani; krásy afrického kontinentu na fotografiích a videích s poutavým 
komentářem

pá 21. 11., Velký sál záložny v Litovli, 10 hodin, vstupné: 40 Kč
SINDIBÁD MOŘEPLAVEC  divadelní představení pro děti z mŠ a i. stupně 
zŠ, včetně veřejnosti

pá 28. 11., vestibul mK Litovel, 8–17 hodin
17. ROČNÍK PRODEJE VÁNOČNÍ HVĚZDY  pořádá Sdružení Šance – sdru-
žení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí při Dětské 
klinice fn v olomouci za pomoci studentů GJo v Litovli

pá 28. 11., náměstí Přemysla otakara v Litovli, od 15.30 hodin, volný vstup
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU  účinkují: děti z místních 
mateřských a základních škol, SPS Senzakord; chybět nebude Ježíškova pošta

so 29. 11., Velký sál záložny v Litovli, od 14 hodin, vstupné: 100 Kč
ADVENTNÍ TVOŘENÍ  tvoření vánočních a adventních dekorací pod vede-
ním zkušené floristky z olomouce; v ceně je vstup a základní materiál, přízdo-
by dle výběru lze zakoupit na místě

PŘIPRAVUJEME
BeSeDa S VLaDiSLaVem HaBermanem, VÁnoČnÍ KoncerT SenzaKorDU V 
KoSTeLe SV. marKa, VÁnoČnÍ KoncerT KanTiKY V KoSTeLe SV. marKa, SLeT 
ČerTŮ, miKULÁŠŮ a anDĚLŮ, farmÁŘSKÉ TrHY, VÁnoČnÍ ProDeJnÍ VÝSTaVY

V pivovaru zazpívají klarinety
Klarinetové kvarteto Cantarina 
Clarinete vzniklo v říjnu 2011 
na půdě Hudební a taneční fa-
kulty AMU v Praze jako tvůrčí 
studentský projekt čtveřice mla-
dých klarinetistek. Z propojení 
hráčských kvalit s pěveckým 
nadšením se zrodil trefný název 
zpívající klarinety. Nejen vo-
kální zvuky, ale i tóny klarine-
tu dokreslují výstižnost názvu, 
protože klarinet je znám svou 
nejbližší podobností k lidskému 
hlasu. Žádný z dechových ná-
strojů nemá tak širokou paletu 
barev a nálad jako klarinet.
Ve své koncertní činnosti hu-
debnice rády čerpají z reperto-
áru původně určeného pro kla-
vír, orchestr, swingovou kapelu  
a další nástroje. Repertoár tvoří 
klasické úpravy nejznámějších 

světových i českých skladeb 
barokního, klasicistního, ro-
mantického, jazzového i popu-
lárního charakteru. Patří sem 
ale i populární skladby, které 
upravuje členka kvarteta Věra 
Kestřánková. 
Kvarteto vystupovalo na roz-
manitých akcích (např. Muzejní 
noc 2012, Musikfestival v Ra-
kousku 2012, Dvořákova Praha 
2013 aj.) a pravidelně se umělec-
ky podílí na předávání profesor-
ských titulů prezidentem ČR. 
Cantarina Clarinete tvoří Hana 
Tauchmanová, Jana Lahodná a 
Jana Černohouzová hrající na 
klarinety a Věra Kestřánková 
hrající na basklarinet. Všechny 
čtyři dámy můžete vidět a hlav-
ně slyšet 13. 11. ve varně Pivova-
ru Litovel, a to od 19 hodin.  MK

Crossover zajímavých hitů  
z klasiky, rocku i popu v origi-
nálních moderních úpravách 
pro elektrické smyčce – to je 
muzika Inflagranti. 
Elektrické smyčcové trio vznik-
lo v roce 2004. V roce 2005 vyšlo 
jeho debutové album Rockman-
tica a kapela absolvovala svoje 
první koncertní a televizní vy-
stoupení. Jako vydařený restart 
zafungoval rok 2009, kdy hráčky 
vydaly druhou desku – Restart. 
Album obsahuje skladby Bacha 
nebo Vivaldiho přetvořené tak, 
aby zněly, jako by byly napsány 
pro rockový či taneční festival. 
Písničky od kapel Metallica, 
Europe nebo Queen hudebnice 
naopak umírnily pro filharmo-
nickou síň.
Kromě samostatných koncer-
tů tria (dvoje elektrické housle 
a violoncello) můžete slyšet na 
koncertech stále častěji i ce-
lou doprovodnou kapelu (bicí, 
baskytara, klávesy, kytara). 
Na vánoční desce Christmas 
symphony s doprovodem vel-

kého symfonického orchestru 
se poprvé objevil i zpěv, v jedné 
písni zazpíval i Marián Vojtko.
Na podzim roku 2012 absol-
vovala skupina první velké 
koncertní turné po celé ČR. 
Koncerty byly vánoční, kon-
cipované spíše akusticky. Jako 
zpívající host byla pozvána spe-
ciální hvězda, frontman kapely 
Kabát Josef Vojtek.
Ten se poprvé představí i v Lito-
vli. Muzikant širokých zájmů a 
různorodého repertoáru, porot-
ce v pořadu Hlas Česko Sloven-
ska, muzikálový zpěvák a hlav-
ní představitel skupiny Kabát. 
Neváhejte a přijďte podlehnout 
jeho podmanivému chraplavé-
mu hlasu a písním z muzikálů.
Ženské elektrické houslové trio 
Inflagranti se v Litovli objeví 
znovu po šesti letech – tři krás-
né temperamentní houslistky 
jste mohli vidět a slyšet v kostele 
sv. Marka v prosinci 2008. 
Společný koncert můžete na-
vštívit 5. listopadu od 19 hodin 
ve Velkém sále Záložny.         MK

Inflagranti s Pepou Vojtkem
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Pozvánky
Zlaté rozlehlé travnaté pláně, di-
vočina, africká zvířata, hliněné 
černošské chatrče a černé tváře 
– tak si každý z nás představu-
je Afriku. Jaká je však skutečná 
Keňa? Je ještě stále tak úchvatná 
a divoká? Každý den strávený 
na africkém kontinentu nás pře-
svědčuje, že tady se rozhodně 
ani chvíli nudit nebudeme!
Naše cesta povede tentokrát na-
příč Keňou. V hlavním městě 
Nairobi se podíváme do Kibery 
– jednoho z největších slumů 
na africkém kontinentu. Bída  
a naděje, smutek a úsměv jsou 
synonymem pro tuto chudin-
skou čtvrť.
Již kousek za městem začíná 
pravá divočina, kde je možné 
spatřit spousty divokých afric-
kých zvířat. Další den strávíme 
s malými osiřelými červenými 
slony. Poté se podíváme žirafám 
zblízka do očí.
Přijímáme pozvání a ocitáme se 
v masajské vesnici, kde bojovní 
Masajové ještě stále bydlí v cha-
trčích postavených z bláta a kra-
vího trusu a pijí kravské mléko 
smíchané s krví. Říká se, že vliv 

na jejich dlouholetý až stoletý 
život má nedaleké Kilimanja-
ro. Navazujeme přátelství také 
s kmenem Turkana a Samburu.
V parku Tsavo nám začínají 
první problémy s autem, které 
jednou opravou rozhodně ne-
skončí. Zvláště v tomto parku 
sledujeme každý pohyb v trávě, 
právě tady řádili před časem dva 
lidožraví lvi. Vydáváme se také 
na hadí safari. S naším průvod-
cem chodíme hodiny spletitým 
terénem, hadí jeskyní, než se 
nám konečně podaří najít velmi 
jedovatou zelenou mambu.
Cestou se zastavíme v krásném 
a velmi rušném starém městě 
Mombasa, které dýchá orien-
tem, a kde před časem kvetl 
obchod s otroky. Blízko pobře-
ží prozkoumáme také tajemné 
opuštěné arabské město Gede.
V rezervaci Sweetwather nás 
zajímají hlavně nosorožci, kteří 
jsou pod speciální ozbrojenou 
ochranou před pytláky. V ná-
rodním parku Samburu zažije-
me se zvířaty další dobrodruž-
ství. Vyšlápneme na Mt. Kenya  
a budeme obdivovat neobvyk-

lou vysokohorskou vegetaci.
Celý den strávíme mezi obrov-
skými hejny růžových plame-
ňáků. Vydáme se hledat nád-
herné a plaché černobílé opice 
guerézy. A propos opice, těch je 
v Keni víc než dost, vytrvale sle-
dují, co by nám ukradly. Pokud 
je to kočkodan, člověk se ubrání, 
ale běda, jak se na scéně objeví 
pavián! Poslední dny pak strá-
víme v parku Masai Mara, kde 
obrovská stáda pakoňů právě 
přebrodila zrádnou řeku plnou 
krokodýlů.
Poté roztančený černý kontinent 
opouštíme. Vrátíme se sem ale 
už za pár měsíců. Jsme celí ne-
dočkaví, jaké nové zážitky nám 
připraví Uganda. Neboť hlav-
ním cílem naší další cesty jsou 
horské gorily! 

Jak cestování manželů Motani 
dopadlo, můžete zjistit v další 
poutavé diashow, která na vás 
čeká již ve čtvrtek 19. listopadu 
od 18 hodin ve Velkém sále Zá-
ložny v Litovli.  

K. a M. Motani

Cestování Keňou za Masaji i nosorožci

Retrospektivní výstava prací Jany Motlové
V listopadu nabídne výstavní 
síň Městského klubu prostor 
dílům výtvarnice Jany Motlo-
vé. Nemohli jsme se nezeptat... 

... Co na výstavě uvidíme?
Na výstavě budou k vidění má 
díla z posledních čtyř let – kres-
by tuší i perem, malba tempe-
rou, keramika, malované hed-
vábné šály...
Tematicky se věnuji například 
přírodním a krajinářským mo-
tivům, květinám, zátiším, nově 
také figurální kresbě.
Základem výstavy ale budou 
mé knižní ilustrace děl Jarmily 
Cholinské a knížky Petra Lin-
dušky. Ty obsáhnou delší časové 
období, a to od r. 2008 po sou-
časnost.

Množství ilustrací k básnic-
kým sbírkám Jarmily Cholin-
ské odkazuje na vaši dlouho-
dobou spolupráci.
Jsem ráda, že jsme se s paní 
Cholinskou v životě potkaly  
a že jsem měla příležitost ilust-
rovat její verše. Názorově jsme 
na stejné vlně, hlavně její vztah 
k přírodě odpovídá mým poci-
tům. Díky tomuto souznění se 
ilustrace a verše doplňují. Její 
tvorba byla silným podnětem 
pro mou práci. Velmi si také ce-

ním toho, jak mě paní Cholin-
ská vždy k tvorbě povzbuzovala.

Čím je pro Vás výtvarné umění 
v současnosti?
Zaujala mě keramika. Spolu se 
mnou ji vytváří živel – oheň. 
Protože nejsem technicky zda-
leka tak zběhlá, je pro mě pře-
kvapením, co oheň v mé peci  
s keramikou provede, zejména 
s glazurou. Je to trochu dobro-
družství.
Krom toho se chci věnovat pe-
rokresbě a kresbě tuší. Barva mě 
teď až tak neoslovuje.

Pracujete i s jinými živly?
Voda je pro mě při mé práci 
také nezbytná. A barva, i když 
je dnes už syntetická, byla dřív 
brána z přírody jako dar země.

Proč se věnujete výtvarné čin-
nosti?
„Umění je nejvyšší radostí, kte-
rou člověk dává sám sobě,“ pra-
vil jeden klasik.    hk

Jana Motlová při práci na aktu.
Aktu jsem se začala věnovat v době, kdy 
jsem doufala, že budu ilustrovat sbírku 
milostné poezie Jarmily Cholinské Milá-
ček Prevít, k níž se tento typ kresby hodí. 
Z opětovného vydání sbírky nakonec 
sešlo. Figura ale patří k základním ma-
lířským námětům, proto se ve své tvorbě 
nechci vyhnout ani jí a několik jich na 
výstavě bude také k vidění.

JANA MOTLOVÁ
 Pracovala jako kulturní pracovnice na mK a redaktorka Litovelských novin.
 Věnuje se kresbě, malbě, keramice.
 V Litovli měla samostatnou výstavu v r. 2010, pravidelně vystavuje při spo-
lečných vánočních výstavách Studia atelié r.

NA KLUZOV NA HODY
so 8. 11. ve 14 hod., Haňovice – Kluzov

Veleváženy občanstvo šêrokyho okoló! 
Na vědomi se dává, že náš pan starosta 
vehlašojó na sobotô 8. 11. Klôzovsky 
hodê a paseni jelêta! Tož Vás všeckê 
zvô do pruvodô a kulturákô na pořádnó 
tancovačkô, boható tombolô, vepřovy 
hodê, dobry vdolečkê a hlavně na do-
statek piťó. Před kulturákem přednesó 
náš pan starosta Klôzova svuj hodové 
projev a dovime se, co je v dědině novy-
ho. Nesmime zapomenót na obecniho 
pasáka, keré ôž od rána pase jelêto na 
lóce ô Skládalovyho. Co bê to bêlo za 
hodê bez jelêta? Tak ôž se nezdržôjmê. 
Přêdéte se všeci k nám a ve 14 hodin 
vêrazimê. Nákelanka bôde hrát a snaď 
ê nejaká ta pisnička nám pude. 

Tímto zvaním začínají každým ro-
kem Kluzovské hody. Pro Vás, kteří 
jste se jich ještě nestihli zúčastnit, 
připomínáme, že jde o starou tradici, 
která byla proslavena široko daleko  
a s velkou slávou se konala až do první 
světové války. Hody se slavily v neděli 
po svátku Všech svatých a začínaly  
v pátek večer tancovačkou. na druhý 
den se páslo na louce před hospodou 
jelito. Starý Slouka, jinak zvaný Bašta, 
se oblékl za pasáka, vzal si dlouhý 
bič a jelito pásl. až se jelito vypáslo, 
přeneslo se na sál, kde mu muzikan-
ti vyhrávali a hosté okolo něj tančili. 
Pak se jelito dražilo. Třetí den byl nej-
slavnější – to se vozila na voze koza  
a zvalo se na hody. Koza byla ověn-
čená, muzika vyhrávala, maškary 
vyváděly a lidé se bavili. maškar bylo 
mnoho a různých. Pak se koza přivezla 
do hostince, řezník ji zabil a hned se 
vařil guláš. Do hospody se šlo v průvo-
du a se zpěvem.

Program letošních hodů
13.45 sraz masek a účastníků 
průvodu na Kluzově ve Žmole
14.00 průvod Kluzovem s decho-
vou hudbou nákelankou
14.15 slavnostní proslov starosty 
Kluzova na Horním náměstí
14.30 občerstvení v místní cuk-
rárně Ô němcu, hospůdce Ô Hynku  
a ve mlýně Ô Damovskéch
15.00 předání hodového jelita 
na kluzovské louce
15.15 hodové pohoštění na Dol-
ním náměstí v řeznictví Ô Valóchu  
a na zastávce Ô Boženkê
15.30 průvod obcí do kulturního 
domu v Haňovicích
16.00 lidová veselice při dechovce
18.00 kulturní vložka Haňovské 
shock i
18.15 pokračování veselice při 
dechovce
19.15 tombola
20.00 taneční večer s m. Špičanem
21.00 kulturní vložka Haňovské 
shock ii
21.15 taneční večer pokračuje
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V sobotu 18. října se 
uskutečnila komen-
tovaná vycházka na 
litovelském hřbitově.  
Dokumentační prá-
ce paní Marie Hrubé 
se rozrostla i o práci 
detektivní. Pátrání 
po osudech pocho-
vaných na místním 
hřbitově se jí stalo 
více než koníčkem. 
Vycházka volně na-
vázala na podobnou 
květnovou akci, která 
byla ale pro nepřízeň 
počasí ukončena dří-
ve. Tentokrát počasí 
přálo a celých 90 mi-
nut bylo nabitých zajímavými informacemi. 
Vůbec poprvé jsme využili tzv. řečnický 
systém, kterým se zesílil hlas průvodce. Z 
odezvy účastníků musíme říct, že se při své 
premiéře ve venkovním prostoru osvědčil. 
V úvodu posluchači uslyšeli výklad o histo-
rii božích muk v obecné rovině i na konkrét-
ních případech v okolí. Následně jsme se 

vydali do jihozápadního rohu hřbitova k po-
mníku rodiny Mückových. Prošli jsme celou 
jižní část hřbitova podél zdi mj. i se zastave-
ním u hrobu Josefa Elledera, prvního sládka 
litovelského pivovaru, rodiny Frištenských 
apod. Vycházku jsme zakončili u pomníku 
manželů Lachmanových, místních umělců. 

RoN

Hřbitov – jiná kronika našeho města

Muzejní společnost Litovelska, o. s., již po 
třetí uspořádala komentovanou projížď-
ku areálem kolem Nových Zámků, jednou  
z nejvýznamnějších památek našeho regio-
nu. Po projížďkách s PhDr. Martinem Ho-
ráčkem, PhD., historikem umění, a PhDr. 
Markem Vařekou, jehož specializací je rod 
Liechtensteinů, jsme 14. září projeli areál  
s Ing. Lenkou Křesadlovou, Ph.D.
Lenka Křesadlová je specialistka Národ-
ního památkového ústavu v Kroměříži na 
historickou zeleň a zahradní architekturu. 
V současné době je ředitelkou metodického 
centra Národního centra zahradní kultu-
ry. Dílem jejím a jejích spolupracovníků je 
nová podoba Květné zahrady v Kroměříži.
I přes nepříznivou předpověď počasí jsme 
vyjeli z Litovle k Novým Zámkům. Cestou 
jsme se zastavili před areálem bývalých vy-
sílačů a připomněli si správní a vysílací bu-
dovu, která je zajímavým reprezentantem 
bruselského stylu a je téměř neznámá. 
Nejdelší dobu jsme věnovali zámeckému 
parku, který nyní spolu s budovou zámku 
prochází důkladnou rekonstrukcí. Dr. Kře-
sadlová nás v krátkosti seznámila s historií 
areálu s důrazem na jeho renesanční, ba-
rokní a hlavně klasicistní prvky. Zdůvod-
nila nám záměry dvou velikánů – Josefa 
Hardmutha a Bernharda Petriho a součas-
ně vzdala hold liechtensteinským knížatům 
Aloisi I. a Johannu I., investorům poslední 
(resp. dnes předposlední) přestavby.
Návštěvníci se spolu s ní pokusili představit 
si, jak krajina kolem Nových Zámků vypa-
dala před uskutečněním státem a později  
i ochránci přírody řízených zásahů. Prů-
vodkyně se věnovala i skupinám stromů  
v krajině, okrasným stavbám a stavbičkám, 
cestám i mostům. Mnoho z nich již zaniklo, 
ale jejich otisk je v krajině stále přítomen.  
Projížďka pokračovala návštěvou Dvora 
Nové Zámky, kterému vdechují nový život 
manželé Dostálovi. Zde průvodkyně zdů-
vodnila význam tohoto statku, ale i blízké 
bažantnice a zelinářské zahrady, a to nejen 
jako produkčních jednotek, ale i jako přiro-
zených součástí výtvarného řešení krajiny.  
Totéž ještě jednou připomněla cestou zpět 
na Novém Dvoře.
Dr. Křesadlová konstatovala, že základní 
pohledy od zámku by šly velmi jednoduše 
a relativně levně obnovit, a současně potvr-
dila, že tento pro mnohé neznámý areál má 
veliký turistický potenciál nejen pro běžnou 
veřejnost, ale i pro odborníky. Unikát této 
částečně umělé krajiny spočívá v tom, že 
v ní nedošlo k přestavbám, které podobné 
areály potkaly na konci 19. století. Na rozdíl 
od některých svých kolegů byla velmi nad-
šená z toho, že areál našel nové uplatnění  
a žije. Současné aktivity považuje za přiro-
zené pokračování práce dlouhé řady před-
cházejících majitelů a jejich personálu.
Vzhledem k velikému množství nových 
informací jsme neprojeli, jak bylo původ-
ně plánováno, celý areál. Domluvili jsme 
se tedy s průvodkyní na pokračování příští 
rok.

Radovan Urválek

Vyjížď ka s krajinářkou Merkur – dírkované dobrodružství J. Mládka

Jako vzpomínku na dávno neexistující stavebnici Vašek 
postavil pan Mládek z dochovaných součástek vedle 
tohoto parního stroje i bombardovací letoun Liberator 
nebo Eiffelovu věž. I ty jsou na výstavě k vidění.

Jiří Mládek je 
sběratel Merku-
ru. Autor pu-
tovní výstavy 
věnované této 
tradiční české 
stavebnici, která 
právě probíhá  
v muzeu. A vyni-
kající a zanícený 
vypravěč.

„Až budu velký, nakoupím si ty největší 
Merkury, abych mohl postavit něco veli-
kého,“ řekl si v dětství Jiří Mládek. Rodiče 
si tuto drahou stavebnici nemohli dovolit,  
a tak si s ní chodil hrát ke kamarádovi. Dnes 
je majitelem největší sbírky Merkuru na svě-
tě. Za svých přibližně 1 200 stavebnic získal 
letos certifikát od Agentury Dobrý den, 
která v ČR zastřešuje oblast rekordů a ku-
riozit. A něco velikého? Jeho Ocelové měs-
to, inspirované stejnojmenným románem 
Julesa Verna, je největší stavbou z Merkuru 
na světě. Zářivě červená konstrukce o váze 
1 200 kg zabírá 24 m2 v Muzeu stavebnice 
Merkur v Polici nad Metují, jehož vznik  
v roce 2006 pan Mládek inicioval.
Zná vnučku Jaroslava Vancla i téměř za-
pomenutý životní příběh tohoto vyná-
lezce stavebnice Merkur. Má přehled  
o množství obdobných stavebnic po celém 
světě, z jejichž historických dílků vytvá-
ří podle starých modelů exponáty pro své 
výstavy. Setkal se s příběhy lidí pozname-
naných Merkurem. Není proto divu, že  
v současnosti připravuje podklady pro na-
psání knihy o historii této stavebnice. Nud-
ná určitě nebude.

Pan Mládek má dar – nadchnout pro svůj 
koníček ostatní. Na každé z jeho čtyř putov-
ních a dvou stálých výstav musí být herna 
aspoň pro dvacet dětí. Jako dobrovolník do-
cházel pět let do pražské Fakultní nemoc-
nice Motol, kterou zásobil stavebnicemi 
Merkur a kde týdně učil děti, co a jak se dá  
z barevných kovových dílků postavit. Za 
tuto činnost získal v roce 2011 dobrovolnic-
kou cenu Křesadlo.
Díky spolupráci s firmou Merkur Toys, kte-
rá pokračuje v téměř 90leté tradici výroby 
stavebnice, může Jiří Mládek stavět modely 
i z méně běžných součástek. Na výstavě si 
prohlédnete třeba jeho ruské kolo, kterých 
do dnešní doby postavil osm. To největší 
je v Národním technickém muzeu v Praze  
a měří asi tolik, co jeho stavitel.
Chcete se světem možností malých dírkova-
ných plíšků nechat nadchnout i vy? Přijďte 
do muzea na výstavu, která je otevřena od 
středy do neděle mezi 9. a 16. hodinou.    hk

J. Mládek na vernisáži
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6. listopadu  Tvořivé odpoledne – Pedig / Jana Čekelová
     Již je čas tvořit dárky, které se budou co nevidět hodit. Sejdeme se v budově DDm v Komenského ulici  
      v 17.30 hodin. cena tvoření je 100 Kč. 
9. listopadu  O zlatou rybičku / Mgr. Miroslava Grulichová
     Přehlídka tanečních kolektivů a soutěže jednotlivců v disco dance a dance mix, cvičení s hudbou pro  
      všechny diváky. začátek ve 14 hodin ve Velkém sále záložny v Litovli. 
15. listopadu  Litovelská dětská výstava domácích mazlíčků – podzimní kolo / Pavel Sova
   Proběhne v budově DDm Litovel na Komenského ulici. Přejímka zvířat je od 8 hodin, vstup pro  
      veřejnost od 9 hodin. Účastnický poplatek činí 20 Kč za jednu výstavní expozici, vstupné pro veřejnost  
     pak 20 Kč za osobu. Vystavovat lze malé domácí mazlíčky kromě psů a kočiček, vždy ve vlastní kleci  
       nebo teráriu. 
15. listopadu  Maškarní diskotéka a stezka odvahy v jednom / michaela Škulavíková
      začátek diskotéky je v 16.30 hodin v budově DDm na Staroměstském náměstí. Předpokládaný konec  
       ve 20 hodin. Vstupné činí 40 Kč.
20. listopadu  Tvořivé odpoledne – Malování na hedvábí / Jana Čekelová
       nejvyšší čas doladit vánoční dárky, tak proč ne vlastní výrobou. Sejdeme se  v budově DDm Litovel na 
       Staroměstském náměstí v 17.30 hodin. cena tvoření je 100 až 200 Kč podle zvoleného materiálu.
22. listopadu  Výroba adventních věnců a jiných dekorací / Šárka Grunová, DiS.
       Přijďte si vyrobit svůj vlastní, originální adventní věnec nebo jinou vánoční dekoraci. Přijít mohou děti  
    i dospělí. K dispozici budou polystyrenové věnce, chvojí, nejrůznější mašle, provázky, přírodniny,  
     sušené plody, ozdobné koření a jiné doplňky. cena za tvoření: 100 Kč. akce se uskuteční v DDm na  
    Komenského ulici od 10 hodin. Přihlásit se můžete do středy 19. 11. v DDm, na telefonním čísle 
       774 020 407 nebo na e-mailu: sara.grunova@ddmlitovel.cz.     
24. listopadu  Výběrový casting do základního kola Dívka roku 2015 / Hedvika Weberová, DiS.
       Koná se v DDm v Komenského ulici od 14 do 16 hodin. 
  
Připravujeme na začátek prosince
1. prosince  Výběrový casting do základního kola Dívka roku 2015 / Hedvika Weberová, DiS. 
      Koná se v DDm v Komenského ulici od 14 do 16 hodin. 
5. prosince  Mikulášská nadílka v MŠ a ŠD / Hedvika Weberová, DiS. 
      návštěva proběhne dle dohody s mŠ a ŠD.  
5. prosince  Mikulášská nadílka v rodinách / Hedvika Weberová, DiS. 
     návštěva proběhne v časovém rozmezí od 16 do 20 hodin. cena za návštěvu je 70 Kč.   
6. prosince  Pečení  mikulášských perníčků / Hedvika Weberová, DiS. 
     začátek v 8.30 hodin v DDm v Komenského ulici. cena je 60 Kč. Přihlášky přijímáme do 3. 12. 

DDm, Komenského 719/6, Litovel  tel. 585 342 448, e-mail: ddm@ddmlitovel.cz, www.ddmlitovel.cz

Dům dětí a mládeže Litovel

LISTOPAD

Pozvánky
KE GYMNÁZIU K PIETNÍMU AKTU 
pá 14. 11. ve 13 hod., před gymnáziem

Dovolujeme si Vás pozvat na shromáždění u příle-
žitosti Dne boje studentů za svobodu a demokracii, 
spojené se vzpomínkou na události 17. listopadu 
1939 a 1989 a položením květin k pomníku Jana 
opletala, absolventa litovelského gymnázia.

NA GYMNÁZIUM NA VERNISÁŽ VÝSTAV
pá 14. 11. ve 13.30 hod., aula gymnázia 

Bude zahájena výstava fotografií Jindřicha Buxbau-
ma Ješiva (Židovská škola dnes). Úvodní slovo bude 
mít prof. mgr. Jindřich Štreit. zároveň bude otevřena 
i výstava snímků studentů gymnázia nazvaná Spol-
ky na Litovelsku, připravená ve spolupráci s maS 
moravská cesta. obě výstavy potrvají až do 19. pro-
since. Přístupné jsou ve všední dny od 8 do 15 hodin.

NA JARMARK NA ZŠ JUNGMANNOVA
út 25. 11. ve 12 hodin, ZŠ Jungmannova

na programu je od 12 hodin prodej výrobků dětí  
i rodičů a prodej občerstvení, od 14 hodin den ote-
vřených dveří a od 15 hodin adventní dílny. Během 
odpoledne budou probíhat vystoupení žáků.

Světový den zvířat v ZOO Olomouc oslavili i žáci ZŠ Vítězná
Dne 4. 10. v zoologické zahradě Olomouc 
všichni slavili! Přišli jsme i my, žáci a rodiče 
ze ZŠ Vítězná, Litovel, popřát oslavencům 
osobně a prožít s nimi svátek zvířat. Bylo to 
velmi příjemně strávené odpoledne. 
V úvodu nás uvítala RNDr. Libuše Veselá, 
která nás následně provázela zákoutími zoo-
logické zahrady a zprostředkovala setkání se 
zvířaty, která letos slavila páté narozeniny 
(lenochod Bohuš, papoušek ara ararauna, 
urzon kanadský, surikata Ríša a gepard Gepi 
– Caramella). Seznámila nás také s ošetřova-
telkami zoologické zahrady, které se starají  
o různá zvířata. 
Nejdříve nám Petra Vysloužilová předvedla 
komentované krmení zobánka Pepu (zobo-
rožec kaferský), dále Arušku a kakadu Lui-
giho, s nimiž jsme měli možnost se vyfotit. 
Hana Dostálová nám přinesla ukázat dobré-
ho známého, už pětiletého lenochoda dvou-
prstého Bohouška. Dozvěděli jsme se, že Bo-
houš je všestranně nadaný. Určitě by se mu 
líbilo u nás ve škole. Rád telefonuje i chodí 

na počítač – a my máme ve škole hned dvě 
počítačové učebny.
Poté nám paní Veselá přinesla ukázat psouna 
prériového a surikatu Ríšu, která si dopřála  
k snědku pár červíků. Po focení se zvířaty 
jsme se odebrali nakrmit žirafy, podíva-
li jsme se na čtrnáctidenní 
mládě zebry Chapmanovy,  
hřebečka Dina. Navštívili 
jsme severoamerického hlo-
davce připomínajícího svým 
vzhledem dikobraza – urzona 
kanadského, který neodolal 
suchému rohlíku. Naše cesta 
dále směřovala k výběhu ge-
parda štíhlého. Za plotem nás 
uvítala další z řady oslavenců 
– pětiletá gepardice Carame-
lla, které říkáme Gepi. Dově-
děli jsme se, že je velmi ráda, 
když za ní paní ošetřovatelka 
přijde a pomazlí se s ní. Na-
konec nás čekalo poslední foto  

a pohlazení mravenečníka čtyřprstého. Bylo 
nám všem líto, že tento báječný den končí.
Děkuji tímto všem pracovníkům ZOO Olo-
mouc, kteří nám tyto neuvěřitelné a jedineč-
né zážitky zprostředkovali.

Mgr. Andrea Švecová

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

inzerce
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Mateřské centrum Rybička
UKÁZKOVÁ HODINA A ZÁPIS DO MINIŠKOLKY
úterý 4. 11. 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.
VYŠETŘENÍ ZRAKU U DĚTÍ
čtvrtek 6. 11. od 10 hodin
 zdravotnické zařízení Prima Vizus, o. p. s., nabízí screeningové vyšetření zraku po-
mocí speciálního diagnostického přístroje. cena vyšetření jednoho dítěte činí 150 Kč. 
Je nutné se závazně přihlásit v mc do 31. 10.
USPÁVÁNÍ BROUČKŮ A ZVÍŘÁTEK – LAMPIČKOVÝ PRŮVOD
pátek 14. 11., sraz u MC od 16.30 hodin, odchod v 17 hodin
 zveme všechny rodiče a prarodiče s dětmi – pojďte s námi za paní zimou, uspat 
všechny broučky k lesní chatě Doubravě. na každého malého účastníka čeká dárek. 
Vyrobte si své světýlko (lampičku) a vezměte krmivo pro zvěř. na akci spolupracují: 
město Litovel, Trubači z Doubravy a myslivecký spolek Litovel. možnost občerstvení. 
Výtěžek je určen na podporu projektů mc rybička. fotosoutěž o nejlepší foto. odměna: 
poukaz v hodnotě 400 Kč na posezení v regio kavárně Ječmínek.
VÝROBA VÁNOČNÍCH PŘÁNÍ PRO SENIORY
čtvrtek 20. 11. od 8 do 17 hodin
 Přijďte pomoct vytvořit vánoční přání pro klienty charity. Pro děti bude volná herna.
ADVENTNÍ VĚNCE
čtvrtek 27. 11. od 15 do 18 hodin
 zveme všechny maminky, babičky i slečny na výrobu vlastního adventního věnce 
dle fantazie. cena kurzu činí 100 Kč + ozdoby zakoupené v mc, pouze svíčky si doneste 
své.

CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA (Jarmila Dospivová)
sídlo v budově Charity Litovel, ul. Vítězná 1129, Litovel
tel. 739 246 016, mcrybickalitovel@seznam.cz, www.mcrybicka.cz

Zprávičky z Jungmanky
Projektujeme...
Tradiční oslava Evropského dne 
jazyků pomohla i letos podpořit 
priority naší školy, a to rozvoj 
jazykových znalostí a doved-
ností spolu se vzájemnou ko-
munikací mladších a starších 
žáků. Celoškolní projektový den 
s pracovním názvem Vlaštovky 
spároval vždy dvě věkově roz-
dílné třídy. Úkol zněl: 1. Utvořte 
skupiny 2. Vymyslete čtyři slova 
a přeložte do různých evrop-
ských jazyků 3. Přeložená slova 
napište na vlaštovku 4. Navštiv-
te svou partnerskou třídu a pře-
dejte si vlaštovky 5. Rozluštěte 
slova na vlaštovkách 6. Jakým-
koliv způsobem zpracujte tato 
slova k prezentaci 7.  Navzájem 
si předveďte výsledky své práce. 
To byste nevěřili, co všechno 
žáci dokázali vymyslet. Četly 
se básničky, příběhy, luštily se 
křížovky, malovalo se a zpívalo, 
hrálo se divadlo, parodovalo se, 
vyráběly se reklamy a plakáty 
atd. Prostě zase jeden velmi po-
dařený projektový den.

Fotíme...
Po loňském úspěchu rodinné 
fotografické soutěže Podzim  
v Pomoraví jsme letos uspořá-
dali další ročník a možná tím 
i zahájili novou tradici školy. 
Před prázdninami byla vyhlá-
šena fotografická soutěž pro 
žáky:  Jungmanka na dovolené. 
Úkolem bylo nechat se vyfotit 
v našem školním tričku během 
prázdninových dobrodružství. 
V září byly všechny soutěžní 
fotografie vystaveny v budově 
školy a hlasování, kterého se 
zúčastnili všichni žáci, pak pro-

běhlo během projektového dne. 
Přestože byly všechny fotografie 
zajímavé a vtipné, mezi žáky 
sklidila největší úspěch fotka 
Janičky a Martinky Kostelníko-
vých, na které pózují se svým 
čtyřnohým kamarádem. 

Čteme...
Dnešní děti prý nečtou. Jsou tak 
unavené ze školy a nemají čas? 
Nebo je to tím, že s nimi doma 
nikdo nečte, protože ani rodiče 
nemají čas? A co na to dnešní 
školství? V poslední době je kla-
den čím dál větší důraz na roz-
voj čtenářských dovedností spo-
lu s porozuměním textu. Děti 
si ale musí chtít knihu samy 
přečíst. Proto se i my snažíme 
pomáhat jim znovu najít cestu 
ke knížce a následně rozvíjet 
jejich vyjadřovací schopnosti. 
Pomáhají nám v tom pravidel-
né návštěvy městské knihovny 
(tímto jejím pracovníkům moc 
děkujeme za ochotu a pomoc). 
Děti si zde pravidelně vybírají  
a půjčují knížky dle svého zá-
jmu. Také už druhým rokem 
pokračujeme v celonárodním 
literárním projektu Zdeňka Svě-
ráka Čtení pomáhá. Tento pro-
jekt nejen pomáhá dětem vybrat 
si vhodnou knížku, ale zároveň 
jim umožňuje podílet se na cha-
ritativní činnosti.

Chystáme...
V říjnu vrcholí přípravy na se-
tkání partnerských škol projek-
tu Comenius v turecké Antalyi. 
V některém z příštích čísel vás 
seznámíme se zážitky zástupců 
učitelů i žáků v této pro nás po-
někud exotické zemi.            ZŠJL

S příchodem podzimu se kaž-
doročně zaplňují třídy Mateřské 
školy Gemerská a Kollárova ná-
paditými výtvory z darů podzi-
mu. Děti si vymyslely postavu 
skřítka Podzimníčka, který kaž-
dým rokem umí v přírodě obar-
vovat listí, na stromech a keřích 
nechává vyrůst kaštany, šípky 
nebo jeřabiny a třeba na pavou-
čích vláknech pouští do světa 
pavoučky poustevníčky. 
Letos děti společně s rodiči 

vyráběli klobouk pro skřítka 
Podzimníčka. Ze školky se stal 
módní salón s přehlídkou pod-
zimních klobouků. Malé, velké, 
nízké, vysoké, špičaté, kulaté, 
zkrátka všelijaké. 
Děti jsou pyšné na své práce  
a na své rodiče, kteří jim pomá-
hali. Možná si při společném 
tvoření spolu i pěkně popovída-
li, zazpívali písničku nebo užili 
trochu legrace.
      MŠ Gemerská

Podzimní klobouky pro skřítka

Začátek každého školního roku 
je již tradičně spojen s Evrop-
ským dnem jazyků, který při-
padá na 26. září. „Kolik jazyků 
umíš, tolikrát jsi člověkem,“ 
platí v dnešní době víc než kdy-
koliv předtím. Svět se zmenšuje, 
propojuje a prolíná a  vzájemné 
dorozumění je zárukou míru  
a dobrých vztahů mezi lidmi 
nejen jednoho národa, ale všech 
zemí.
My jsme se letos ve škole poku-
sili propojit obojí – vzájemnou 
komunikaci (mezi žáky 2. a 1. 
stupně) s učením se cizím jazy-
kům. A povedlo se. Na 2. stup-
ni vyučujeme kromě angličtiny 
také ruštinu, němčinu a španěl-
štinu. Všechny jazykové skupi-
ny tedy dostaly za úkol připravit 
si program ve zvoleném jazyce 

vhodný pro spolužáky z 1. stup-
ně. Každá skupina se zadaného 
úkolu zhostila po svém. Někteří 
nacvičili písničku, jiní vytvoři-
li sadu her, některé skupiny si 
připravily prezentace o cizích 
zemích, vznikly kvízy, omalo-
vánky, pracovní listy a spousta 
dalších věcí. V pátek 26. 9. ti 
„velcí“ zaklepali na dveře tříd 
těch „menších“, aby se s nimi 
podělili o to, co umí, možná je 
něčemu naučili nebo si s nimi 
jen tak hráli. Společně strávený 
čas rozhodně nebyl ztracený. 
Jiskřičky v očích všech – těch 
„malých“ i těch o něco starších 
to prozradily.
A o něco moudřejší jsme i my, 
dospělí. Že totiž domluvit se lze 
vždycky.

M. Flášarová, ZŠ Vítězná

Děti dětem – evropský den jazyků
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Sportovní pozvánky

MALÁ KOPANÁ
 8. 11. v 10.30 hod., u zŠ Vítězná
fc Levotil – aston Pila 98 
 15. 11. v 10.45 hod., u zŠ Vítězná
fc Levotil – fc Hněvotín 
 22. 11. v 10 hod., u zŠ Vítězná
fc Levotil – Hruška chořelice 

FOTBAL
 1. 11. v 10.15 hod.
mistrovská utkání krajského přeboru 
dorostu Litovel – Přerov
 15. 11. ve 13 hod.
mistrovská utkání krajského přeboru 
mužů Litovel – Šternberk

HÁZENÁ
 8. 11. v 17 hod.
muži – HK Královo Pole Brno   
 15. 11. ve 13 hod.
mladší dorost – Sokol ostrava   
 15. 11. v 15 hod.
starší dorost – Hc zlín   
 29. 11. ve 13 hod.
mladší dorost – Sokol Velké meziříčí   
 29. 11. v 15 hod.
starší dorost – STm olomouc   
 29. 11. v 17 hod.
muži – HBc Jičín   

Přijďte podpořit naše sportovce!

Litovelský amatérský volejbal 
má dlouholetou tradici. Po celý 
rok se dvakrát týdně scházejí 
ke hře společně muži i ženy. Na 
jaře a v zimě pořádají turnaj pro 
ženská i smíšená družstva nebo 
tzv. kloboukový turnaj, kdy se 
zájemci přihlásí, a pak si z klo-
bouku vylosují složení družstev. 
A nejen ti, co dříve závodně hrá-
vali, ale i čistě amatérští hráči, 
kterým volejbal prostě přirostl 
k srdci. 
A že se amatérskému volejbalu 
daří, dokazují např. litovelské 
ženy TJ Tatran Litovel, které se 

dobře umísťují na různých tur-
najích. Např. v Bělotíně (letos ve 
složení D. Baránková, I. Blekto-
vá, M. Krylová, N. Maciuchová, 
H. Štěpánková, J. Šafaříková) 
již po čtvrté obhájily vítězství 
na ženském amatérském turna-
ji za účasti družstev z Bělotína, 
Hustopečí n. B. a dvou družstev 
z Hranic. Přátelskou atmosféru 
tohoto turnaje zajišťují bělotín-
ské ženy perfektním zázemím 
pro hráčky a sladkou odměnou 
všem družstvům – obřím větr-
níkem o průměru 30 cm.
 Litovelské babky

Úspěchy ženského volejbalu

Povídání pana Pinga a Ponga
Dne 12. října se na litovelské 
sokolovně odehrál zápas ve 
stolním tenisu mezi Tatranem 
Litovel B a Bouzovem A. Do-
mácím se bohužel moc neda-
řilo, ale i oni dokázali vyhrát 
několik zápasů. Za domácí celek 
nastoupili hráči: Tomáš Grmela, 
Petr Zeman, Barbora Čamko-
vá, Jakub Kolář, Vítek Maitner  
a Klára Šubrtová. V minulém 
kole jeli naši hráči do Morav-
ského Berouna, kde prohráli 
14:4. Nejvíce se dařilo Tomáši 
Grmelovi (4 zápasy a 2 sety), 
Jakubu Kolářovi (4 sety) a Vít-
ku Maitnerovi (1 set). Celkově 
je Tatran na spodních příčkách, 
ale věříme, že se to v průběhu 
sezóny zlepší. Trenéry družstva 
jsou Radek Uvízl a Petr Zeman.
Úroveň stolního tenisu v Česku 
je na světové úrovni. Největší 
turnaj v ČR se každým rokem 
koná v Olomouci, často ho 
ovládají hráči z Asie, zejména 
Japonci a Číňané. Neznámější-

mi českými hráči jsou například 
Petr Korbel, Pavel Širůček nebo 
Iveta Vacenovská.
Pravidla hry nejsou zase tak 
těžká, každý je jednoduše po-
chopí. Základem je podání, při 
kterém se míček musí vyho-
dit až do výšky 16 centimetrů 
nebo výš. Pak už jen stačí „dr-
žet míček na stole“. Po každých 
dvou servisech se podání střídá. 
Hraje se do 11 bodů, ale když je 
stav 11:11, musí se bojovat do 
té doby, než bude rozdíl o dva 
body. Hraje se na tři vítězné 
sety. K tomuto sportu je potřeba 
stůl, míček a raketa (pálka). Nej-
častějšími výrobci těchto potřeb 
jsou Butterfly, Stiga nebo Joola.

Pokud Vás tento článek zaujal  
a chcete se naučit hrát stolní te-
nis, přijďte se podívat na litovel-
skou sokolovnu, kde probíhají 
tréninky ve středu od 17 a v pá-
tek od 17.30 hodin.

JaKo

Krásné počasí, silná konkuren-
ce, 252 týmů na startu a vítěz-
ství týmu Trek ve složení Pavel 
Kubričan (běh), Jan Škarnitzl 
(MTB) a Karel Slepica (kajak), 
to jsou suchá fakta jubilejního 
mistrovství ČR v extrémním zá-
vodě tříčlenných štafet. 
Za suchými fakty se však skrývá 
celkem košaté pozadí. Poprvé ve 
dvacetileté historii se výsledky 
měnily po skončení závodu. Na 
zkrácení tratě bikerů, původně 
prvních tří týmů, podali pro-
test závodníci, kteří se umístili 
v dalším pořadí. Organizátoři 
i jury protest řešili zhruba tři 
hodiny a výsledkem bylo při-
počtení dvouminutové pena-
lizace týmům Ford Opava net 
(Hübl, Hudeček, Mrůzek), CE-
Pro team (Jan Kohout, Dominik 
Buksa, Richard Hála) a Neumed 
(Vojtěch Schneider, Jiří Daněk, 
Adam Neubert). Do čela se tak 
posunul původně čtvrtý Trek  
s nejrychlejším bikerem dne Ja-
nem Škarnitzlem.
„Stalo se to, že nám někdo  
v jednom místě přetrhl vyzna-
čené „mlíko“ a několik bikerů 
z popředí tímto místem projelo 
špatně. Zatímco někteří závod-
níci, kteří trať znají, se vrátili  
a pokračovali dál správně, sku-
pina, která Bobra jela poprvé, 
pokračovala rovně, zkrátila si 
trať a nečekaně se dostala na 
čelo závodu. Ve hře byla dis-
kvalifikace, časová penalizace  
i ponechání původních výsled-
ků. Na základě rozhodnutí jury, 
která je v případě závodů ČAES 
(Česká asociace extrémního 
sportu) volena z nezávislých 
závodníků, a vrchní rozhodčí, 
jsme rozhodli o dvouminutové 
penalizaci trojice Buksa, Daněk 
a Hudeček. Je jasné, že každé 
rozhodnutí by bylo v tuto chvíli 
špatné. Věříme, že bylo zvoleno 
nejmenší zlo a snad se podobný 
problém neobjeví dříve než za 
dalších dvacet let,“ popsal za or-

ganizátory nepříjemnou situaci 
Petr Čamek.
Závod rozběhl nejlépe Lukáš 
Olejníček, který první úsek 
zvládl v čase 52:05, čímž vy-
lepšil o dvě sekundy loňský re-
kord Martina Freie. „Běžel jsem 
dlouho sám s Kubou Zemaní-
kem a ke konci mu utekl, takže 
ani moc nevím, jak se závod  
o další pozice vyvíjel,“ svěřo-
val se s pocity v cíli Olejníček  
z týmu X-park Františkov. 
Zamotaný byl bikerský úsek, 
kde se ze sedmého místa posu-
nul do čela Jan Škarnitzl. Ten 
spolu s Ondrou Fojtíkem a Mi-
lanem Damkem v problematic-
kém místě „zakufroval“, brzy se 
však všichni vrátili „do kolejí“ 
a v cíli se divili, že dojeli až od 
čtvrtého místa dál. 
V závěrečném kajakářském 
úseku opět exceloval Kamil 
Mrůzek, který zajel nejlepší čas  
a posunul svůj tým o dvě pozice 
výše. V cíli se Mrůzek radoval  
z devátého vítězství v kariéře, 
nakonec ale jeho tým podlehl 
trojici Trek, za níž finišoval dru-
hý nejlepší kajakář Karel Slepi-
ca. 
„Letos to byl hodně náročný 
závod, možná pro mě jeden 
z nejtěžších v historii. Musel 
jsem stahovat ztrátu, a tak to 
bylo hodně na krev. O bloudění 
cyklistů nic nevím, ale byli jsme 
s Ríšou Hálou z pozic našich 
bikerů na předních místech sa-
mozřejmě překvapení,“ glosoval 
průběh závodu těsně po dojetí 
Mrůzek.
V ženské kategorii vyhrálo 
družstvo Koral Bartoněk tým 
Kateřina Kriegelová, Jitka Škar-
nitzlová a Petra Halašková. Čas 
nejlepších žen byl 2:44,05. 
Po dojezdu závodu Litovel 
ovládla tradiční večerní Bobr 
open air párty s živou hudbou.

David Knebel
Fotografie ze závodu
si prohlédněte na straně 19.

20. ročník Bobr Cupu vyhrál Trek
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Do Keni s GPS – o zaplňování bílých míst na mapách světa

Stojíte uprostřed neznámého města a ne-
víte, kam jít. Ulice nemají jména a mapy 
neexistují. To není sen, který se vám zdál 
po zhlédnutí amerického thrilleru. To je 
realita mnoha míst ve světě 21. století.
O projektu mapování „bílých území“ jsem 
si povídala s Lenkou Kohlovou, student-
kou regionální geografie, která v rámci 
dobrovolnického projektu vytvářela mapy 
měst a oblastí v Keni.

Myslela jsem, že dávno existují podrobné 
mapy celého světa.
Ve skutečnosti je mnoho míst, která zmapo-
vaná nejsou. Ani správci některých měst či 
oblastí mapy nemají. Prostě to tam znají.

Proč je vlastně potřeba, aby mapy existo-
valy, byly k dispozici i v místech, kam tře-
ba ani moc nejezdí turisté?
Mapy a geografické informace jsou nesmír-
ně důležité. Jedním z příkladů, jak mohou 
tyto informace pomoci, jsou živelné kata-
strofy. V takové situaci dochází k hledání 
pohřešovaných osob, pomáhá se zraněným 
a záchranáři a humanitární pracovníci se 
potřebují rychle orientovat. 
Když v roce 2010 došlo k zemětřesení na 
Haiti, ukázalo se, že město Port-au-Prince, 
které jím bylo zásadně postiženo, vůbec není 
zmapováno, což byla podstatná překážka při 
záchranných pracích. Rychle se tak mobi-
lizovali dobrovolníci po celém světě, kteří 
město mapovali pomocí satelitních snímků, 
místní lidé zpracovávali plán města přímo 
na místě. Za 28 dní byl Port-au-Prince per-
fektně zmapován. 
Tato událost iniciovala vznik Humanitarian 
OpenStreetMap Teamu, neziskové organiza-
ce, která iniciuje mapování míst postižených 
nějakou pohromou a také míst v rizikových 
oblastech. V současnosti je to např. západní 
Afrika, kde řádí ebola, nebo Středoafrická 
republika postižená občanskou válkou.

Kdo tyto mapy konkrétně vytváří?
Jsou to zejména dobrovolníci. Buď ti, kteří 
se na místě přímo nacházejí, nebo ti, kteří 
mohou mapovat přes satelit. Tím, jak je ko-
munita přispěvatelů obrovská, se zároveň 
kontroluje, aby v mapách nebyly chyby.

OpenStreetMapy vznikaly už před rokem 
2010. Jejich výhodou je, že jsou průběžně 
aktualizovány a za jejich použití se neplatí. 
Najít je můžete na www.openstreetmap.org.

Jak jste se k mapování v Keni dostala Vy?
Evropská komise se rozhodla vytvořit jed-
notný systém vysílání dobrovolníků z EU do 
zahraničí. Proto iniciovala vznik zkušebních 
projektů, na nichž by zjistila, jakým způso-
bem pracovat. 
Já se zúčastnila projektu EUROSHA, ve kte-
rém dobrovolníci prováděli mapování ve 
čtyřech afrických zemích – Burundi, Stře-
doafrické republice, Čadu a Keni.

Jak Vaše práce probíhala?
Naše šestičlenná skupina působila v Keni 
necelých šest měsíců. Mapovali jsme města 
Molo, Kuresoi a Njoro, kde byly zejména  
v období voleb problémy s etnickými nepo-
koji a násilnostmi, a město Marigat sužova-
né záplavami střídanými obdobím sucha. 
Vycházeli jsme ze satelitních snímků, na 
nichž jsou základní obrysy staveb, cesty... 
V terénu jsme pak zaznamenávali, kde jsou 
třeba školy, nemocnice atd. Zdejší města 
třeba nemají pojmenované ulice. Nebo mají, 
ale jména jsou jen v povědomí lidí, nikde to 
tam není napsáno.

Jak tam tedy funguje pošta?
Organizace mají obvykle poštovní přihrádky, 
které si chodí vybírat přímo na poštu. Pokud 
někdy přijde zásilka konkrétnímu člověku, 
pak třeba do školy nebo na úřad. Domů ne.

A co občanské průkazy?
Ty Keňané mají, ale jestli je tam uvedena ad-
resa, to nevím. Spousta hlavně starších oby-
vatel ale nezná ani datum svého narození. 

Zmapovali jste čtyři města, to je ale jen 
malá část země.
V současnosti se na OpenStreetMap dá najít 
perfektně zmapované hlavní město Nairobi, 
včetně slumů, i největšího slumu afrického 
kontinentu – Kibera. 
Velké části země ale skutečně zmapované 
nejsou, hlavně sever, kde by to bylo velmi 
potřeba.

Jak bude tedy projekt pokračovat?
Vyškolili jsme místní dobrovolníky, předali 
jim potřebnou techniku. Dál je to na nich. 
Mapy jsou pro jejich potřebu.

Prožila jste půl roku v zemi, kde jsou pod-
mínky těžší než u nás. Co Vám to dalo?
Byla jsem připravená na to, že to bude hod-
ně těžké – a nakonec jsem byla příjemně 
překvapená. Zjistila jsem, co všechno zvlád-
nu, víc poznala samu sebe. Taky si víc vážím 
toho, kde žiju – že nemusím řešit, zda mám 
vodu na umytí a vaření nebo že vypadává 
elektřina. V Keni člověka pohltí jiná atmo-
sféra, život bez stresu. Snažím se zanechat si 
v sobě tu spokojenou a bezstarostnou afric-
kou náladu. Zkrátka se řídím heslem: Haku-
na Matata.         hk 

Plán keňského města Molo před mapováním (vlevo) a po něm (vpravo).

Výzva

V příštích číslech Litovelských novin bychom Vám 
rádi představili starosty a další čelní představite-
le města od doby, kdy se Litovel dostala do české 
správy (r. 1900), do současnosti. V archivech je 
však jen málo materiálů vztahujících se k předse-
dům národního výboru z doby od konce 2. světo-
vé války do r. 1989. obracíme se proto (nejen) na 
pamětníky, kteří by nám mohli zapůjčit k oske-
nování fotografie (např. svatební, z vítání občán-
ků atp.), na nichž se níže jmenovaní vyskytují, 
nebo poskytnout další informace o zmíněných 
představitelích. Uvítáme, najdou-li se i příbuzní 
jmenovaných osob, případně bude-li někdo moci 
poskytnout kontakt na ně.
Uvítáme informace především o těchto předse-
dech mnV (v závorce je uvedeno období, po které 
působili ve funkci):
PhDr. otakar Vašek (1946), ing. Jan cucla (1946 
až 1948), Josef Skopec (1948–1951), Leo Paulů 
(1951–1953), Václav müller (1953–1963), Josef 
Veis (1963–1971), antonín Vlček (1971–1976), 
zdeněk Janků (1976–1988), rSDr. Lubomír Vy-
mětal (1988–1990).
Kontaktujte nás na adrese redakce, čísle 585 153 147 
nebo e-mailu litovelskenoviny@mestolitovel.cz.
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Kostival lékařský (Symphytum offici-
nale) kvete celou škálou barev od fia-
lové, modré a růžové až po bílou. 
Užívá se kořen ve formě nálevu, práš-
ku, lihové tinktury nebo masti. V listo-
padu po skončení nadzemní vegetace 
je nejvhodnější doba ke sběru. Pokud 
nejsou silné mrazy, dá se kořen sbírat 
i v prosinci a brzy na jaře před rašením 
listů. nejúčinnější je jemně nastrou-
haný kořen čerstvý. 
Vnitřně pomáhá ochraňovat sliznice 
žaludku při žaludečních vředech, zá-
nětu močových cest, při vykašlávání, 
osteoporóze a slabě působí sedativně. 
Vzhledem k obsahu pyrolizidiových 
alkaloidů, které nepříznivě působí na 
játra, nepoužíváme kostival dlouho-
době a jen 3 čajové lžičky strouhaného 
kořene denně nebo ve formě nálevu  
3 šálky o obsahu 150 ml. Doba léčby 

by neměla překračovat 3 týdny. Při 
vnitřním užívání strouhaného koře-
ne můžeme dopad pyrolizidiových 
alkaloidů snížit tím, že ke kostivalu 
přidáme strouhaný brambor v poměru  
2 díly kostivalu a 1 díl bramboru. 
zcela bezpečná je homeopatická tink-
tura v D3. Touto tinkturou se léčí i ra-
kovina žaludku.
Kostival má velmi hojivé účinky jak při 
používání vnitřním, tak i zevním. Více 
se používá při léčení zevním. Léčí pod-
litiny, zatvrdliny, kožní záněty, bércové 
vředy, pohmožděniny, hematomy, he-
meroidy a zlomeniny. Jako náhrada za 
kořen se dá použít i čerstvý naklepaný 
list.
Listy jsou výborné i pro použití na za-
hrádce jako hnojivo pro rostliny, neboť 
obsahují mnoho potřebného  draslíku. 
nechají se v nádobě s vodou, až se roz-

loží, a poté se před hnojením naředí  
v poměru 1 díl kostivalové jíchy na  
10 dílů vody. 
ojediněle se používají mladé listy  

v kuchyni, neboť kromě draslíku obsa-
hují i potřebný vápník a cholin.

Vladimír Vytásek

Vytrvalá bylina z čeledi brutnákovitých (Boraginaceae). 
Roste velmi hojně na vlhčích místech na loukách a na okraji lesů a rybníků. 

Litovelský bylinkář: KOSTIVAL LÉKAŘSKÝ

Bobr Cup 2014

závod, který se nevzdává
20. ročník

foto: Jan Homolka



Podzimní proměny
S nastalým podzimem mění svůj vzhled nejen příroda a stromy,

 ale i nezvykle velká řada budov v Litovli a okolí. 

Husův sbor v Chudobíně

vila v Palackého ulici

budova bývalé plicní ambulance na Vítězné ulici
zámek na Nových Zámcích

vila v Sochově ulici

železniční stanice Litovel město


