
Je 5. května 2015. Jsem ve 
středu Javoříčka. Ticho naru-
šují jen hlasy ptáků, o samotu 
se dělím pouze se stařečkem  
a stařenkou, kteří přišli pose-
dět k památníku obklopené-
mu uvadajícími věnci. Vstávají  
a odcházejí do jednoho z dom-
ků, kterým se nepodařilo udě-
lat z tohoto místa znovu sku-
tečnou vesnici. Možná tu žili  
i před 70 lety. Možná i tenkrát 
byly louky tak žluté pampeliš-
kami a břehy Javořičky obrost-
lé pomněnkami. Možná...

Expozice ve škole
Pátého května 1945 byla sobo-
ta. Část území našeho státu už 
byla osvobozena, konec války 
byl otázkou hodin, několika dní. 
Přesto právě kvůli tomuto dni 
vznikla expozice, která byla ote-
vřena letos 26. dubna v bývalé 
škole v Javoříčku. Jedné z mála 
budov, které ten den přečkaly. 
Ty ostatní už si prohlédneme jen 
na dobových snímcích. Ohořelé, 
polozbořené budovy bez střech. 

Tváře 38 mužů, kteří byli toho 
dne v Javoříčku zabiti. Proč? 
Vyšlo několik knih, byl natoče-
ný dokumentární film (který je 
promítán také v kinosále nové 
expozice). Jasnou odpověď přes-
to neznáme.
Expozice věnovaná vypálení 
Javoříčka, na níž je k vidění  
i model původní obce, vznikla  
z iniciativy občanského sdruže-
ní Nové Javoříčko. To se zaslou-
žilo o rekonstrukci celé budovy, 
při níž byla zbudována malá 

okrasná zahrada i pódium pro 
příležitostná vystoupení. 
Protože jsou až do konce červ-
na uzavřeny Javoříčské jeskyně, 
jejichž budova prochází pře-
stavbou, a počítá se tak s men-
ším množstvím návštěvníků, 
je expozice zatím otevřena jen  
o víkendu (od 9.30 do 16 ho-
din). V průběhu prázdnin už 
budou vzpomínkové prostory 
přístupné od úterý do neděle 
mezi 9.30 a 17 hodinami.

pokračování na str. 2

LITOVELSKÉ
NOVINY 2015

cena 10 Kč

Zahrádkářství  10 Výstava kočárků 8 Silácká Litovel

6

17
TÉMA MĚSÍCE

Javoříčko – obnovená vzpomínka po 70 letech

V místě, kde byly pochovány oběti javoříčské tragédie, byl v 50. letech postaven pomník odpovídající tehdejší době, jehož autorem je 
akademický sochař Jan Tříska z Prostějova. V roce 2011 byl nad hromadným hrobem vztyčen kamenný kříž.

Při vzpomínkové akci 26. dubna položili k památníku věnec i zástupci obcí Litovelska.



Lipová alej
Javoříčko je také jako jedna z de-
víti vesnic ve středu zájmu Ini-
ciativy pro podporu vypálených 
obcí, která si klade za cíl uchovat 
v paměti lidí místa tragicky po-
stižená 2. světovou válkou a to, 
co se zde událo. Spolu se sdruže-
ním Nové Javoříčko tak postup-
ně přispívá k tomu, aby se z této 
vesničky nedaleko Bouzova stal 
živý památník.
Při příležitosti slavnostního 
vzpomínkového aktu k sedmde-

sátému výročí zničení Javoříčka 
byly 26. dubna u školy vysazeny 
lípy za devět vypálených obcí. 
(Vedle Javoříčka jsou to ještě 
Lidice, Ležáky, Prlov, Ploština, 
Vařákovy Paseky, Český Malín, 
Leskovec a Zákřov.) Každý ze 
stromů má svého patrona, jímž 
je některý z podnikatelů, resp. 
podniků z Litovelska, který svůj 
strom také zasadil. Lípu za Javo-
říčko vysadil předseda vlády Bo-
huslav Sobotka. Výtěžek z této 
dobročinné akce byl věnován na  

péči o válečné veterány v olo-
moucké Vojenské nemocnici.

Hmatový model Javoříčka
Další novinkou je trojrozměrný 
model vesnice v její předválečné 
podobě, kdy ji tvořilo 34 domů. 
Plastické dílo umístěné přímo 
u školy vyrobili studenti Sřední 
školy obchodu a služeb v Tepli-
cích z umělého kamene. Deska  
s reliéfem o rozměrech 2 × 1,5 m 
váží téměř tunu.

Co ještě uvidíte v Javoříčku
Ten, kdo delší čas Javoříčko 
nenavštívil, zřejmě nezná ani 
hrobodomy. Půdorysy domů 
vyznačené na břehu potoka 
naznačují, že někdejší vesnice 
stávala trochu jinde než novo-
stavby vybudované po válce. 
Na jednotlivých zastaveních 
se nabízí srovnání se snímkem 
původního stavení i kousek pří-
běhu obyvatele Javoříčka, který 
osudný den přežil.

Odjíždím z tichého místa. Zapí-
nám rádio. Začíná hrát písnička 
17letého Zacha Sobiecha ne-

mocného rakovinou, kterou na-
psal pár měsíců před smrtí jako 
rozloučení se životem...            hk
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Ztráty a nálezy – kde hledat ztracené, kam předat nalezené
Našli jste na ulici mobil, ho-
dinky nebo zapomenutou tašku  
a nevíte, co s tím? Ztratili jste 
klíče nebo řetízek a nevíte, kde 
se zeptat?
Podle občanského zákoníku si 
nálezce ztracenou věc nesmí 
přivlastnit, ale – dá-li se zjis-
tit totožnost majitele – vrátit ji 
vlastníkovi. V případě, že není 
jasné, komu předmět patří, ode-
vzdá jej nálezce na obecním či 
městském úřadě v obci, na je-
jímž území ho našel. To zname-
ná, že najdete-li nějakou věc tře-
ba v Chudobíně, přinesete ji na 
městský úřad v Litovli. Předmět 
nalezený v Sobáčově zanesete 
zase do Mladče. (Pokud ovšem 
nález učiníte ve veřejné budově, 

třeba ve škole nebo divadle, pří-
padně ve veřejném dopravním 
prostředku, odevzdejte věc pro-
vozovateli těchto zařízení.)
V praxi to znamená, že veškeré 
odevzdané předměty nalezené 
v katastru Litovle shromažďuje 
podatelna městského úřadu. Po 
roce je může úřad či nálezce za-
čít používat, po třech letech za-
niká nárok původního vlastníka 
na předmět.
Seznam nálezů je zveřejněn na 
úřední desce. Majitel by měl 
prokázat jejich vlastnictví (např. 
záručním listem). V současnosti 
čeká na svého majitele například 
několik jízdních kol.
Evidenci a úschovu ztrát a nále-
zů zajišťují pracovnice podatel-

ny městského úřadu na radnici. 
Informace vám podají na tel. 
585 153 110 nebo osobně. 
V případě, že naleznete opuště-

né zvíře, kontaktujte Městskou 
policii na tel. 585 341 568, 602 
133 721 nebo 724 179 128.

red.

Poznáváte v některém z předmětů svůj majetek? 

Javoříčko – obnovená vzpomínka po 70 letech, pokračování ze strany 1
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Vyneseno z radnice

11. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 23. dubna 2015
 rm doporučila zastupitelstvu 
města na 7. zasedání (21. 5.) pro-
jednat a schválit postup rekon-
strukcí komunikací a chodníků  
v centru města. Současně doporu-
čila v roce 2015 zahájit projektové 
práce a vyčlenit na ně finanční 
prostředky z rozpočtových změn  
v roce 2015 a v rozpočtu 2016. 
rekonstrukční práce mají být roz-
děleny na tyto etapy: i. etapa: část 
a) Havlíčkova ulice (východní část)  
+ Poděbradova ulice, část b) 
Jungmannova ulice (jižní část)  
+ Husova ulice (část u náměstí); 
ii. etapa: revoluční a Vlašímova 
ulice – oprava chodníků; iii. etapa: 
Komenského ulice a Boskovicova 
ulice – oprava chodníků; iV. etapa: 
náměstí Svobody před knihovnou – 
úprava plochy (výměna povrchu); 
V. etapa: výjezd z centra města  
– východ – výměna povrchu vozov-
ky a doplnění chodníku. Předpoklá-
dané náklady na projekční přípravu 
jsou odhadnuty na 700 000 Kč. 
 rm přijala nabídku přehlídky 
vozidel rower dne 6. června na ná-
městí Přemysla otakara v prostoru 
u morového sloupu. 

6. zasedání Zastupitelstva města 
Litovel, konané 23. dubna 2015
 ZmL schválilo poskytnutí dotace  
z rozpočtu města ve výši 500 tisíc Kč 
na účast družstva mužů oddílu há-
zené v extraligové soutěži ČSH v roce 
2015 a poskytnutí dotace ve výši 330 
tisíc Kč na zajištění sportovní činnosti 
TJ Vodní sporty Litovel v roce 2015.

12. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 7. května 2015
 Protože stávající most na Pavlínce 
vykazuje dle zpracovaných revizí 
dlouhodobě závady, byla příprava na 
jeho rekonstrukci zařazena a násled-
ně schválena ZmL v rozpočtu 2015. 
nyní se připravuje výběrové řízení na 
projekční přípravu stavby. 

výběr redakce

Stíny Litovelska

Městská televize
Premiéra st   10. 6. v 18.45 hod.
 st   24. 6. v 18.45 hod.
repríza denně v 6.45, 11.00,
 18.45 a 23.00 hodin
on-line: infokanal.litovel.eu
Jednotlivé příspěvky místní videokroniky, 
resp. od ledna 2015 celá vysílání, jsou volně 
ke stažení na webu města (viz odkaz výše) 
a nově i přímo na YouTube po zadání ka-
nálu Litovel.eu, který je přístupný i na 
všech tzv. chytrých, tj. SmarT televizorech. 
Připomínky, nápady, ale i věcnou kritiku 
týkající se vysílání můžete volat nonstop na 
záznamník 581 003 467. informace o kul-
turních, sportovních i jiných nekomerčních 
akcích, které chcete bezplatně zveřejnit ve 
čteném zpravodajství, sdělte telefonicky 
či písemně na měÚ Litovel tel. č. 585 153 
250 (ing. J. Hlavinka), e-mail hlavinka@
mestolitovel.cz nebo infotv@centrum.cz,  
nejpozději týden před uvedením premiéry.

 V době mezi 1. a 5. 5. si neznámý 
filuta vyhlédl a bez ptaní „vypůjčil“ 
klanicový návěs, který byl volně od-
stavený v Litovli na Uničovské ulici, 
a asi teď bude potřebovat několik 
brigádníků na nakládku dřeva.
 První máj – lásky čas. Toho dne 
dopoledne se však řidič náklaďáku 
odvážil jet po Žerotínově ulici v Li-
tovli s 1,67 promile alkoholu v krvi, 
a tak to nemuselo v tento pěkný 
májový den dobře dopadnout.
 Zcela jistě žákovskou knížkou se 
inspirovala zatím neznámá žena, 
když si 5. 5. 2015 v 5.05 hodin na-
tankovala u benzinky v Litovli ben-
zín za 1 000 Kč a v klidu bez placení 
odjela.
 Turistickou výpravu podnikl 7. 5. 
neznámý poberta do zahrádkářské 
kolonie na Zahradní ulici v Litovli. 
Dal si práci s rozpletením plotu  
a z jedné vytipované chatky odcizil 
elektrocentrálu.
 Pravděpodobně při „úpravě 
zevnějšku“ poškodil 8. 5. nějaký 
metrosexuál pravé zpětné zrcátko 
na vozidle zaparkovaném na Staro-
městském náměstí v Litovli.

Policie ČR

Buduje se chodník na Pavlínce
Ve druhé polovině května byly  
zahájeny stavební práce na vy-
budování chodníku pro pěší 
na ulici Pavlínka. Důvodem 
výstavby je malá šířka této ko-
munikace a velký pohyb chodců 
a vozidel (cca 1 000 aut denně), 
kvůli čemuž dochází velmi čas-
to k nebezpečným situacím při 
vzájemném vyhýbání se těchto 
účastníků silničního provozu. 
Proto bude od mostu až po 
křižovatku k lesnímu závodu 
vybudován chodník ze zámko-
vé dlažby v šířce 2,1 m, který 
umožní bezpečný pohyb chod-

ců v této lokalitě. 
Po dobu výstavby bude na ko-
munikaci stanovena částečná 
uzavírka (zúžení do jednoho 
jízdního pruhu) a bude zde pro-
bíhat pohyb stavebních strojů. 
Proto žádáme účastníky provo-
zu, aby dbali zvýšené opatrnosti 
při pohybu v této ulici. Staveb-
ní práce bude provádět firma 
Oračko z Hněvotína, která 
předložila nejnižší nabídkovou 
cenu.
Chodník by měl být dokončen 
do konce července.

Martin Kopečný, MHaSI

Zákaz podomního prodeje
Od 1. června 2015 platí na území 
města Litovel zákaz podomního 
a pochůzkového prodeje. Stano-
vuje to nové nařízení města Li-
tovel, které schválila Rada města 
Litovel dne 23. dubna 2015 jako 
nařízení č. 1/2015, Tržní řád. 
Podomním a pochůzkovým 
prodejem se pro účely tohoto 
nařízení rozumí všechny formy 
prodeje zboží a poskytování slu-
žeb bez předchozí objednávky, 
případně i pouhá nabídka zbo-

ží či služeb, které jsou prodejci 
provozovány obchůzkou jed-
notlivých bytů, domů, objektů 
sloužících k rekreaci či veřejně 
přístupných míst. 
Povolen je pouze pochůzkový 
prodej ve sportovních zaříze-
ních, koupalištích, bazénech  
a v místě a čase konání kultur-
ních, společenských a sportov-
ních akcí, a také prodej květin.

Dita Štefánková

Sledujte květinovou výzdobu
Letní sezóna s sebou přinese 
rozkvetlé balkóny, okna, terasy. 
Také díky nim je naše město ve-
selejší a hezčí. 
Možná jste i vy úspěšnými pěsti-
teli. Možná máte šikovného sou-
seda nebo se vám líbí výzdoba  
v ulici, kterou procházíte. V tom 
případě vás vyzýváme – pořiďte 
kvalitní fotografii a pošlete ji na 
adresu redakce litovelskenovi-
ny@mestolitovel.cz. Ke snímku 

uveďte název ulice nebo místní 
části, v níž byl pořízen, a datum 
pořízení. Druhou možností je 
nás na pěknou květinovou vý-
zdobu upozornit a my si ji při-
jdeme vyfotit. Důležité je, aby 
byla dobře viditelná z ulice.
Fotografie pořizujte a posílejte 
od června do konce srpna. Ty 
nejhezčí budou uveřejněny v Li-
tovelských novinách a na webu 
města.                                          hk
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NATUROPATICKÁ PORADNA
Uničov, Dr. Beneše 86

 iris analýza (analýza duhovky oka)
 darkfield analýza
 biometrické měření
 zdravotní a výživové poradenství

Mgr. Renata Krutilová
tel. 737 412 461

www.diagnostika-zdravi.cz

inZErCE

Platí při jízdě přes náměstí přednost zprava?
Tak tuto otázku mi jako dlou-
holetému učiteli autoškoly 
klade mnoho místních i přes-
polních řidičů s tím, že slyšeli 
od někoho, že ano, od jiného, 
že ne. A že by chtěli slyšet můj 
názor na to, jaká pravidla tam 
platí, když na náměstí značky 
upravující přednost nejsou.

Pro argumentaci, zda přednost 
zprava ano, či ne, je třeba na-
hlédnout do zákonů 361/2000 
Sb. a 13/1997 Sb. a v prvé řadě 
do katastrální mapy náměstí  
a přilehlých ulic.
Z katastrální mapy se dá vyčíst, 
že celá plocha náměstí má způ-
sob využití jako komunikace  
a stejně tak jsou jako komuni-
kace vedeny všechny ulice ve-
doucí na náměstí a z náměstí. 
Z toho se dá odvodit, že pokud 
pojedeme po obvodu náměstí 
proti směru hodinových ručiček 
dokola, tak přednost zprava dá-
váme při jízdě kolem morového 
sloupu z ulic Poděbradovy, Hu-
sovy a Šafaříkovy. 
Při další jízdě je zprava ulice 
Masarykova. Tady a při průjez-
du přes náměstí rovně z ulice 
Masarykovy do ulice 1. máje je 
to s pravidly komplikovanější. 
Cituji část §11 odst. 3 zákona 
13/1997 Sb., který pojednává  
o silničním pozemku: „Na ná-
městích a podobných prostran-
stvích je šířkou průjezdního 
úseku šířka pruhu odlišeného 

od okolního povrchu druhem 
nebo materiálem vozovky nebo 
plochými rigoly.“  Vzhledem  
k tomu, že při jízdě přes náměs-
tí z Masarykovy ulice rovně je 
po pravé i levé straně přibližně 
dvoumetrový pás z „kočičích 
hlav“, což je odlišný druh dlaž-
by, než je pruh probíhající přes 
náměstí, dá se tvrdit dle znění  
§ 11 odst. 3 zákona 13/1997 Sb., 
že rovně přes náměstí jde o prů-
jezdný pruh a neplatí zde před-
nost zprava. Vozidla jedoucí  
v průjezdném pruhu mají před-
nost. Navíc při pohledu vpravo 
u Langova domu zahlédneme 
pěknou novou značku s vel-
kým P na modrém podkladu 
– parkoviště. Tato část náměstí 
k České pojišťovně není dále 
průjezdná a používá se jen jako 
parkoviště. Pokud připustíme, 
že parkoviště je zpravidla místo 
ležící mimo komunikaci, potom 
vozidla vyjíždějící z parkoviště 
by měla dát přednost vozidlům 
jedoucím v průjezdném pruhu 
(§ 23 zákona 361/2000 Sb.).
Další místo možného střetu je 
při „křížení“ vozidel jedoucích 
v průjezdném pruhu a vozi-
del jedoucích kolem cukrárny  
a Komerční banky. § 22 zákona 
361/2000 Sb. zjednodušeně říká 
v odst. 1 a 2, že přednost zprava 
platí na neoznačené křižovatce.  
§ 2 odst. w téhož zákona říká, 
že křižovatka je místo, kde se 
pozemní komunikace protínají 

nebo spojují. A v tomto místě 
jsme stále na stejném náměstí 
a žádná křižovatka v katastrál-
ní mapě zaznačena není, takže  
o křižovatku nejde. Platí tedy 
opět pravidlo o průjezdném 
pruhu.

Vím, že dopravní řešení průjez-
du přes náměstí Přemysla Ota-
kara není ideální. Je to jediné 
místo na trase od pošty po ko-
nec Litovle, kde přednost v jízdě 
není řešena pomocí dopravních 
značek. Předložil jsem vám ar-
gumenty opřené o konkrétní 
paragrafy. Přesto připouštím, že 
někdo může mít názor opačný 
a bude tvrdit, že zde přednost 
zprava platí. Měl by to doložit 
patřičnými argumenty. 
Argumentační pře je dle mého 
názoru zcela zbytečná, pokud se 
průjezd přes náměstí osadí do-
pravními značkami. Tím by se 
ukončila právní nejistota, která 
v tomto místě existuje. Návrh 
na řešení jsem na patřičná místa 
podal.
A na závěr jeden poznatek. Cyk-
listé při jízdě přes náměstí žád-
nou přednost zprava neřeší. Jez-
dí tak, jak se jezdí už desítky let, 
tedy „rovně přes náměstí mám 
přednost“. Než tato dopravní 
situace bude jednoznačně doře-
šena, prosím o vzájemnou ohle-
duplnost. Přeji vám bezpečný 
návrat domů.

Jaroslav Skála

Další výrobky mají značku Haná regionální produkt
Na dubnovém jednání certifi-
kační komise bylo rozhodnuto 
o přidělení certifikátů Haná re-
gionální produkt dalším výrob-
kům. Jsou to kovářské výrobky 
Ondřeje Malínka z Olomou-
ce, kvasové a celozrnné pečivo 
Luďka Bečici, kávové zrno, které 
vyrábí žáci Středního odborné-
ho učiliště Litovel, Troubelické 
maso z vlastních chovů od spo-
lečnosti Tagros, Báťkovy bylin-
kové sirupy, Moštěnický sirup a 
pivo Kosíř. 
Kromě řemesel a regionálních 
pochoutek certifikační komise 
přidělila certifikát i novým služ-
bám, které sídlí na litovelském 
náměstí – Regio kávárna Ječmí-
nek a Café restaurant Záložna. 
Regionální značka garantu-
je zákazníkům původ výrob-
ku z Hané, kvalitu, originalitu  
a vazbu na toto území, a záro-
veň slouží ke zviditelnění místní 
produkce. 

Komise rovněž rozhoduje  
o obnovení certifikátů výrobců, 
jimž platnost značky „vyprše-
la“. O toto obnovení požádalo 
dvacet dva stávajících výrobců. 
Mezi nimi: Zbyněk Poštulka  
s proslavenými Tvarůžkovými 
moučníky z Loštic, Hana Ku-
želová z Křelova, která peče bíle 
zdobený dekorativní perník, 
Ondřej Špunda z mezické mo-
štárny s oblíbenými přírodními 
ovocnými mošty, Miluše Hla-
vinková z Litovle, která vyrábí 
užitkovou keramiku, Petr Bárta 
z Bouzova se svými dřevěnými 
šperky, Miloslava Vlková z Pří-
kaz s tkanými výrobky, Jan Vlk 
z Příkaz, který nabízí kovářské 
výrobky, Jiří Tomanec z Měro-
tína s originálními bronzovými 
šperky, Mgr. Jarmila Podhorná z 
firmy Naděje, která nabízí bylin-
né tinktury a výluhy z pupenů, 
Alois Slepánek z Brodku u Ko-
nice s kartáčnickými výrobky, 

Věra Doležalová z Horky nad 
Moravou, která zdobí hanácké 
kraslice, Ivana Bělařová z Čech 
u Přerova se svými keramic-
kými výrobky, Zdeněk Grňa  
z Dřevohostic, který peče sva-
tební koláčky, Eva Luljaková  
z Dřevohostic s medovým zdo-
beným perníkem, Marta Nevrlá 
z Čelechovic na Hané se šperky 
a korálky z vinutých perel, Drů-
bežárna Holešov s tatarskou 
omáčkou a pochoutkovou ma-
jonézou, Radmila Červinková  
z Říkovic s tinkturami a siru-
py, Renáta Janošová z Přílep  
s kabelkami a taškami Jolanetta, 
Kateřina Majerová z Němčic 
nad Hanou, která šije originál-
ní oděvy s ručním autorským 
potiskem, Mohelnická země-
dělská, a. s., která pěstuje ovoce  
z Úsovska, a společnost Tagros 
z Troubelic s masnými výrobky. 

  Julie Zendulková
MAS Moravská cesta

Pozvánky
NA SPARTAN RACE DO LITOVLE
so 6. 6. v 9 hod., Loděnice

Spartan race je přední světový vytr-
valostní překážkový závod, ve kterém 
závodníci zdolávají náročný terén 
plný přírodních překážek a bláta. na 
250 závodníků od 15 třeba až do 99 
let bude překonávat trasy různé úrov-
ně. Ta nejkratší má 5 km a je na ní 15 
překážek.

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
so 13. 6., zámek Náměšť na Hané

formou divadla budou návštěvníkům  
na zámku a v jeho zahradách předve-
deny známé pohádky.

NA MYSLIVECKÝ DEN DO CHOŘELIC
so 20. 6. ve 13 hod., 
areál hasičské zbrojnice v Chořelicích

myslivecké sdružení Unčovice pořádá 
myslivecký dětský den spojený s let-
ním karnevalem.

DO POHÁDKOVÉHO LESA
so 27. 6. ve 12 hod., 
sokolské hřiště v Řimicích

na 21. ročníku pochodu pohádkovým 
lesem se rodiče s dětmi opět projdou 
po trasách Litovelského Pomoraví, 
kde na ně bude čekat nespočet po-
hádkových bytostí.

NA KONCERT JAHELKY A PALEČKA 
ne 28. 6. v 15 hod., 
arboretum Bílá Lhota

Poslední červnovou neděli proběhne 
v areálu arboreta dvojkoncert oblí-
beného písničkáře ivo Jahelky, který 
vtipným způsobem zpracovává do 
písní své postřehy ze soudní síně,  
a folkového muzikanta miroslava Pa-
lečka.



V rozhovoru s radními města 
vystřídal v červnu Davida Ba-
roně Ing. Martin Pavlík.

V radě města máte na starost 
podnikatelskou sféru. Co to 
obnáší?
Jednání s podnikateli zatím fun-
guje tak, že vedení města pár-
krát za rok uspořádá setkání, na 
kterém by měly obě strany vzá-
jemně řešit problémy a společ-
ná témata. Protože jsem v radě 
nový, zúčastnil jsem se zatím 
jednoho takového setkání. Z 35 
pozvaných podnikatelů přišla 
asi polovina. Takže je chceme 
znovu oslovit.
S podnikateli je to na delší jed-
nání. Nikdo neřekne hned na-
poprvé, co by chtěl. Navíc se 
chtějí scházet spíš spolu než  
s městem.

Čím to je?
Možná tím, že od města ne-
dostávají informace, které by 
potřebovali. A jenom někam 
informace dávat, ale žádné za to 
nedostat, je pro ně zbytečné.

Přemýšlíte, jak situaci zlepšit?
V první řadě by se mělo ote-
vřít město podnikatelům, pak 
se možná otevřou i oni. Já spíš 
než hromadná setkání preferuji 
setkat se s každým individuálně 
a v jeho podniku, kde se cítí líp. 
Na oficiálním setkání je uzavře-
nější atmosféra, kde se nikdo 
tak neotevře.

Mluvívá se o monopolu někte-
rých firem při zadávání veřej-
ných zakázek...
Chtěli bychom zveřejňovat 
všechny smlouvy, aby to bylo 
i pro veřejnost průhlednější. 
Udělat registr smluv, aby kaž-
dý věděl, jaké smlouvy existují  
a dokdy jsou platné.
S městem spolupracuje firma, 
která pro něj na základě jeho 
požadavků dělá výběrová říze-
ní. Ta poptá několik subjektů. 
Výzva se samozřejmě zveřejní 
i na portálu a může se přihlásit 
kdokoli jiný. Firma pak porovná 
nabídky, určí výherce. Jednou 
z priorit je samozřejmě cena, 
uchazeči však musí splnit i další 
kritéria – požadovaná kvalifi-
kace, schopnost splnit termín... 
Své doporučení pak firma před-
kládá městu k projednání.

Všechna výběrová řízení tedy 
pro město provádí externí fir-
ma?

Bavíme se o velkých zakázkách 
nad 200 tisíc. Výběrová řízení 
na zakázky do této částky dělají 
vedoucí odborů sami. My by-
chom tuto hranici chtěli snížit, 
třeba na 50 tisíc.

Když odhlédneme od podni-
kání a veřejných zakázek, jaké 
jsou priority současného vede-
ní města?
V současné době se připravuje 
projekt stěhování úřadu z Hav- 
líčkovy ulice do budovy na ná-
městí, oprava komunikací po 
budování kanalizace v místních 
částech. Přes léto se bude bu-
dovat chodník na Pavlínce. Na 
příští rok se chystají přípravné 
práce pro rekonstrukci sídliště. 
To ale v letošním rozpočtu ještě 
zahrnuto není. 
Taky začínáme pracovat na 
protipovodňových opatřeních 
– jednáním o výkupu pozem-
ků. To je ale otázka tak 4–5 let. 
Majitelů pozemků je mnoho  
a každý má jiné představy – ně-
kdo chce prodat celý pozemek, 
nejen kousek, jiný chce příliš 
mnoho peněz...

Uplynulo půl roku od voleb, 
jaké jsou reakce voličů na nové 
vedení?
Hodně lidí říká, že mysleli, že se 
něco změní, a když se to nedě-
je, mají pocit, že jsme splynuli 
s davem a nic neděláme. Jenže  
v radě je pět politických stran, 
každá má svůj názor. I proto 
všechno trvá. Jde to pomaleji, 
než jsem předpokládal.           

  hk

informaCE / 5 

Rozhovor s Martinem Pavlíkem
nejen o spolupráci města s podnikateli

Ing. Martin Pavlík

 37 let
 Pracuje jako vedoucí montáží ve 
firmě Hopax, která se zabývá výro-
bou ocelových konstrukcí.
 V loňském roce poprvé kandido-
val v komunálních volbách, a to za 
hnutí ano 2011.

Stáže ve firmách jako šance
pro studenty i nezaměstnané
Příležitost, jak zvýšit uplatni-
telnost na trhu práce, získat 
nové kontakty či rovnou za-
městnání, nabízí aktuálně re-
alizované projekty Stáže pro 
mladé zájemce o zaměstnání 2 
a Stáže ve firmách – vzdělávání 
praxí 2, které zprostředková-
vají stáže u soukromých firem 
působících na českém trhu. 
Poskytovatelům stáže jsou po 
ukončení propláceny předem 
stanovené náklady!

Jak stáže fungují
Prostřednictvím stáží, které 
trvají v průměru dva až čtyři 
měsíce, má zaměstnavatel mož-
nost vyzkoušet si potenciálního 
zaměstnance, a pokud se stážis- 
ta osvědčí, může s ním firma 
po skončení stáže navázat další 
spolupráci. Poskytovateli jsou za 
realizaci stáže hrazeny náklady 
zahrnující práci mentora, nákla-
dy spojené s administrací stáže, 
opotřebení majetku a podobně.
V nabídce stáží naleznete desít-
ky oborů, výběr je tedy opravdu 
široký. Stážovat lze například 
pozice sociálního pracovníka, 
specialisty marketingu, účetní, 
zahradníka nebo kadeřnice, ale 
i veterinárního lékaře či sou-
stružníka kovů.

Stáže pro mladé
Studentům posledních a před-
posledních ročníků je určen 
projekt Stáže pro mladé 2, kde 
si zájemci vybírají stáže dle za-
měření svého studia. Za každou 
odstážovanou hodinu získá-
vá stážista finanční příspěvek  

a v rámci každé stáže absolvuje 
individuální konzultaci s od-
borným lektorem, který prak-
ticky poradí v oblasti kariérního 
rozvoje. 
Informace o aktuální nabídce 
stáží a pravidlech projektu na-
leznete na www.stazepromlade.
cz.

Stáže ve firmách
Projekt Stáže ve firmách 2 je 
určen nejen pro nezaměstnané 
absolventy a rodiče na nebo po 
rodičovské dovolené, ale také 
například pro osoby nezaměst-
nané déle než tři měsíce a oso-
by starší 40 let. Stáž je dalším 
vzděláváním, stážista tedy nemá 
nárok na mzdu. Nicméně účastí 
v projektu není ovlivněno pobí-
rání podpory v nezaměstnanos-
ti a stážistům je v průběhu stáže 
propláceno stravné, cestovné, 
případně ubytování v místě stá-
že. 
Podrobné informace o fungová-
ní projektu včetně aktuální na-
bídky stáží naleznete na www.
stazevefirmach.cz. 

Kam se obrátit v olomouci
V rámci Olomouckého kra-
je můžete navštívit regionální 
kancelář na adrese Jeremenkova 
42, Olomouc, kde se můžete in-
formovat o možnosti podpořit 
či rozšířit své uplatnění v rámci 
jednoho ze stážových projektů.
Realizátorem obou projektů je 
Fond dalšího vzdělávání, pří-
spěvková organizace Minister-
stva práce a sociálních věcí.

FDV

Vápenka získala Zlatého Permona
Mladečská Vápenka Vitoul 
opakovaně zvítězila v ofici-
álním soutěžním hodnoce-
ní firem s hornickou náplní 
práce. Cenu za bezpečnost  
v hornictví Zlatý Permon ve 
své kategorii převzala za účasti 
hejtmana Olomouckého kraje 
Jiřího Rozbořila od statutární-
ho náměstka Českého báňské-
ho úřadu Martina Štember-
ky v Mladečských jeskyních  
18. května.
„Naše firma obsadila první mís-
to v kategorii hornický subjekt  
s nejvýše 50 zaměstnanci již tři-
krát po sobě, a to za roky 2012, 
2013 a nyní i 2014. Tudíž nám 
symbol ocenění, kamenná so-
cha Zlatého Permona, zůstává 
natrvalo,“ uvedl Ladislav Vitoul.

Všechny organizace, které pro-
vádí těžbu nerostných surovin, 
spadají pod Český báňský úřad 
v Praze. K zajištění konkurence-
schopnosti a s cílem dosáhnout 
co nejlepších výsledků se jejich 
práce každoročně oficiálně vy-
hodnocuje. Podle počtu za-
městnanců jsou podniky rozdě-
leny do pěti kategorií a Báňský 
úřad především posuzuje dodr-
žování bezpečnosti práce, kvali-
tu vyráběných produktů, péči o 
zaměstnance a celkové hledisko 
systému fungování organizace.
Vápenka Vitoul je v současnos-
ti jediná hornická firma v ČR, 
která je stoprocentně v českém 
majetnictví, bez podílu zahra-
ničního kapitálu.

Vápenka Vitoul
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Ze společnosti

Přišli na svět  
v době od ledna do března 
Johnny mirga z Litovle (narozen v září 2014)
matthias milek z Litovle (narozen v prosinci 2014)
David Zapletalík z Litovle
Jakub matěj malý z Březového
Sebastian andrei Kos z Litovle
Jakub Popelář z Litovle
Emílie nedomová z Litovle
Šimon Kopečný z Unčovic
Lukáš Kukula z Litovle
filip Tichý z Litovle
Jakub Demjanovič z Litovle
Kryštof Koloušek z Litovle
Tomáš Venos z Litovle

Byli oddáni
v měsíci květnu
Kateřina Krauszová ze Tří Dvorů a Jakub milar 
z olomouce
Vladimíra Hladíková a ondřej Tomanec z olomouce

Odešli
v době od 21. dubna do 20. května
marie otavová z Kluzova (80 let)
marie Haitmanová z Litovle (70 let)
Vlastimil Štýbnar z Unčovic (90 let)
Josef Prucek z myslechovic (76 let)
Hana absolonová ze Sobáčova (44 let)
mgr. Ladislav Černý z Litovle (53 let)
miroslav Židek z nových Zámků (64 let)
Věra Toegelová z Pňovic (57 let) 
Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Litovel a Hrandop.

Inzerce

Koupíme dům v Litovli a okolí, opravy nevadí.  
Tel. 773 513 220. 
Sháním chatu k odpočinku. Tel. 792 284 168. 
Hledám ke koupi byt. Pokud možno s balkonem.  
Tel. 792 273 285. 

Zprávy ze Seniorklubu Litovel

Ve středu 22. 4. se u autobusu sešlo 52 se-
niorů. Čekal je zájezd po pevnůstkách 
císařsko-královské olomoucké pevnosti  
s průvodcem Ing. Jiřím Hambálkem. Začalo 
se na fortu XVll. v Křelově, následovala Pra-
chárna, oběd na Svatém Kopečku a končilo 
se návštěvou pevnůstky v Radíkově. Olo-
mouc se během několika staletí stala nejmo-
hutnější pevností v Evropě. Na fortu XVll. 
je muzeum s expozicí militárií. Prachárna 
sloužila k uložení střelného prachu v pytlích 
po 112 kg, které byly pro větší bezpečnost 
uloženy do sudů. Fort Radíkov je unikátní 
tím, že měl jako jediný dělostřelecké bate-
rie s dostřelem až 7 km. V poledne nás če-
kal vynikající oběd v restauraci U Macků na 

Svatém Kopečku. Počasí 
nám přálo a průvodce 
povídal o historii velice 
poutavě.  
Ve spolupráci na 120. vý-
ročí založení ZŠ Jungma-
nnova v Litovli pomohly 
při průběhu akce členky 
seniorklubu M. Faltusová 
a V. Farníková.
Beseda s vedením KČT 
TJ Tatran Litovel proběh-
la 13. 5. v Malém sále Zá-
ložny. Za turisty hovořil 
vedoucí Ing. Zdeněk Šiš-
ma, doplňovaly ho paní 

Gruntová a Kaštilová. Zaujala nás historie, 
dálkové pochody, výlety u nás i v cizině, 
značení tras a filmy z cest. Švýcarské Alpy 
byly překrásné. V sobotu 6. 6. pořádají tu-
risté se ZŠ Jungmannova v Litovli 16. ročník 
pochodu Toulky Litovelským Pomoravím. 
Všechny nás zvou. Škoda, že slunečný den 
způsobil malou účast, přišlo jen 26 seniorů.
 
Ve středu 10. 6. nás čeká výlet do Náměště 
nad Oslavou a Ivančic. O další plánované 
činnosti se dočtete v příštích LN.
Důležitý údaj: Úřední hodiny pro seniory 
jsou v bývalé jídelně DPS vždy v pátek od  
9 do 10 hodin.                                            

    fm

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  

Nově otevřená geodetická kancelář v Litovli
Revize el. zařízení NN a hromosvodů

po, st 8–15    út, čt, pá dle tel. domluvy
Kysucká 345/15  784 01 Litovel

mobil: 777 276 746  e-mail: info@geodezielitovel.cz 
www.geodezielitovel.cz

Z pověření Mi-
nisterstva kul-
tury vyhlašuje 
Středisko kul-
turních služeb, 
Městské mu-
zeum a galerie 
ve Svitavách 
k a ž d o r o č n ě 
Národní sou-
těž a výstavu 
amatérské fo-
tografie. Spolu-
pořadeteli jsou 
NIPOS-ARTA-
MA, Společnost 
přátel fotogra-
fie a Svaz čes-
kých fotografů. 
Jaroslav Petráš je 
jedním z členů litovelského fotoklubu, kte-
rý tuto prestižní fotografickou soutěž pra-
videlně obesílá svými nejlepšími pracemi. 
Vedle různých výstavních činností a účastí  
v mnoha dalších, většinou regionálních fo-
tosoutěžích jde o jakési celoroční vyvrcho-
lení v oblasti amatérské fotografie v celore-
publikovém měřítku. 
16. května proběhlo ve Svitavách slavnost-
ní vyhodnocení letošního 35. ročníku, na 
kterém se sešlo 1 614 snímků od 253 autorů  
a 22 kolektivů. V tak početné konkurenci se 
však litovelští opět neztratili. I letos, podob-

ně jako v minulých letech, nejvíce zabodo-
val Jarda Petráš. Se svými snímky z neckiády  
v Sobáčově získal čestné uznání. Podobně 
Jarda uspěl i v letech 2009 a 2011, kdy získal 
ocenění ředitele NIPOS-ARTAMA Praha  
a cenu FOMA, s. r. o., Hradec Králové. Je 
vidět, že Jarda umí a klasická černobílá foto-
grafie je mu vlastní. Gratulujeme a přejeme 
nadále dobré světlo.
Výstava vybraných fotografií ve Svitavách 
probíhá do 6. června. Poté budou následovat 
reprízy v Praze, Turnově, Plasích a Levicích. 

Ing. Petr Dolinský

Úspěch člena fotoklubu Jaroslava Petráše

Jaroslav Petráš: Něco o gravitaci



Úvodem bych rád poděkoval pozorným 
a aktivním čtenářům příspěvku v květ-
nových Litovelských novinách, kteří ne-
váhali oslovit redakci LN a sdělit svoji 
vzpomínku na některé oběti uvedené  
v článku. Pomůže to získat obraz o konkrét-
ních osudech lidí. Vzpomínka na konec 
války od pana Lubomíra Šika (uveřejněná  
v Olomouckém deníku 6. května 2015  
a také na webu města www.litovel.eu) nám 
také přiblížila tehdejší dění na Litovelsku.

Památník ve Třech Dvorech
Květnové dny jsme prožili ve znamení  
70. výročí osvobození naší vlasti, vzpomín-
kových pietních akcí, rekonstrukcí osvo-
bození měst, a tak i my v Litovli (včetně 
integrovaných obcí) ještě jednou uctěme 
památku na naše občany, kteří se z 2. světo-
vé války nevrátili nebo podlehli následkům 
útrap a zranění krátce po osvobození. 
V důsledku nekritického převzetí informací 
se stalo, že v květnových LN došlo ke zko-
molení některých jmen. Na pamětní desce 
je uveden Leo Gach (ne Cach) a v Osvětimi 
zahynul Jaromír Tomandl (ne Jaroslav). Za 
chyby se omlouváme.
I v integrovaných obcích máme památníky 

druhé světové 
války. Příkla-
dem mohou 
být Tři Dvory. 
Pomníček blíz-
ko restaurace  
a hasičské zbroj-
nice připomíná 
osud Jaromí-
ra Tomandla 
(jeho fotografie 
bude brzy opět 
na svém mís-
tě) a poručíka 
letectva Edu-
arda Blaháčka, 
který padl při 
bitvě o Londýn. 
Pohřben je na 
vojenském hřbi-
tově Brookwood  
u Londýna. 

oběti z řad absolventů gymnázia
Mezi oběti, které prožily alespoň část své-
ho života v Litovli a na Litovelsku, můžeme 
počítat studenty a absolventy zemského re-
álného gymnasia (dnešního Gymnázia Jana 
Opletala). Ve 46. výroční zprávě Opletalo-
va státního reálného gymnasia v Litovli za 
školní rok 1946–47 píše Karel Sedlák článek 
Naše oběti. V závorce za jménem zazname-
náváme rok maturity. 
Kromě osob uvedených v městské kronice  
a na pamětních deskách na litovelské radni-
ci jsou zde uvedeni Alois Čikl (1921, zastře-
len v Praze 7. 3. 1945), Břetislav Eliáš (1931, 
padl u Dunkerque 6. 3. 1945), Jan Kocvrlich 
(1929, tragická smrt při náletu v Kuřimi 25. 
8. 1944), Karel Kouřil (1934, umírá na ná-
sledky útrap v koncentračním táboře Orani-
enburg 22. 6. 1940), Ladislav Lakomý (1936, 
umírá zásahem elektrickým proudem v 
koncentračním táboře Mauthausen 13. 7. 
1942), Jan Opletal (1934, umírá na následky 
postřelení členem gestapa při demonstraci  
v Praze 11. 11. 1939), Milan Pecina (student, 
který spolu s otcem Janem Pecinou byl obě-
tí javoříčské tragédie 5. 5. 1945), Vojtěch 
Ryšavý (1918, umírá vysílením v Osvětimi  
28. 9. 1941), Zdeněk Ryšavý (1941, umírá  
v Ráječku na následky postřelení při osvo-
bozovacích bojích 9. 5. 1945), Otakar Schie-
deck (nematuroval, v roce 1919 opustil 
litovelské gymnázium, trest smrti za odbo-
jovou činnost vykonán 8. 2. 1943 v Berlíně 
Plötzensee), Dušan Sova (1940, popraven  
v Praze na Pankráci 14. listopadu 1944), 
Antonín Šašek (1928, zastřelen v koncen-
tračním táboře Mauthausen 15. 12. 1941), 
Jaroslav Šašek (nematuroval, v roce 1931 
opustil litovelské gymnázium, mučení pod-
lehl v koncentračním táboře Mauthausen 
8. 11. 1941), Zdeněk Šimek (1942, zemřel 
po osvobozovacích bojích v Dolních Stu-
dénkách po amputaci nohy 13. 5. 1945)  
a Kurt Wolf (1935, padl v boji u Sokolova  
9. 3. 1943).

Mortui vivunt in memoriam vivorum  
– mrtví žijí ve vzpomínkách živých. Nezbý-
vá než vyjádřit víru, že budeme nadále žít 
spokojeně a v míru.                                  RoN
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Minule jsem ti vyprávěla o svém pradědovi  
z matčiny strany Metoději Coufalovi z Vísky, jehož 
rodovou linii jsem se rozhodla sledovat. To málo, 
co jsem o něm věděla, jsem ti řekla. S hledáním 
dalších informací už potřebuju poradit.

V tom případě je potřeba vědět alespoň datum 
narození pradědy, když ne přesně, tak přibližně. 

Datum narození pradědy sice neznám, ale ba-
bička – jeho třetí dítě – se narodila na začátku  
20. let. Takže odhaduju, že se narodil v 90. nebo  
i 80. letech 19. století.

Pokud víš, že pocházel z Vísky, není nic jed-
noduššího než vyhledat odpovídající matriční 
knihu této vsi. a nemusíš kvůli tomu dokonce 
nikam jezdit ani chodit, pokud máš tedy mož-
nost připojení k internetu. matriční knihy jsou 
součástí sbírek zemských archivů. V tvém přípa-
dě je to Zemský archiv v opavě, který má svoji 
pobočku v olomouci. V dnešní době jsou už ale 
matriky digitalizované a přístupné na stránkách 
archivu www.archives.cz. Tady je potřeba začít. 
(Ten, kdo hledá na jižní moravě, využije data-
bázi moravského zemského archivu v Brně na 
adrese actapublica.eu. V Čechách jsou matriky 
uloženy v oblastních archivech v Litoměřicích, 
Plzni, Třeboni, Zámrsku a taky v Praze.) Databáze 
tě navede, jak postupovat. Knihy jsou tady celé  
a ty jen otáčíš stránky. Je dobré se zorientovat, 
zda má kniha rejstřík, tzv. index. Ten ti usnadní 
práci při hledání konkrétního příjmení.

Tak jsem si našla stránky Zemského archivu v Opa-
vě. Klikla jsem na ikonu Digitální archiv, potom 
na Matriky a objevilo se mi Archivní vademecum. 
Je tady specifický filtr, kam stačí zadat pár údajů 
a pak se mi, jak předpokládám, objeví odkaz na 
konkrétní matriku. Zadala jsem, že chci hledat 
v matrice narození, zvolila jsem časový rozsah 
1870–1910, ale pak jsem trochu ztroskotala. Vís-
ka přece nemá kostel a já vlastně nevím, do jaké 
farnosti patří. Co mám dělat?

ano, matriky jsou v databázi opravdu vedeny 
podle farností, do kterých dané vsi spadaly.  máš  
dvě možnosti. Buď vyplníš specifický filtr jen 
částečně a název hledané vsi napíšeš rovnou do 
vyhledávacího řádku. objeví se ti přímo matri-
ky, v jejichž popisu se vyskytuje název hledané 
vsi.  nebo se pokusíš zjistit, do které farnosti ves 
patřila. Pro tyto účely se dají využít např. místo-
pisné rejstříky. Stěžejní pomůckou je Catalogus 
venerabilis cleri archidioecesis olomoucensis 
neboli Katalog kněžstva olomoucké arcidiecéze. 
Ve svazku z roku 1949 najdeš stav farností k to-
muto datu. Tento katalog byl použit i pro tvorbu 
databáze digitalizovaných matrik.

Tak mi stačilo zadat údaje do vyhledávacího for-
muláře. Zdá se, že Víska patří do farnosti Chudobín.

Helena Kaštilová & ivana Kubíčková 

Rodopis (2)Oběti druhé světové války z Litovle

 

kompletní servis autoskel 
čištění interiérů, renovace laků  

leštění světlometů 
 

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

inZErCE

Pozvánka
DO LOŠTIC S MUZEJNÍ SPOLEČNOSTÍ
so 27. 6., Loštice

V sobotu 27. června pojedeme navštívit loštické 
muzeum olomouckých tvarůžků a Památník adol-
fa Kašpara. Ve 14 hodin začínáme „tvarůžky“ a po 
skončení se přesouváme do blízkého památníku. 
Doprava je individuální. Účastníkům nahlášeným 
předem v litovelském muzeu nabízíme odvoz auty 
ve 13.30 hodin od litovelského muzea (nahlásit se 
můžete do neděle 21. června).
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Stalo se v Litovli
 15. 6. 1865 se narodil Alois Knaibl. Pocházel 
z Bílska, kde v roce 1892 převzal po smrti otce 
jako nejstarší z 11 sourozenců vedení gruntu.  
V roce 1899 koupil se společníky Přední mlýn na 
olomouckém předměstí v Litovli, kam se z Bílska 
přestěhoval v roce 1910. Jako stoupenec agrár-
ní strany byl čelným funkcionářem rolnických 
spolků a závodů, zejména pivovaru. Po řadu let 
byl odpovědným redaktorem místních novin 
Litovelský kraj. od počátku století byl členem 
obecního zastupitelstva v Litovli. od 31. 5. 1924 
do 31. 8. 1928 byl starostou, pak se vzdal funkce 
a odstěhoval se do olomouce. mezi jeho hlavní 
zájmy patřilo české hasičstvo. Spolupůsobil při 
zakládání hasičského sboru v Bílsku v roce 1897 
a hasičského sboru v Litovli v roce 1911 a pro 
své zásluhy byl jmenován čestným členem obou 
těchto sborů. Zemřel v olomouci 12. 1. 1933.
 4. 6. 1885 se naro-
dil Karel Vaněk. Po 
smrti otce se vyučil 
drogistou. Jeho zájmy 
byly pestré – fotogra-
fování, provozování 
kina či prodej prvních 
gramofonů. měl také 
v Litovli první motocykl značky Puch na petrolej, 
s proutěným přívěsným vozíkem. Karel Vaněk 
byl divadelní ochotník a organizátor divadla, od 
r. 1909 i člen Litovelského pěveckého kvarteta. 
V roce 1912 spolu s malířem Karlem Eckartem 
zahájil v budově střelnice provoz prvního kina  
v Litovli, v r.1922 předali oba podnikatelé kino  
i koncesi Čs. obci legionářské. V roce 1923 otevřel 
první litovelskou mlékárnu v ulici 1. máje a za- 
vedl výrobu tvarůžků, ale v roce 1951 ji komunis-
té znárodnili a zrušili. Karel Vaněk zemřel 14. 8. 
1949.
 Ve dnech 8.–10. 6. 1935 byla slavnostně 
otevřena nová sokolovna, postavená podle 
návrhu brněnského architekta Josefa Dovrtěla 
nákladem přes milion Kč. Základní kámen byl 
položen už roku 1924, ale stavba pro nedosta-
tek finančních prostředků začala až o deset let 
později.
 Co zaznamenala kronika v roce 1965: N. p. 
Papcel – Do hnutí brigád soc. práce je zapojeno 
30 kolektivů s 577 pracujícími. Titul BSP získalo 
16 kolektivů. N. p. Tesla – Závod má patronát nad 
JZD Kozov, kterému opravuje stroje a pomáhá při 
špičkových pracích. Kovomat – V průběhu roku 
byl nedostatek van, etážních kamen, kol, šicích 
strojů a stavebního kování. Ceny se několikrát 
měnily jak nahoru, tak i dolů. Samoobsluha na 
náměstí – objevil se nedostatek masa a uzenin, 
másla i. jakosti a dováženého zboží jako jižního 
ovoce, sardinek aj. Větších stížností nebylo. SPOZ 
– 25. června předána čestná uznání školám za  
vzornou organizaci a nácvik iii. celostátní spar-
takiády.

Lubomír Šik Jarmila Fichtnerová ve svém bludovském muzeu u kočárku, ve kterém se jako malé dítě sama vozila.

Svezte se do dětství v historickém kočárku
Byl hnědý, koženkový, po mých dvou 
předchůdcích lehce rozvrzaný. A pro tohle 
muzeum trochu moc mladý. Můj dětský 
kočárek. Typický zástupce své doby ve víc 
než 150leté historii prvních dopravních 
prostředků člověka. A jaký byl ten váš?

V muzeu kočárků
Pokud vás vozili v exempláři po prababičce, 
mohl vypadat jako zdrobnělina skutečného 
kočáru taženého koňmi. Taková, s jakou 
pózuje císař František Josef na reproduk-
ci staré fotografie. Taková, jaká je k vidění  
v muzeu kočárků v Bludově, které vytvořila 
sběratelka Jarmila Fichtnerová v podkroví 
svého domu. 
„Sbírání kočárků se věnuju už 23 let,“ začí-
ná vyprávění usměvavá paní. „Tehdy jsme 
postavili dům. Velký obývák jsme vybavili 
starožitným nábytkem, ale zbývalo v něm 
ještě spoustu místa. V té době jsem na vý-
stavě uviděla starožitné kočárky a moc se 
mi líbily. Tak jsem se rozhodla tři si do obý-
váku pořídit. Jenže s jídlem roste chuť – a 
tak vždycky, když se mi nějaký kočárek líbil, 
přivezla jsem si ho domů. Dnes už nemám 
kočárky tři, ale je jich sto třináct.“ 
Dřevěný kočárek se záclonkami a porcelá-
novým držadlem, proutěný koš vybavený 
koly, napodobenina automobilu, vozítko 
připomínající rikšu nebo kočárek na ly-
žích...  Zdánlivě prostý předmět, jakým je 
dětský kočárek, prošel různorodým vývo-
jem. První, ozdobné a bohatě dekorované 
kusy, jezdily na vysokých kolech – cesty 
byly prašné. To ještě v době, kdy si je mohli 
dovolit hlavně movitější rodiče. Ti ostatní, 
pokud už nemluvně někam nesli, jej vzali 
do náruče nebo třeba do nůše. To proutěné 
(později pedigové a ještě později bužírkové, 
avšak stále si vzájemně podobné) kočárky 
z předválečné a válečné doby už byly ma-
sovou záležitostí. Tato vozítka svou světlou 
barvou kontrastovala s tmavými kočárky  
z přelomu století (bílá barva se tenkrát ne-
používala kvůli obsahu olova) a korbami 
nízko u země dávala najevo, že prašnost cest 
už byla vyřešena. Nezanedbatelným důvo-

dem pro snížení kočárků byl i fakt, že kov,  
z něhož byla vyrobena konstrukce, byl dra-
hý a také těžký. V době, kdy bylo železo vy-
užíváno pro válečné účely, nahradil jej lehčí 
hliník. Pod vlivem smogu a zplodin, které 
začaly naši zemi zaplavovat ve druhé polo-
vině 20. století, se ale korba zase zvedla od 
země do původní výšky.

Do kočárku panenka
Kočárek bez dítěte je jako housle bez smyč-
ce. Krásný, ale nevyužitý. „V těch dvou oz-
dobných kočárcích z konce 19. století jsem  
kdysi vozila vnučku,“ vzpomíná paní Ficht-
nerová. „Jinak byly kočárky vybavené pe-
řinkami, zavinovačkami, ale prázdné. Proto 
jsem do nich začala dávat panenky. Napo-
sledy jsem je počítala asi před dvěma roky, 
kdy jich bylo kolem tří set. Teď už to bude 
tak o stovku víc.“
I panenky mají svou historii a příběhy. Jsou 
tady hračky s porcelánovou hlavičkou, z ce-
luloidu i vinylu. S malovanýma, skleněnýma 
i mrkacíma očima. Budoárové panenky, 
které dávaly prababičky na ustlanou postel, 
i ruské miminko Serjoža. Je toho tolik... Ne-
zbývá, než vyrazit do Bludova.

nebo do Litovle
Jak kočárků přibývalo, přišel i první impulz 
uspořádat výstavu. První se konaly na Šum-
persku a pak pokračovaly směrem na jih. 
Několik let byla kočárková expozice na zám-
ku v Doudlebech, teď je již třetím rokem  
k vidění na tovačovském zámku. 
A právě odsud se část exponátů přestěhuje 
do Litovle. Výstava prezentující historický 
vývoj kočárků bude zahájena v informač-
ním centru 10. června a potrvá až do konce 
srpna. A pozor! Po jejím skončení se už veš-
keré  exponáty, které byly dosud v zápůjčce, 
vrátí do muzea kočárků v Bludově a nadále 
je bude možné vidět pouze tam.
A pokud jste si právě vzpomněli na starý ko-
čárek (ne mladší než ze 70. let), co překáží 
na půdě, a nechcete si založit vlastní muze-
um, můžete jej věnovat do toho bludovské-
ho. Nebo se jen tak přijít podívat.              hk
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Litovelské ulice

KOSMONAUTŮ
název ulice tvoří slovo řeckého původu kosmo-
naut, které vzniklo složením slov kosmos (ves-
mír) a nautes (námořník). Kosmonaut je výraz, 
který se začal užívat v bývalém Sovětském 
svazu pro člověka, jenž uskutečnil kosmický 
let nebo alespoň absolvoval přípravu na něj. 
Ve stejném významu se začalo v americe pou-
žívat slovo astronaut, také z řeckých slov astron 
(hvězda) a nautes (námořník).

Ulice Kosmonautů je jednou ze tří ulic vzniklých 
výstavbou ve 2. polovině 20. století ve východní 
oblasti města, v části zvané Pavlínka. V minu-
losti se tato čtvrť nazývala U Dolního lesa. na 
návrh rady města byla ulice za účelem oslavy 
sovětských kosmonautů a prvního člověka ve 
vesmíru (Jurij Gagarin, 1961) v r. 1963 pojme-
nována Sovětských kosmonautů. V r. 1990 se 
z pochopitelných důvodů vypustilo přídavné 
jméno a název Kosmonautů zůstal zachován.

Vývoj názvu: součást čtvrti U Dolního lesa  
Sovětských kosmonautů (1963)  Kosmonautů 
(1990)

KOSTELNÍ
název ulice Kostelní je příznačný pro směr, 
kterým vede. V blízkosti jejího vyústění se na-
chází farní kostel sv. marka, jehož vznik se na 
základě nových archeologických studií datuje  
3. čtvrtinou 13. století. Spadá tedy do doby blíz-
ké založení města. Jmenovitě se kostel uvádí 
poprvé v roce 1382. neobvyklé zasvěcení kos-
tela sv. markovi má poukazovat na podobnost 
města Litovle ležícího na ramenech řeky moravy  
s italskými Benátkami, kde je stejnému pat-
ronu zasvěcen hlavní kostel. Kostel sv. marka  
v Litovli, vystavěný v gotickém stylu, prošel re-
nesanční a barokní přestavbou, ve 20. století se 
mu nevyhnuly povodně ani tornádo. Spravuje  
jej Římskokatolická farnost Litovel, která jej vy-
užívá k vykonávání duchovní služby pro občany 
i aktivity v oblasti kultury, jako např. koncerty.

Ulice vychází ze severozápadního rohu náměstí 
a ústí do ulice Komenského. V minulosti pokra-
čovala cesta mezi tehdejší školou a kaplí sv. Jiří 
až k faře. Kostelní ulice se nachází v historickém 
jádru města a díky tomu zmínky o ní pod stej-
ným názvem užívaným v němčině pocházejí již 
ze 16. století. V dobách pronásledování katolic-
ké církve v Československu byl uličce přidělen 
název Úzká, což odpovídá jejímu tvaru. Původní 
název jí byl navrácen po revoluci.

Vývoj názvu: Kirchengasse (1893)  Kostel-
ní (1900)  Kirchengasse (1940)  Kostelní 
(1945)  Úzká (1963)  Kostelní (1990)

ivana Kubíčková

Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Možná si porozumíme / kolektiv autorů
Malý princ a Planeta času / kolektiv autorů

Pro dospělé
Současná česká povídková tvorba nabízí 
nejrůznější žánry, náměty a zpracování. Vy-
znavači kratších literárních útvarů si mohou 
přečíst povídky společenské, kriminální, 
milostné i erotické a v neposlední řadě hu-
moristické či hororové.
Systematickým vydáváním povídkové tvor-
by současných českých autorů se zabývá 
jihlavské nakladatelství Listen. Vydává sou-
bory povídek úspěšných českých autorů. 
Sjednocujícím prvkem je vždy téma, a tak  
v útlých knížkách můžeme srovnávat, jak 
jednotliví autoři dané téma zpracovávají. 
Rodinnými vztahy se zabývají povídky ve 
sbírce s názvem Možná si porozumíme. Na 
luxusní dovolené překvapí manželka přá-
ním rozvést se v povídce Michala Viewegha. 
Vnuka, i když ne vlastního, se dočká stár-
noucí muž v příběhu Petry Soukupové. 
Víkend se svým synem prožívá tatínek na 
neděli v textu Ireny Douskové. O potrhlé te-
tičce milující divadlo píše Bianca Bellová, o 
sveřepém dědečkovi, jenž spílá turistům na 
Karlově mostě, zase Tomáš Baldýnský. Na 
synově svatbě se střetávají rozvedení man-
želé v povídce Ireny Hejdové. Čtivý příběh  
o vztahu k otci a sestrám vytvořil Josef Mo-
ník. Konflikt mezi matkou a dcerou v ta-
nečních popisuje Eva Hauserová. Nečekané 
odhalení přináší povídka Dory Čechové. 
Aby mohla hlídat vnučku, musí stará žena 
extrémně šetřit v příběhu Lidmily Kábrtové. 
Edici Česká povídka vydává Listen od roku 
2003, v litovelské knihovně najdete více jak 
třicet titulů.

Pro děti
Komiks pro děti není ve světě umění a po-
tažmo literatury žádnou novinkou. Zpopu-
larizován byl především v první čtvrtině 20. 
století, i když předchůdce obrázků doplně-
ných krátkými texty lze nalézt už ve starém 
Egyptě. Z české tvorby nelze opomenout 
Rychlé šípy, hrdiny Čtyřlístku, pravěké pří-
hody Miloslava Švandrlíka o Sekovi a Zule 
a další. 
Poslední léta tvoří komiksy poměrně znač-
nou část produkce našich a světových na-
kladatelství. Příběhy původní i převyprávě-
né jsou dětskými čtenáři oblíbeny, zejména 
těmi, kteří dávají přednost ilustrované po-
době děje. 
Rozsáhlou řadu komiksů pro děti tvoří pří-
hody Malého prince, převyprávěná dobro-
družství hrdiny slavného románu Antoina 
de Saint-Exupéryho. Komiksy o Malém 
princi a jeho příhodách vycházejí ze scénářů 
francouzského televizního seriálu inspiro-
vaného slavnou literární postavou. 
Malý princ a Planeta času: Obyvatelé Plane-
ty času Tichronosové jsou v ohrožení. Čas 
se zcela zbláznil – v jedné vesnici stojí, v jiné 
zase pádí zběsilou rychlostí. A nikdo neví, 
kde se nachází dílna Velkého hodináře, kte-
rý by to jediný dokázal dát do pořádku. Na-
štěstí na scénu vstupují naši hrdinové Malý 
princ a Liška, kteří společně s nadaným ho-
dinářským amatérem Karakatusem najdou 
cestu k dílně, a tím i k řešení problému.
Dětské oddělení litovelské knihovny nabízí 
v současné době osmnáct pokračování seri-
álu.            lf

Z Hanácké ambasádê

Je dobře, že si občas přêpomenem, co sme zač

Jak vizete, zasé si sedám k malymô pravidel-
nymô pozváni ê k pozdraveni fšeckéch vás, 
co sledôjete tô našô Hanáckó ambasádô. Co 
tak chodim mezê lêďma po městě a okoló, 
všimám si, že je nás pořáď eště dosť, co rod-
ny nářeči ôžévajó fšôde a furt. Přêndô do 
obchodô – ledajakyho – a řeknô, co chcô čê 
zhánim. Jak ôslêšijó hanáčtěnô, začnó sténě. 
Já vám řeknô, to potěši. No a protože sô toť 
v tech věcich zaměřené a všimavé, vim, že  
ê neská só mezê nama cely rodinê, teda ro-
diči s děckama a vnukama, kery spolô běžně 
komunikôjó vespolek po našem. Možná je 
takovéch vic po dědinách než ve městech, 
ale jisty to nemám. 
Mili zlati, odjakžêva – to je krásny slovo! 
Slêšite – odjakžêva se na Hané mlôvilo ha-
náckê. A nemám strach, že v té dnešni pře-
vratné, ôspichané době, dávno nepřevláda-
jici prácó v pěstováni plodin na polich čê  
v chovô dobêtka ve chlivech, bê se z Haná-
ku vêtratila jejich žêvotni zkôšenosť. Môselê 

sakra ômět a fšeckymô v tym hospodařeni 
s přirodó rozômět! Béval to ê denni zápas 
o žêvobêti, o pomáháni jeden drôhymô, abê 
na koncô muhl člověk světa znalé ôslêšet, 
jak se ti Hanáci majó dobře. Pravda, neská 
je fšecko ináč, jak bévalo, nále takové je holt 
žêvot. Akorát nemužem zapomenót a mu-
žem si přêznat, že ti naši předci a prapřed-
ci bêlê rozvážni, nemuhlê se nechat ôhnat 
kvaltem, teda spěchem, protože fšecko má 
svuj čas, a tak môselê sobě věřêt a dobře roz-
hodnót, co majó dělat. To je dědictvi – zlaty 
dědictvi – pro nás a naše děcka a vnukê!
Vite, kolêk je neská fšelêjakéch mudrcu 
mezê nama. To tém kvaltem a zapominá-
nim. A tak si potvrzôjô, jak se to ô nás řiká: 
Nevêkládé nesmêslê a nemaluj čerta na zeď! 
No né?
Přêndite si splknót! Rozeberem si to! Ve 
štvrtek 18. června v našé společnosti s Ha-
náckó môzêkó!

Váš Zdenek Brané



Vedle řady soukromých po-
zemků je v Litovli v součas-
nosti kolem 280 nájemních 
zahrádek. Asi 180 jich prona-
jímá přímo město, přibližně 
sto má ve správě Český za-
hrádkářský svaz.

Zahrádka jako předmět zájmu
„Každý nájemce v naší za-
hrádkářské kolonii musí být 
zároveň členem Základní 
organizace Litovel Českého 
zahrádkářského svazu,“ vy-
světluje její předseda Leonard 
Machala. Sám je členem or-
ganizace víc než 40 let. Pamatuje tedy časy, 
kdy bylo v Litovli registrovaných kolem 400 
zahrádkářů (sadbu i ovocné stromky bylo 
totiž za minulého režimu snadnější získat 
přes organizaci, stejně jako vypálit slivovici,  
k čemuž bylo třeba potvrzení o vlastnictví 
pozemku), ale i období 90. let, kdy zájem 
o zahrádkářství upadl a část parcel ležela 
ladem. „Teď už je zájem zase dostatečný, 
parcely jsou obsazené všechny. Lidi chtějí 
mít čerstvou zeleninu i prostor, kam vy-
běhnout,“ popisuje, ale dodává, že způsob 
využití pozemků se mění. „Řada parcel je 
dnes využívaná k rekreačním účelům, jsou 
zatravněné a pěstují se na nich hlavně kvě-
tiny.“ 
Levná zelenina v obchodech však podražu-
je a o její kvalitě a výživových hodnotách se 
hodně diskutuje. Dá se tedy předpokládat, 
že se změnami ve společnosti zájem o vlast-
ní výpěstky opět vzroste.

Zahrádkářské kolonie
Zahrádkářské kolonie začaly v Litovli vzni-
kat na počátku 70. let v souvislosti s výstav-
bou bytových domů. ČZS jich spravuje šest. 
První vznikla na bývalé skládce na Dukel-
ské ulici (v sousedství dnešní prodejny sta-
vebního materiálu). Druhá byla založena na 
pozemku opuštěného zahradnictví na levém 
břehu Moravy na Pavlínce. Třetí se nachází 
za Staroštíkovým mlýnem, od první osady 
je oddělena jen plotem. Vznikla však pozdě-
ji a má vlastní přístup. Čtvrtou zahrádkář-
skou kolonii najdete v sousedství koupaliště. 
Pátá je v Chořelicích při silnici na Olomouc. 

Šestou mají ve Třech Dvorech za hřištěm.  
V minulosti měl ČZS v péči ještě dvě osady 
na Července.
V některých koloniích jsou ve většině prv-
ní nájemci, jinde se osazenstvo obměňu-
je rychleji. Jde však ponejvíce o starší lidi. 
Věkový průměr členů litovelské organizace 
ČZS atakuje 70 let.

Základní organizace Litovel ČZS
V minulosti vykazovala organizace velkou 
aktivitu, o její programy byl zájem. To se 
však změnilo se změnou způsobu života.
Besedy a přednášky se pro nízkou účast již 
několik let nepořádají. Zahrádkáři si po-
třebné informace vyhledají na internetu či  
v množství odborných knih.
Zájezdy a exkurze už se organizují pouze  
v rámci celého Územního sdružení Olo-
mouc ČZS, protože místní organizace by je 
nenaplnily.
Ani hromadné objednávání sadby již není 
nutné. Organizace ale svým členům zajišťu-
je organické hnojivo, které výrobce dodává  
s dopravou pouze ve velkém množství.
Asi před osmi lety však litovelská organizace 
obnovila tradici zahrádkářských výstav. Ne-
jsou již specializované, jako byla např. nej-
větší místní výstava kosatců pořádaná v roce 
1977. Návštěvníci zde uvidí květiny, ovoce, 
zeleninu, léčivé rostliny i vazby a také včelí 
produkty od místních včelařů.
Jaká je budoucnost zahrádkářské organiza-
ce? „Buď se omladí, nebo do 15 let zanikne,“ 
konstatuje její předseda Leonard Machala  
s odkazem na věk jejích členů.
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Zahrádkářská Litovel současnosti

Zahrada pro bezzemky

Podle aktuálního zápisu v katastru nemovitostí žijí obyvatelé samotného města Litovle v současnosti v 954 rodinných domech a 1 449 bytech (ve 114 bytových 
domech). Dá se tedy předpokládat, že část našich čtenářů není majitelem a ani nájemcem žádného pozemku. Pokud si přesto chcete vypěstovat vlastní zeleninu, 
je tu možnost. můžete si založit např. balkónovou zahradu. Ty se staly v posledních několika letech populární nejen ve velkých městech, takže mnoho návodů, 
jak na to, najdete na internetu i v knihách, které v současnosti vycházejí. Základním pravidlem je balkón či terasu (v ideálním případě orientované  tak, aby na 
ně svítilo slunce) dobře změřit a předem přesně promyslet rozmístění a velikost nádob. Pěstovat můžete nejen v truhlících a květináčích, ale třeba i v bedýnkách 
nebo jutových pytlech. na balkón se hodí rajčata (existují i zakrslé balkónové odrůdy), jahody (měsíční i ty klasické) i další bobuloviny (třeba kamčatská borůvka), 
dobře se tam povede chilli papričkám, klasikou jsou bylinky, do truhlíku můžete vyset i ředkvičky, hrách nebo salát. na balkóně se dá údajně vypěstovat téměř 
vše, včetně stromkového angreštu nebo fíků. Velkou úrodu brambor ale tady určitě mít nebudete.
Zajímavostí jsou vertikální zahrady, které začaly v posledních letech vznikat v prostorech bez zeleně. Stěny osázené okrasnou zelení mají zpříjemnit neútulnou 
šeď betonu, vy však princip můžete uplatnit i pro vlastní úrodnou zahradu. Využít můžete volnou stěnu nebo vytvořit vlastní konstrukci, na níž budou nad sebou 
přichyceny nádoby s rostlinami. Pěstovat lze i v závěsných textilních kapsách, truhlících z dřevěných palet nebo třeba starých okapů...  

Zahrádkářská kolonie na Pavlínce.

Sídlo Základní organizce Litovel ČZS v Sušilově ulici.

Zahrádkáři ve 20. století
aktivity, kterým se později věnovali zahrádkáři či 
chovatelé, měl na počátku 20. století v programu 
Hospodářský spolek. Ten třeba v září 1910 uspo-
řádal na Záložně okresní ovocnářskou výstavu, 
na níž 122 pěstitelů vystavilo 262 ovocných od-
růd.
2. února 1957 byla v Litovli založena místní 
pobočka Československého svazu zahrádkářů  
a ovocnářů. Ještě téhož roku se mohla vykázat 
109 členy. V průběhu let zorganizovala mnoho 
besed a přednášek, výstav, promítání odborných 
filmů a také zájezdů.
V 60. letech se pobočka starala o pronajatou alej 
ovocných stromů u koupaliště a z výtěžku proda-
ného ovoce hradila výdaje na svou činnost.
V 70. letech patřili zahrádkáři svými aktivitami 
k nejčilejším organizacím ve městě, což pokra-
čovalo i v dalším desetiletí. V roce 1980 již hos-
podařili na ploše 20,4 ha, z toho 2,24 ha půdy 
zabíraly čtyři zahrádkářské osady. roku 1982 
měl spolek 342 členů, z toho 100 žen. Jejich prů-
měrný věk činil 54 let.
V roce 1991 koupila organizace od města domek 
v Sušilově ulici č. 32, který už dříve užívala v pro-
nájmu a který postupně opravila. 
Když byla kvůli výstavbě základní školy zrušena 
kolonie za sídlištěm Vítězná, zřídilo město pro 
původní nájemce r. 1999 osadu u koupaliště. 
Předsedou litovelské organizace zahrádkářského 
svazu byl v 60. letech otmar Vymětal. roku 1970 
jej nahradil Josef Žouželka, toho později ing. Jan 
Vostrovský. V 90. letech se ve vedení vystřídal 
Stanislav Semrád a antonín Štěrba. Současným 
předsedou organizace je ing. Leonard machala.



TÉma mĚSÍCE / 11 

Jak na slimáky

Letošní zima byla mírná, škůdci nevymrzli, a tak je třeba připravit se na je-
jich likvidaci. nejen zahrady postihla v minulých letech záplava slimáků. Jak 
zabránit tomu, aby se naše úroda stala jejich potravou? Tady je několik rad 
zkušeného zahradníka.
Vysekávejte trávu na zahradě, aby slimáci nikde neměli dost vlhkosti.
na okraj záhonů můžete vysadit kolem deseti hlávek salátu. Slimáci se naže-
rou tady a dál už nepůjdou.
Položte na zahradu desku. Slimáci pod ni nalezou, ráno ji otočíte a posolíte je.
Zahrabejte do země v úrovni s terénem širokou sklenici a nalijte do ní trochu 
piva. To slimáky přitáhne a oni do sklenice napadají.
Přiláká je i částečně vykousaný meloun, nalezou na něj a vy jej pak vyhodíte.
a nebo je můžete v noci s baterkou nabodávat na ostrý drát...

Zahradnické kořeny

„Tohle zahradnictví provozovala už moje babička 
a po ní můj otec,“ vypráví Horymír Vykydal na 
dvoře starého domu s velkou zahradou, řadou 
skleníků a pařenišť. „Když jsme od poloviny 50. 
let museli začít odvádět zeleninu pro krajskou 
rozdělovnu zeleniny, vysel otec vždycky pole 
mrkve a já se sestrami jsme ji pořád pleli. Takže  
k zahradnické práci jsem měl celkem odpor. 
Proto jsem se vyučil strojním zámečníkem, dělal 
jsem v Papcelu a potom seřizovače v papírně. 
To mě hodně bavilo. ale stejně když jsem přišel 
z práce, pomáhal jsem otci ještě v zahradnictví. 
Když v roce 1993 otec skončil, vyřídil jsem si na-
konec živnostenský list a převzal jsem to po něm. 
V zahradnické práci se pohybuju už od těch pěti 
let, takže mám vlastně 60letou praxi.“
Díky profesi svého otce začal Horymír Vykydal 
pěstovat nejdřív kaktusy a sukulenty, po nich 
bromélie a od těch byl už jen kousek k orchide-
jím. Ty jsou teď jeho velkou zálibou.
mezi tím, jak pracoval zahradník dřív a teď, je vel-
ký rozdíl. „Zahradnictví je dřina. Dřív se rostlinám 
ve všech sklenících topilo. Byly v nich radiátory 
a v noci jsem chodil přikládat do kotle. Teď rost-
liny vypěstuju v jednom vytápěném skleníku,  
a pak je rozhodím do těch nevytápěných – buď 
zmrznou, nebo vyrostou. Už mám ale pařeníky 
z polykarbonátu, které mají vynikající tepelnou 
izolaci.“ rýče, kterými kdysi ryli celou zahradu, 
nahradil malotraktor. Přesto zahradnictví zůstá-
vá náročnou prací.

Chceš-li být šťastný celý život, staň se zahradníkem
Potřebujete přísadu a chcete si pro ni zajít 
přímo k zahradníkovi? Pak se, podle toho, 
na kterém konci bydlíte, vydáte buď na Že-
rotínovu ulici k Horymíru Vykydalovi, na 
Olomouckou k Jiřímu Myslíkovi, nebo do 
Sobáčova k Vladimíře Boháčové.

Jak to bylo, jak to je
„V Litovli dřív bývalo osm zahradnictví. 
Kubín na Pavlínce, Seichter na Červenské, 
další u cukrovaru, na hřbitově, pan Skopal, 
co měl květinářství vedle pivovaru...,“ vzpo-
míná Horymír Vykydal, který se zahradnic-
ké praxi v Litovli věnuje skoro celý život. Za 
úbytkem zahradníků vidí vysoké finanční 
náklady. „Zahradníci dělají na daně, na 
pojištění a na plynárnu. Protože kytkám  
a zelenině se musí topit,“ vysvětluje.
Kdysi byla naše země zahradnickou velmo-
cí. Dnes je to Holandsko, Belgie, Německo  
a Rakousko. Zejména z Nizozemí se do Čes-
ké republiky dováží část dřevin, pokojových 
a balkonových květin. Zbytek rostlin se ale 
vypěstuje tady.

nejdřív zahradník
O roku profesionálního zahradníka se ne-
dočtete u Čapka, ten vypadá věru jinak. 
Pokud nepěstuje zeleninu na prodej, má za-
hradník nejvolněji právě o prázdninách, za-
tímco ostatní kontrolují, aby jim nezdřevna-
těly ředkvičky a nepřerostly okurky. V září 
a říjnu už začíná mít napilno – připravuje 
vazby, kytice a věnce na Dušičky. A sotva po 
nich uklidí ve sklenících a nachystá si zemi-
nu, pustí se v polovině listopadu do výsevu 
hřbitovních voskovek a rychleného salátu.
A propos salát. Ten rychlený, který se zaseje 
v listopadu, za týden vyklíčí, kolem Mikulá-
še se rozesadí a na konci února už prodává,  
Je vypěstovaný tak, aby snesl přímrazky. Mi-
nus pět pro něj není problém. Rychlený kvě-
ták zvládne i -8 °C. Poloraná zelenina, kte-
rá se sází později, naopak snese velká letní 
horka. A ta pozdní, která má delší vegetační 
dobu a dozrává na podzim, zase vytváří nej-
větší plody. 
Ale vraťme se k zahradníkovu roku. Po sa-
látu přijde na řadu setí košťálovin – kedlu-
ben, kapusty, zelí, květáku. Ty si zahrádkáři 
vysazují nejprve do fóliovníků, nebo doma 
do kelímků, než počasí dovolí zasadit je na 

zahradě. A jakmile se oteplí, následuje už 
jedna přísada za druhou. Na konci června 
končí její prodej. Vyprázdněné skleníky pak 
zahradník může využít k pěstování rychlené 
zeleniny.
„Dřív jsem zeleninu na prodej pěstoval, ale 
jak se začala dovážet ze Španělska a Francie, 
nebylo to rentabilní. Teď máme vedle sadby 
květin a zeleniny veškeré bylinky, balkonové 
i řezané květiny, smuteční a svatební vazbu. 
Mě baví dělat ve sklenících a pařeništích, 
pěstuju letničky a zeleninu. Manželka je 
odborník na trvalky, dřeviny, okrasnou za-
hradu. Takže se vzájemně doplňujeme,“ po-
chvaluje si Horymír Vykydal.

Potom zahrádkář
„Přísada se začíná prodávat v březnu, ale 
prakticky už posledního února mi důchodci 
klepou na vrata, že chtějí salátovou přísadu 
do skleníku,“ usmívá se zahradník. Nej-
větší zájem je ovšem o kedlubny. A potom  
o rajčata. Přesto oproti začátku 90. let prodej 
sadby poklesl asi o polovinu. Místo zeleniny 
mají dnešní pěstitelé mnohem větší zájem  
o květiny. To ostatně odpovídá trendu 
okrasných zahrad a balkónových zahrádek.
„Balkónovky jdou na odbyt nejvíc. Převážně 
muškáty – ty klasické babičkovské, pelargo-
nium zonatum, i ty převislé, pelargonium 
peltatum. Potom surfinie. Do obliby se do-
staly různé bakopy a všelijaké kvetoucí trávy. 
Jsou nenáročné a udělají převis barevných 
květů,“ vypočítává zahradník, který vnímá  
i trendy v oblibě květin. „Svého času byly ve-
lice oblíbené anglické muškáty, pelargonium 
grandiflorum, teď už o ně zájem moc není. 
Letos mám poprvé voděnky, impatiens bal-
samina, po kterých se lidi ptají teď.“
Aby zahradník uspokojil poptávku a záro-
veň nemusel přísadu vyhazovat, musí mít 
všechno dobře propočítané. „Abych pokryl 
roční poptávku, napěstuju ve skleníku na 
příklad 30 beden kedlubnů, 60 beden salátu. 
V jedné bedně je sto rostlin. Co se pak vyse-
je do pařeníku, to už se nepočítá,“ popisuje 
Horymír Vykydal, který má přes obrovské 
množství zkušeností doma plnou knihovnu 
odborných knih a stále studuje. 
A jak dokládá, pro rostlinky si přichází  
i hodně mladých lidí. Zahrádkářství se tedy 
proměňuje, ale rozhodně nezaniká.           hk
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 Předprodej: Turistické informační centrum při MK, nám. Př. Otakara 762, Litovel, 
tel.: 585 150 499  nebo 775 339 098, e-mail: nepustilova@mklitovel.cz

6
so 6. 6., školní dvůr ZŠ Jungmannova, 8 hodin, startovné: 30 Kč, děti  
a důchodci 20 Kč
TOULKY LITOVELSKÝM POMORAVÍM  16. ročník turistického pochodu  
určeného pro pěší i cykloturisty, od 9 hodin miniToULKY: CESTa KoLEm SVĚTa 
– okruh pro rodiče s dětmi, soutěže o ceny; pořadatel: Klub českých turistů TJ 
Tatran Litovel a rS při ZŠ Jungmannova

8. 6.–31. 8., Výstavní síň mK Litovel, Po, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17, PÁ 8–13,  
So 10–13 hodin, vstupné dobrovolné
STŘÍPKY ŠTĚSTÍ  výstava fotografií Petra Dolinského, člena fotoklubu Lito-
vel; vernisáž: pondělí 8. 6. v 17 hodin

10. 6.–31. 8., prostory TiC při mK Litovel, Po–PÁ 8–17, So 9–15, nE 9–13 
hodin, vstupné dobrovolné 
VÝSTAVA DĚTSKÝCH KOČÁRKŮ  výstava dětských kočárků od roku 1880 
do roku 1980 ze soukromé sbírky Jarmily fichtnerové z Bludova, doplněná  
o sbírku kočárků pro panenky      

so 13. 6., náměstí Př. otakara, 10–22.30 hodin, park míru 10–18 hodin, škol-
ní dvůr ZŠ Jungmannova 10–12 hodin, vstupné: dospělí v předprodeji 150 Kč, 
na místě 200 Kč, děti ve věku 4–10 let, ZTP/P a doprovod v předprodeji 50 Kč, 
na místě 100 Kč
HANÁCKÉ BENÁTKY  hlavní a dětská scéna, jarmark, atrakce pro děti zdar-
ma, doprovodné akce, ohňostroj; účinkují: HraDiŠŤan, KriSTÍna s kapelou, 
LaKE maLaWi, HarLEJ, DiLaTED, roman VoJTEK s kapelou fanTaSTiC 80s, 
BLUE EffECT, mÓDnÍ PŘEHLÍDKa LUĎKa HanÁKa a další; adorea – šermířská 
vystoupení, dětská střelnice, táborové ležení a výstava zbraní, Jungmanka pro 
Litovel, stanoviště dětských zábavných her, farmářské trhy

čt 18. 6.,  Koncertní sál mK Litovel,  18 hodin, vstupné dobrovolné 
PŘÊNDITE SI SPLKNÓT  pořad pro přátele hanáckého nářečí na téma ne-
malujte čerta na zeď; host: Hanácká môzêka; pořadatel: Hanácká ambasáda

pá 26. 6., restaurace amazonka, 18 hodin, vstupné v předprodeji 100 Kč, na 
místě 130 Kč
FOLKOVÉ POMORAVÍ  minifestival živé hudby, účinkují: Lada Šimíčková, 
ivo Cicvárek a Velký svět, nevermore & Kosmonaut

PŘIPRAVUJEME LITOVELSKÉ KULTURNÍ LÉTO 
HUDEBnÍ PoDVEČErY na DVorKU mK (každý pátek a sobotu v červenci)
KinEmaToGraf BraTŘÍ ČaDÍKŮ (27.–30. 7.)
roZLoUČEnÍ S PrÁZDninami (31. 8. míša růžičková, We on The moon...) 

Petra Dolinského zná asi vět-
šina Litovelanů jako majitele 
květinářství Pinie. Na červno-
vé výstavě v MK mají příleži-
tost seznámit se s ním i coby  
s fotografem.

Začít bychom měli představe-
ním fotografa i jeho práce.
Narodil jsem se v roce 1965. 
Pocházím ze Záhorovic, malé 
vesnice v podhůří Bílých Kar-
pat. Od roku 1989 žiji v Litovli 
se svojí rodinou, čítající kro-
mě trpělivé manželky ještě dva 
urostlé syny. Členem Fotoklubu 
Litovel jsem od roku 2000, sedm 
let (v letech 2004 až 2010) jsem 
působil jako jeho vedoucí. 
Bílé Karpaty byly asi hlavním 
podnětem, který ve mně už jako 
v chlapci probudil nejprve lásku 
k přírodě, zejména k rostlinám, 
a posléze i k fotografování, ne-
boť na své vycházky do přírody 
jsem s sebou bral vždy kromě 
rostlinných atlasů i fotoaparát. 
Tyto mé počátky fotografování 
byly čistě pragmatické. Šlo mi o 
záznam mých pravidelných bo-
tanických výletů do přírody. Bě-
hem studií jsem totiž mapoval 
výskyt orchidejí a dalších vzác-
ných rostlin CHKO Bílé Karpa-
ty. O výtvarnou fotografii jsem 
se začal vážněji zajímat až se 
vstupem do Fotoklubu Litovel. 

A pak jste se vyprofiloval jako 
fotograf.
Během let jsem si ujasnil, co 
chci fotografovat, jak by měly 
mé snímky vypadat a co chci 
jejich prostřednictvím ukázat 
nebo sdělit. Je to zdánlivě jed-
noduchá, přímá fotografie, která 
však vychází ze srdce. A proto-
že jsem člověk, který má blízko  
k přírodě, věnuji se hlavně mak-
rofotografii – záběrům rozlič-
ných rostlinek a kytiček. Nejde 
mi ale vždy jen o krásné, snadno 
definovatelné a pojmenovatelné 
obrazy. Snažím se, aby alespoň 
u některých snímků byl zacho-

ván prostor pro fantazii a vlastní 
subjektivní interpretaci diváka. 
Nevím, jestli se mi to vždy daří. 
Je to o vnitřním působení sním-
ku na diváka. Je to souboj emocí 
a rozumových úvah. Rozhod-
ně to však není o hledání nebo 
dokonce definování chyb. Věci 
srdce a duše nemají s rozumem 
nic společného, na jejich pocho-
pení má rozum málo rozumu.  
A někdy možná až příliš. Vždyť 
na fotografickém obraze je krás-
ná právě jeho subjektivita. 

Právě z takových snímků je 
komponována Vaše výstava 
Střípky štěstí.
Název výstavy Střípky štěstí vy-
chází z mého pohledu na sou-
časný svět. Žijeme v jakémsi 
umělém chaosu, neustále ně-
kam spěcháme, věčně něco ne-
odkladného řešíme… Neumíme 
se zastavit a třeba se jen chvíli 
dívat, pozorovat. Vnímat detaily. 
Zjistit, že kupříkladu jaro nejsou 
jen pampelišky u cesty nebo po-
sekaný trávník na zahrádce…
A tak zkouším svými snímky 
lidem připomenout, že existují 
i jiné světy, a objevuji první ra-
šící lístek nebo kapku rosy na 
stéble. Lovím do svých snímků 
neposedného modráska či oby-
čejný list javoru. Chytám pomí-
jivé. Hledám smysl a řád v tom 
všem chaosu. A pak se vracím. 
Domů, do reality, k lidem. A na-
jednou nalézám propojení mezi 
tím vším – lidé – příroda – lidé. 
Naštěstí, aniž si to možná uvě-
domujeme, jsme my, lidé, s pří-
rodou hluboce svázáni. Veškerá 
naše konání a tradice vycházejí 
z přírody. 
A tak se stejným zanícením, s ja-
kým zachycuji přírodní motivy, 
fotografuji i pálení čarodějnic, 
studentský majáles, hanácké 
slavnosti nebo kluzovské hody. 
Chytám ty nepatrné chvilky 
štěstí, střípky štěstí. Své i Vaše. 
Pro sebe, pro Vás, pro budoucí 
generace.                          pd a red.

Petr Dolinský: Srocení

Co představuje Střípky štěstí
na fotografiích Petra Dolinského

Ivo Cicvárka a Ladu Šimíčkovou uslyšíte na festivalu Folkové Pomoraví 26. června.
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V pátek 26. června vás zveme na 
minifestival živé hudby Folkové 
Pomoraví, který se tentokrát 
koná v restauraci Amazonka.  
A kdo na něm vystoupí?

Lada Šimíčková a Ivo Cicvárek
Lada Šimíčková patří k nejcitli-
vějším textařkám – básnířkám 
současnosti. Disponuje schop-
ností napsat jak pocitový text 
plný jinotajů, tak lidský příběh, 
který v poetické zkratce na 
ploše písně zobrazí celý lidský 
život. Navíc dokáže své texty in-
terpretovat mimořádně zajíma-
vým vypravěčským způsobem. 
Její hlas je tichý, přesto plný 
emocí, svůdný. Lada Šimíčko-
vá a Ivo Cicvárek tvoří od roku 
2007 brněnskou písničkářskou 
dvojici. Žánr, v němž se pohy-
bují, v sobě kombinuje prvky 
šansonu a soudobé písňové 
akustické hudby s jemnou elek-
tronikou. Základem hudebního 
doprovodu je klavír a kytara Ivo 
Cicvárka, příležitostně vystupu-
je i saxofonista Jan Vašina.

Ivo Cicvárek a Velký svět 
s Markétou Tulisovou
Původně studiový projekt pís-
ničkáře Ivo Cicvárka, který byl 
nominován za album Velký svět 
na cenu Anděl, se postupně pře-
tavil ve skvěle fungující pódio-
vou sestavu. Kapelu zdobí nejen 
výborná muzikantská forma, 
ale také schopnost vytvořit na 
koncertě pohodovou atmosfé-
ru. Pravidelně s Velkým světem 
vystupuje Markéta Tulisová,  
o níž znalci dobře vědí, že má 
v hrdle dynamit! Velký svět rád 
překračuje hranice folku, bere si 
inspiraci z nejrůznějších žánrů 
včetně soudobého progresivní-
ho popu – ve výsledku vše pře-
taví do kompaktního a osobité-
ho zvuku.

Nevermore & Kosmonaut
Skupina vznikla kolem písnič-
káře a autora Michala Šimíčka, 
který vystupuje pod svým inter-
netovým nickem Kosmonaut. 
Kapelu tvoří basista Štěpán 
Axman, perkusista – multiin-
strumentalista Aleš Vosáhlo  
a kytarista Pavel Karas. Texty 
jsou v češtině a veškerá muzi-
ka je autorská. Žánr skupiny je 
nejlépe definován jako akustic-
ký rock. V dubnu 2009 vydal 
Nevermore & Kosmonaut své 
první oficiální demo CD V kru-
zích. CD Mezi planetami vyšlo 
v květnu 2014. Domovská scéna 
skupiny je v brněnském klubu 
Café Práh.                MK

Hradišťan
Hradišťan je (v širší podobě  
i s tanečním souborem) profesi-
onální těleso, které programově 
pracuje zejména s odkazem li-
dové tradice a jejím filozofickým 
přesahem. Překračuje hranice 
hudebních žánrů a spolupracuje 
s osobnostmi z různých kultur 
celého světa. Je častým hostem 
domácích i zahraničních festi-
valů tradiční, alternativní, ale  
i vážné hudby. Hradišťan spo-
lupracuje s rozhlasem, televizí  
a filmem, koncertoval na 4 kon-
tinentech, natočil více než 30 
stěžejních zvukových nosičů  
a na mnoha dalších spolupraco-
val. Mezi kmenové sólisty pat-
ří Alice Holubová, Jiří Pavlica  
a David Burda.
Způsob práce, dramaturgie  
a umělecká úroveň řadí Hra-
dišťan k originálním a nezamě-
nitelným tělesům české i mezi-
národní hudební scény.

Kristína s kapelou
Kristína Peláková se narodila na 
východním Slovensku ve měs-
tě Svidník. Její první hudební 
úspěchy se spojují s vydáním 
prvního singlu Som tvoja. Do 
dalšího povědomí se na hudební 
scéně dostala díky singlům Vrať 
mi tie hviezdy a Ešte váham, 
který si brzy vysloužil i nomina-
ci v kategorii Hit roku v anketě 
Slavík.
Pod názvem …ešte váham ná-
sledně vydala své první album. 
V roce 2010 se zúčastnila sou-
těže Eurosong Slovensko, kte-
rou vyhrála s písní Horehronie. 
S touto písní reprezentovala  
i na soutěži Eurovision Song 
Contest v norském Oslu. Násle-
dovaly nové hity V sieti ťa mám, 
Pri oltári, Život je hra, a v nepo-
slední řadě Jabĺčko. V současné 
době má na svém kontě nejno-
vější desku s názvem Tie naj. 

Módní přehlídka Luď ka Hanáka
Již dvacátým rokem patří Luděk 
Hanák mezi naše nejúspěšněj-
ší módní návrháře. Má za se-
bou stovky módních přehlídek  
a prestižních společenských 
akcí po celé ČR. Například 
Miss České republiky, Českou 
Miss, a další. Jeho rukopisem, 
jenž se zrcadlí v jeho tvorbě, je 
ženskost. Proto si jeho modely 
vybírají nejen známé osobnos-
ti, ale i finalistky na tuzemské  
a různé celosvětové soutěže krá-
sy. Dvakrát ročně pořádá autor-
ské módní přehlídky Top styl  
v Mohelnici, na kterých předsta-
vuje své nové kolekce, které pro-

dává pod svou značkou Luděk 
Hanák Original design v Bou-
tique Style v Mohelnici.

Lake Malawi
Čtyřčlennou indie-popovou 
kapelu založil v září roku 2013 
Albert Černý, bývalý zpěvák  
a skladatel kapely Charlie Strai-
ght, která ukončila svou hudeb-
ní dráhu. Dalšími členy Lake 
Malawi jsou Patrick Karpentski 
(kytarista a baskytarista), Pavel 
Pilch (bubeník) a Jeroným Šubrt 
(baskytarista, kytarista a kláve-
sista). Hudba kapely je ovlivně-
na především skupinami Cold- 
play, Bon Iver, Phoenix nebo 
muzikantem Beckem. Kapela 
se také jmenuje podle skladby 
skupiny Bon Iver Lake Malawi 
a jejím symbolem je vlnovka. 
V listopadu 2013 byla skupina 
v živém vysílání stanice BBC  
v Londýně, kde zazněly pís-
ně Paris, Beach, Nectarines & 
Daim nebo Aubrey. První pís-
ničkou Always June začali Lake 
Malawi tam, kde skončil Char-
lie Straigt a pořád jde o kvalitní 
hudbu, se kterou se snaží kapela 
prorazit v zahraničí.  

Harlej
Kapela Harlej vznikla v roce 
1994 v Praze a do současné doby 
vydala 11 alb. Je představitelem 
hudebního stylu crazy-rock, 
který vyniká velmi živou rytmi-
kou spolu s důmyslnými, někdy 
opravdu „crazy“ texty. 
Zakladateli kapely jsou zpěvák 
Vladimír Šafránek a kytarista 
Antonín Rauer, který je spolu  
s Šafránkem autorem mnoha 
rytmických melodií. Ty spolu  
s texty Tomáše Miřáckého dodá-
vají kapele bezkonkurenční ori-
ginalitu mezi českým rockem. 
V roce 2002 Harlej radikálně 
změnil své složení, zůstali pou-
ze frontmani Vláďa Šafránek  
a Tonda Rauer. Příchodem no-
vých členů se změnil styl hudby,  
rytmika ani geniální texty ne-
vymizely, právě naopak. V roce 
2006 opustil kapelu frontman 
Vláďa Šafránek a na jeho místo 
nastoupil Tomáš Hrbáček. 

Dilated
Kapela Dilated vznikla na pře-
lomu roku 2008/2009, kdy se 
trio Kosák, Kléňa a Lucinka po 
rozpadu původní skupiny DDT 
rozhodlo pokračovat ve staro-
nových kolejích vlastní tvorby, 
převážně hardrockové muziky  
s nádechem crossoveru, grunge 
a dalších stylů. Dilated nejde za-
škatulkovat, protože ve své mu-

zice nechce stavět žádné žánrové 
hranice. 
V březnu 2011 se kapela vyda-
la do studia Citron nahrát ve 
spolupráci s Petrem Slezákem 
(spolupracovníkem kapel jako 
Lucie, Doga…) své debutové al-
bum. To následně představila na 
mnoha významných klubových 
i festivalových prknech s kape-
lami, které jsou špičkou české 
rockové scény. V roce 2012 jela 
skupina šňůru s Wohnoutem. 
Zatím poslední album, které vy-
šlo v loňském roce, se jmenuje 
Druhá tvář.

Roman Vojtek a Fantastic 80´s
Skupina Roman Vojtek & Fan-
tastic 80´s vznikla v polovině 
roku 2011. Tvoří ji špičkoví 
hudebníci v čele se zpěvákem, 
hercem a tanečníkem Roma-
nem Vojtkem. Všechny zúčast-
něné spojuje obliba muziky let 
osmdesátých, jíž se tato skupina 
výhradně věnuje. Doufáme, že si 
radost a energii, která při kon-
certech této formace sálá z pó-
dia, vychutnáte na Hanáckých 
Benátkách. Uslyšíte hity kapel 
jako A-ha, Depeche Mode, 
Duran Duran, Frankie goes to 
Hollywood, Alphaville, Wham  
a zpěváků Falka, Michaela 
Jacksona, Limahla, Jiřího Kor-
na, zpěvačky Neny a dalších. 

Blue Effect
Blue Effect je česká rocková 
skupina založená v roce 1968.  
V průběhu své existence použí-
vala různé varianty svého názvu: 
The Special Blue Effect, The Blue 
Effect, Modrý efekt, M Efekt či 
M. Efekt. Jejím hlavním a jedi-
ným stálým členem od založení 
do současnosti je kytarista Ra-
dim Hladík.
Kapelu založili koncem roku 
1968 baskytarista Jiří Kozel, ky-
tarista a zpěvák Vladimír Mišík 
a bubeník Vlado Čech. Skupina 
se původně jmenovala The Spe-
cial Blue Effect. Tento název od-
kazoval na tzv. modrou knížku, 
potvrzení o zproštění povinné 
vojenské služby. 
Na počátku 70. let nahradil Vla-
dimíra Mišíka na postu zpěváka 
klávesista Lešek Semelka. Sku-
pina na svých dalších albech za-
kotvila u jazz rocku a spojila se  
s Jazz Q Jiřího Stivína a Jazzo-
vým orchestrem Českého roz-
hlasu. 
V současné době se Radim 
Hladík obklopuje mladými 
muzikanty, se kterými úspěšně 
koncertují a připravují nový re-
pertoár.                                    MK

Folkové PomoravíKoho uvidíte na pódiu při Hanáckých Benátkách



14 / roZHoVor

S Ladislavem Rapčákem o mužské identitě a věcech souvisejících
Ve dvaceti jsem si myslela, že 
všechno objevuju jako první 
na světě. Ve třiceti jsem zača-
la těžit ze zkušeností, kterých 
jsem do té doby nabyla, a uvě-
domila si, kolik jich ještě leží 
přede mnou. Tenkrát jsem za-
čala chápat a respektovat zku-
šenost jiných lidí, začala jsem 
se o ni zajímat. 
Pan Ladislav Rapčák pořádal 
před časem v Litovli seminář 
pro muže nazvaný Inspirova-
ný muž. O tom, že po období, 
kdy se hovořilo o ztrátě identi-
ty současných mužů, přichází 
její znovuobjevování, svědčí  
i různé semináře či prožitko-
vé kurzy (namátkou ilom.cz,  
cestapravehomuze.cz), které 
se v posledních letech objevily  
i v ČR. Více než definováním 
platných pravd byl náš rozho-
vor sdílením, hledáním, zamy-
šlením. Tak jej i předávám dál.

Uvědomuju si, že ženství zna-
mená víc než písmeno F v ob-
čance, tak jako je mužství víc 
než M. Většinou jsme i srozu-
měni s pohlavím, které máme. 
Jak je ale možné, že tolika li-
dem chybí vědomí podstaty 
vlastního ženství, mužství?
Všechny ženy by měly od svých 
matek získat výchovu k žensko-
sti, tak jako by muži měli vy-
chovávat své syny k mužnosti. 
Rodiče sami ale často takovou 
výchovu nezískali, potýkají se 
sami se sebou. Bohužel než do-
zrají, jejich děti zatím dospějí.
Mě vlastně na cestu hledání 
nevědomky nasměrovaly právě 
ženy. Navíc mé původní povo-
lání byl takový jasně ohraničený 
koridor – směřovat tam, kam se 
po mně chce. Když jsem ho v 31 
letech opustil, začal jsem hledat 
něco jiného, zabývat se pomocí 
lidem a postupně mě to přivedlo 
až na cestu mužství.

Myslím, že pro ženu je jednou 
ze základních sebeurčujících 
skutečností pocit vlastní krásy. 
Jakmile krása začne odcházet, 
je to pro ni stresující. Co je ta-
kovým silným, základním mo-
tivem pro muže?
Ano, pro ženu je krása jedním 
ze základních nástrojů. Z mého 
pohledu muže ve zralém věku je 
ženská krása na vrcholu kolem 
40 let. Ačkoli znám i nádherné 
ženy nad 50. Bez oduševnění to 
ale nefunguje.
U muže tím silným motivem 
může být, když cítí, že mu na 
paty dýchají jiní dospělí a do-

zrálí muži. Tenhle pocit může 
přicházet s tím, jak ubývá fyzic-
kých sil. Spousta mužů si zaklá-
dá na tom, že něco zmůžou – to 
uzvednu, to unesu, to udělám... 
Na to mám sílu. Proto jakmile 
síla ubývá, je to problém.
Od jiných mužů vím, že se do 
podobné situace dostanou, když 
odejdou do důchodu. A nemusí 
to být ředitel podniku nebo vy-
nikající zápasník, ale třeba řidič 
autobusu. Když skončí jejich 
„produktivní“ život, najednou 
ničím nejsou. Nikdo nepotřebu-
je, aby řídili podnik nebo auto-
bus. Najednou jejich život nemá 
co naplňovat.

Vy sice ještě v důchodovém 
věku nejste, ale podobné konce 
znáte i ze své zkušenosti.
Já jsem určitým způsobem dob-
rodruh a někdy dělám věci im-
pulzivně. Už jsem párkrát odešel 
z místa, kde jsem dosáhl nějaké-
ho postavení. V 31 letech jsem 
odešel z určité pozice v armádě, 
kde jsem sloužil u zvláštních 
jednotek, v padesáti jsem prodal 
podíl v prosperující firmě. Takže 
už jsem prožil to, že jeden den 
něco znamenám, vykonávám 
práci, v níž mám rozhodovací 
pravomoci, řídím, určuji, a na 
druhý den už nikdo nepotřebuje 
mou radu, pomoc, rozhodnutí, 
nikdo nezavolá. Všechno fun-
guje beze mě dál.
V obou případech mi to dalo 
nové zkušenosti, příležitost sta-
rat se o jiné věci, přemýšlet ji-
nak.

Po určité době to člověk, který 
situaci zvládne, začne asi vní-
mat jako obohacení. Ale jak se 
dá vypořádat s tím, když tahle 
radikální změna přijde?
Dá, nebo nedá. Jsou jenom dvě 
alternativy. Člověk se vrhne 
na něco jiného. A když to tře-
ba hned nejde, nesmí polevit. 
Čekat, vytrvat. Pomáhá mu to 
usadit se, navádí ho to do určité 
pokory. Když je totiž na vrcholu, 
je v určitém rozletu, myslí si, že 
všechno je možné, že všechno 
zvládne a že bez něj to nejde.

Povídáme si o mužích a muž-
ství. Vy se zabýváte mj. střelný-
mi zbraněmi. Souvisí to spolu?
Zbraně mě zajímaly od dětských 
let, teď se jim věnuju jako zálibě 
a malinko v tomto oboru i pod-
nikám. Mám rád zbraně, váleč-
né filmy, westerny. Vyplývá to  
z toho, že je ve mně i kus váleč-
níka. Mám to v krvi.

Pro mě je zbraň symbolem ur-
čité agrese. A připadá mi, že ta 
je vlastnější mužům. Ženy vět-
šinou zbraně rády nemají...
Žena má jiné zbraně, které do-
káže využít i líp, takže ty skuteč-
né až tolik nepotřebuje.
Co se týká agresivity... Někdo 
tuhle potřebu naplňuje tím, že 
si jde občas zastřílet nebo se 
podívá na válečné filmy, někdo 
agresivním způsobem vydělává 
velké peníze. Dělal jsem dlouho 
v obchodu a s takovými lidmi 
jsem se setkával běžně. Kroutili 
hlavou nad mou zálibou ve stří-
lení, a přitom byli ochotni bez-
ohledně kohokoli převálcovat, 
jenom aby vydělali.

Někdy se ale i ženy věnují čin-
nostem tradičně spojovaným 
s muži, třeba bojovým nebo 
silovým sportům. A naopak 
jsou muži, kteří se zabývají tře-
ba krásou, módním návrhář-
stvím...
Opravdové ikony módy jsou ho-
mosexuálové. A jsou v tom nej-
lepší, lepší než ženy. 

Když už jsme to téma načali, 
připadá mi, že ženy obvykle 
nemají problém přijmout ho-
mosexuální orientaci druhého 
člověka. Proč ale někteří muži 
tak negativně reagují na sku-
tečnost, že je někdo gay? Je to 
koneckonců osobní věc kaž-
dého jednotlivce, která se jich 
nijak netýká ani je neohrožuje.
Je to proto, že oni sami ze sebe 
nemají úplně uspokojivý pocit. 
Mají problém s vlastní identifi-
kací. Je v nich příliš mnoho tes-
tosteronu, takže ta ženská část 
v nich (která je v každém muži, 
stejně jako každá žena má svou 
mužskou stránku) není dost sil-
ná a nedokáže je uklidnit. 
Spousta chlapů potřebuje muž-
skou společnost, proto ji vyhle-
dávají třeba ve sportech. Je jim  
v ní dobře, protože je tam víc 
toho chlapství. Vedle své jemné 
a citlivé ženy by se cítili slabší.

Výhradně mužskou záležitostí 
byla základní vojenská služba. 
Někteří proti jejímu zrušení 
argumentovali tím, že vojna je 
přechodový rituál, který z ne-
dospělého člověka dělá muže. 
Co si o tom myslíte?
Jakou odpověď čekáte od člo-
věka, pro kterého bylo povolání 
vojáka životním posláním?
Vojenská služba byla hodně 
důležitá pro fyzické i psychické 
zrání mladého muže. Znamena-

lo to jisté odloučení od rodiny 
a matky, od níž se dnes mnozí 
muži nedokáží odpoutat. Navíc 
tím, jak jejich tělo dostávalo za-
brat, mnozí kluci teprve na voj-
ně v 18, 19 letech vyrostli.
V některých přírodních kultu-
rách se provádí rituál, že matky 
doprovodí chlapce k řece, muži 
je převezou na druhý břeh a tam 
chlapci projdou rituálem zasvě-
cení, dochází k jejich výcviku... 
V naší společnosti dáváme li-
dem hodně po materiální strán-
ce, po citové méně a po duchov-
ní často vůbec nic.

V souvislosti s vojenskou služ-
bou se mluvilo taky o tom, že 
voják ztrácí svou individuali-
tu.
To si nemyslím. Je pravda, že 
na začátku výcviku člověka tzv. 
dezintegrovali, určitým způ-
sobem potlačili individualitu 
jedince – i když to rozhodně 
nebylo základním záměrem.  
A pak se ta integrita zase dávala 
dohromady. Muži se museli na-
učit žít v kolektivu, týmu. Muse-
li poznat, že když nebudou spo-
lupracovat s ostatními, nikam se 
nedostanou – nenají se, jednot-
ka nesplní úkol, nikdo jim nepo-
může. Ve vyhraněných situacích 
pak byli schopni sebeobětování 
a pomoci druhým. Objevovali  
v sobě něco, co tam předtím ne-
byli schopni nalézt.
Z tohoto hlediska měla vojna 
význam. Z hlediska státu, jako 
příprava na válku, je vojenská 
služba samozřejmě nesmysl.

Na konci se ohlédněme na za-
čátek. Po třicítce jste se vydal 
hledat jiné cesty, teď je Vám  
o dvacet víc. Na co jste tedy 
přišel?
Vlastně je toho tak málo a je to 
tak jednoduché, že by se to dalo 
vyjádřit několika slovy. 
Změnit můžu jenom sebe. Žád-
ného jiného, ani toho nejbližší-
ho člověka. A jestli se u ostat-
ních nějaká změna projeví, pak 
jedině na základě toho, že si 
všimnou té změny u mě.
A pak – přestože nejsem prakti-
kující katolík – je to poznání, že 
všechno je u Boha.

hk

nikdo nepotřebuje úsměv tolik 
jako ten, 

kdo žádný k dávání nemá.
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6. června  Taneční koberec / Mgr. Miroslava Grulichová
    Soutěžní dopoledne pro děti i dospělé v DDm v ul. Komenského. Prezen- 
      ce účastníků v 10 hodin – vysvětlení a nácvik pohybu na taneční podložce. 
     Začátek soutěže v 10.30 hodin. Účastnický poplatek je jen 10 Kč. Přihlášky  
      podávejte předem v kanceláři DDm. Kontakt: tel.: 585 342 448, mobil: 775 
     550 961, e-mail: grulichova@ddmlitovel.cz 
10. června  Tvořivé odpoledne – Pedig / Jana Čekelová
    Přijďte si vyrobit něco pro radost. Sejdeme se v budově DDm na Staro- 
      městském náměstí v 16 hodin. Je potřeba se předem přihlásit na tel.: 775 
      550 963. Cena tvoření je 100 Kč.
13. června  Minizoo na Hanáckých Benátkách / Ing. Pavel Sova
    Přijďte nás navštívit na obvyklém místě v parku míru a strávit příjemné  
      odpoledne se zvířátky! Budeme zde v době od 13 do 16 hodin.  
20. června  Narozeninová párty TS KASTER / Monika Pospíšilová
    Taneční kroužek slaví 20 let, a proto je důvod toto výročí oslavit. Všichni  
    tanečníci se sejdou v 15 hodin venku v areálu sokolovny v Litovli. Jsou  
   zváni všichni rodiče, sourozenci i příznivci tance. Přijďte se podívat na  
       naše choreografie a zažít legraci. Bližší informace na tel. 720 995 102 nebo 
      e-mailem pospisilova@ddmlitovel.cz 

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

Dům dětí a mládeže Litovel

ČERVEN

Mateřské centrum Rybička
DEN DĚTÍ
středa 3. 6. a čtvrtek 4. 6.
 Během programu se naše děti „podepíší“ na naši chodbu – otiskneme ručičky.
POKUSY A HOKUSY S IVOU
čtvrtek 4. 6. v 16–17 hodin a v 17–18 hodin
 Kroužek jednoduchých přírodovědných pokusů probíhá v mC rybička 1x měsíčně. Je 
určen pro děti ve věku 5–7 let. Lektorka: mgr. ivana Kubíková
VÝLET DO ZOO OLOMOUC
čtvrtek 18. 6., odjezd v 8.30 hodin od MC
 Zveme všechny rodiče s dětmi na výlet do Zoo olomouc. Cena výletu je 100 Kč za 
místo v autobuse, vstupné si hradí každý sám, možnost využít rodinné pasy. návrat 
dle dohody.
NA KOLE NA SOBÁČOV
čtvrtek 25. 6., odjezd v 9 hodin od MC
 Zveme rodiče s dětmi na cyklovýlet. Cílem bude sobáčovský rybník, kde je možnost 
občerstvení, průlezky pro děti. Pro děti je nutná cyklistická přilba!

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

Litovelské sbory reprezentují

V pátek 10. dubna se členové 
a členky našeho Dětského pě-
veckého sboru Mládí zúčastnili 
XXV. ročníku krajské postupo-
vé přehlídky školních dětských 
pěveckých sborů v Uničově.  
V krásném prostředí koncertní 
síně zazpívalo celkem 15 sbo-
rů ze základních i uměleckých 
škol, středních škol a kulturních 
zařízení Olomouckého kraje.
V kategorii školních pěveckých 
sborů ze základních škol soutě-
žilo nejvíce těles, která se připra-
vila opravdu svědomitě, takže 
porota měla těžké rozhodování. 
Náš sbor v této kategorii vybo-
joval umístění ve stříbrném pás-
mu, což nás těší o to víc, že zlaté 
pásmo nebylo uděleno vůbec. 
Velký dík patří sbormistryni  

a paní 
u č i t e l -
ce Ivetě 
Navráti-
lové, kte-
rá celé 
v y s tou -
pení na-
c v i č i l a . 
Všichni 
s b o r á c i 
si za-
s l o u ž í 
v e l k o u 

pochvalu za reprezentaci školy. 
Za klavírní doprovod děkujeme 
Marii Mazákové a Ivetě Navráti-
lové, která se v dirigování vystří-
dala s Michaelou Drešrovou. Je 
naší dlouholetou kamarádkou a 
oporou, jež nám pravidelně po-
máhá na soustředěních s nácvi-
kem. Na zobcovou flétnu zahrá-
la Valerie Uherková z 6. B.
Z našeho výkonu a ocenění 
jsme všichni měli obrovskou 
radost. Pro velkou část sboru to 
byla poslední účast na soutěži 
v barvách DPS Mládí, protože 
jako deváťáci odchází na střední 
školy. Doufáme, že si cestičku ke 
sborovému zpívání najdou i tam 
a třeba navážou na úspěchy ze 
základní školy.

členové a členky DPS Mládí

Stříbrné pásmo z Uničova pro DPS Mládí

Také Palora získala stříbrné pásmo a postupuje do Opavy
Stříbrné pás-
mo a postup do 
celostátního 
kola si v pátek  
10. dubna vy-
zpíval pěvecký 
sbor Palora 
v Uničově na 
krajském kole 
Celostátní pře-
hlídky středo-
školských pě-
veckých sborů 
Opava Cantat 2015. 
Tentokrát jsme se na přehlídce 
potkali s nově vzniklými stře-
doškolskými pěveckými sbory 
Gymnázia Olomouc Hejčín  
a Církevního gymnázia němec-
kého řádu Olomouc. O to více si 
vážíme výsledku, díky kterému 
nás odborná porota delegovala 
na celostátní finále. To se usku-
teční 19. až 22. listopadu v Opa-
vě.  
Za spolupráci děkujeme ab-
solventkám Kamile Sittové  
a Nikole Vařekové, za klavírní 
doprovod paní Ireně Blektové  
a Aleně Tiché, která vypomáhá  
s hlasovou přípravou i v průbě-

hu své mateřské dovolené. 
Výsledek jsme oslavili hned 
na následující páteční zkoušce  
a nyní nás čeká „pilování“ sou-
těžního repertoáru do Opavy  
a také příprava výročního kon-
certu. Tam posluchači uslyší 
skladby nastudované pro břez-
nové společné vystoupení sbo-
ru s japonskou sopranistkou 
Nao Higano, soutěžní repertoár  
z Uničova a ještě něco navíc. 
Na Malý výroční koktejl namí-
chaný zpěváky PS Palora už teď 
srdečně zveme. Uskuteční se  
18. června v 18 hodin v aule 
gymnázia.

Marcela Barvířová

Pozvánky
NA TOULKY POMORAVÍM
so 6. 6., prezentace od 8 do 10 hodin
školní dvůr ZŠ Jungmannova

na 16. ročníku turistického pochodu 
Toulky Litovelským Pomoravím čekají 
pěší trasy v délce 8–25 km a cyklis-
tické trasy v délce 15–45 km, vedoucí 
přes novozámecký areál. Součástí jsou 
minitoulky pro rodiče s dětmi, jejichž 
trasa o délce 1,5 km vede Litovlí a na 
stanovištích nabízí soutěže o ceny.

NA ROCKFEST DO VÍSKY
pá 12. 6. ve 20 hodin, KD Víska

na tradičním rockovém festivalu vy-
stoupí dvě kapely z Prahy – faust a 
Exfiles a dvě místní kapely – Shaker C 
a ZZ Top revival band.

NA COUNTRY VEČER DO CHOŘELIC
pá 12. 6. v 19 hodin
areál hasičské zbrojnice v Chořelicích

Sdružení dobrovolných hasičů pořádá 
country večer, na kterém vystoupí ka-
pela Hubertus.
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Jaké byly oslavy 120. výročí ZŠ Jungmannova
Životní dráha historické budovy naší ško-
ly započala jejím svěcením přesně dne  
12. května 1895. A proto jsme začátkem 
května uspořádali vzpomínkové oslavy na 
uplynulá léta ve zdejších školních lavicích. 
V kronice alias „návštěvní knize“ zanechalo 
svůj vzkaz 147 návštěvníků. Většina z nich 
byla absolventy naší školy, ale autogramy 
zde zanechali i bývalí učitelé, mezi nimi  
i „služebně nejstarší“ paní učitelka A. Koub-
ková, která se stále těší dobrému zdraví. 
Nejstaršími návštěvníky oslav se stali bývalí 
žáci pan L. Šik, paní M. Vacová, Z. Nesetová  
a A. Smýkalová, kteří ukončili školu ještě ve 
čtyřicátých letech minulého století. Ovšem 
nejpočetnější absolventskou návštěvnost 
zaznamenala 80. léta, konkrétně absolvent-
ský ročník 1987. Na naší výstavě věnované 
archivním materiálům školy se všichni bed-
livě hledali na dochovaných fotografiích, 
ne všem se to však podařilo. Prosíme tedy 
touto cestou absolventy o pomoc při rozši-
řování fotoarchivu školy. Pokud máte doma 
fota a můžete je věnovat či zapůjčit škole, 
budeme moc rádi.
Absolventi se setkávali se svými spolužáky  
a učiteli, zavzpomínali na svá školní léta, po-

rovnávali budovu školy z let, jak si ji pama-
tovali sami. Děkujeme všem návštěvníkům, 
ale i těm, kteří se podíleli na přípravách  
a průběhu celé akce. Současní učitelé prová-
zeli návštěvníky po škole a připravili dopro-
vodný program, bývalí učitelé, konkrétně  
L. Lučivňáková, A. Berka a M. Večeř, „odu-
čili“ hodinu dějepisu, fyziky a tělocviku jako 
dříve. O občerstvení se postarala paní G. Pa-
velková a také SOU Litovel, jehož cukrárna 
na kolečkách a zmrzlinová tříkolka s pivní 
zmrzlinou potěšily každého. Příjemné od-
poledne ozvučila svým vystoupením kapela 
NOACO. Tři její členové také chodili na naši 
školu a zpěvačka I. Poláchová na škole do-
konce vyučuje. 
Vrcholem oslav se stalo slavnostní nakro-
jení dortu, který pro tuto příležitost upekla 
paní učitelka L. Sedlářová. Prvního zářezu 
nožem se ujal místostarosta V. Kohout, asi-
stoval člen rady města Z. Jančí a samozřej-
mě i starosta města Z. Potužák, který svým 
proslovem zaujal, ale i pobavil přítomné 
hosty. Všichni tři jsou Jungmaňáci a hrdě se 
k tomu hlásí. A my doufáme, že nejsou zda-
leka jediní.                                                 ZSJL

Snímky z akce si prohlédněte na str. 19.

Střípky ze ZŠ Vítězná
Umíte ovládat aplikovaný software?
Umíte správně formátovat text ve Wordu? 
Zpracujete i ty nejzáludnější úkoly v Exce-
lu? Dokážete správně vyhledat informace 
a přehledně i zajímavě prezentovat v Po-
werPointu? Tak tyto úkoly dokázala spl-
nit na výbornou Martina Ivanova, žákyně  
9. A Základní školy Vítězná, v okresním 
kole soutěže Aplikovaný software. Získala 
zde 1. místo. I v krajském kole této soutěže, 
které se konalo 17. 4., se jí dařilo. Umístila 
se na krásném 3. místě.
Martině k úspěchům v této soutěži blaho-
přejeme.
RNDr. Miroslava Černá, učitelka informatiky

Škola sponzoruje gepardy

Dne 24. 4. se v dopoledních hodinách usku-
tečnilo slavnostní předání sponzorského 
daru v hodnotě 10 000 Kč na chov gepar-
dích mláďat. Nechyběli žáci 3. A a 7. A, 
kteří přispěli největší částkou na třídu. Vše 
se uskutečnilo v ZOO Olomouc na Svatém 
Kopečku u výběhu gepardů za účasti médií. 
Všichni obdivovali gepardí mláďata, která 
se narodila 24. 12. 2014. Gepardí samička 
má jméno Dinari (Zářící hvězda) a same-
ček se jmenuje Dayo (Přicházející radost). 
Hrdými rodiči jsou samec Duma (*Dánsko)  
a samice Binty (*Olomouc). 
Kromě šeku přinesly děti tenisáky a plyšáky, 
které měly u gepardů velký úspěch, protože 
je ošetřovatelka ještě naplnila masem.
Sbírku uspořádaly žákyně 9. ročníku Kateři-
na a Alena Labonkovy a Martina Mikulko-
vá. Už 6. rokem žáci naší školy dobrovolně 
pomáhají ZOO nejen finančně, ale účastní 
se výukových programů, poznávají život 
zvířat a v rámci environmentální výchovy 
pomáhají i při úklidových akcích v ZOO. 
ZOO Olomouc za sponzoring věnovala naší 
škole volné vstupy. Děkujeme jí a rádi bude-
me ve spolupráci pokračovat.         

Mgr. Andrea Švecová

inZErCE

Dne 24. 4. se družstvo naší školy ve složení 
Pavlína Pěrušková, Lucie Kadlčíková, Ve-
ronika Dostálová, Klára Čecháková, Adam 
Krejčí, Tomáš Němeček, Michal Knebl  
a Jonáš Kabelík zúčastnilo IV. ročníku 
okresního kola odznaku všestrannosti 
olympijských vítězů (OVOV) pod patronací 
magistrátu města Olomouc a řady význam-
ných osobností Olomouckého kraje. Na at-
letickém stadionu v Olomouci se závodilo  
v 6 disciplínách všestrannosti – běh na 60 
m, švihadlo, kliky, trojskok, hod medicinba-
lem a běh na 1 000 m. Družstvo naší školy se 
umístilo na výborném 5. místě v konkurenci 
26 škol. 
Velkého úspěchu v jednotlivcích dosáhli 

Adéla Protivánková a Adam Krejčí, kteří ve 
své kategorii skončili na 2. místě a postupují 
do krajského kola. Koná se 9. 6. v Hranicích 
na Moravě. 
Děkuji všem žákům za bojovnost a přeji co 
nejlepší sportovní výkony v krajském kole.

Mgr. Anna Rakowská, uč. Tv

Sportovní úspěchy ZŠ Vítězná na OVOV



Sedm čtyřčlenných 
družstev silných 
mužů se v sobotu 
16. května setkalo 
na sportovní soutěži 
s názvem Silácká Li-
tovel. Tato tradiční 
soutěž je pořádána 
na počest zápasníka 

Gustava Frištenského. Jednotlivé disciplíny 
vycházely z pestrého tréninkového plánu 
Gustava, který v sobě obsahoval prvky posi-
lování, atletiky i gymnastiky. Snoubila se zde 
síla, obratnost, mrštnost, vytrvalost i správ-
ná taktika a vzájemná souhra celého týmu. 
Siláci se utkali ve shybech na hrazdě, bench 
pressu na rovné lavici, skoku dalekém,  
bicepsovém zdvihu, přenášení různých bře-
men a v přehozu 10kg medicinbalem.

Sílu svých paží si mohli otestovat také di-
váci v posilovně, kde byly k dispozici různé 
posilovací stroje, včetně kamenných činek 
Gustava Frištenského. Dušan Tesařík, trenér 
reprezentace, a Václav Vaculovič, oba něko-
likanásobní mistři republiky v páce, diváky 
zasvěcovali do tajů arm wrestlingu – páky.
Program o přestávce vyplnily ukázky řec-
kořímského zápasu, aikida i exhibiční vy-
stoupení Martiny Šafránkové, kulturistky 
z Olomouce, svěřenkyně Romana Vrábela, 
vícenásobného mistra ČR v kulturistice  
a současného hlavního rozhodčího soutěže. 
Martina se umístila na mistrovství republiky 
v kulturistice žen na krásném 4. místě.
Letos se v soutěži Silácká Litovel na bron-
zovém místě umístili borci z Aktin Teamu 
(Jiří Matej, Jiří Tkadlčík, Marek Voborný, 
Marek Vavřík), druhá příčka patřila Ulti-
mate fitness (Jakub Buček, Tadeáš Nevtipil, 
Pavel Tůma, Roman Kala) a první cenu zís-
kalo družstvo Vápenky Vitoul (Martin Ma-
línek, Petr Maceášik, Vladimír Štaigl, Adam 
Špička). Nejmladším účastníkem byl Petr 
Strupek (19 let), nejstarším Radek Vaculík 
(50 let).
Touto cestou děkuji všem dobrovolníkům 
i sponzorům za pomoc při zajištění akce  
a jejího bezvadného průběhu.

Mgr. Zdenka Frištenská
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Silácká Litovel má své vítěze 

Cvičenky Sokola Litovel ani v období, kdy 
nejsou všesokolské slety, nezahálejí. 
Již od září 2014 nacvičuje 32 žen Sokola Li-
tovel sletovou skladbu pro ženy s názvem 
Pro radost (autorka Marie Frantová), se kte-
rou vystoupí začátkem června (6.–7. 6.) na 
akci Sokolské Brno 2015 a dále na setkání 
sokolů ve Chválkovicích (13. 6.). 
Sokolské Brno je akce podobná všeso-

kolským sletům, která se koná pravidelně  
v období mezi všesokolskými slety v Praze. 
S různými skladbami zde vystoupí sokolové 
rozličných věkových kategorií. Skladba Pro 
radost je rytmická, klade důraz na perfektní 
provedení tělocvičných prvků a soulad po-
hybu s hudbou. Našich 32 žen tvoří jeden 
velký celek, největší v Olomoucké župě. 
Skladbu nacvičují Vlasta Machalová a Eva 

Prucková.
Pro toho, kdo 
by chtěl sklad-
bu našich žen 
vidět bez dale-
kého cestování, 
máme dobrou 
zprávu. Prove-
dena bude i 19. 
září na hasič-
ských slavnos-
tech na Čer-
vence.

Mirko Spurník

Z kuželkářských drah
Soutěžní ročník 2014/2015 se stal na ku-
želkářských drahách minulostí. Ve třetí ku-
želkářské lize končí naše první družstvo po 
zatím nejlepší sezóně na 4. místě se ztrátou 
jednoho bodu na druhou pozici. Druhé 
družstvo v přeboru Olomouckého kraje 
končí na 9. místě. Třetí družstvo v olomouc-
kém okresu končí na 11. místě. Družstvo do-
rostenců ve svojí soutěži končí na 5. místě.
Dne 25. dubna se konalo na kuželně v Po-
děbradech mistrovství České republiky 
jednotlivců v kuželkách. Náš oddíl a město 
reprezentoval Kamil Axmann s umístěním 
na 36. místě ze 48 účastníků. Mistrovství 
bylo tak vyrovnané, že na lepší umístění 
stačilo srazit o pár kuželek víc. Úspěchem 
ale bylo, že se na mistrovství náš účastník 
vůbec probojoval. Cesta vedla přes tři kva-
lifikační kola.
Dne 3. května jsme uspořádali na kuželně 
koulení pro veřejnost Leteckou. Přišlo bez-
mála 30 hráčů. V soutěži mužů zvítězil pan 
Luděk Hutař z Litovle, v soutěži žen vyhrála 
Barbora Čamková z Litovle a v soutěži dětí 
do 12 let Jana Kostelníková z Litovle.

za výbor oddílu Dušan Žouželka

Sokolky se připravují na Sokolské Brno 2015

Sportovní pozvánky

MALÁ KOPANÁ
 5. 6. v 18.30 hodin
fC Levotil – Step Style
 26. 6. v 19 hodin
fC Levotil – Hruška Chořelice

FOTBAL
 6. 6. v 10.15 hodin
dorost – Černovír
 7. 6. v 10 hodin
starší žáci – medlov
 13. 6. v 16.30 hodin
muži – Velké Losiny
 14. 6. v 16.30 hodin
mladší žáci – náklo

PLÁŽOVÁ HÁZENÁ
 20. 6. v 9 hodin, sobáčovský rybník
Handball Beach open 2015 
turnaj mužů a žen v plážové házené

HASIČSKÉ ZÁVODY
 27. 6., fotbalové hřiště Červenka
dětská hasičská pohárová soutěž a soutěž veteránů
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Sokol Litovel v novodobé éře (přelom tisíciletí)
Vážení přátelé, dovolte mi, 
abych Vás v krátkosti a v návaz-
nosti na předchozí články v LN 
seznámil s vývojem po znovu-
obnovení  Sokola Litovel v 90. 
letech 20. století.
Se změnou společenského a poli-
tického života v 90. letech se pro-
budil i duch sokolských tradic a 
sokolské historie. Skupina členů, 
kteří ještě pamatovali předváleč-
nou a poválečnou éru, se rozhod-
la obnovit litovelskou sokolskou 
jednotu a získat zpět i areál soko-
lovny, který v té době spravoval 
jiný sportovní subjekt.  
Ke znovuobnovení jednoty do-
šlo 20. 6. 1991 a iniciátory byli 
členové prozatímního výboru 
Mirko Spurník nejst. jako sta-
rosta, František Procházka jako 
náčelník, Miroslav Kuchař jako 
vzdělavatel, Ing. Miloš Zbořil 
jako ekonom, Dagmar Pospíši-

lová jako účetní a Lubomír Čer-
ný jako jednatel. Jednota vstou-
pila do ČOS jako člen Župy 
Olomoucké – Smrčkovy.
Hned od počátku bylo ústřed-
ní snahou výboru získat – resp. 
vysoudit – areál sokolovny, což 
se podařilo až od 1. 11. 1997.  
V té době ovšem jednota převzala 
sokolovnu v tristním stavu těsně 
po povodni století. A to po po-
vodni přírodní i té společenské. 
Výbor si vytkl několik priorit: za-
jištění provozu a postupnou re-
konstrukci budovy, nábor členů  
a podporu rekreační tělovýcho-
vy a v neposlední řadě obnovu 
ochotnického souboru. 
Po převzetí majetku byl stávají-
cí výbor rozšířen o Vlastu Ma-
chalovou – náčelnici, Zbyňka 
Mlčocha, Jana Popeláře, později  
o bratry Elgnera, Kabelíka a se-
stru Machačovou, Mirko Spur-
níka ml. a Josefa Hubáčka ml. 
Začalo postupné naplňování vy-
tčeného programu. Je s podivem, 
co všechno tahle věrná garda 
dokázala: oprava fasády, střechy, 
elektrických rozvodů, obnova 
jeviště, nákup vybavení a další  
činnosti, před kterými dnes mu-
síme smeknout. Ochotnické di-
vadlo zahájilo v roce 1999 svoji 
činnost hrou Daskabáty, hříšná 
ves, a poté už následovaly další 
premiéry v rychlém sledu – od 
Drobínka a Slaměného klobou-
ku až k dnešním autorským 
hrám Michala Schmalze. Fi-

nančních zdrojů bylo málo, ale  
i v té těžké době byly významný-
mi donátory jak město Litovel, 
tak Župa Olomoucká – Smrč-
kova. Například od města jsme 
v roce 1999 dostali 250 tisíc a od 
Župy 100 tisíc Kč. Formovala se 
nově sokolská činnost. Naše jed-
nota byla vždy aktivní, například 
při organizaci sletů v roce 2000, 
2006 nebo 2012 byla sletová 
skladba žen vždy nejvíce počet-
ně obsazenou v rámci naší župy. 
Vznikaly nové oddíly, některé se 
ukázaly jako životné, jiné, jako 
například asijské sporty nebo 
lyžování, jako životné méně.  
S postupem času, jak stará garda 
ztrácela energii a společenský 
vývoj nastolil úplně nové pod-
mínky pro sport a tělovýchovu, 
se snažila naše jednota přizpů-
sobit hektické době a úvahy, jak 
naložit se sokolovnou, vyústily  
v prodej budovy městu. Myslím, 
že to byl pozitivní krok, sloužící 
ku prospěchu obce, členů sokola 
i občanů města.

Protože vím, jak je lidská paměť 
krátká, jsem nadšený probíhající 
výstavou v litovelském muzeu, 
která mapuje a uchovává další 
střípky historie Sokola Litovel. 
V letošním roce se sešla celá 
řada významných letopočtů, 
mezi ty „naše“ patří rok 1935, 
tedy 80 let od otevření nové so-
kolovny. Mimochodem letošní 
rok byl vyhlášen rokem sokolské 
architektury a naše sokolovna je 
zařazena do sborníku, který má 
k tomuto výročí vyjít. 
Každý člověk by měl znát histo-
rii své země, svého národa, aby 
se poučil z chyb, které naši před-
ci udělali, ale také aby si vzal 
pozitivní příklad z velkých činů, 
které zformovaly to dobré, na co 
můžeme být hrdi! I proto zadal 
výbor naší jednoty zpracování 
komplexních dějin litovelského 
Sokola univerzitním historikům 
– výpravná publikace by mohla 
spatřit světlo světa v roce 2016.  

Mirko Spurník, 
starosta T. J. Sokol Litovel

Studánky a prameny lidé uctí-
vali od pradávna. Pramen čisté 
vody poskytoval úlevu lidem  
i zvířatům. Stávalo se, že pití 
vody nebo omývání se vodou 
přímo z pramene mělo uzdra-

vující účinky. Zaposlouchání se 
do uklidňujícího zvuku zurčení 
vody může být i dnes uzdravu-
jící. Pro turisty jsou studánky 
příjemným překvapením a zají-
mavým turistickým cílem. 

Lesní studánka u odrlic
Znám křišťálovou studánku, kde 
nejhlubší je les. Začátek básně 
Josefa Václava Sládka dobře vy-
stihuje studánku vzdálenou asi 2 
km od Odrlic. Les na místě sice 
není zvlášť hluboký, ale pro její 
nalezení je rozlehlý až dost. 
Nejčastěji lze studánku nalézt 
podle vytékající vody, bývá sou-
časně pramenem potoka nebo 
řeky, ale v tomto případě to tak 
není. Voda z odrlické studán-
ky se ztrácí v okolí. Jen údolíč-
ko naznačuje, že směr k jejímu 
nalezení je správný. Vyšlapa-
ná nebo jinak vyznačená cesta  
k ní taky nevede, zvířátka, která 
chodí ke studánce pít, mají leh-
ký krok.
V minulosti studánkovou vodu 
používali lidé pracující na blíz-
kých polích. Pole zřejmě tehdy 
bývala blíž. A další zajímavost 
– v okolí studánky se sáňkova-

lo! Dnes se to zdá neuvěřitelné, 
protože všude jsou stromy, ale 
nic není nemožné. 
Dobrá zpráva pro studánku: 
obec Senice na Hané, kam míst-
ní část Odrlice spadá, uvažuje  
o její revitalizaci s finanční pod-
porou Mikroregionu Litovel-
sko. Studánka tak přestane být 
„ztracená“ a nebude jí dál hrozit 
zánik. Doufejme přitom, že zá-
roveň neztratí své lesní kouzlo.  
Kudy k Lesní studánce? Za Odr-
licemi, ve směru k Náměšti na 
Hané poslední cestou doprava. 

Lesní studánka u Odrlic a dal-
ších 12 studánek a pramenů 
vyšly v propagační skládačce 
Studánky a prameny Mikroregi-
onu Litovelsko. O studánkách se 
bude psát i v některém z dalších 
čísel Litovelských novin.    
  

Eva Vaňková

Studánky a prameny Litovelska, část VI.

XIV. Všesokolský slet v roce 2006; ženy předvádějí svou skladbu na litovelské sokolovně.

Divadelní hra Světáci (z přehlídky 2011).



mezi nejvýznamnější léčivky měsíce 
června patří třezalka, svatojánská byli-
na, jejímuž červenému barvivu hype-
ricinu se říká také krev svatého Jana.  
Dorůstá výšky od 30 do 75 cm, kvete 
od června do září. od ostatních tře-
zalek, kterých u nás roste 9 druhů, se 
liší lodyhou, která je oblá a opatřená 
dvěma úzkými lištami.
Kvetoucí nať třezalky sbíráme v noci 
nebo po ránu za suchého počasí, když 
není po dešti, nebo až sejde rosa. naši 
předkové moudře vypozorovali, že 
kolem letního slunovratu má třezalka 
největší účinek. Dlouho se mělo za to, 
že je to pouze pověra, ale Lékařská 
fakulta masarykovy univerzity v Brně 
na základě výzkumů a srovnání sběru 
z jiného období potvrdila pravdivost 
tohoto předpokladu. 
Třezalka má velmi širokospektrální 
působení a patří mezi nejdůležitější 
léčivky. Čistí krev, má antibiotické  
a protizánětlivé účinky. Léčí poruchy 
trávení, žaludeční neurózy i vředy 
žaludku. Je to mírné kardiotonikum. 
Hlavní indikace je při psychických 
problémech, jako jsou deprese, stavy 
úzkosti, neklid, panický strach apod. 
Léčivý účinek je pozvolný, naplno se 
projeví až po týdenním užívání. 
Jako antidepresivum kombinuji kve-
toucí nať s listem meduňky, šanty ko-
čičí citronové, květem vřesu a kvetoucí 

natí dobromysli. Poměr bylin: 5 dílů 
květu třezalky, 3 díly listu meduňky, 
3 díly listu šanty kočičí citronové,  
2 díly květu vřesu a 1 díl kvetoucí nati 
dobromysli. Vše ve formě nálevu:  
2 čajové lžičky směsi zalijeme 250 ml 
vařící vody, po 20 minutách vyluhová-
ní scedíme a pijeme 2x denně, po ránu  
a před spaním. 
Samotný květ třezalky pomáhá ze-
jména po zimě, v předjaří, koncem 
února nebo začátkem března, kdy je 
nedostatek slunce a s ním spojené 
chmury. Třezalka jako by organismus 
prosvítila. (Tento pocit se nedá nějak 
popsat, musí se prožít.) V létě není 
dobré samotnou třezalku pít, neboť 
způsobuje fotosenzibilitu. Kontrain-
dikace jsou také při používání léků  
a po prodělané rakovině či podezření 
na rakovinu. 
naopak při vnějším použití třezalky, 
nejlépe ve formě oleje, nejsou žádná 
omezení nutná. Třezalkový olej vyro-
bíme tak, že hrst květů nasbíraných 
v létě zalijeme kvalitním olivovým 
olejem a necháme za oknem, kde 
svítí slunce, 5 až 7 týdnů macerovat. 
olej musí mít pěknou červenou barvu. 
Poté scedíme a uložíme do chladna 
do skleněné láhve. má úžasné hojivé 
účinky srovnatelné s drahým peruán-
ským balzámem, hojí spáleniny, hmy-
zí kousnutí, pohmožděniny, zanícené 

rány, namožené svalstvo a po vsáknutí 
do kůže i některé bolesti zad.
naši předkové rovněž vypozorovali, že 
třezalka sbíraná na horách je účinnější 
než třezalka sbíraná v nížinách. Jde  
o třezalku skvrnitou (Hypericum ma-
culatum), která je hojnější na horách, 
v nížinách téměř chybí. od třezalky 
tečkované se liší výškou, dorůstá 
pouze do 50 cm, lodyhu má hranatou  
a nemá žádné lišty. Také obsahuje vel-
ké množství červeného barviva. 
Další u nás rostoucí třezalky – třezalka 
ozdobná (Hypericum elegans), tře-
zalka pěkná (Hypericum pulchrum)  
a třezalka přítupá (Hypericum dubi-

um) – jsou v naší přírodě velmi vzácné 
a zákonem chráněné.

Vážení příznivci léčivých rostlin,  
srdečně Vás zvu na víkendový bylin-
kový kurz, který se bude konat v Těší-
kově nad Šternberkem od 19. do 21. 
června. na tomto kurzu se seznámíte  
s bylinkami rostoucími v tamní lokalitě  
a s jejich praktickým využitím při lé-
čení nemocí. Součástí bude sobotní 
večerní oslava slunovratu u ohně se 
zpěvem a bubnováním. 
Přihlásit se můžete u pořadatelky Jany 
Víťazkové, telefon 732 349 939, e-mail 
slon1@volny.cz.           Vladimír Vytásek

Litovelský bylinkář: TŘEZALKA TEČKOVANÁ
Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) je vytrvalá bylina z čeledi třezalkovitých (Hypericaceae). 

Roste hojně na slunných místech v nížinách, na stráních, lukách, pastvinách, na okraji polí a na lesních pasekách. 

Oslava 120 let ZŠ Jungmannova 7. května




