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Hanácké Benátky inspirující k letním zábavám
V sobotu 13. června se při tep-
lotě 31 °C odehrál 13. ročník 
Hanáckých Benátek. Dva týd-
ny zbývaly do prázdnin, toho 
zvláštního času, kdy se lidé 
rádi odrážejí od pevného zá-
kladu svého domova a plují za 
poznáním nových míst.
A protože Litovelské noviny 
vnímáme nejen jako tisk o Li-
tovli, ale také pro Litovelany, 
protože vám přejeme, aby vaše 
léto bylo pestré a plné fanta-
zie, nabízíme vám inspirativní 
procházku branou Hanáckých 
Benátek do světa za hranice-
mi. 

Na náměstí je rušno. Posluchači 
rockového Harleje si skandová-
ním nezadají s hokejovými fa-
noušky z nedávného mistrovství 
světa. Kolik nás letos ještě čeká 
festivalů... (Třeba pro ty, kteří 
nejdou středním proudem: Kelt-
ská noc na Plumlově 24.–25. 7.; 
kromě irské muziky a tanců taky 
keltská řemesla či souboje.)  
Nadprůměrné teploty vyrovná-
vají závany větru, v nichž pole-
tují kytice svázaných balonků, 
které spolu s trdelníky, frgály 
či dřevěným nádobím nabízejí 
prodavači v četných stáncích.  
(A propos – Balony nad Bouzo-
vem letos 22.–23. 8.)
V koutě vedle skluzavky čeká na 
zájemce gyroskop, který se jako 
trenažér používá i na meziná-
rodní vesmírné stanici. (A mají 
ho i v nově otevřené Pevnosti po-
znání v Olomouci, pozoruhodné 
interaktivní vědecké expozici, již 
si užijí nejen děti.)

Harlej

V parku před muzeem zato pa-
nuje poklid až starosvětský. Fla-
šinetářova opička je sice plyšová, 
ale jeho melodie ryzí. (Pekařov-
ská pouť, 14.–16. 8., je meziná-
rodním setkáním flašinetářů už 
proslulá. Nechybí folklorní sou-
bory, kroje, lidová řemesla...)
V rytmu flašinetu se o kousek 
dál projíždí oranžová mašinka 
se dvěma barevnými vagonky  
a malí cestující radostně houkají 
klaksony. (Léto bude příležitos-
tí k mnoha jízdám historický-
mi vlaky. Každou sobotu bude 
parní či motorový vlak Králický 
Sněžník spojovat Letohrad s Ha-
nušovicemi. A pokud vystoupíte 
v Prostřední Lipce a skutečně se 

vydáte na 17 km vzdálený Krá-
lický Sněžník, uvidíte na vlastní 
oči, kde pramení řeka tak bohatě 
protkávající Litovel.)
Nesmíme zapomenout na ková-
ře s usměvavou kovářkou, pro 
něž není potíž vykovat dětský 
kolotoč ani hroty šípů namířené 
do slaměné terčovnice. (Svátek 
uměleckého kovářství Hefaiston 
na hradě Helfštýn, 29.–30. 8.,  
slaví už 34 let.)
Na slavnost letos vedle tradiční-
ho prodavače kolíčků dorazilo  
i několik perníkářů s dlouhými, 
voňavými stánky plnými srdcí. 
(Za skutečnou perníkovou cha-
loupkou je třeba cestovat o trochu 
dál. Stojí v blízkosti hradu Kuně-

tická hora u Pardubic a je plná 
perníku, pohádkových bytostí  
a překvapení.)
Mohli bychom vzpomenout ještě 
udatné rytíře ležící v parku Míru 
(Už jste byli na rytířském turna-
ji ve středověkých Dětenicích?) 
nebo prodavačku piva, jež kaž-
dou objednávku odměnila (oto-
čena k pípě) pohledem na teto-
vání na zádech. (Pražský festival 
tetování snad zase příští rok.)
Tou pravou tečkou byl však 
hrom, který spolu s bleskem té-
měř na minutu přesně navázal 
na závěrečný ohňostroj. Dunění, 
záblesky a déšť vyprovázely ná-
vštěvníky do noci, jako by slav-
nost stále ještě neskončila...      hk
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V přírodě začíná řepíku lékařského 
ubývat, proto je dobré tuto žlutě kve-
toucí zlatou svíci pěstovat na zahrád-
kách. V okolí Litovle roste například 
u železničního přejezdu ve směru na 
Královou. 
Užívá se kvetoucí nať ve formě nálevu, 
pro vnější použití ve formě odvaru. 
Řepík má velmi širokospektrální 
léčebné využití bez vedlejších nežá-
doucích účinků. Pomáhá při bolestech 
žaludku, žaludečních vředech, zánětli-
vých onemocněních celého zažívacího 
ústrojí. Léčí nemoci žlučníku, jater, dý-
chacích cest. Preventivně působí proti 
migrénám a také pomáhá sportovcům 
před během, kdy hrozí nadýchání stu-
deného vzduchu a tím dýchací obtíže. 
Zevně ve formě odvaru podporuje ře-
pík hojení ran, v kombinaci s květem 

růže jako kloktadlo regeneruje namo-
žené hlasivky, dále hojí různá kožní 
onemocnění. 
na kyselém podloží u nás roste řepík 
vonný, který má stejné léčivé účinky.
Zcela mimořádné léčivé účinky má 
řepík chlupatý, který se používá  
v čínské medicíně. V přírodě nejblíž 
naší republice roste velmi vzácně  
v Polsku. Užívá se odvar z kvetoucí 
natě, který zastavuje krvácení, snižuje 
otoky, pomáhá při dyzenterii a prů-
jmu, regeneruje sliznici žaludku, léčí 
choroby jater a některé druhy nádoro-
vého onemocnění, hubí střevní para-
zity. Semena této léčivky mají velkou 
antioxidační aktivitu. Řepík chlupatý 
je u nás pěstován vzácně v botanic-
kých zahradách.

 Vladimír Vytásek

Litovelský bylinkář: ŘEPÍK LÉKAŘSKÝ
Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) je vytrvalá bylina z čeledi růžovitých (Rosaceae). 

Roste na slunečných suchých místech na okraji lesů.

Muzejní vodu pokryly květy lakušníků

Snad nikdo, kdo se v poslední 
době ocitl na březích Muzejní 
vody v okolí muzea, je nepře-
hlédl. Tisíce bílých kvítků na 
hladině proudící vody. Mnozí 
obdivují jejich krásu, jiní mají 
jakési obavy a slyšet jsou různé 
otázky: Co jsou zač? Kde se tu 
vzaly? Proč? Co se s nimi bude 
dělat? 
Přitom nejsou v Litovli nijak 
cizí, v naší krajině rostou na 
vhodných místech poměrně 
běžně. Jde o druhy z rodu la-
kušník, jakousi vodní obdobu 
lučních pryskyřníků. Někte-
ré lakušníky mají raději vodu 
stojatou, jiné tekoucí, některé 
najdeme tam i tam. Tady v Mu-
zejní vodě jde, zdá se, o křížence 
dvou druhů – lakušníku štítna-
tého a lakušníku vodního. Naše 
druhy lakušníků jsou si navzá-
jem značně podobné. Kvetou 

jednoduchými bílými květy se 
žlutými středy, pod vodou mají 
listy jemně dělené do niťovitých 
úkrojků. Některé z nich mají 
také listy lupenité, řekli bychom 
normálního tvaru, plovoucí na 
hladině. U zdejších rostlin mů-
žeme najít dvě odlišné podoby 
těchto lupenitých listů. Jsou buď 
jednodušeji dělené se zaoblený-
mi tvary, anebo dělené do více 
někdy až zašpičatělých cípů. 
Proč se tu ale objevily v takovém 
množství? No, nebylo to tak ná-
hle, jak se může někomu zdát. 
Lakušníky bylo, a stále je, mož-
né potkat na různých místech  
v tocích v Litovli i v jejím okolí. 
Obvykle ale v menším množství. 
I u muzea jsem je viděl např.  
v roce 2009. Ovšem vyhovují 
jim řečiště prosluněná a takové 
tu vzniklo po vykácení vzrost-
lých stromů. Lépe rostou také  

v dostatečně průhledné vodě. 
Zdá se, že nízké průtoky po-
sledních let způsobené nižšími 
srážkami i absence obvyklých 
jarních vyšších průtoků jim 
mohly prospět, protože proté-
kající voda byla v jarním období 
dlouhodobě méně zakalená. 
Jejich přítomnost v korytě není 
určitě žádným ohrožením nebo 
příznakem zanedbaného stavu 
řeky. Jsou naopak značným obo-
hacením říčního prostředí, k vy-
tírání je využívají mnohé druhy 
ryb a rybí potěr v nich nachází 
úkryt i potravu. Přichytávají se 
na nich různé vodní organismy 
od povlaků řas a bakterií až po 
různé bezobratlé živočichy. Při-
spívají tak k přirozenému čištění 
vody v řece. 
U vodních rostlin je dosti čas-
té, že se při souběhu vhodných 
podmínek objeví na určitém 
místě ve velkém množství  
a v příštích letech se téměř ztra-
tí. K tomu pravděpodobně, dří-
ve či později, dojde i v Muzejní 
vodě. Proto si teď bez obav užij-
me jejich krásu. 

Jan Vrbický, Správa CHKO LP

Úpravy komunikací

O prázdninách čekají Litovel  
i okolí stavební práce na komu-
nikacích.
Již 1. července začnou stavební 
práce na Rybníčku. V úseku od 
křižovatky ulice Rybníček s uli-
cí Sušilovou po rozdvojení cesty 
před malým parčíkem budou  
v komunikaci vybudovány nové 
odvodňovací vpusti. Vznik-
nou tady i nová parkovací stání  
a chodník podél komunikace 
bude opraven.
Stavba má být dokončena 31. 
srpna.

1. srpna se začne budovat v Na-
sobůrkách. Po levé straně ko-
munikace odbočující z hlavní 
silnice od Litovle směrem na 
Haňovice vznikne chodník, kte-
rý v této části obce dosud zcela 
chybí. Spolu s ním zde přibyde 
pruh pro podélné parkování.
Přes hlavní silnici směřující od 
Litovle ke kruhovému objez-
du bude v místech křižovatky  
s odbočkou na Vísku vybu-
dován osvětlený přechod pro 
chodce. 
Tato stavba má být dokončena 
31. října.                                   red.
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Vyneseno z radnice

13. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 21. května 2015
rada města schvaluje
 úhradu nákladů spojených  
s účastí na setkání Vísek v obci 
Považany na Slovensku dne 20. 6. 
2015 ve výši do 15 000 Kč
 poskytnutí dotace ve výši 10 000 
Kč na úhradu nákladů spojených 
s přípravou adventního koncertu 
České mše vánoční Jana Jakuba 
ryby, který se bude konat v Litovli 
dne 13. 12. 2015
 poskytnutí daru ve výši 12 000 Kč 
na náklady spojené s účastí martiny 
ivanovy, radka müllera a Štěpána 
Kratochvíla na mistrovství světa 
v psaní na klávesnici Pc, které se 
bude konat ve dnech 17.– 25. 7.  
v Budapešti
 poskytnutí dotace na náklady 
spojené s účastí členů TJ Vodní 
sporty Litovel na mistrovství světa 
juniorů v USa ve sjezdu na divoké 
vodě ve výši 49 000 Kč
 uzavření smlouvy o dílo na opra-
vu fasád na SoŠ Litovel v ul. Ko-
menského se společností inVeST cZ 
Šternberk.

7. zasedání Zastupitelstva města 
Litovel, konané 21. května 2015
Zastupitelstvo města
 schvaluje záměr provést mezi 
občany místních částí rozvadovice, 
Březové a Unčovice anketu, z níž 
vyplyne odpověď na otázku, zda 
občané trvale žijící v uvedených ka-
tastrálních územích souhlasí se za-
dáním změny územního plánu dle 
požadavku společnosti LB minerals.

14. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 4. června 2015
rada města
 schvaluje uzavření smlouvy o dílo 
se společností autocont cZ na reali-
zaci projektu rozvoj technologické 
infrastruktury icT města Litovel 
 bere na vědomí výběr firmy Pro-
diving Liberec pro dodání vysoko-
tlakého kompresoru pro požární 
stanici Litovel.

výběr redakce

Stíny Litovelska
 V době mezi 8. hodinou dne  
1. 6. a 9. hodinou dne 4. 6. vnikl ne-
známý zloděj do sklepních prostor 
paneláku v Litovli a ukradl tam dvě 
horská kola.
 Jako by se roztrhl pytel s řidiči, 
kteří jezdí pod vlivem alkoholu.  
V krátké době hned tři případy,  
a to 6. 6. na Uničovské ulici, 10. 6. 
na Loštické ulici (a dokonce žena!) 
a 12. 6. na Svatoplukově ulici. To je 
přímo alarmující.
 Dne 10. 6. zjistil majitel osobního 
vozidla zaparkovaného na Šmaka-
lově ulici v Litovli, že z něj někdo 
odmontoval registrační značku. na 
co asi?

Policie ČR

Dům přírody na Šargouně

Až do konce září je možno kaž- 
dý víkend mezi 10 a 15.30 ho-
dinami navštívit Dům přírody 
na Šargouně. Zájemci si mohou 
prohlédnout interaktivní expo-
zici včelařství nebo působivý 
3D film o Litovelském Pomo-
raví. Dům zároveň slouží jako 
informační středisko, ve kterém 
pracovník podá zájemcům in-
formace o přírodě CHKO.
Na 19. září je v Domě přírody 
naplánována celodenní akce 
pro veřejnost, o níž budeme 
včas informovat.
Na místě je také objasnit otáz-
ku financování stavby Domu 
přírody. Částka 63 milionů Kč, 
uvedená přímo u Domu příro-
dy, zahrnuje nejen litovelskou 
stavbu, ale především nově 
vybudované objekty v Horce  
n. M. Náklady na šargounskou 
stavbu se pohybovaly kolem 15 
milionů Kč, přičemž část z nich 
byla využita na audiovizuální 
vybavení objektu a natočení 3D 
filmu. Většina částky pocházela 
z Operačního programu život-
ního prostředí Evropské unie, 
třemi miliony přispěl Státní 
fond životního protsředí ČR  
a zbývajících 10 % uhradil sám 
investor – Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR.
Provozovatelem objektu je  
v současnosti centrum ekolo-
gických aktivit Sluňákov.         red.

Prohlídkové okruhy městem
na letní sezónu

Během letních prázdnin jsou 
od 1. července do 26. srpna pro 
návštěvníky Litovle připraveny 
prohlídkové trasy, při kterých 
je možnost vidět významné pa-
mátky a zajímavá místa spojená 
s naším královským městem.
První prohlídkový okruh měs-
tem bude probíhat každou 
středu od 13.30 hodin. Během 
hodinové prohlídky bude mož-
nost zhlédnout Svatojánský 
most, Gymnázium Jana Ople-
tala, městské hradby, budovu 
knihovny, kostely, muzeum, vilu 
Gustava Frištenského aj. Pro-
hlídka začíná vždy před budo-
vou Turistického informačního 
centra a je pro veřejnost zdar-
ma.
Druhý prohlídkový okruh po 
sakrálních památkách vás za-
vede do kaple sv. Jiří, kde si bu-
dete moci prohlédnout interiéry 
této krásné gotické památky, 
dále bude následovat prohlídka 
kostela sv. Marka. Celý okruh 
bude zakončen návštěvou Hu-

sova sboru. Hodinové prohlídky 
se konají každou sobotu od 11 
hodin a začínají před kaplí sv. 
Jiří, kde na vás bude již čekat 
průvodce. Prohlídky jsou zdar-
ma.
Informační centrum Litovel 
také nabízí pravidelné výstupy 
na radniční věž. Prohlídky jsou 
denně od pondělí do neděle 
v  10, 13 a 14.30 hodin. Mimo 
uvedené časy (a pro skupiny) po 
domluvě  v TIC. Cena za dospě-
lou osobu je 40 Kč, 20 Kč je za 
děti od 6 let, pro studenty do 18 
let, držitele Senior a Rodinných 
pasů. Vstupenky jsou k prodeji 
v informačním centru, mini-
mální počet účastníků ve skupi-
ně je pět.
Neváhejte využít těchto speci-
álních komentovaných okruhů  
a přijďte si prohlédnout památ-
ky s odborným výkladem našich 
průvodců. 
Těšíme se na vás.         

kolektiv Turistického 
informačního centra Litovel

Městské koupaliště v nové sezóně

Před svým otevřením prošlo 
litovelské koupaliště několika 
úpravami, které odstranily ne-
dostatky, jež se projevily v mi-
nulé sezóně. 
Zásadní změnou je přesazení 
rostlin v lagunách z vatových 
bloků do kovových košů s říč-
ním kačírkem. Již teď je patrné, 
že v tomto prostředí zeleň pod-
statně lépe prospívá.
V neplavecké, dětské, části ba-
zénu byl opraven kamínkový 
kompozit. Protože se kamínky 
uvolňovaly, byla sem položena 

nová vrstva materiálu.
Také boční vstupy do bazénu 
z pláží a okolní chodníky byly 
ošetřeny proti vypadávání ka-
mínků.
Protože byly plastové zásobníky 
na ohřev vody ve sprchách málo 
kvalitní a praskaly, nahradily je 
sprchy s kovovými zásobníky.
Plavci uvítají prodloužení zá-
bradlí z plavecké části bazénu, 
které umožní snadnější výstup.
Protože se po opravách musela 
voda pročistit, byla plavecká se-
zóna zahájena až 14. června.    hk
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Čistírna opět v Boskovicově
Čistírna oděvů, prádla a peří 
se z náměstí přestěhovala do 
Boskovicovy ulice č. 780 (hned 
vedle budovy městského úřa-
du). Spolu s čistírnou je v pro-
vozovně umístěn i second hand 
a půjčovna masek. Otevřeno je 
od pondělí do pátku od 8 do 17 
hodin a v sobotu od 8 do 12 ho-
din.                                              red.

Kontejner na hřbitově

Na litovelském hřbitově je nově 
k dispozici kontejner na plasty. 
Vyzýváme proto občany, aby 
prázdné nádoby od svíček a dal-
ší plastové předměty vyhazovali 
do něj a ne do směsného odpa-
du.                                             red.

Květinová výzdoba
Až do konce srpna můžete na 
adresu redakce (litovelskeno-
viny@mestolitovel.cz) posílat 
fotografie krásně rozkvetlých 
oken, balkonů nebo teras v Li-
tovli a místních částech. Ke 
snímku je třeba uvést, ve které 
ulici či místní části byl pořízen  
a kdy to bylo. Nemáte-li digitál-
ní fotoaparát, stačí nás na pěk-
nou květinovou výzdobu upo-
zornit a my si ji vyfotíme.
Díla šikovných pěstitelů budou 
uveřejněna v Litovelských novi-
nách i na webových stránkách 
města.                                     red.

Kdy vycházejí Litovelky

Vzhledem k prázdninovým 
dovoleným je 
uzávěrka

 srpnového čísla Ln již 
15. července.

Rizika koupání na pískovně Náklo
V letních měsících je pískovna 
Náklo jedno z nejnavštěvova-
nějších míst ke koupání v olo-
mouckém okrese, a to přede-
vším díky čisté vodě. V areálu se 
nachází velký počet pláží, občer-
stvení a kvalitní sociální zázemí. 
Návštěvníci si zde mohou posta-
vit stan či zaparkovat karavan.  
S návštěvou areálu se však pojí 
i pravidla, která je nutno dodr-
žovat, aby nedošlo k úrazu. Jaká 
to jsou? 
Štěrkopískovna Náklo se roz-
prostírá na celkové ploše 110 
hektarů. Lidé bohužel nevědí, 
že se mohou pohybovat pouze 
v rekultivované části štěrkovny, 
tedy v místech, kde již neprobí-
há těžba. To znamená na pláži 
a v blízkém okolí. Do prostoru, 
kde probíhá těžba písku a kame-
niva, je vstup veřejnosti přísně 
zakázán kvůli nebezpečí úrazu. 
Veřejnosti nepřístupný prostor 

je jasně označen varovnými 
cedulemi, neoprávněný vstup  
s provinilci řeší policie. Pravidla 
jsou zpřísněná kvůli nešťastné 
události, při které předloni uto-
nul mladík. Je smutné, že se mu-
sela stát taková tragédie, aby si 
obyvatelé uvědomili rizika kou-
pání na štěrkovně. 
„Rád bych apeloval na návštěv-
níky, aby využívali pouze místa 
vyhrazená ke koupání a nevstu-
povali na pozemky, které jsou 
označeny výstražnými cedu-
lemi. Musíme si uvědomit, že 
se jedná o oblast, kde probíhá 
těžba štěrkopísku, a je zde pro-
to zvýšené riziko úrazu,“ říká 
vedoucí štěrkovny Jaroslav Va-
culík. 
Přestože do rekultivované čás-
ti je vstup možný, pohyb v této 
oblasti má rovněž svá pravidla, 
která je nutno dodržovat. Kou-
pání a pohyb na pláži štěrkovny 

Náklo je na vlastní nebezpečí. 
Návštěvníci jsou povinni dodr-
žovat stanovené předpisy, aby 
nedošlo k žádnému úrazu či 
hůř – utonutí. Kvůli neukázně-
ným lidem dohlíží ostraha na 
bezpečnost ve vodě a pořádek 
na souši. 

Společnost CEMEX Sand, k. s. 
vznikla pod názvem GZ – Sand, 
s. r. o. v roce 1993. Hlavním 
předmětem podnikání společ-
nosti je těžba a zpracování pís-
ku a štěrku. Společnost v České 
republice dodává kvalitní pří-
rodní tříděný i netříděný kámen  
a písek jak pro externí zákaz-
níky, tak pro potřeby ostatních 
společností skupiny CEMEX.  
V České republice provozuje 
společnost CEMEX Sand 11 
štěrkoven a 7 kamenolomů.

Cemex Sand

VHS Čerlinka zvyšuje ve 2. pololetí cenu stočného
Valná hromada Vodohospo-
dářské společnosti Čerlinka,  
s. r. o., dne 26. 5. schválila ceny 
vodného a stočného pro 2. po-
loletí roku 2015 v následující 
výši:

Ceny pro 2. pololetí 2015

ceny bez DPH s DPH 15 %

vodné 25,05 28,81

stočné* 25,01 28,76

stočné** 27,91 32,10

celkem* 50,06 57,57

celkem** 52,96 60,90

Pozn.
* Litovel, medlov, mladeč, Vilémov
** Červenka

Důvodem pro zvýšení stočného 
od 2. pololetí je nutnost dodr-
žovat výši stočného, která byla 
obcím nařízena ze strany Stát-
ního fondu životního prostředí 
jako podmínka pro přidělení 
dotací na výstavbu kanalizací. 
Naše společnost stočné dlouho-
době nezvyšovala a i po tomto 
vynuceném zvýšení bude stoč-
né jedním z nejnižších v ČR. 
Pro doplnění údajů je v tabul-
kách uvedeno meziroční srov-
nání VHS Čerlinka, s. r. o., a 
také srovnání s okolními městy.

Ing. Helena Stoupová

Srovnání cen vodného a stočného
Vodohospodářská společnost Čerlinka od roku 2010

rok vodné stočné nárůst

bez DPH bez DPH vodné stočné

v Kč v Kč v Kč v % v Kč v %

2010 23,82 23,49 1,84 8,4 1,81 8,3

2011 23,82 23,49 0,00 0,0 0,00 0,0

2012 24,09 23,49 0,27 1,1 0,00 0,0

2013 24,32 23,49 0,23 1,0 0,00 0,0

2014 24,74 23,49 0,42 1,7 0,00 0,0

2015,
1. pol. 25,05 23,69 0,31 1,25 0,20 0,85

2015,
2. pol.* 25,05 25,01 0,00 0,0 1,32 5,57

2015, 
2. pol.** 25,05 27,91 0,00 0,0 4,22 17,81

Srovnání cen vodného a stočného na 2. pololetí 2015 s ostatními městy

Místo Vodné s DPH Stočné s DPH Celkem s DPH

Litovel, medlov 
mladeč, Vilémov 28,81 28,76 57,57

Červenka 28,81 32,10 60,90

Šternberk 29,32 39,68 69,00

olomouc, Uničov 38,81 43,47 82,28

Prostějov 42,46 39,39 81,85

Přerov 42,00 31,00 73,00

Zlín 43,60 42,52 86,12

Když rozvážím Litovelské novi-
ny do prodejen, obvykle se se-
tkávám s informací, že lidé už se 
po novinách ptají několik dní. 
Váš zájem mě, milí čtenáři, těší. 
Abyste si ale ušetřili zbytečné 
kroky do obchodu, vězte, že 
Litovelky vycházejí vždy k prv-
nímu dni v měsíci. Do distribu-
ce se dostávají v průběhu dne 
předchozího. (Např. toto číslo, 
které vychází k 1. 7., se dostává 
do prodeje 30. června.)
Připadne-li poslední den v mě-
síci na víkend, rozvážejí se no-
viny už v pátek před ním. 
Po ztažení z prodeje jsou noviny 
k dispozici na webových strán-
kách noviny.litovel.eu, kde je 
uložen celý jejich archiv.           hk
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Uzavírka silnice 
z Chudobína až na Pindu

Od června až do konce srpna 
bude kvůli stavebním pracím 
zcela uzavřena silnice II/373,  
a to od křižovatky se silnicí 
směřující na Loštice u sobáčov-
ské restaurace Stop až po Pindu 
(vyjma úsek v Chudobíně). Po 
omezenou dobu, zejména pak 
v závěrečné části prací, bude 
uzavřen i úsek mezi Pindou  
a odbočkou na Savín. 
Doporučená objízdná trasa 
vede přes Měrotín na Pindu, 
odkud je možno pokračovat 
dále na Slavětín. Obyvatelé 
Nové Vsi a dopravní obsluha 
mohou na křižovatce na Pindě 
odbočit vlevo a asi po 300 met-
rech sjet cestou ke kamenolomu 
a dále až do Nové Vsi. 
V době od 13. do 15. 7. je ovšem 
mezi Chudobínem a odbočkou 
do Nové Vsi úplná uzávěra.
Autobusy budou přes Chudobín 
projíždět pouze do 12. 7., od 13. 
7. pro ně platí stejná objížďka 
jako pro ostatní.                 red.

Městská televize
Vysílání v červenci a srpnu

premiéra: st 24. 6. v 18.45 hod.
reprízy: denně v 6.45, 11.00, 
 18.45 a 23.00 hodin
on-line:  infokanal.litovel.eu
 www.youtube.com 
(po zadání kanálu Litovel.eu)

Z důvodu nižší sledovanosti TV  
v prázdninových měsících infoka-
nál kromě premiérového vysílání 
z 24. 6. nebude vysílat aktuality. 
na uvedeném programu budeme 
pouze obměňovat vysílání infor-
mačního programu UPc eXPreSS. 
S průřezem hlavními prázdni-
novými akcemi Vás seznámíme  
v prvním premiérovém poprázd-
ninovém vysílání, které uvede-
me ve středu 2. září v 18.45 hod. 
Děkujeme za přízeň i věcnou 
kritiku všem pravidelným i ne-
pravidelným divákům, přejeme 
příjemnou dovolenou a po prázd-
ninách nashledanou na obvyk-
lém kanále v obvyklých časech.

Šargounským loukám se dostalo pozornosti a péče
V minulém roce získalo měs-
to Litovel dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí na 
revitalizaci biocentra Šargoun-
ské louky. Ta byla provedena 
mezi loňským zářím a dubnem 
letošního roku. 
Dlouhodobým strategickým cí-
lem tohoto opatření bylo zvýšit 
druhovou biodiverzitu lokali-
ty Šargounské louky. Zvláštní 
zřetel byl kladen na to, aby se 
zvýšila druhová pestrost stáva-
jících druhově chudých trvalých 
travních porostů. Záměrem bylo 
také vytvořit biotop pro celou 
řadu volně žijících živočichů za-
ložením ploch dřevinné zeleně.

Co se tedy v této oblasti proved-
lo? 
Prvním ze záměrů bylo zvýšení 
druhové rozmanitosti stávají-
cích travních porostů. Celko-
vá výměra lokality Šargounské 
louky je asi 8,8 ha. Přibližně  
80 % této plochy tvořily druhově 
chudé travní porosty založené 

v nedávné minulosti výsevem 
několika druhů produkčních 
jednoděložných rostlin – trav. 
Záměrem proto bylo zvýšit dru-
hovou pestrost travních porostů 
se zvláštním zřetelem na zastou-
pení jednoděložných a dvoudě-
ložných druhů přírodě blízkých 
bezkolencových a psárkových 
luk. Vzhledem k nesouhlasu 
nájemce lokality – zemědělsky 
hospodařícího subjektu nebylo 
možné založit nové trvalé trav-
ní plochy, tzn. zornit pozemky  
a následně nově vyset regionální 
travino-bylinné směsi. Z toho 
důvodu byl na lokalitě proveden 
dvojí přísev regionální travino-
-bylinné směsi, a to bezorebnou 
technologií. 
Dalším záměrem bylo založení 
plošných skupin dřevin. Dvě 
drobné kompaktní skupiny  
listnatých dřevin o výměře  

450 m2 a 400 m2, které jsou  geo-
graficky původní a vhodné pro 
toto stanoviště, zatraktivní úze-
mí pro celou řadu volně žijících 
živočichů. 
Třetím opatřením byla výsad-
ba sedmi solitérních dřevin při 
západním okraji louky. Jeho vý-
znam je především krajinářský  
a estetický. 

Šargounské louky jsou oblastí 
mimořádného zájmu ochrany 
přírody. Jsou součástí chráně-
né krajinné oblasti a zároveň 
nadregionálním biocentrem 
(NRBC), jakožto ptačí oblast 
patří do soustavy chráněných 
území evropského významu 
NATURA 2000. Díky revitaliza-
ci tak došlo k výraznému posíle-
ní ekologické a estetické funkce 
tohoto významného území.

Ing. Kurfürst a red.

it's better to burn out than 
to fade away.

Je lepší shořet než vyhasnout.
(neil Young)

Vzniká projekt na rekonstrukci budovy na náměstí
Závěrem loňského roku bylo 
sídlo městského úřadu na Ha-
vlíčkově ulici prodáno Policii 
ČR. Záměrem města je totiž 
obě pracoviště úřadu, který má 
nyní sídlo v budovách na dvou 
různých místech, sestěhovat na 
jedno místo. 
Po odchodu ZŠ pro zrakově po-
stižené zůstala na náměstí ved-
le radnice prázdná budova. Ta 
bude spolu s tzv. Domem hrůzy 
v Kostelní ulici rekonstruována  
a upravena pro potřeby měst-
ského úřadu, jehož pracoviště 
sídlící v Havlíčkově ulici sem 
budou následně přestěhována.
V současné době je v plném 
proudu projektování budovy. 
Tomu předcházela soutěž o ar-
chitektonicko-urbanistické vy-
řešení dispozičního uspořádání.
Aby nebyl nikdo z hodnotící 
komise, jež posuzovala projekty 
přihlášené do soutěže, ovlivněn 

např. jménem firmy, vybírala  
z předložených návrhů bez zna-
losti jejich autorů. 
Ze čtyř přihlášených byl nako-
nec vybrán projekt projekčního 
atelieru AGP z Olomouce. Nej-
později do konce srpna bude 
předložena dokumentace pro 
společné územní a stavební ří-
zení a do poloviny října budou 
ukončeny projekční práce. Ná-
sledně bude vypsáno výběrové 
řízení na dodavatele stavby či 
stavebních úprav.
Termín přestěhování nyní ne-
jsme schopni upřesnit, ale mělo 
by to být nejpozději o příštích 
prázdninách.
A co se kde bude v budově na-
cházet? 
V přízemí bude umístěna poda-
telna, tzv. recepce pro informa-
ce, a také pokladna a zasedací 
místnost. V části podél Nečízu 
se budou nacházet kanceláře 

odboru životního prostředí.
V prvním patře najdou občané 
agendy evidence obyvatel, ob-
čanských průkazů a cestovních 
dokladů. V místnostech situo-
vaných směrem k Nečízu bude 
sídlit odbor sociální. 
V nejvyšším patře bude odbor 
dopravy s evidencí řidičů a evi-
dencí motorových vozidel a také 
odbor výstavby, včetně praco- 
viště územního plánování.
Projekt počítá i s využitím budo-
vy v Kostelní ulici. V její dvorní 
části v přízemí se v budoucnu 
bude nacházet bytové oddělení 
městského úřadu. S prostory  
v prvním a druhém patře se vý-
hledově počítá jako s byty. 
Jak budou postupovat projekč-
ní práce, doplníme v některém 
z dalších čísel LN informace  
o grafické návrhy.

Ing. Radovan Vašíček, 
tajemník městského úřadu

Litovelský Gustav oceněn jako Regionální potravina
Nejoceňovanější speciál litovel-
ského pivovaru, Litovel Gustav 
13°, se může pyšnit dalším tri-
umfem. Zabodoval u odborné 
poroty soutěže Regionální po-
travina 2015. Komise letos oce-
nila osm výrobků s výjimečnou 
kvalitou a chuťovými vlastnost-

mi z Olomouckého kraje. O toto 
ocenění, které je zárukou míst-
ního regionálního původu, se 
ucházelo celkem 105 produktů 
od 46 výrobců.
Výrobky hodnotila osmičlen-
ná komise tvořená zástupci 
Ministerstva zemědělství ČR, 

Olomouckého kraje a dalšími 
zástupci z řad zemědělců a po-
travinářů. Litovel Gustav 13° 
zvítězil v kategorii Alkoholické 
a nealkoholické nápoje. Po loň-
ském úspěchu v soutěži Výrobek 
Olomouckého kraje tak zazna-
menal další regionální ocenění.
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Ze společnosti

Byli oddáni
v měsíci červnu
martina Babinská a marek minařík z olomouce
Hana Wolfová a Tomáš Pfof z Dubicka
Ludmila Vybíralová z Litovle a eduard Dluhoš z Příkaz
Jana Pětvalská a Dalibor Blechta z Litovle
Jana Knirschová z Červenky a milan Kučera z Litovle
markéta Spáčilová a Tomáš Venos z Litovle
Petra Zubáková a Jan rec z mezic

Odešli
v době od 21. května do 20. června
Ludmila Bořilová z choliny (79 let)
Zdenka Boudová z Litovle (80 let)
Jan růžička z Litovle (68 let)
oldřich Bezděk z Litovle (83 let)
Lubomír Smýkal z Litovle (83 let)
miloslava Kuchařová z nové Vsi (81 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Hrandop a Litovel.

Inzerce

Privátní zubní ordinace v Uničově přijímá nové 
pacienty. Zajištujeme péči pro děti i dospělé. 
mDDr. františek Vjaclovský
adresa: Stromořadí 1286, Uničov
Tel.: 608 319 846, 585 054 770 

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. 

Nabídka práce

Základní a mateřská škola Nasobůrky přijme 
kvalifikovaného učitele nebo učitelku mateř-
ské školy. Pracovní úvazek 0,81. nástup 24. srpna 
2015. 
Životopisy posílejte na zs.nasoburky@tiscali.cz.

Poděkování

Tímto děkuji všem občanům, kteří nás podpořili 
a podepsali petici – Litovel s cukrovarem bez 
zápachu. Během prvního týdne jsme obdrželi přes 
350 podpisů. Všem podepsaným děkuji za vyjádření 
jejich názoru. 
Petice byla podkladem pro jednání se zástupci měs-
ta, které se uskutečnilo dne 25. 5. Šlo o první z řady 
jednání, která budou dle dohody zúčastněných stran 
následovat. Problematika zápachu kalových polí je 
složitá a karty hrají do rukou Litovelské cukrovarny. 

Bližší informace z jednání Vám poskytne pan staros-
ta. Důležité je, že se vedení města shodlo na skuteč-
nosti, že cukrovar zápachem z polí obtěžuje velkou 
část města Litovle. 
na závěr bych rád vyzval ty, kteří svým podpisem 
rovněž chtějí vyjádřit svůj názor na prostředí ve 
městě a na nutnost omezení zápachu, aby navštívili 
restauraci na modré hvězdě, kde budou podpisové 
archy k dispozici.

Jiří Zapletal a Petr Grofek 

Opravdu chceme takový přístup?
V našem městě se potýkáme s dlouhodobě 
neřešeným problémem zajištění možnosti 
důstojného pohybu seniorů, občanů s ome-
zenou schopností pohybu a orientace, ma-
tek s dětmi apod., zvláště pak v jeho okrajo-
vých částech.
Město sice zadalo dvě studie na řešení tran-
zitní cyklistické dopravy, ale výše uvedený 
problém tyto studie pro běžnou praxi neřeší. 
Ani v programovém prohlášení nově zvole-
ných zástupců občanů není o předmětném 
problému zmínka.
Řešení dopravy má být harmonické pro 
všechny účastníky silničního provozu tak, 
jak se to daří úspěšným městům. V praxi 
tomu nepřispívá ani dlouhodobě některý-
mi opakovaně volenými zastupiteli držená  
a díky jejich pozici a neprůhlednému pod-
půrnému prostředí prosazovaná zásada pri-
ority automobilové dopravy (včetně dopra-
vy nákladní), a to reálně na úkor ostatních 
účastníků silničního provozu a obyvatel  
v městě žijících.  
Nová Rada města Litovel byla na přelo-
mu roku oslovena jedním z jeho obyvatel 
s konkrétní nabídkou věcné spolupráce  
a prosazování čitelného prostředí pro ar-
gumentační řešení daného problému. Šlo 
o osobu dlouhodobě žijící v Litovli s chutí 
prosazovat otevřenost a adresnost jednání  
a jeho výstupů a navíc rezidenta s praktický-
mi nezanedbatelnými zkušenostmi v oboru 
a znalostí problémů v této dlouhodobě opo-
míjené oblasti.

Oslovená Rada města Litovel neshledala 
potřebu výše uvedené nabídky a svým usne-
sením ze sedmého zasedání bez zdůvodnění 
vyjádřila k předložené nabídce své negativ-
ní stanovisko. Předkladateli bylo následně 
doporučeno, aby k prosazení předloženého 
návrhu kandidoval v dalších komunálních 
volbách, stal se zastupitelem a pak by jej pří-
slušná strana či sdružení mohly navrhnout 
do příslušné komise. Předkladatel tedy ak-
ceptoval, že rada o spolupráci nemá zájem.
Nic proti tomu. Zastupitele jsme si zvolili. 
Pokud jsou přesvědčeni, že je to vůle většiny 
občanů, pak je to asi rámcově v pořádku. Je 
tu ale, i přes opakovanou urgenci odpovědi, 
dodnes radou nezodpovězená otázka: Na 
jakém základu a z jakého reálného důvodu 
takto rozhodla? 
Nepotřebujeme vždy čitelnou radu a jí 
instalovanou podpůrnou komisi, která 
svá rozhodnutí pokaždé řádně odůvodní  
a k těmto odůvodněním přiloží veřejně pří-
stupné faktické podklady?
A vrátíme-li se k samotnému tématu, kvůli 
kterému předkladatel radu města oslovil: Je 
v Litovli skutečně vyřešena otázka bezpečné 
a bezbariérové dopravy pro osoby se sníže-
nou schopností pohybu, seniory, maminky  
s kočárky a všechny, pro něž jsou vysoké ob-
rubníky, chybějící chodníky, kolizní styky se 
silniční dopravou a ostatní nedostatky těžko 
překonatelné? Opravdu není tento problém 
na pořadu dne? 

Ing. Petr Váňa

Odpověď starosty města
Zájem občanů na řešení potřeb města a obcí 
určitě vítám. V konkrétním případě byla 
nabídka na práci v dopravní komisi pře-
dána předsedovi komise, který ji na začát-
ku volebního období na pokyn rady města 
sestavoval. Komise byla nakonec obsazena 
členy zastupitelstva a osobami dle návrhu 
předsedy komise (bez obsazení nabídnutým 
občanem) a rada to akceptovala. Současně 
předseda komise sdělil, že až se bude uvede-
ná problematika bezbariérové dopravy pro 
osoby se sníženou schopností pohybu řešit, 
bude zmíněný občan na jednání přizván.
V našem městě se při rekonstrukcích ulic 

bezbariérové prvky řeší. Uveďme příklad 
ulice 1. máje, kruhovou křižovatku na Olo-
moucké ulici i u Modré hvězdy. Bezbari-
érové je také nově vybudované  náměstí 
Přemysla Otakara, křižovatka u polikliniky, 
všechny nové autobusové zálivy, chodník 
podél průjezdné silnice přes celou místní 
část Tři Dvory, upraveny byly chodníky na 
Šmakalově ulici. Každá nová akce, která je 
v projektové přípravě, se nyní již řeší bezba-
riérově, dle požadavků Národního institutu 
pro integraci osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace České republiky.

Ing. Zdeněk Potužák
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V minulých letech jsme Vás 
prostřednictvím Litovelských 
novin informovali o sbírko-
tvorné činnosti, a to především 
jaké dary Muzeum Litovel zís-
kalo do svých novodobých sbí-
rek. Jsou předměty, které samy 
o sobě nic zajímavého netvoří, 
a naopak. Každý předmět si 
ale nese vlastní příběh, čímž 
je specifický, nezaměnitelný  
a s určitou vypovídající hodno-
tou. Předměty jsou bohatstvím 
muzeí, ne technologie, které 
umožňují jejich prezentaci ná-
vštěvníkům.

Situace v r. 2014 a její náprava v r. 2015
Ohledně darů do muzeí se v loňském roce 
rozpoutala velká diskuse na celostátní úrov-
ni. Od 1. ledna 2014 totiž platí nový občan-
ský zákoník, který v obecné rovině přikazu-
je, že z darů (tedy i např. daru do muzea) 
se musí zaplatit darovací daň. Aby se daň 
mohla zaplatit, bylo potřeba znát cenu před-
mětu. A tu si nestanovují pracovníci muzeí 
sami, ale soudní znalec či jiný odborník, 
pochopitelně za úplatu. Zákon umožňoval 
a umožňuje muzeím koupit sbírkový před-
mět za symbolickou cenu, tedy 1 Kč. Proto 
celý rok 2014 byl ve znamení vyjednávání 
výjimky pro muzea, aby se nestávalo, že po-
kud přinesete cokoliv do sbírek zcela nezišt-
ně, budeme vám do rukou strkat k podpisu 
kupní smlouvu s korunou. Složitá adminis-
trace, nehledě na pocit člověka, který chce 
něco darovat, ale dle zákona musel dostat 
zaplaceno. 
Od 1. ledna 2015 mohou muzea opět přijí-
mat nejen dary do sbírek, ale i jakékoli jiné 
hmotné dary. O změny paragrafů v novele 
zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů tý-
kajících se darů muzeím a galeriím, se vý-
znamně zasloužila Asociace muzeí a galerií 
ČR ve spolupráci s Komisí Asociace krajů 
pro kulturu, památkovou péči a cestovní 
ruch. 
Tím vysvětlujeme situaci, pokud Vám tato 
rubrika v Litovelských novinách už delší čas 
chyběla.

Zajímavé dary do sbírky
Dary Muzeum Litovel opět dostává a přijí-
má. S některými se rádi pochlubíme slovem 
i obrazem. 
Od paní Zuzany Beló z Prahy jsme získali 
darem obraz litovelského náměstí v zimě. 
Namaloval jej akademický malíř Alois  

Kučera (28. 1. 1905 Litovel – 28. 3. 1962 
Olomouc) v roce 1933. Obraz byl majetkem 
rodiny litovelského notáře JUDr. Aloise Ko-
láře (je po něm pojmenována Kolářova vila 
v Kollárově ulici) a jeho potomci jej převezli 
do Prahy. Od dubna 2015 je zpět v Litovli.
Od pana Josefa Doláka ze Seničky jsme  
v minulosti získali mnoho předmětů. Zasta-
vil se za námi i začátkem června a přinesl 
hned dva zajímavé kousky. 
Jedním je strojek na broušení čepelek (ži-
letek) z 50. let 20. století včetně návodu  
k použití. Skládá se z držáčku žiletky, žilet-
ky, brusné pasty a brusného člunku, který 
je osově otáčivý. Jeho tmavá strana brousí 
a brusnou pastou se natírá přibližně jed-
nou za půl roku. Druhá strana (nepastova-
ná) obtahuje. Sáňkami, na nichž se nachází 
brusný člunek, můžeme smýkat tam i zpět 
asi 30krát, což netrvá déle než minutu. Pak 
výrobce garantuje bezvadné holení ostrou 
žiletkou.

Druhým předmětem je příslušenství pro 
kosu – toulec na brousek, kterému se ří-
kávalo také krbík či krblík. Původně seká-
či používali dřevěný, v průběhu 20. století 
jej vytlačoval kovový (plechový). Pouzdro  
s vodou a brouskem karborundum (slouče-
nina uhlíku a křemíku) si sekáč přichycoval 
k opasku, sloužilo k průběžnému broušení 
kosy nebo srpu. V čase křovinořezů, sekaček 
a zahradních traktorů je to vskutku historic-
ký předmět. 

Litovelští muzejníci 
Zdeňka Frištenská a Robert Najman

DĚJinY KoLem nÁS / 7 

Minule jsem začala na stránkách Zemského archi-
vu v Opavě www.archives.cz hledat matriku Vísky, 
v níž by mohl být záznam o narození mého pra-
dědy. Vyplnila jsem specifický filtr, zadala příkaz 
„vyhledat“ a zobrazilo se mi pět odkazů na různé 
matriční knihy. Zjistila jsem, že když kliknu na ob-
rázek stromečku vpravo od názvu, otevře se mi na-
skenovaná matrika, ve které můžu listovat. Jenže 
tři z nich vůbec digitalizované nejsou! Matrika je 
prý dosud uložena na matričním úřadě. Proč to tak 
je? A co když budu potřebovat hledat zrovna v ní?

V archivech (a v digitalizované podobě na pří-
slušných webových stránkách) jsou totiž veřej-
nosti přístupné matriky narození až po uplynutí 
100 let od posledního zápisu a matriky odda-
ných a zemřelých po uplynutí 75 let. Proto jsou 
i některé starší matriky, které se plnily pomalu, 
stále na matričních úřadech. V těchto živých 
matrikách, které dosud nebyly předány archivu, 
můžeš volně nahlížet jen na záznamy, u nichž 
uplynula ochranná lhůta – 100 let u narození, 75 
let u manželství a 30 let u úmrtí. Podstatné je, že 
lhůta se počítá od datace záznamu, nikoliv po-
sledního záznamu v matrice. na mladší záznamy 
tě matrikář nechá nahlédnout jen po předložení 
dokladů (nejčastěji rodných listů), které proka-
zují, že jsi přímým potomkem dotčené osoby. 

Tak jsem se, Iv, chtěla zaradovat, jak snadno se 
mi bude hledat, když je matrika naskenovaná  
a nemusím nikam chodit. Pak jsem ji otevřela. Je 
celá německy! V Němčině pro samouky jsem kdysi 
skončila u 2. lekce a tahle slovní zásoba tam teda 
nebyla. Rozpoznala jsem sice, že v záhlaví jsou 
názvy obcí, ale copak já vím, jestli se Víska řekne 
Neudorf, nebo Assmeritz? 

ano, Heli, při pátrání po předcích v archivních 
dokumentech narazíš na několik překážek. Jed-
nou z nich je jazyk, ve kterém je dokument na-
psaný, což souvisí s oblastí, kde vznikl, a s tím, 
kdo dokument sepisoval. Při studiu matrik se se-
tkáš s latinou a němčinou. Pro každého badatele 
je výhoda mít po ruce německo–český a latin-
sko–český slovník, nejlíp genealogický, který se 
soustředí na výrazy spojené právě s dokumenty 
genealogické povahy. 
Pro účely identifikace německých názvů vesnic 
a obcí můžeš využít místopisný rejstřík obcí čes-
kého Slezska a severní moravy, vydaný Zemským 
archivem v opavě v roce 2004. Ten je dokonce 
v digitální podobě přístupný opět na stránkách 
www.archives.cz, v tobě už známém oddělení 
pro matriky. Úplně dole v tabulce specifického 
filtru jsou Doplňující informace a po jejich roz-
kliknutí najdeš na místopisný rejstřík odkaz.

Výborně. Nejen že jsem zjistila, že Víska je němec-
ky Mühldörfel, ale v rejstříku je i uvedeno, pod kte-
rou farnost obec v různých dobách spadala.

Helena Kaštilová & ivana Kubíčková

Rodopis (3)
Nové přírůstky v litovelském muzeu

Obraz Aloise Kučery z roku 1933

Strojek na broušení čepelek

Toulec na brousek
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Stalo se v Litovli
 Z roku 1475 pochází nejstarší litovelský 
zvon. Ještě v době husitských válek setrvávali 
litovelští měšťané na katolické straně. Ve druhé 
půlce 15. století, zřejmě i vlivem sílícího počtu 
českých obyvatel pod panstvím Vlašimů, se ale 
přiklonili k utrakvismu, tedy přijímání pod obojí. 
Když farní chrám ovládli utrakvisté, stal se hlav-
ním střediskem katolíků kostel Panny marie při  
klášteře svatého Ducha. a právě roku 1475 byl 
pro tento kostel ulit nový zvon anděl. na zvonu 
je latinský nápis „Ó králi slávy, přijď s mírem! 
Ulil mne konvář Václav 1475.“ (olomoucký zvo-
nař Václav pocházel ze slavné umělecké rodiny. 
narodil se r. 1430 v olomouci a byl nejstarším 
známým moravským mědirytcem, mimo to zlat-
níkem, cínařem a zvonařem. V letech  1473–82 
byl olomouckým purkmistrem.) Když za třicetile-
té války klášter svatého Ducha vyhořel, byl zvon 
anděl zavěšen na věži farního chrámu sv. marka. 

Před druhou 
s v ě t o v o u 
válkou pukl 
a roku 1939 
byl v Brně 
o p r a v e n . 
Jako jeden  

z mála vydržel až do dnešních časů.
 Roku 1675 měšťané přistoupili k obnově 
kostelů vypleněných za třicetileté války. Kostel 
sv. marka byl mimo kůr zbořen až do základů  
a začala jeho přestavba. Prováděli ji olomoucký 
stavitel Doner a zednický mistr melchior Daněk. 
Věž byla dostavěna roku 1699, ale teprve 22. 7. 
1741 byl kostel vysvěcen olomouckým bisku-
pem. Ve stejné době proběhla i přestavba kostela 
sv. filipa a Jakuba na Starém městě. Z původní 
stavby zůstalo jen presbyterium, chrámová loď 
byla prodloužena i rozšířena, nově byla postave-
na věž. Po obnově byl kostel znovu vysvěcen na 
den sv. filipa a Jakuba r. 1694.
 26. 7. 2005 byla na věž kostela sv. marka 
vrácena makovice, do níž byla opět vložena 
schránka s historickými dokumenty. V červnu 
2004 shodilo makovici tornádo a schránku s his-
torickými dokumenty, která v ní byla vložena, na-
lezli hasiči. Dne 23. 5. 2005 byla otevřena a byly 
pořízeny kopie listin. originály byly uloženy do 
archivu v olomouci. muzeum využilo mimořádné 
příležitosti a vystavilo listiny a další předměty ze 
schránky. Výstavku doplnily fotografie předmětů 
objevených archeology při průzkumu kostela sv. 
marka v letech 1998–2000. Katolická církev ne-
chala restaurovat pozlacenou makovici kostela 
sv. marka uměleckým kovářem iljou Běhalem  
v olomouci. město poté pořídilo dvě nové 
schránky. Do jedné byly uloženy kopie původních 
listin, do druhé nový zápis, pořízený kronikářem 
Lubomírem Šikem a popisující události města ve 
20. století, a další předměty (mince, pohlednice 
a jiné).

Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel

Léto jak má být! To se plně projevilo při 
„dvojakci“  ve středu 27. května. Deset cyk-
listů vyjelo od Penzionu (dříve DPS) pod 
vedením Mirka Fendrycha a přes Střeň  
a Lhotu u Nákla přijelo včas na místo samot-
né – Dům přírody na Šargouně. Sem také 
směřovalo přímo z Litovle dalších 36 účast-
níků (+ jeden pes) ekologické akce Správy 
chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomo-
raví a Odboru životního prostředí MěÚ Li-
tovel. Asi dvacetiminutový spot (namluvený 
Janem Kačerem) zaujal všechny přítomné, 
podobně jako výklad Mgr. Vladimíra Holce, 
který přítomné provedl jednotlivými míst-
nostmi Domu přírody. Na svá léta prožitá  
v bývalé hájence zavzpomínala členka Se-
niorklubu Litovel paní Zdeňka Gottliebová. 
Akce se zúčastnil i vedoucí OŽP MěÚ Li-
tovel Ing. Pavel Kurfürst. Docela příjemné  
a zajímavé odpoledne!
Výstavní počasí jsme si objednali i na au-
tobusový zájezd do Náměště nad Oslavou 
a Ivančic ve středu 10. června. Všechny 
okouzlil náměšťský zámek, ukázky do-
bového stolování a prostírání, nádherná 
květinová výzdoba, stejně jako odpoledne 
prohlídka samotného města. V Ivančicích  
si 49 účastníků zájezdu prohlédlo Muzeum 
Alfonse Muchy a Vladimíra Menšíka se zají-
mavými exponáty a den plný dojmů a zážit-
ků byl naplněn. 

Prázdniny nemají jenom školáci, ale odpo-
číváme i my. Ale na čtvrtek 16. července 
(kdy prý té nečinnosti už bylo dost) připra-
vujeme cyklovýlet přes Střeň a Štěpánov do 
Liboše, kde je útulná hospůdka Za Vodou. 
Sejdeme se ve 14 hodin u Penzionu (dříve 
DPS) a opět nás povede zdatný cyklista Mi-
rek Fendrych. 
Ten vede i další akci 2. pololetí – ve čtvr-
tek  20. srpna. Jde opět o cyklovýlet na trase 

Haňovice – Nová Ves (s možností koupání) 
– Chudobín – Sobáčov (možnost občerstve-
ní) – Litovel. Celkem jde přibližně o 15 kilo-
metrů, které klidně zvládne i středně zdatný 
cyklista.        

O následujících akcích budeme informovat 
v Litovelských novinách, v hlášení městské-
ho rozhlasu i nové informační skříňce v Hu-
sově ulici. Celý plán na 2. pololetí roku 2015 
najdete na webových stránkách města.
Jen pro nalákání alespoň ty z prvních: ve 
středu 2. září nám manažerka Mikroregio-
nu Litovelsko, paní Eva Vaňková, popovídá  
o radniční věži a ti zdatnější spolu s ní 
mohou vystoupit až na ochoz radnice. Ve  
2. pololetí jsme většinu akcí přesměrovali 
na čtvrtky, původní středeční termíny totiž 
kolidovaly třeba s akcemi Městského klubu 
nebo MSL  a mnozí si stěžovali, že nemohou 
třeba na vernisáže apod. Dobře si tedy vždy 
zkontrolujte den, na který jsme pro vás něco 
zajímavého připravili. 
Čtvrtek 10. září bude dnem pěšího výletu ke 
„studánce“, Černému kříži, Novému Dvoru, 
Novým Zámkům přes Mladeč do Sobáčo-
va (opět s možností občerstvení) a zpět do 
Litovle. Podle počasí zvolíme tedy buď pěší 
výlet nebo cyklovýlet a sejdeme se zase ve 
14 hodin u Penzionu. (Formu výletu včas 
oznámíme v hlášení městského rozhlasu  
a aktuálně i na plakátku v Husově ulici.)
Přejeme krásné letní dny a osobní i rodin-
nou pohodu. 
„Úřední hodiny“ v pátky od 9 do 10 hodin 
nebudou po celý červenec až do 14. srpna 
včetně, pak už pravidelně. Případné infor-
mace získáte od členů Samosprávy Seni-
orklubu, jejichž telefonní čísla či mailové 
adresy si snadno zjistíte na webu města nebo 
v naší informační skříňce v Husově ulici.   
         jh

inZerce
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Litovelské ulice

KYSUCKÁ
Kysucká ulice dostala název podle Kysuckého 
nového mesta, které se nachází na severozá-
padě Slovenska, 10 kilometrů severně od Žiliny. 
První písemná zmínka o osadě, na jejímž místě 
se dnes město rozkládá, pochází z roku 1254. 
název Kysucké nové mesto je pro město užíván 
až od roku 1920. 
Stejně jako Litovel bylo Kysucké nové mesto 
před rokem 1960 sídlem okresu. S tím souvisela 
i družba těchto dvou měst – od roku 1951 se 
vzájemně navštěvovaly delegace z úřadů, škol 
apod. – a odtud také vzešla myšlenka pojme-
novat ulici v Litovli Kysuckou. na rozdíl od Li-
tovle se Kysucké nové mesto stalo v roce 1996 
opět centrem jednoho z nejmenších okresů na 
Slovensku.

Ulice Kysucká spojuje ulici Vítěznou s Dukel-
skou, a odvádí tak z centra města dopravu. 
Vznikla v souvislosti s regulací řeky moravy ve 
30. letech. Dříve se v těchto místech nacházelo 
přírodní koupaliště Kajtánka. 
Západní část ulice se v době svého vzniku stala 
součástí čtvrti Za Starým pivovarem (za války 
název přeložen do němčiny), pojmenované 
podle nedalekého měšťanského pivovaru.  
V těchto místech započala výstavba vil a nově 
vystavěná čtvrť dostala v roce 1945 název po-
dle prezidenta republiky edvarda Beneše. Ve 
starších pramenech, ale i na plánech města ze 
2. světové války, ještě najdeme tuto ulici pod 
názvem Kuxova, podle německého městského 
lékaře a regionálního historika Johanna Kuxe 
pocházejícího z medlova. 
ovšem první oficiální název dostala ulice, zatím 
jako jediná v této čtvrti, v roce 1948 (Javoříčská 
a Lidická byly pojmenovány až v roce 1958),  
a to v souvislosti s dosud nevyjasněným úmr-
tím ministra zahraničí Jana masaryka – ulice  
Dr. h. c. Jana masaryka. V roce 1958 bylo vzhle-
dem k panujícímu režimu přikročeno k nahra-
zení jmen československých státníků, jako byl 
Beneš či masaryk. Ulice tak dostala na návrh 
výboru žen nový název Kysuckého nového 
mesta, a to právě z důvodu probíhající družby. 
V Kysuckém novém mestě v té době již ulice 
Litovelská existovala. Družba mezi městy za-
nikla po zrušení okresu v roce 1960, ale název 
ulice zůstal v Litovli zachován, stejně jako v Ky-
suckém novém mestě. Pouze v roce 1963 bylo 
jméno ulice zkráceno na Kysucká.

Proměny názvu: součást čtvrti Za Starým pivo-
varem (1933)  Altbräuhaus-Viertel (Kuxova, 
1940)  Benešova čtvrť (1945)  Dr. h. c. Jana 
Masaryka (1948)  Kysuckého Nového Mesta 
(1958)  Kysucká (1963)

ivana Kubíčková

Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Století / Ken Follett
Případ pro tebe a Klub Tygrů / Thomas Brezina

Pro dospělé
Rodinné ságy jsou tématem knih, které  
v několika, častokrát v mnoha pokračová-
ních sledují na pozadí historických událostí 
a změn ve společnosti osudy rodin, jednot-
livých rodinných příslušníků a jejich part-
nerů. Rodinnou ságou se tato díla označují  
v přeneseném slova smyslu. Původní vý-
znam slova sága patří skupině starých sever-
ských (islandských a norských) hrdinských 
příběhů pocházejících z 10. a 11. století  
a šířených ústně, často se v nich dá odhalit 
historický základ.
Možná nejznámějším zástupcem moder-
ních ság je stále populární Sága rodu Forsy-
thů. Rodinné příběhy, ve kterých prožíváme 
osudy hrdinů po řadu generací, inspirovaly 
mnohé spisovatele. 
Jedním z nich je zkušený britský prozaik 
Ken Follett, který například napsal slavné 
Pilíře země. V trilogii se souhrnným ná-
zvem Století autor provází čtenáře pestrými 
osudy pěti rodin v různých částech světa 
za období první a pak druhé světové války;  

příběhy hrdinů se uzavírají v 60. až 80. le-
tech minulého století. Jednotlivé díly se jme-
nují Pád titánů, Zima světa a poslední díl, 
který vyšel letos v červnu, Hranice věčnosti.

Pro děti
Taky jste byli v dětství členy skupiny kama-
rádů? V partě? A spolu vymýšleli různá alo-
tria či prožívali prázdninová dobrodružství? 
V dětském oddělení najdete takových part 
několik. 
Například Klub tygrů. Biggi, Patrik a Luk 
jsou nerozluční kamarádi a jejich hlavní  
a oblíbenou činností je řešení detektivních 
záhad. Třeba v knížkách Záhadný duch, 
Ostrov děsivých goril anebo v letošním Gla-
diátorově zlatém pokladu. Napínavé knížky  
o kamarádech detektivech vymyslel ra-
kouský spisovatel Thomas Brezina. Příběhy 
Klubu tygrů najdete v knihovně zatím ve 23 
pokračováních. 
Můžete si vybrat také další série s dětskými 
hrdiny z více jak stovky titulů tohoto oblíbe-
ného autora.            lf

Halabala
nová sbírka básní J. Cholinské

V polovině června oslavila Jarmila Cholin-
ská své devadesáté narozeniny a zároveň 
vydala svou sedmnáctou knihu. Opět je to 
básnická sbírka a svým tématem se neliší od 
mnoha předchozích. Poměrně útlá knížka 
se vyjadřuje k situaci doma i ve světě. Au-
torka v ní hovoří k lidem ze svého okolí  
a o nich, nevyhýbá se tématu stáří a smrti.
Básně jsou doprovázeny ilustracemi Jany 
Motlové a fotografiemi litovelských míst od 
Vítězslava Kollmanna.

hk

Pozvánka

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

NA ČERVENKU NA ROCKOVÉ LÉTO
so 18. 7. ve 14 hod., Červenka 

rockové léto je každoroční charitativní festival, kte-
rý pořádá občanské sdružení arcUS – onKo cenT-
rUm, jež poskytuje pomoc onkologicky nemocným 
pacientům a jejich příbuzným. Výtěžek z akce půjde 
na pacientský edukační onkologický program.
na festivalu vystoupí dohromady sedm kapel v čele 
s hlavní hvězdou Dymytry (24.00–1.00). Doplní 
je olomoucká skupina miroslava Spilky Perseus 
(22.30–23.30). Z Prahy přivezou melodický rock 
Dilated (18.00–19.00), kterým vévodí zpěvač-
ka Lucka, a představí se také plzeňské trio Ortel 
(19.30–20.30). Skupiny Nihilistic Attempt 
(15.00–16.00), Notion Deep (16.30–17.30)  
a Absolut Deafers (21.00–22.00) vzešly z hlaso-
vání fanoušků na facebookové stránce.
Vstupenky jsou v předprodeji v informačním centru 
v Litovli, Uničově i olomouci.

inZerce
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Cíle letních cest aneb Místa známá – neznámá

Kaděrka v 1. polovině 20. století (na snímku dole současný stav) Skály Babylonu na kopci Rampach

Kraj, ve kterém žijeme. Důvěr-
ně známý a přitom cizí. Krajina 
ještě nese vzpomínky na osudy 
lidmi dávno zapomenuté. Při-
jměte naše pozvání na letní 
výlet na místa, kde jste možná 
tolikrát byli. A přece je můžete 
prvně vidět novýma očima. Na 
místa, kde dávno před naším 
příchodem lidé tvořili, ale také 
umírali.

Ztracená Kaděrka
Ten, kdo se vydá z Kluzova polní 
cestou k fotbalovému hřišti, dál 
nahoru k vyhlídce a pokračuje 
lesem směrem na Loučku, ob-
vykle o pár metrů mine místo 
se zajímavou historií, aniž by ho 
vůbec zpozoroval. Pár desítek 
metrů za vyhlídkou na Haňovi-
ce a kus Hané za nimi, tam, kde 
po pravé straně les končí a při-
chází pole, se v malé strži mezi 
stromy zelená tůň. Dnes zapo-
menuté a zanedbané místo má 
ale docela slavnou minulost.
Rod mlynářů Kaděrů žil na Klu-
zově od roku 1843, kdy si zde 
Eduard a Magdaléna Kaděrovi 
koupili mlýn. Vedle něj jim pa-
třil i kamenolom nad Haňovi-
cemi, jemuž se podle vlastníků 
říkalo Kaděrka. Stalo se však, že 
při lámání kamene narazili děl-
níci na pramen o takové síle, že 
stihli zachránit jen holé životy, 
než voda celý prostor zaplavila. 
S lámáním kamene byl konec, 
Kaděrka se však stala oblíbeným 
koupalištěm. Mezi světovými 
válkami se sem sjížděla omladi-
na z celého Litovelska.

V době, kdy se rozšiřoval lom 
na Nové Vsi, začala se Kaděr-
ka zavážet skrývkou z něj, až  
z ní nakonec zbyla jen malá tůň. 
Pamětníci vzpomínají na leknín, 
který doprostřed tůně kdysi za-
sadil pan Továrek z Myslecho-
vic. Můžeme se jen dohadovat, 
zda mu ho neposlal z USA jeden 
ze synů bývalého majitele ha-
ňovické sladovny Wintera, jenž 
pana Továrka zásoboval semín-
ky rostlin.
Dnes po leknínu není ani sto-
py. Tůňka je pokrytá žabincem 
a čeká, zda si jí někdo přece jen 
nevšimne a nevyčistí ji. Stane se 
to někdy? Přesvědčte se na místě.

Babylon na kopci rampach
Rampach, jedna z nejstarších 
vyhaslých sopek na Moravě a se 
svými 418 m n. m. jeden z nej-
vyšších vrcholků v okolí Litovle, 
ukrývá mnohá tajemství. Skála 

Babylon v těsné blízkosti nejvyš-
šího bodu ví své.
Rampach se vypíná nad Mysle-
chovicemi, a i když se to zpo-
čátku nezdá, stoupání se přece 
dostaví. Samotný vršek kopce je 
označen názvem a výškou. 
Zajímavostí téměř na vrcholu 
kopce je tajemná skála Baby-
lon. Její název snad vznikl podle 
pohanské bohyně Baby. Mistič-
ky a jiné tvary, které se ve skále 
nacházejí, povzbuzují myšlen-
ku, že se zde v dávné minulosti 
mohly konávat oběti. Proč ne, 
skála nebyla vždycky zalesně-
ná, dokonce jsou v ní vytesané 
schody, výhled byl daleko do 
krajiny, umožňoval tak kontro-
lovat okolí jak při vykonávání 
obětních akcí, tak při vojen-
ských taženích. Přítomnost 
vojsk zase naznačují místy ještě 
patrné obranné valy. Výhled do 
krajiny se nabízel ještě v době 
první republiky, kdy byla na vr-
cholu dřevěná rozhledna. Dnes 
už po ní není ani památky.
Babylon učaroval i bratru spi-
sovatele Jana Čepa, rodáka  
z Myslechovic. Na jeho rodném 
domě je umístěna pamětní des-
ka. Jan Čep byl ve své době na-
zýván básníkem smrti. V jeho 
díle, kde „děj je omezen na mi-
nimum, bytostně cítíme úzkost 
nad pomíjivostí tohoto světa, 
onu drásavou lítost nad něčím, 
co odchází a nedá se zadržet, 
tak jako lidská tvář na hladině 
vody, která se propadá hloub 
a hloub a najednou se mísí  
s tmou.“ I spisovatelův bratr měl 

truchlivé myšlenky. Vyryté ve 
skále můžeme najít dva nápisy. 
Jeden je psaný latinsky. Přelo-
ženo: Již skončila pohádka, však 
dále budou kvést růže lesům  
a děvčatům poutník dává na 
shledanou. Jiný nápis: Byl jed-
nou jeden, začíná pohádka ka-
ždá, ale pak? Přečasto konec 
smutný tak, že smích nám v sl-
zách zhasíná. 1928–1934.  
Byl Babylon obětním místem? 
Najdou se i dnes na Babylonu 
dva vyryté nápisy? Přesvědčte se 
na místě. 

Smírčí kříž za zabití
Kamenné smírčí kříže patří  
k nejstarším památkám v kraji. 
Jsou připomínkou tragických 
událostí, které se staly v dávných 
časech. Kříže bývaly vztyčeny 
přímo na místech, kde se neštěs-
tí stalo. Vytesat je musel viník 
události. Pocházejí z 15. až 17. 
století a o tom, co se tehdy stalo, 
většinou žádná dochovaná zprá-
va není. Smírčí kříž v Příkazích 
je však výjimkou. 
Příběh smírčího kříže v Příka-
zích a tragické události s ním 
spojené je znám. Zajímavé je na-
víc to, že přestože kříž vystřídal 
několik míst, nakonec stojí tam, 
kde byl před několika staletími 
postaven. 
Dnes má kříž za souseda z jed-
né strany starou obecní váhu  
a z druhé boží muka. V minu-
losti to tak nebylo, stávala zde 
chalupa, spíš chatrč. V chatr-
či se občas scházeli karbaní-
ci, mezi nimi i falešný hráč,  
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kterému říkali Spáč. Spáč po ce-
lou dobu hry předstíral spánek, 
ale ve skutečnosti hru bedlivě 
sledoval. Když přišla jeho chvíle, 
vytáhl falešnou kartu a všechny 
obehrál. Jeden z obehraných se 
rozčílil a udeřil Spáče tak ne-
šťastně, že ten upadl, rozbil si 
hlavu a zemřel. Z hráče se tak 
stal vrah. Byl pak potrestaný  
a mimo další trest musel na 
místě neštěstí postavit smírčí 
kříž. 
Tolik legenda. Příběh je však 
skutečný. Kříž byl postaven 
jako součást smlouvy zapsané 
v rychtářské knize Jana Hefftera 
„o odkladu hlavy“ v souvislosti 
s vraždou. Smlouva byla uza-
vřena v březnu roku 1529 a píše 
se v ní mimo jiné: „Nejprve Pa-
vel Liškú (viník) a Toman, syn 
jeho, povinni budú dáti a platiti 
dvě neděle po tej smlúvě sirot-
kům zabitého 20 hřiven a poko-
ru činiti mají vedle uznání dob-
rých lidí a kříž kamenný mají 
dáti dělati a 30 mší dáti slúžiti 
a potom na masopust příští si-
rotkům dáti jeden postav sukna 
a kámen vosku a na ten čas mají 
se oba z té dědiny vystěhovati  
a okolo štyry mílích tu nebýva-
ti.“
Smírčí kříž v Příkazích stál na 
svém místě až do začátku 20. 
století. Pak byl přemístěn na 
společný hrob zakladatelů Vlas-
tivědného muzejního spolku  
v Olomouci. Jenže v roce 1912 
byl vybrán vhodnější smírčí kříž 
ze Štarnova a příkazský kříž byl 
pohozen u neředínské hřbitovní 
zdi. Po nějaké době pro něj Pří-
kazští vypravili koňský povoz  
a dovezli ho zpět. Dali ho do 
kaple Panny Marie naproti ško-
le, ale nebylo to vhodné místo. 
Našli pro něj umístění v zahrád-
ce nové kapličky, ale taky z toho 
sešlo. Nakonec jej vrátili na pů-
vodní místo, mezi obecní váhu 
a boží muka. Kruh byl uzavřen. 
A tak to má být, smírčí kříž má 
zůstat tam, kde původně stál. 
Přesvědčte se na místě.  

hk a Eva Vaňková

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 uzdravující 
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. 

Svatá voda u cakova
Studánka Svatá voda u Cakova 
byla v minulosti před náhod-
nými poutníky zcela ukrytá. Až  
v poslední době kolem ní byla 
vyznačena naučná stezka Eliš-
ky z Kunštátu, která turistu 
k pramenu vody zavede. Ale 
právě proto, že byla tak ukrytá 
před světem, zachovala si do-
dnes krásný, ničím nenarušený 
vzhled. O studánku s láskou po 
mnoho desetiletí pečuje rodina 
z přiléhající samoty se stejným 
názvem jako studánka – Svatá 
voda.
V malém údolíčku stojí kap-
lička, nebo spíš boží muka, ve 
které je umístěná asi metr vy-
soká socha Panny Marie a ko-
pie sošky Pražského jezulátka. 
Pramen vody vytéká před kap-
ličkou a je chráněn dřevěným 
poklopem. Lavičky okolo kap-
ličky naznačují, že se zde konají 

pobožnosti. Přibližně v polovině 
srpna vyjdou poutníci z Náměš-
tě na Hané a dalších obcí, aby se  
u Svaté vody zúčastnili mše sva-
té. 
Půvab neztrácí Svatá voda u Ca-
kova nikdy, v žádném ročním 
období. Bývá tam ticho a pořá-
dek a lavičky vybízejí k rozjímá-
ní i v době, kdy se zde mše svatá 
nekoná. Atmosféru umocňuje 
galerie obrazů místního malíře 
Františka Stratila, které jsou roz-
místěny po okolních stromech.  
Ačkoliv je místo kolem studán-
ky pečlivě udržováno, i tady je 
nutná malá oprava. Mikrore-
gion Litovelsko přispěje v roce 
2015 na opravu střechy kapličky. 

Aby Svatá voda mohla přinášet 
útěchu, zdraví a radost lidem 
ještě po mnoho desetiletí.
Kudy ke Svaté vodě u Cakova?  
V Nových Dvorech (mezi Ná-
měští na Hané a Cakovem) pol-
ní cestou do otevřené přírody 
a pak doprava k samotě Svatá 
voda.
       
Svatá voda u Cakova a dalších 
12 studánek a pramenů vyšly  
v propagační skládačce Studán-
ky a prameny Mikroregionu Li-
tovelsko. O studánkách se bude 
psát i v některém z dalších čísel 
Litovelských novin.      

Eva Vaňková

Studánky a prameny Litovelska, část VII.

Ve dnech 5.–7. června se  
v Brně uskutečnil sokolský 
víkend s názvem Sokolské 
Brno 2015. Litovelský So-
kol v Brně reprezentovalo 
třicet dva žen se sletovou 
skladbou Pro radost, nacvi-
čovanou pro tuto příleži-
tost. Víkendového setkání 
se ve skladbách pro různé 
věkové kategorie zúčastnily 
přibližně čtyři tisíce sokolů 
z celé republiky. 
V pátek a v sobotu pro-
běhly nejen zkoušky všech 
skladeb, ale také ukázky 
různých sportovních od-
větví, která se v oddílech 
Sokola aktivně provozují. 
V sobotu večer se sokolové 
sešli na slavnosti na hra-
dě Špilberk. Nedělní program 
představoval generální zkoušky, 
průvod a odpolední hlavní vy-
stoupení.
Se stejnou skladbou vystoupily 
ženy také v sobotu 13. června 

na veřejném sokolském cvičení  
v Olomouci-Chválkovicích. 
V Litovli ženy se skladbou 
Pro radost vystoupí v rám-
ci městských slavností 5. září  
a potom 19. září na Července. 
Velký dík patří všem cvičenkám 

za skvěle zvládnutou a předve-
denou skladbu, dále pak Soko-
lu Litovel za trvalou podporu  
a městu Litovel za stálou přízeň.  
Na další cvičení se těší cvičitelky

Vlasta Machalová 
a Eva Prucková

Sokolská vystoupení litovelských žen  
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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

7–8
VÝSTAVY
8. 6.–31. 8., Výstavní síň mK Litovel, Po–ČT 8–15, PÁ 8–13 hodin, vstupné 
dobrovolné
STŘÍPKY ŠTĚSTÍ  výstava fotografií Petra Dolinského, člena fotoklubu 

10. 6.–31. 8., prostory Tic při mK Litovel, Po–PÁ 8–17, So–ne 9–12, 12.30–
17 hodin, vstupné dobrovolné
VÝSTAVA DĚTSKÝCH KOČÁRKŮ  výstava dětských kočárků od roku 1880 
do 1980 ze soukromé sbírky paní Jarmily fichtnerové z Bludova, doplněná o 
sbírku kočárků pro panenky 

HUDEBNÍ PODVEČERY NA DVORKU
pá 3. 7., nádvoří mK Litovel, 19 hodin, vstupné dobrovolné
PIŇOVŠTÍ KANCI  večer s harmonikou

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

pá 10. 7., nádvoří mK Litovel, 19 hodin, vstupné dobrovolné
NOACO  folk-rockový večer

so 11. 7., nádvoří mK Litovel, 19 hodin, vstupné dobrovolné
ŠUMICA  večer s cimbálovou muzikou

pá 17. 7., nádvoří mK Litovel, 19 hodin, vstupné dobrovolné
BLUE CANISTERS  bluesový a jazzový večer

so 18. 7., nádvoří mK Litovel, 19 hodin, vstupné dobrovolné
JEN – TAK  večer s country

pá 24. 7., nádvoří mK Litovel, 19 hodin, vstupné dobrovolné
VINNÝ STŘIK  rockový večer

so 25. 7., nádvoří mK Litovel, 19 hodin, vstupné dobrovolné
STŘEMKOŠ  večer s blues a šansonem

LETNÍ KINO

po 27. 7., náměstí Př. otakara v Litovli, 21 hodin, vstup volný
TŘI BRATŘI  rodinná hudební pohádka režiséra Jana Svěráka
hrají: Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula, Sabina rojková, Kateřina Ko-
sová a další

út 28. 7., náměstí Př. otakara v Litovli, 21 hodin, vstup volný
HODINOVÝ MANŽEL  komedie režiséra Tomáše Svobody
hrají: David novotný, Bolek Polívka, David matásek, Lukáš Latinák a další

st 29. 7., náměstí Př. otakara v Litovli, 21 hodin, vstup volný
VEJŠKA  komedie režiséra Tomáše Vorla st. 
hrají: Tomáš Vorel ml., Jiří mádl, eva Josefíková, Zuzana Bydžovská, ivana chýl-
ková, Jan Kraus a další

čt 30. 7., náměstí Př. otakara v Litovli, 21 hodin, vstup volný
FOTOGRAF  komediální drama režisérky ireny Pavláskové
hrají: Karel roden, marie málková, Zuzana Vejvodová, Václav neužil ml. a další

po 31. 8., náměstí Př. otakara v Litovli, 16.30 hodin, vstup volný
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI  od 16.30 hodin vystoupení míši růžičkové 
s programem plným hudby, tance a zábavy pro nejmenší, od 18 hodin vy-
stoupí brněnská pop-rocková kapela We on The moon; skákací hrad pro děti, 
občerstvení zajištěno

Čtyři nové filmy v letním kině
V měsíci červenci do Litovle 
zavítá opět Kinematograf brat-
ří Čadíků. Od pondělí 27. čer-
vence do čtvrtku 30. července 
můžete zhlédnout na náměstí 
Přemysla Otakara filmy, které 
měly premiéru v českých ki-
nech v loňském roce. 

V pondělí bude promítání 
zahájeno pohádkou Zdeňka 
Svěráka Tři bratři. Ti se vy-
dávají na zkušenou do světa, 
aby si našli nevěsty a rodiče 
jim mohli předat hospodář-
ství. Sourozenci (Vojtěch Dyk, 
Tomáš Klus a Zdeněk Pišku-
la) při svém putování jako 
kouzlem vstupují do slavných 
pohádek, ve kterých je čeká 
mnoho nástrah, nečekaných 
příhod a možná také láska. Fil-
mová pohádka nabízí spoustu 
dobrodružství, překvapivých 
situací, ale také laskavého hu-
moru. Děj filmu, včetně zná-
mých a oblíbených písniček, 
které ve filmu zazní, pochází  
z pera Zdeňka Svěráka a Jaro-
slava Uhlíře.   

V úterý můžete vidět komedii 
režiséra Tomáše Svobody Ho-
dinový manžel. Film vypráví 
příběh čtyř přátel, vášnivých 
hráčů vodního póla, kteří spo-
lečně provozují bazén. Ten 
jim ale zavře hygiena a čtveři-
ce se tak rázem ocitá doslova 
na dně. Jeden z nich pak na 
dně bazénu začne dokonce  
i bydlet, když se doma pohádá  
s manželkou. Z nedostatku 
příležitostí začnou chlapi pod-
nikat jako „hodinoví manže-
lé“. Najdou si klientelu mezi 
místními dámami a za krátko 
plní velmi specifická přání  
a potřeby. Jak vše dopadne a co 
na to manželky hlavních hrdi-
nů? To uvidíte sami. Hlavní 
role ztvárnili David Novotný, 
Bolek Polívka, David Matásek 
a Lukáš Latinák. 
Středa bude patřit komedii 
Vejška režiséra Tomáše Vor-
la st. Petr Kocourek (Tomáš 
Vorel jr.) se hlásí na katedru 
grafiky na UMPRUM, kam 
přijímají jen pár vyvolených. 

Už jednou ho nevzali a profe-
sor Slanina (Jakub Kohák) je 
nekompromisní. Na školu se 
hlásí i krásná Julie (Eva Jose-
fíková), do které se Kocourek 
bezhlavě zamiluje. Michal Kol-
man (Jiří Mádl) studuje VŠE, 
ale místo přednášek a seminá-
řů ho zajímají jen spolužačky  
a rychlá auta, zkoušky a zápoč-
ty řeší podvodem nebo úplat-
kem či pomocí svého vlivného 
otce (Jan Kraus). Kocourkova 
matka (Zuzana Bydžovská) se 
dávno vzdala představy, že její 
syn bude studovat něco po-
řádného, zatímco paní Kolma-
nová (Ivana Chýlková) svého 
synka neustále vydržuje a hýč-
ká. Oba kluky spojuje už od 
gymplu ilegální malování gra-
ffiti. Na pražských střechách, 
nádražích a v podchodech 
zažívají divoká dobrodružství. 
Při jedné noční honičce je Ko-
courek dopaden. Přijďte se po-
dívat jak vše dopadne. 
Poslední večer bude patřit 
komediálnímu dramatu reži-
sérky Ireny Pavláskové Foto-
graf. Příběh vznikl na motivy 
života fotografa Jana Saudka. 
Vracíme se v něm k některým 
osudovým křižovatkám tur-
bulentního života hlavního 
hrdiny (Karel Roden), člověka, 
který je obdařen nejedním vý-
jimečným talentem, živelností 
a vášní. Všechny tyto vlastnos-
ti mu přinesly slávu i odmítá-
ní, lásku i zradu, zástupy obdi-
vovatelů i osamocení. Středem 
Janova života vždy byly ženy. 
Ať ty, které pózovaly před ob-
jektivem jeho fotoaparátu, 
nezřídka postavy až pitoresk-
ní, či ty, jež ho obklopovaly  
v  soukromí. Dcery, manželky, 
milenky, sexuální přítelkyně, 
intelektuální obdivovatelky. 
Exempláře všech těchto žen-
ských typů jsou pikantním 
kořením mimořádného filmu, 
který je příjemně hořkou ko-
medií s erotickými prvky.

Všechny filmy můžete zhléd-
nout vždy od 21 hodin. I letos 
se bude vybírat při promítání 
dobrovolné vstupné, které po-
putuje na dobročinné účely.

MK
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Pozvánky

Městský klub vám přeje krásnou dovolenou se spoustou 
slunečných zážitků.

Na příští sezónu pro vás mimo jiné připravuje:

Taneční kurzy pro začátečníky (studenti i dospělí)
Duo Yamaha (koncert)
Přêndite si splknót (zábavný pořad) 
1. 10. koncert v mladečských jeskyních s vokální skupinou fraGiLe
6. 10. divadelní hra mafie a ciTY
7. 11. micHaL HrŮZa (koncert)

Letošní Hanácké Benátky byly 
přímo tropické. Úmorné tep-
loty lákaly spíš k vodě, proto si 
cením všech návštěvníků, kteří 
nám zachovali přízeň a společ-
ně s námi si užili program plný 
hudby, tance, akcí pro děti a do-
provodných programů. 
Profesionální umělci, kteří  
v tento den vystoupili na hlav-
ní scéně, byli příjemní, a i když 
téměř všichni přejížděli na dal-
ší festivaly, odvedli mimořádný 
výkon. Ti všichni jsou však za 
svou práci dobře placeni. Proto 
mi dovolte v první řadě poděko-
vat všem, kteří se na programu 
podíleli bez nároku na honorář 
a ve svém volném čase. 
Jsou to: taneční kroužky DDM 
Litovel (TS TRIPS a TS KAS-
TER), mažoretky (Linetbells 
Baby, Linetbells Girls, Linetbells 
Miss a Linetbells Ladies), roz-
tleskávačky (Golden Bees při 
Městském klubu Litovel), mini-
ZOO z DDM Litovel, folklorní 
soubor Hanačka a Hanácká mô-
zêka Litovel, kapela MiniBand 
(ZUŠ Litovel), která bohužel 
kvůli průtrži mračen nemohla 
vystoupit. Zklamaných studen-
tů, kteří již byli nachystaní na 
své vystoupení na nekrytém pó-
diu, mně bylo velmi líto. Slibuji, 

že pokud budou chtít, tak příští 
rok vystoupí na velkém hlavním 
pódiu. Velmi si cením také ko-
lektivu ZŠ Jungmannova, který 
připravil moc hezký program 
pro děti v areálu školy u rybní-
ka. 
Hanácké Benátky připravujeme 
v malém kolektivu čítajícím osm 
zaměstnanců Městského klubu. 
Každý za tu svou oblast udělal 
pro úspěch maximum. Patří jim 
obrovský dík. 
V den akce se neobejdeme bez 
spousty pomocných brigádní-
ků a dobrovolných pracovníků 
– od pokladních přes ochran-
ku, „loďaře“, „bedňáky“, dohled  
u dětských atrakcí a stanovišť 
atd. K hladkému průběhu při-
spěli velkou měrou také „lidé 
ze zákulisí“ – zvukaři, pódioví 
technici a moderátor. Děkuji 
také pyrotechnikům, hasičům, 
místní policii, Technickým služ-
bám a všem institucím, které 
byly vstřícné při schvalování 
všech nutných povolení.
Poděkování také patří mediál-
ním partnerům, jimiž byly Hit-
rádio Orion, Rádio Čas, Český 
rozhlas Olomouc, Rádio Rubi, 
Rádio Haná, Olomoucký deník, 
Litovelské noviny, Oáza a další.
Tato akce by se vůbec nemoh-

la zrealizovat bez sponzorů. 
Těm velmi děkuji a dovolte mi 
je všechny vyjmenovat. Gene-
rální sponzoři, kteří významně 
finančně tuto akci podpořili, 
jsou: Město Litovel, Olomoucký 
kraj, Pivovar Litovel, SITA CZ, 
BM Parks (Maniola Company 
SE), OSŽ Slovakia Hotel Skalka, 
KOFRA Děčín, (TERA MON-
TÁŽE), HOPAX, HTM Sport,  
ORRERO, PAPCEL, Stavební 
firma Vymětal, Kimberly-Clark, 
a Machovský mapy. Akci také 
podpořili: PW interier Jaroslav 
Horák, EUROPASTA SE divize 
Adriana, LITOLAB, Hanácká 
kyselka, Vodohospodářská spo-
lečnost ČERLINKA, Městská 
teplárenská společnost Litovel 
AMS – intes, MORÁVIA-BAGR 
(Motel Bábek), Martina Pekařo-
vá – Apartmány PEKIN, Sacer-
Gape, Jaroslav Skála – Autoško-
la, DOSTÁL CZ, .A.S.A. odpady 
Litovel a další.
Třináctý ročník Hanáckých Be-
nátek je již za námi. Věřím, že 
jste si každý v připraveném pro-
gramu našel něco svému srdci 
blízkého a že se s Vámi setkám 
i u dalších kulturních akcí, které 
pro Vás pořádáme.  

za organizátory ředitelka MK
Bc. Hana Vogelová

Poděkování pořadatelů Hanáckých Benátek

Hanácké Benátky 2015 jsou 
již bohužel minulostí. Usazen  
v kanceláři ředitelky MK Litovel 
paní Bc. Hany Vogelové usrká-
vám výbornou, čerstvě upraže-
nou litovelskou kávu, prohlíží-
me si společně desítky fotografií 
letošních městských slavností a 
vzpomínáme na okamžiky kruš-
né i veselé. Je to jen krátká chví-
le, kdy si člověk pokládá otázku, 
zdali chceme potěšit, oslovit 
vás, návštěvníky, něčím novým 
a zajímavým v dalších letech. 
A musím se přiznat, letos je to 
mnohem jednodušší a lepší. 
Ano, v životě, když zažijete něco 
nehezkého, když vám okolí ne-
věří a když své konání musíte 
obhajovat před sebou samým, 
pak normální klidný, téměř bez-
problémový průběh své práce 
dokážete více ocenit. Po bitvě je 
každý generál a my víme, že se 

nemůžeme zavděčit všem. 
Ale vězte, chceme, abyste se cí-
tili na akcích MK Litovel (ne-
jen na HB) spokojeně a šťastně,  
a hlavně abyste se vraceli znovu 
na další setkání s kulturou v Li-
tovli, ve městě, které chválí jak 
špičkoví umělci, tak diváci z da-
lekého okolí. 
Děkujeme všem fandům za vy-
tvoření jedinečné atmosféry  
a krásné chvíle, které jsme spolu 
s vámi a se skvělými účinkující-
mi mohli prožít. 
Co víc dodat. Pozorně si pro-
hlédněte fotografie na stránkách 
MK Litovel nebo na Facebooku 
a udělejte si obrázek sami. Díky, 
že neváháte obětovat finance  
a čas a hlavně, že se umíte bavit.    
Těšíme se na Vás opět za rok. 
Budeme slavit čtrnácté naroze-
niny! Přijeďte je oslavit s námi 
11. 6. 2016.        Augustin Skládal 

Benátky očima moderátora Foto z Benátek
Na straně 20 si prohlédněte 
snímky z Hanáckých Benátek. 
Odshora zleva uvidíte, že:
ZŠ Jungmannova jako každý 
rok připravila program pro děti 
v parku školy.
Vystoupila Hanačka a Hanácká 
môzêka.
Roman Vojtek s kapelou Fan-
tastic 80´s roztančili náměstí.
Úplný závěr akce patřil překrás-
nému ohňostroji.
Na slavnostním zahájení pro-
běhl historický duel a sabrage 
v podání olomouckých šermířů 
ze skupiny Adorea.
A také vás, diváky, fotili Vladi-
slav Urban a Petr Hlaváč.

NA KARNEVAL DO TŘÍ DVORŮ
so 4. 7. ve 20 hod., hřiště Tři Dvory

na velkém letním karnevale, který 
každoročně pořádá TJ Sokol na zahá-
jení prázdnin, zahrají k tanci skupiny 
Galaxy a motors po 30 letech.

NA HRY BEZ HRANIC DO HAŇOVIC
ne 5. 7. ve 12 hod., náves v Haňovicích

Pětičlenná družstva z jedenácti obcí 
našeho regionu se utkají v devíti 
disciplínách o pohár předsedy mikro-
regionu Litovelsko. mezi soutěžní dis-
ciplíny bude patřit např. štafeta přes 
traktorové vlečky s kbelíkem vody, 
tažení 12tunového autobusu, skákání 
na simulátoru býka či běh korytem 
potoka. Soutěže začnou ve 13 hodin  
a po skončení závodu si je mohou di-
váci také vyzkoušet.
V 18 hodin vystoupí michal David re-
vival s kapelou.
na 20 hodin je naplánována rocko-
-disco laser show michala Špičana, 
který bude celým dnem provázet.
Ve 22 hodin bude zářit ohňostroj.
Přítomná bude sedminásobná mist-
ryně republiky v páce Lenka Vojtková. 
na programu jsou také vyhlídkové 
lety vrtulníkem, skákací hrad či ma-
lování na tvář pro děti a samozřejmě 
bohaté občerstvení, včetně makrel.

NA PRAVYHO KOHÓTA Z VISKÊ
ne 5. 7. ve 14 hod., hřiště ve Vísce 

Soutěž hasičů veteránů. Po závodech 
zahraje skupina modrá rosa.

NA NECKIJÁDU DO SOBÁČOVA
so 25. 7., sobáčovský rybník

Tradiční závod netradičních plavidel 
na rybníku v Sobáčově, po němž bude 
následovat letní karneval.
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Uganda poprvé: Česká studentka v africké škole
Před pár lety, kdy jsem pilně 
studovala na Gymnáziu Jana 
Opletala, jsem došla k názoru, 
že afričtí sloni jsou bezespo-
ru nejkrásnější zvířata světa. 
Později jsem si uvědomila, že 
mi nejde jen o ně, ale také o je-
jich prostředí. O tajuplnou af-
rickou divočinu. Jak jsem čím 
dál víc pronikala do pro mě 
doposud neprobádané kolébky 
lidstva, zrodilo se přání – na-
vštívit subsaharskou Afriku, 
poznat místní kulturu, pocítit 
romantiku zapadajícího rovní-
kového slunce na vlastní kůži. 
A tak jsem tady…

Proměňované školy
Jmenuji se Eliška Juřičková  
a jsem studentkou druhého roč-
níku CARITAS – Vyšší odborné 
školy sociální v Olomouci, kam 
jsem nastoupila po úspěšném 
složení maturitní zkoušky na 
našem litovelském gymnáziu.
Nyní trávím pět měsíců na za-
hraniční praxi v Ugandě. (Zde 
děkuji městu Litovel za pod-
poru.) Aktivně se zapojuji do 
projektu Schools for CHANGE, 
jehož cílem je zdokonalit pět vy-
braných vesnických základních 
škol v distriktu Buikwe nedale-
ko hlavního města Kampaly. Co 
to znamená? Výstavba nových 
tříd, latrín, rovné příležitosti 
pro všechny, zákaz tělesných 
trestů, vzdělávání učitelů, za-
pojení rodičů do dění ve škole, 
kvalitní správa a řízení instituce. 
Zkrátka udělat ze školy místo, 
kde děti získají kvalitní vzdělá-
ní v budově, která jim nepadá 
na hlavu a kde má každý ročník 
vlastní místnost, tabuli a učební 
pomůcky. 
Nejde však jen o vzdělávání, ale 
také o to užít si dětství. A právě 
zde je mé místo – volnočaso-
vé aktivity s dětmi. Malujeme, 
zpíváme české i anglické písnič-
ky, vyrábíme z papíru a hraje-
me hry. Největší úspěch zatím 
sklízí vlaštovky, hra „Rybičky, 
rybáři jdou!“, cokoli s míčem  

a můj fotoaparát, 
před nímž jsou 
děti jako utržené  
z řetězu. Ať už je 
ale hra jakákoli, 
děti si ji upra-
ví podle svého 
gusta a jako di-
voké stádo po 
sobě skáčou, 
tahají se, bojují  
o míč, běhají, ale 
to hlavní – baví 
se!

Bez peněz to nejde
V rámci programu Adopce na 
dálku® navštěvuji domovy spon-
zorovaných dětí. Většinou žijí 
jen s maminkou, otec zemřel, 
opustil rodinu kvůli jiné ženě, 
nebo pracuje velmi daleko. O ty, 
kteří přišli o oba rodiče, se sta-
rá babička. Jsou to velmi silné 
ženy, uhlídat totiž africkou do-
mácnost není vůbec jednodu-
ché – starat se o pět nebo klidně 
i deset dětí v nemoci i ve zdraví, 
nosit vodu, vařit, kopat na poli, 
kde pěstují fazole, kávu, banány 
či místní plodinu cassavu, jež 
mohou prodat. 
Peníze si lze přivydělat i pro-
dejem slepic, koz, prasat nebo 
různých výrobků, jako jsou ple-
tené ošatky či podložky na se-
zení. Spousta rodin, které jsem 
potkala, však nemá možnost 
získat k životu nezbytné cenné 
papírky, políčko jim půjčil nebo 
pronajal soused a je tak malé, 
že vypěstované plodiny jsou jen 
pro domácí užití. Otcové žijící 
mimo dům peníze posílají, je to 
však nedostatečná suma, pokud 
vůbec nějaká je.
Pokud rodina sežene peníze, 
posílá do školy všechny své děti. 
Pokud ne, vzdělání se dostává 
jen jednomu, zařazenému v pro-
gramu Adopce na dálku®, neboť 
do něj lze zapojit právě jedno. 
Docházet na základní školu, pro 
nás Čechy tak samozřejmé, se 
totiž v Ugandě docela prodraží 
– poplatky za školné, uniformu, 

veškeré učebnice a sešity, jíd-
lo, dokonce i materiály či platy 
pro učitele, jestliže na ně ne-
zbydou peníze od státu. Ostatní 
děti jsou buď moc malé, a proto 
zůstávají s matkou doma, nebo 
pomáhají s chodem domácnos-
ti, nemají co dělat a tráví své 
dětství ničím, anebo pro někoho 
pracují na poli.

Příběhy lidí
Příběhy lidí z Ugandy jsou kom-
plikované. My, Evropané, si 
nedokážeme představit, v čem 
a jak jsou lidé schopni přežít,  
a už vůbec si neuvědomuje-
me, že pro ně je to každodenní 
realitou. Nebo si snad umíte 
představit žít bez přívodu vody  
a elektřiny v domácnosti, v malé 
nevětratelné chatrči o dvou tma-
vých místnůstkách, jež sdílíte 
se sedmi sourozenci a pravdě-
podobně minimálně se třemi  
z nich se tlačíte na jedné matra-
ci? (Slovo postel záměrně neu-
vádím, ne všichni ji totiž mají.)
Setkala jsem se s mnoha osudy 
plnými emocí, a to nejen u do-
spělých, kteří mají kus života za 
sebou. Například i jedenáctiletý 
Simon Peter prošel krušným ob-
dobím rozchodu rodičů a hru-
bým zacházením otce, jež stále 
nevymizelo, stejně jako strach, 
že mu přestane platit školní 
poplatky, což by znamenalo je-
diné – konec školní docházky. 
Většinou jsou to ale lidé báječní  
a i přes to málo, co mají, jsou 
velmi pohostinní a dobrosrdeč-
ní. Zvou mě na obědy, dávají mi 
banány a avokáda, odpovídají 
na mé otázky a s úsměvem dě-
kují, že jsem je navštívila.
A ugandské děti? Úžasné  
a ztřeštěné. Zkoumají moji bílou 
kůži, zasypávají mě otázkami  
o mé zemi, radují se z maličkostí 
a sladkých bonbonů. Díky jejich 
smíchu si plním svůj africký sen.

Eliška Juřičková

S dalšími zkušenostmi mladé  
rodačky se setkáte v příštím čísle.

Otvírací doba o prázdninách

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

pondělí  9–12 a 13–18 hodin 
čtvrtek   9–12 a 13–18 hodin

Půjčovní doba platí pro obě oddělení. 
V ostatních dnech bude zavřeno.

MUZEUM

středa–neděle  9–17 hodin

Výstava o historii TJ Sokol bude ukon-
čena 19. července a 29. července bude 
zahájena nová, interaktivní expozice 
Stopa – práce detektiva, věnovaná 
moderním metodám v kriminalistice.

INFOCENTRUM

pondělí–pátek  9–17 hodin
sobota–neděle 9–12 a 12.30–17 hod.

až do konce srpna probíhá ve výstav-
ním prostoru Tic výstava historických 
dětských kočárků.

KAPLE SV. JIŘÍ

úterý–neděle  9.30–16 hodin

Po celé prázdniny bude v prostorách 
probíhat výstava nazvaná Gotické 
klenoty v kapli sv. Jiří. Vstupné je dob-
rovolné.

Pozvánky
NA PŘEDNÁŠKU K MODRÉ KOČCE
út 7. 7. v 17 hod., kavárna Modrá kočka

Přednášející Jitka Hutová bude s ná-
vštěvníky hovořit o životních posto-
jích, které lidem brání být šťastnými, 
dědičných nemocech a vzorcích cho-
vání, ale také o metamorfní technice, 
která může lidem pomoci s návratem 
k sobě samým.

NA ROCKOTÉKU DO CHOŘELIC
pá 24. 7. v 19 hod., areál hasičské 
zbrojnice

na rockotéce pořádané SDH chořelice 
vystoupí skupina alcatraz.

NA KOPANOU DO MLADČE
ne 5. 7. v 9 hod., hřiště v Mladči

celodenní turnaj v malé kopané, jehož 
se zúčastni 16 týmů. Po turnaji bude 
následovat letní karneval s kapelou 
arytmie.
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Letní tábory DDM
Volné místo se ještě najde na následujících táborech.

11.–18. 7. LT JUMANJI
Šárka Grunová: mobil 775 550 960, e-mail sara.grunova@ddmlitovel.cz 
13.–17. 7. příměstský tábor TOULAVÝ TÝDEN
ing. Pavel Sova: mobil 775 550 964, e-mail p.sova@ddmlitovel.cz

20.–24. 7. příměstský tábor KAŽDÝ DEN JINAK
monika Pospíšilová: mobil 720 995 102, e-mail pospisilova@ddmlitovel.cz

27.–31. 7. příměstský tábor VÝLETNÍČEK
Hedvika Weberová: mobil 775 550 962, e-mail weberova@ddmlitovel.cz

9.–18. 8.  LT M*A*S*H 1520
Šimon chovanec, Jana Čekelová: 603 370 437, cekelova@ddmlitovel.cz 

10.–14. 8. příměstský tábor HRAVĚ
Jana Čekelová: mobil 775 550 963, e-mail j.cekelova@ddmlitovel.cz

17.–21. 8.  příměstský tábor KŘÍŽEM KRÁŽEM
Jana Čekelová: mobil 775 550 963, e-mail j.cekelova@ddmlitovel.cz

Den Evropy na gymnáziu
Dne 30. 4. proběhl na gymná-
ziu Den Evropy. Ten připadá na  
9. května a je připomínkou dne, 
kdy francouzský ministr Robert 
Schuman představil myšlenku 
mírové spolupráce v Evropě. 
Jako každý rok, tak také letos si 
žáci vyššího gymnázia připra-
vili program pro studenty pri-
my. Den začal shromážděním 
studentů primy ve třídě, kde si 
moderátoři z 2. A Broňa Eichle-
rová a Kuba Nosek připravili 
menší úvod a seznámili všech-
ny s programem dne. Studenti 
primy se dozvěděli vše pod-
statné o tomto dni, připomněli 
si základní informace o Evropě  
a nechyběla ani hymna Evrop-

ské unie. Po úvodu se všichni 
sešli před gymnáziem, kde již 
byla připravena jednotlivá sta-
noviště. V parku čekaly na stu-
denty otázky a úkoly týkající 
se států Evropské unie. Po celý 
den dostávali soutěžící body za 
splněné úkoly, které se na kon-
ci dne sečetly. Třída 2. A pro 
ně spolu s panem profesorem 
Odehnalem přichystala spoustu 
sladkostí, odměn a nejlepší tři 
soutěžící dostali diplom. 
Celý den svítilo sluníčko, všich-
ni si Den Evropy užili, zábavnou 
formou se hodně naučili a pře-
devším se všichni dobře bavili.

Bronislava Eichlerová

Toulky Litovelským Pomoravím a Minitoulky
Šestnáctý ročník Toulek Lito-
velským Pomoravím 6. června 
byl ve znamení horkého sluneč-
ného počasí a řady konkurenč-
ních akcí v Litovli. Nic z toho 
však neubralo na zájmu o tuto 
akci – letošní trasy Litovelským 
Pomoravím si prošlo pěšky 146 
účastníků a na kole vyrazilo 209 
cyklistů. 
Zázemí ve školním dvoře při 
startu a v cíli a hlídky po trase 
zajišťovali členové výboru rodi-
čovského sdružení spolu s od-
dílem litovelských turistů. Na 
Minitoulky, tedy menší okružní 
trasu litovelskými parky se zá-
bavnými úkoly, se vydalo 102 
dětí. Čekaly je úlohy s podtitu-
lem Cesta kolem světa. Děti tedy 
mohly během procházky po Li-
tovli okusit atmosféru Grónska 
nebo Maďarska, projet tunelem 
ve Francii, upéct si pizzu v Itálii, 
skolit býka ve Španělsku, zavítat 
do Mexika, ochutnat čokoládu 
ve Švýcarsku nebo navštívit da-
lekou Čínu. Odpolední program 

zpestřili křtem svého alba pís-
ničkáři Sova a Slamák. 
Vyhodnocovány jsou tradičně  
i následující kategorie – nejstar-
ší účastník (letos šlo o turistu  
s rokem narození 1930), nej-
mladší účastník (teprve dvou-
letý) a nejvzdálenější účastník 
(turista z Lidečka u Vsetína). 
Tradiční soutěž o dort od rodi-

čovského sdružení za nejvyšší 
účast mezi našimi třídami vy-
hrála třída 2. B, ze které dorazilo 
na Toulky 70 % dětí. 
Závěrem vydařené akce tedy pa-
tří poděkování organizátorům 
z řad rodičovského sdružení  
i litovelských turistů a také měs-
tu Litovel za podporu.

ZŠ Jungmannova

Výborného výkonu dosáhli 
jednotlivci Adéla Protivánková  
a Adam Krejčí v krajském kole 
OVOV (odznak všestrannosti 
olympijských vítězů), které se 
konalo 9. 6. na atletickém sta-
dionu v Hranicích. Adéla Pro-
tivánková ve své kategorii skon-
čila na 3. místě a Adam Krejčí 
vybojoval stříbrnou medaili. 
Adéla i Adam dokázali, že jsou 

všestranně pohybově nadaní. 
Letos se závodilo v 7 disciplí-
nách všestrannosti: běh na 60 
m, 1000 m, hod kriketovým 
míčkem, skok daleký, shyby, 
sedy lehy a přeskoky švihadla. 
Závody probíhaly za účasti vy-
nikajících atletů – mistryně svě-
ta Šárky Kašpárkové a trenéra 
Michala Pogányho.

Mgr. Anna Rakowská

Žáci ZŠ Vítězná úspěšní na OVOV

Dne 15. 5. jely třídy 9. C a 9. A 
do olomoucké ZOO na Svatém 
Kopečku. Cílem návštěvy byl 
úklid, který je součástí environ-
mentální výuky a spolupráce se 
ZOO Olomouc. 
V ZOO nás uvítala tisková 
mluvčí Ing. Karla Břečková. 
Informovala nás o tom, v čem 
bude spočívat úklid ZOO. Všem 
rozdělila práci. Naším úkolem 
bylo odstranit plevel kolem vý-
běhu dikobrazů a voliéry sovy 
sněžné. Do 11 hodin jsme měli 
vše hotovo a za odměnu nás 
čekalo krmení malých gepar-
dů, které naše škola v letošním 
roce adoptovala. Poté nám paní 
učitelky Švecová a Sojková daly 
rozchod a mohli jsme se podí-
vat i na jiná zvířata. 
Byli jsme rádi, že můžeme zoo-
logické zahradě tímto způso-
bem pomoci. Určitě se tam zase 
někdy rádi vrátíme!

Alena Labonková,
ZŠ Vítězná

Úklid v ZOO
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Střípky z Jungmanky
Den Země
Do oslav Dne Země se naše škola zapojuje 
každoročně tematickými dny na podporu 
životního prostředí. Organizace programu 
pro žáky prvních a druhých  ročníků se letos 
ujali žáci čtvrtého ročníku. V prostranství  
u chaty Doubravky připravili pro své mladší 
spolužáky přírodovědnou stezku, kde na je-
denácti stanovištích prověřili jejich znalosti 
o všem, co souvisí se životem v lese. Učeb-
ny žáků třetích a pátých ročníků se změnily  
v zastávky na kontinentech planety Země. 
Při putování světem si děti připomněly, jak 
je důležité chránit přírodu a všechno živé v 
ní i starat se o vodní zdroje, bez kterých by 
náš život nemohl existovat. 
Cílem aktivit pro žáky druhého stupně bylo 
upozornit na negativní dopad dlouhodobé-
ho působení hluku na lidský organismus. 
Žáci se seznámili s významem sluchu pro 
zdravé i hendikepované, zamýšleli se nad 
hlučností svého okolí, zahráli si zvukové 
bingo, sluchové pexeso nebo komunikovali 
beze zvuků. 

Jungmanka pro Litovel
Do programu litovelských Hanáckých Be-
nátek každoročně přispíváme naší akcí 
Jungmanka pro Litovel. I letos jsme pro děti 
připravili řadu soutěží založených na zruč-
nosti a obratnosti. Zájemci si navíc mohli 
vyrobit drobné dárky v dílničce u našich 
vychovatelek. Příjemné dopoledne přišlo 
v doprovodu svých rodičů do parku u naší 
školy strávit okolo 60 dětí.

ZŠJL

Zdravotníci z Vítězné
Dne 14. května jsme se společně s paní uči-
telkou Švecovou vydali do Olomouce na 
Oblastní kolo soutěže Mladých zdravot-
níků. Naši školu reprezentovala dvě pěti-
členná družstva. První družstvo ve složení 
Lenka Obšilová, Radek Müller, Kateřina 
Labonková, Michaela Sovová a Denisa Vy-
mětalová obsadilo 1. místo s postupem do 
Regionálního kola, které se koná 6. 6. opět  
v Olomouci. Druhé družstvo ve složení 
Alena Labonková, Martina Mikulková, Ma-
rie Skopalová, Aneta Kejvalová a Kateřina 
Smrčková obsadilo 3. místo. 
Tímto také děkujeme paní učitelce Švecové 
za skvělou přípravu a trpělivost.

 Alena Labonková a Mladí zdravotníci

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

inZerce

Mistři republiky v psaní na PC
Ve dnech 28.–29. 5. proběhlo Mistrovství re-
publiky družstev základních škol v psaní na 
PC s mezinárodní účastí v Karviné. Celkem 
se zúčastnilo 17 družstev ze ZŠ a víceletých 
gymnázií. 
Žáci družstva ZŠ Vítězná ve složení Mar-
tina Ivanova (9. A), Radek Müller (9. A)  
a Štěpán Kratochvíl (9. A) se stali mistry 
republiky. Porazili i družstva z Polska a Slo-
venska. Jednou z vyhlašovaných kategorií je 
i soutěž jednotlivců. V kombinaci tří opisů 
se Martina Ivanova z 51 účastníků umístila 
na 3. místě a získala hodnotnou cenu – mul-
tifunkční tiskárnu. V královské disciplíně, 
30minutovém opisu, nezklamali žáci nomi-
novaní na Mistrovství světa do Budapešti. 
Martina Ivanova obsadila 2. místo, Radek 

Müller 3. místo a Štěpán Kratochvíl 6. místo.

Poslední celorepubliková soutěž ve zpra-
cování textů určená studentům 1. ročníků 
středních škol a talentovaným mladším 
byla v Ostravě ve dnech 1.–2. června. Tady 
jsme prokázali stoupající úroveň. Martina 
Ivanova ve dvouminutovkách napsala 462,7 
úhozů za minutu a Radek Müller 447,4 úho-
zů za minutu. V korekturách textu získala 
Martina Ivanova 1. místo, Radek Müller  
3. místo a Štěpán Kratochvíl 5. místo. Ra-
dost nám udělala i Veronika Dostálová  
(7. A) a Eliška Jurášová (6. B), které se umís-
tily v první dvacítce v republice. Všem písa-
řům moc gratuluji. 

Mgr. Zuzana Absolonová, ředitelka

Debrujáři z INFYMy na Neuronu
Debrujáři ze ZŠ Li-
tovel, Vítězná dosáh-
li skvělého výsledku  
v mezinárodní soutěži 
Neuron 2015. 
Klub malých debru-
járů má na naší škole 
pod vedením RNDr. 
Miroslavy Černé dlou-
hou tradici. Vloni 
vznikl pro žáky 5. roč-
níků nový klub. Žáci 
jej nazvali INFYMA, 
protože společně bá-
dali nad nejrůznějšími 
otázkami a problémy 
z oblasti INformatiky, 
FYziky a MAtematiky.
Letos ve své činnos-
ti pokračovali. Protože v 6. ročníku začíná 
nový výukový předmět fyzika, zaměřili se 
především na bádání o fyzikálních problé-
mech. Prováděli neskutečný počet pokusů, 
a to na základě myšlenky: „Fyzika jevy po-
zoruje, popisuje a nakonec vysvětluje“. Od 
druhého pololetí se zapojili do mezinárodní 
soutěže Neuron 2015, kterou vyhlásila Aso-
ciace malých debrujárů nejen pro své kluby, 
ale pro všechny školní kolektivy. Během čtyř 
korespondenčních kol zpracovali mnoho 
úkolů z oblasti Kreativity‚ Teorie, Výzkumu 

a Projektu. Pravidelně za svá řešení získá-
vali velmi kladná hodnocení. Jejich řešení  
2. kola je dokonce na internetu vystaveno 
jako ukázkové řešení za tým České repub-
liky. 
Z možných 400 získali celkem 388 bodů. 
Umístili se tak na 5. místě v kategorii 2. stu-
peň ZŠ.
Složení družstva: Adam Krejčí, Jakub Kolář, 
Jan Kučka, Jakub Zatloukal, Lukáš Plíšek, 
Tomáš Němeček.

RNDr. Miroslava Černá, vedoucí klubu

V Litovli máme i úspěšné matematiky
Žáci ZŠ Litovel, Vítězná mohli během škol-
ního roku porovnat svoje dovednosti v ob-
lasti matematiky v mnoha nejrůznějších 
soutěžích. Tři žáci ze 6. B dosáhli krásných 
úspěchů v okresních, krajských a dokonce  
i celostátních soutěžích. 

Jakub Kolář
se stal úspěšným řešitelem Matematické 
olympiády a umístil se na 4. místě. V mate-
matickém Klokanovi se umístil na 1. místě v 
okresním kole a na 3. místě v krajském kole. 
V celostátní soutěži Seminář Taktik získal 
plný počet bodů a umístil se tak na 1. místě.

Tomáš němeček
se stal úspěšným řešitelem Matematické 
olympiády a umístil se na 4. místě. V okres-
ním kole matematické Pythagoriády se 
umístil na 3. místě a postoupil tak do kraj-
ského kola.

Lukáš Plíšek
byl úspěšným řešitelem okresního kola ma-
tematické Pythagoriády. V družstvu s Jaku-
bem Kolářem se společně stali vítězi v celo-
státní soutěži Seminář Taktik.
Všem jmenovaným gratulujeme!

Miroslava Černá, vyučující matematiky
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SPORTOVNÍ AREÁL SOBÁČOV

otevřeno od 6 do 24 hodin
víceúčelové hřiště (tenis, nohejbal, malá kopaná)

sobáčovská aréna (volejbal, nohejbal, badminton, footvolley, 
plážový fotbal, plážová házená)

pronájem: 100 Kč/hod. (tenisové hřiště po–pá 6–14 hod. za polovinu)

Rezervace je možná jen přes internet na
rezervace-sobacov.parkuj.eu.

HALA A HŘIŠTĚ ZŠ VÍTĚZNÁ

venkovní hřiště (házená, kopaná, tenis, volejbal)
přístupné po–pá od 10 do 17 hodin zdarma, v jinou dobu po domluvě a za poplatek

sportovní hala – otevřena jen v srpnu, vždy je třeba si předem domluvit pronájem

posilovna – po–pá od 10 do 17 hodin, cena: 40 Kč/hod.

tel. 739 636 350 (správce haly K. Robenek) nebo 585 156 298
Ceník a další informace najdete na www.zsviteznalitovel.cz/sportovni-hala.

CYKLISTIKA

půjčovna kol (zajišťuje firma rakola ve dvoře městského klubu) – denně od 9 do 17 hodin
půjčovné: 80 Kč/hodina, 160 Kč/2 hodiny, 200 Kč/12 hodin, 300 Kč/24 hodin

úschovna kol (zajišťuje turistické informační centrum) – po–pá 8–17 hodin, so–ne 9–12 a 12.30–17 hodin 
Služba je zdarma.

tel. 731 112 455 nebo 731 730 103 (půjčovna kol)              tel. 585 150 221 nebo 721 269 146 (úschovna kol)

PŮJČOVNA KOLOBĚŽEK

pronájem koloběžek pro děti i dospělé
cena: 150 Kč/den (dítě)
250 Kč/den (dospělý)

tel. 727 965 970 
více na www.in-life.cz/inlife-centrum/kolobezky

SOKOLOVNA

házenkářské hřiště – volně přístupné
antukový kurt, sál sokolovny – možnost pronájmu

Rezervace na tel. 721 675 870 (správce sokolovny J. Jícha),
příp. 602 790 829 (vedoucí odboru školství V. Habermann). 

Po dobu jejich nepřítomnosti volejte na telefonní číslo
uvedené na provozním řádu u vstupu do sokolovny.

KRYTÝ BAZÉN NA ZŠ VÍTĚZNÁ

po provozní odstávce otevřen od 3. srpna
otvírací doba: denně od 13 do 19 hodin

vstupné: 40 Kč/hod. (dospělý), 30 Kč/hod. (dítě), 
100 Kč/hod. (rodinné vstupné pro 4 osoby)

tel. 585 156 228 (v provozní době bazénu)
Veškeré změny jsou denně aktualizovány 

na www.zsviteznalitovel.cz/plavecky-bazen.

CENTRUM ZÁBAVY IN-LIFE

aquazorbing, bumper ball, zorb ball, sup, 
dětské káry, trampolíny, týpí, skákací hrad...

otvírací doba:
 po–čt 15–19, pá–ne 10–19 hodin

tel. 774 445 599 (P. Čamek)
www.in-life.cz/inlife-centrum/centrum-zabavy

MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ

otvírací doba: denně od 9 do 19 hodin
celodenní vstupné: 45 Kč (dospělý), 25 Kč (děti od 3 do 15 let, senioři nad 

65 let, ZTP), 120 Kč (rodinné vstupné); po 17. hodině snížené vstupné

tel. 585 342 374 (pokladna)

IN-LINE HŘIŠTĚ

v areálu DDm na Staroměstském náměstí
otevřeno denně od 10 do 21 hodin

volný vstup

tel. 585 342 448 (DDM)

PŮJČOVNA LODÍ

Všechny potřebné informace o půjčení 
a dopravě lodí, kempech atd. najdete na 

www.in-life.cz/cs/pujcovna-lodi-morava.

tel. 727 965 970 (objednávky lodí)

Kam za sportem o prázdninách – přehled sportovišť v Litovli a okolí

SPORTOVNÍ AREÁL OLŠE NA ČERVENCE

otevřeno od 9 do 21 hodin
velký kurt (tenis, volejbal) – 60 Kč/hod.

malý kurt (volejbal, nohejbal, ringo) – 30 Kč/hod.

Rezervovat a vyzvedávat klíče od tenisového a volejbalového kurtu lze v hostinci U Vavrdů
(v otvírací době: po–pá 10–22 hodin, so–ne 13–22 hodin, v jinou dobu po předchozí domluvě). 

Tel. 603 267 385
Kurt lze rezervovat také online (po předchozí registraci) na adrese

 obeccervenka.cz/booked/Web/view-schedule.php.

TENISOVÝ KURT NA KLUZOVĚ

otevřeno od tmy do tmy
pronájem: 60 Kč/hod.

Rezervaci kurtu lze provést pouze přes internet na adrese www.tenisak.borec.cz.

SOKOLOVNA V UNČOVICÍCH

venkovní hřiště: travnaté (fotbal), betonové (basketbal), 
dva antukové kurty (tenis, nohejbal, volejbal)

volně přístupné

sál sokolovny (volejbal, florbal, badminton aj.)
50 Kč/hod.

Rezervaci sálu lze provádět přes tabulku na webových 
stránkách www.sokoluncovice.cz/sokolovna.

PŘÍRODNÍ KOUPÁNÍ V OKOLÍ LITOVLE

zatopený lom nová Ves – možnost občerstvení; letos přístupný jen na kole
štěrkovna náklo – pouze pláž u cesty na Lhotu n. m., občerstvení

pískovna Želechovice – možnost občerstvení; travnaté pláže



Na tři dny se od 22. do 24. květ-
na sjelo do Litovle na 250 dětí  
z celé republiky, aby si na tur-
naji v miniházené Litovel Mini 
Cup změřily své síly. Dvacet 
čtyři týmů tvořených hráči do 
11 let se utkalo již ve třetím 
ročníku a obliba turnaje stále 
roste. Proč? I na to jsme se ze-
ptali jednoho z hlavních orga-
nizátorů Petra Habermanna.

Jak miniházenkářský turnaj 
vlastně vznikl?
Prvotní impuls přišel, když jsme 
s kolegyní Lenkou Filipovou byli 
v r. 2012 na podobném turnaji 
na Slovensku. Napadlo nás, že 
když máme velký sportovní are-
ál přímo u nás, mohli bychom 
udělat turnaj a tím zviditelnit 
litovelskou házenou. Rok na to 
jsme uspořádali první ročník. 

S organizací jste neměli žádné 
zkušenosti. Jak jste třeba oslo-
vili hráče?
Rozeslali jsme pozvánky na 
všechny oddíly v republice, do 
Polska, Rakouska i na Sloven-
sko. Na první dva ročníky tak 
přijeli i účastníci ze Sloven-
ska. Letos tady byli jen Češi, ač 
jsme přes Davida Juříčka lákali 
i Francouze.

Jak vlastně turnaj probíhá, čím 
se liší od ostatních?
Každý turnaj má něco svého. 
Do Litovle přijíždí 24 družstev 
rozdělených do dvou věkových 
kategorií. Chceme, aby si ve své 
kategorii zahrál každý s každým, 
ať se síly porovnají. Za tři dny 
tak děti odehrají 11 zápasů.
Máme pro děti program od de-
víti ráno do devíti večer, aby 
měly celý den zábavu. Hned 
ráno začínají hrací bloky, kde se 
týmy rychle střídají. Odpoledne 
pro ně máme diskotéku, dět-
ské kino nebo utkání dětských 

hvězd. To každý trenér vybere 
ze svého družstva dva nejlepší 
hráče. Z nich se pak vytvoří dva 
týmy, které hrají proti sobě. 

Turnaj se sice konal potřetí, 
ale už si stihl vybudovat dobré 
jméno.
Ano. A letošní účastníci by chtě-
li přijet znovu. Naší prioritou je 
ale turnaj neuzavřít. Kdyby spo-
lu hrály každý rok stejné týmy, 
ztratil by atraktivitu.
Letos se nám taky podařilo do-
stat Mini Cup do České televi-
ze. Na ČT sport se z něj vysílala 
5minutová reportáž.

Jak v konkurenci obstála Litovel?
Loni jednu kategorii vyhrála, ve 
druhé byla druhá. Letos to bylo 
o něco horší. Musím ale podo- 
tknout, že děti se co rok mění. Vy-
hrál Sokol Nové Bránice (mladší) 
a STM Olomouc (starší).

Už je známý termín 4. ročníku?
20.–22. května 2016.                  hk
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V sobotu 6. června se v Litovli 
v okolí loděnice uskutečnil po-
prvé závod Spartan Race, který 
do našeho města přivedl tisíce 
lidí. Jak závod probíhá a co je 
jeho podstatou nám objasnil 
jeden z organizátorů, „opera-
tion manager“ Michal Kúkola.

Spartan Race je náročný pře-
kážkový závod, který se pořádá 
již několik let na různých mís-
tech ČR i v zahraničí. V Litovli 
se však konal poprvé. Před-
stavme si tedy historii i hlavní 
myšlenku celé akce.
Spartan Race vznikl v roce 2010 
v USA a my jsme jej poprvé 
představili na Slovensku v roce 
2012. V roce 2013 se konal prv-
ní závod v ČR a díky velkému 
ohlasu jsme se rozhodli začít 
jich realizovat více. 
Myšlenkou závodu je překonat 
sám sebe. Každý z nás potřebu-
je občas důvod něco si dokázat 
a Spartan Race tomu pomáhá. 
Naše moto „Pochopíš až v cíli“ 
plně vystihuje smysl závodu a ti, 
kteří jej absolvovali, nám dají za 
pravdu.

Spartan Race je rozdělen do 
tří kategorií podle náročnos-
ti. Přestože je z nich Spartan 
Sprint, který se konal v Litovli, 
nejmírnější, není to závod, kte-

rý by zvládl absolvovat každý. 
Jak probíhal a co všechno při 
něm závodníci museli překo-
nat?
Litovel Spartan Sprint je závod 
první kategorie, kde závodníci 
poznají, co je Spartan Race zač 
a co vše obnáší. Co se týče pře-
kážek, každý závod je vždy jiný. 
V Litovli jsme se snažili využít 
hodně terénu, a to tak, aby to 
bylo atraktivní jak pro závodní-
ky, tak pro diváky. Diváci měli 
možnost být přímo u několika 
překážek, jako byl ostnatý drát, 
kluzká stěna, dunk wall – stě-
na, která byla umístěna ve vodě  
a závodníci se pod ni museli po-
nořit, šplh a Hercules Hoist, což 
je tahání závaží. 

Závodu se účastní i družstva. 
Překonávají všichni všechny 
překážky, nebo mají rozdělené 
úkoly? Na základě čeho se pak 
vyhodnocují nejlepší jedinci?
Závodu se účastní jak družstva, 
tak jedinci, vše je na závodní-
cích. Hodně lidí si jde závod užít 
jako skupinka, jiní chtějí závodit 
na čas atd. Každý závodník má 
čip, který mu měří čas, a právě 
na jeho základě se vše vyhod-
nocuje – jak jedinci, tak týmy.  
Týmy jsou hodnoceny podle 
časů čtyř nejrychlejších členů. 
Každý člen týmu musí absolvo-

vat závod stejně jako jedinec.

Kolik závodníků se akce zú-
častnilo? Co je láká v tak vel-
kém množství?
Akce Litovel Spartan Sprint se 
zúčastnily necelé 4 000 závod-
níků. Na Vaši otázku, co je láká, 
je jednoduchá odpověď. Spartan 
Race je více než závod. Je to pro 
mnohé styl života, možnost pro-
žít jiný den, dokázat si, že na to 
mají. Každý má svůj důvod.

Dokončili závod všichni? Co 
pro účastníky představuje nej-
větší překážku či potíž?
Ne všichni dokončí závod, a to 
jak z důvodu zranění, tak vy-
čerpání. Pro mnohé je nejtěžší 
udělat ten první krok, a to je 
postavit se na startovní čáru. Co 
následuje potom, jste měli mož-
nost vidět v Litovli. 

Proč byla pro pořádání závodu 
vybrána Litovel? A je v plánu 
uspořádat tady Spartan Race  
i příští rok?
Litovel nás zaujala díky závodu 
Bobr Cup a již po prvním zhléd-
nutí lokality nám bylo jasné, že 
pokud bychom zde závod po-
řádali, tak bude velice dobrý. 
Rád bych tímto poděkoval Petru 
Čamkovi za jeho podporu a po-
moc od prvního dne. Bez něj by 

byla realizace závodu mnohem 
složitější. 
Co se týče roku 2016, rádi by-
chom Spartan Race v Litovli 
opět uspořádali. Vše ale bude 
záležet na tom, jak závod vní-
mala radnice města a samozřej-
mě občané Litovle.

Jak vypadá organizační zajiště-
ní tak velké akce?
Celý závod se plánuje více než 
šest měsíců dopředu a podílí se 
na něm celý náš realizační tým. 
V den závodu zajišťovalo jeho 
průběh přes 200 lidí a každý  
z nich měl svou roli. Je třeba se 
připravit na každý detail, proto-
že nikdy není vše tak, jak si na-
plánujeme.

Startovné je dosti vysoké. Proč?
S tím nemůžu souhlasit. Pojem 
„dosti vysoké“ uvede jen ten, 
kdo závod nezažil. Spartan Race 
je jiný a to, co v den závodu 
prožijete, za to startovné stojí. 
O tom by vám mohli vyprávět 
všichni, kdo se závodu v Litovli 
zúčastnili. 

A na závěr – kdo vlastně letos  
v Litovli vyhrál?
Všichni.     hk

Fotografie ze závodu si prohléd-
něte na sousední straně.

Litovel v červnu poprvé hostila náročný závod Spartan Race

Na turnaj v miniházené Litovel Mini Cup se sjíždějí týmy z celé země
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Hanácké Benátky 13. 6.


