
V pondělí 22. června předal 
místostarosta Viktor Kohout 
deseti mladým lidem ocenění 
Litovelská naděje. Již sedmým 
rokem jsou takto oceňovány 
děti a mladí lidé žijící či půso-
bící v Litovli, které dosáhly vel-
kých úspěchů ve svém oboru 
nebo vykonaly mimořádný čin. 
Diplom a odměnu letos pře-
vzalo pět dívek a pět chlapců.

Sedmnáctiletá gymnazistka 
Helena Ženožičková je mno-
hostranně nadaná. Svůj zájem 
o umění uplatňuje v pěveckém 
sboru Palora, při hře na kyta-
ru, jíž se věnuje už jedenáct let,  
i skrze fotografování. Stejně 
zajímavé jsou pro Helenu i pří-
rodní vědy. Se svou prací z obo-
ru zdravotnictví se umístila na  
2. místě v soutěži prací středo-
školské odborné činnosti a po-
stoupila do celostátního kola.
Stejně starý student gymnázia 
Štěpán Hudeček je nadaný na 
fyziku. Pravidelně se s velmi 
dobrými výsledky zúčastňu-
je fyzikálních olympiád. Loni 
si v krajském kole této soutěže 
vybojoval 2. místo, o rok dříve 
třetí.
Patnáctiletá Martina Ivanova 
ze ZŠ Vítězná se věnuje zejména 
technickým a přírodovědným 
oborům. V soutěži v apliko-
vaném softwaru se pravidelně 
umisťuje na nejvyšších příčkách 
v krajském kole s postupem do 
celostátního. Daří se jí i ve fy-
zikální olympiádě – v krajském 
kole obsadila 9. místo. A mno-
ha úspěchů dosáhla v soutěžích  

v záznamu a zpracování textů na 
počítači.
Dlouhodobě úspěšná je mládež 
z Tělovýchovné jednoty Vodní 
sporty, která měla na slavnost-
ním vyhlášení nejvíc zástupců.
Michal Šmoldas (ročník 1998) 
mezi četné úspěchy řadí např. 
vítězství na Mistrovství Evropy 
juniorů ve sprintu r. 2014, kde  
v závodu družstev v téže disci-
plíně získal bronzovou medaili.
Eliška Čapáková (1995) je člen-
kou reprezentačního družstva 
ČR ve sjezdu na divoké vodě. 
V roce 2014 obsadila 6. místo  

v žebříčku Českého poháru.
Martin Papula (1999), člen re-
prezentačního družstva juniorů 
ČR, obsadil např. 7. místo na  
Českém poháru juniorů 2014.
Karel Šotola (1997) obsadil 
přední místa na MČR dorostu 
ve sjezdu na divoké vodě, jako 
člen družstva má medaile za  
2. místo na MČR dospělých  
a 3. místo na ME juniorů.
Barbora Dimovová (2000) zís-
kala prvenství na MČR i Čes-
kém poháru v kategorii žačky,  
z MČR družstev ve sjezdu v ka-
tegorii dospělí si přivezla bronz.

Neméně úspěšná je její sest-
ra Viktorie Dimovová (2000).  
Z Mistrovství ČR žaček si do-
vezla druhá a první místa v ně-
kolika kategoriích.
Člen juniorské reprezentace ČR 
Ludvík Smrček (1998) má na 
svém kontě přední umístění na 
MČR dorostu i 9. místo v závo-
du Olympijské naděje v Piešťa-
nech.

Všem úspěšným mladým lidem 
přejeme, ať svůj potenciál využi-
jí i v dalších letech ke své radosti 
a prospěchu společnosti.           hk
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Na fotografii zleva: Viktorie Dimovová, Martin Papula, Karel Šotola, Helena Ženožičková, Štěpán Hudeček, Martina Ivanova, Barbora 
Dimovová, místostarosta Viktor Kohout, Michal Šmoldas, moderátor akce Zdeněk Jančí a Ludvík Smrček. Chybí Eliška Čapáková.

Litovelské naděje – ocenění mladým lidem
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Kde se setkáme s novou zelení

Na jaře proběhlo v Litovli a oko-
lí několik zajímavých výsadeb 
zeleně.
U příležitosti 70 let od konce 
2. světové války byla 7. května 
před základní školou v Naso-
bůrkách vysazena lípa svobody 
(viz foto).
U příležitosti stejného výročí 
došlo k úpravě okolí pomníčku 
na Komárově. Břízu, která při-
tom byla skácena, nahradí letos 
dvě nové břízy.
Nové stromy přibyly na dvůr ZŠ 
Jungmannova. Vedle okrasných 
dřevin, jako jsou skalník, tře-

šeň pilovitá a hrušeň Calleryo-
va, bylo vysazeno šest stromů 
ovocných – dvě slivoně, hrušeň, 
jabloň, meruňka a ryngle.
Vykáceny byly smrky podél ces-
ty od fotbalového hřiště ke sta-
dionu. Nahradily je mladé buky.
Jako každý rok požádalo město 
o dotaci na výsadbu malé aleje. 
Uspěje-li letos, budou od hřbi-
tova k motokrosovému areálu 
vysazeny lípy. Loni vznikla díky 
témuž programu třešňová alej 
od Myslechovic k Rampachu. 
Předloni to byla švestková alej  
z Myslechovic do Choliny.      red.

malí zahradníci ve školce
Jestliže nadšení, radost a krá-
sa obohacují, pak ve středu  
3. června byly děti z MŠ Ge-
merská nejbohatšími v celém 
okolí. Ve spolupráci s vedou-
cím odboru životního prostředí 
MěÚ Litovel Ing. P. Kurfürstem 
a pracovníky firmy Zahrady na 
klíč z Medlova byla realizová-
na část projektu Rekonstrukce 
školní zahrady. K již vysazeným 
novým stromům přibyla malá 
ovocná zahrádka s jahodami, 
ostružinami, angreštem, rybízy 

a borůvkami (nápad naší paní 
učitelky) a okrasnými keříky. 
S obrovským nasazením se 
děti chopily konviček, kelímků 
a hrníčků a hbitě putovaly po 
velkých nášlapných kamenech 
mezi rostlinami a vše vydatně 
zalévaly. Střídavě se o zahrádku 
denně starají malé i velké děti 
a už se nemohou dočkat, až ja-
hůdky a ostatní dobroty na slu-
níčku dozrají. 

Irena Blektová, 
ředitelka MŠ Gemerská

Červnové založení zahrádky.

Tic zve nejen na cykloprohlídky
Turistické informační centrum 
Litovel si pro své návštěvníky 
připravilo pro tuto sezónu dal-
ší novinku, a to cykloprohlídky  
v areálu Nových Zámků. Zá-
jemci se s průvodcem projedou 
krajinou lužních lesů v oko-
lí Mladče, kde také proběhne 
několik zastávek s výkladem. 
Trasa povede kolem Chrámu 
přátelství, Obelisku, Rytířské 
síně, jeskyně Podkovy a dalších 
pozůstatků starého Lichten-
štejnského areálu. Odhadovaná 
délka prohlídkového okruhu je 
asi 20 kilometrů nenáročným 
terénem a doba trvání přibližně 
dvě hodiny. Vlastní kolo je pro 
účast podmínkou, minimální 
počet účastníků jsou 4 osoby 
(osoby mladší 18 let musí být  
v doprovodu dospělé osoby). 
Pro zájemce, kteří by si rádi půj-
čili kolo, je v Litovli k dispozici 
také půjčovna kol (tuto službu 
zajišťuje firma Rakola ve dvoře 
Městského klubu). 
Cykloprohlídky proběhnou ve 
dnech 22. 8. a 29. 8. a jsou zdar-
ma. Sraz účastníků je vždy od 
12.45 hodin před Turistickým 
informačním centrem (budova 
Záložny) a začátek cyklopro-
hlídky je ve 13 hodin. 

Dále bychom čtenářům rádi 
připomněli i další sezónní ko-
mentované prohlídkové okruhy, 
které probíhají zdarma. Je to 
prohlídka města, která se koná 
každou středu od 13.30 do 14.30 
hodin (sraz účastníků před bu-
dovou informačního centra)  

a také prohlídka sakrálních pa-
mátek, při které zájemci nahléd-
nou do kaple sv. Jiří, kostela sv. 
Marka a Husova sboru. Tento 
okruh probíhá každou sobo-
tu od 11 do 12 hodin a začíná  
v kapli sv. Jiří. Součástí obou 
prohlídek je výklad průvodce.

TIC Litovel rozšířilo nabídku 
svých suvenýrů. Nově si můžete 
zakoupit např. oplatky z Litovle, 
kapesníčky na brýle s památka-
mi Litovle, dřevěné magnetky, 
bonbonky a také pro sběratele 
nové turistické nálepky č. 711  
a 683. 
Ve stálé nabídce máme produk-
ty firmy Orrero (sýry, jogurty, 
syrovátku), upomínkové před-
měty a dárková balení piv Pi-
vovaru Litovel, kávu z Litovle, 
knihy a publikace, upomínkové 
a sběratelské předměty a mnoho 
dalšího.

kolektiv TIC Litovel

obrázky z procházky
Třiatřicetiletá his-
torie agitačního 
střediska na rohu 
Sušilovy ulice letos 
o prázdninách skon-
čila. Stavební firma 
Vymětal zchátralou 
budovu rozebrala  
a odstranila. Nech-
me se překvapit, co 
ji nahradí.

U cyklostezky z Li-
tovle do Vísky, vyu-
žívané hojně brus-
laři, bylo v červenci 
instalováno dřevěné 
posezení. Vedle sto-
lu s lavicemi stojí  
i nová houpačka – a 
tentokrát se na ní dá 
i houpat.

                       red.
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Vyneseno z radnice

15. schůze rady města Litovel, 
konaná dne 25. června 2015
 RM schválila celoroční uzavření 
komunikace Litovel – Šargoun pro 
motorová vozidla. Odbor MHaSI 
nyní provede administrativní kroky  
k celoroční uzavírce.
 Na objektu sokolovny v Unčovi-
cích se bude pokračovat dle původ-
ního projektu na opravě fasády bez 
zateplování.
 Společnost .A.S.A. odpady Lito-
vel, s. r. o., se rozhodla poskytnout 
městu 1 % svého ročního obratu 
za účelem podpory jeho školních, 
sportovních a ekologických aktivit 
v roce 2015. Město od společnosti  
přijalo částku 182 000 Kč.
 Termín dokončení kompostárny u 
Nasobůrek se posouvá na 31. 11. Na 
posunutí termínu mají vliv změny v 
realizaci rekultivace bývalé skládky 
v těsném sousedství kompostárny.
 Termín na dokončení rekon-
strukce chodníků v Savíně se zkrátí. 
Stavba měla být dokončena v říjnu 
2016, protože je však v rozpočtu 
města odsouhlasena částka na 
realizaci všech etap prací již letos, 
budou chodníky dokončeny k 31. 8. 
letošního roku.
 RM schválila uzavření smlouvy  
o dílo na revitalizaci Masarykovy 
ulice s firmou Strabag, a. s.

8. zasedání Zastupitelstva města 
Litovel, konané 25. června 2015
 Zastupitelstvo města schválilo 
zveřejnění odprodeje části pozemků  
parc. č. 725/9, 725/1 a 725/13, nyní 
orná půda, na ulici Severní. Jejich 
předpokládaná výměra je 2 088 m2. 
Pozemky mají sloužit k výstavbě 
bytového domu. Prodejní cena bude 
činit minimálně 1 000 Kč/m2.
 Bude podána žádost ke Státnímu 
pozemkovému úřadu na vypracová-
ní studie dopadů výstavby protipo-
vodňových opatření na hospodaření 
zemědělského půdního fondu, do-
stupnost pozemků a proveditelnost 
pozemkových úprav v oblasti Litovel 
– západ.                                výběr redakce

Stíny Litovelska
 Dne 2. 7. v podvečer se pokusila 
K. P. ukrást z kabelky nakupující 
zákaznice v prodejně Albert v Li-
tovli peněženku. Sice se jí ji poda-
řilo odcizit, ale pak byla v prodejně 
zadržena a poškozené musela svoji 
kořist vrátit.
 Večer 9. 7. si zase nějaký odvážný 
řidič natankoval na benzínové čer-
pací stanici Pento v Litovli benzín za 
1 628 Kč a bez placení ujel.
 Dne 15. 7. bylo znovu oznámeno 
ujetí bez zaplacení natankovaných 
pohonných hmot od téže čerpací 
stanice.
 Dne 17. 7. paní T. R. zjistila, že se 
někdo na parkovišti v Litovli zmoc-
nil jejího automobilu s úmyslem ho 
užívat sám.

Policie ČR

městská televize
Premiéra st   24. 6. v 18.45 hod.
Repríza denně v 6.45, 11.00,
 18.45 a 23.00 hodin
on-line: infokanal.litovel.eu
 www.youtube.com  
 (kanál Litovel.eu)

Z důvodu nižší sledovanosti TV  
o prázdninových měsících INFOka-
nál kromě premiérového vysílání  
z 24. 6. nebude vysílat aktuality.  
S průřezem hlavními prázdninový-
mi akcemi Vás seznámíme v prvním 
premiérovém poprázdninovém vysí-
lání, které uvedeme ve středu 2. září  
v 18.45 hod.

co se plánuje na průmyslové zóně
Po letech, kdy průmyslová zóna 
v Nasobůrkách kvůli přemrště-
ným cenám za vynětí pozemku 
ze zemědělského půdního fon-
du stagnovala, se tady bude opět 
budovat. Díky tomu, že náklady 
na vynětí ze ZPF klesly na při-
jatelnou úroveň, jsou nyní již 
všechny zbylé neobsazené po-
zemky prodány, nebo alespoň 
zadány.
Které nové firmy lze tedy v blíz-
ké budoucnosti v Nasobůrkách 
očekávat?
Výrobní halu zde postaví ně-
mecká firma Eifler Kunststoff 
– Technik, která se zabývá liso-
váním plastových komponentů. 
Dodává je mj. firmám Miele 
Uničov nebo Hella Autotechnik 
Mohelnice. Jejím záměrem je 
zaměstnat přibližně 60 lidí.
Společnost Ferbo se věnuje 

úpravě kovového materiálu. Je 
dodavatelem vstupních surovin 
do sléváren, ale zároveň i doda-
vatelem finálních výrobků (od-
litků, výkovků). Ve své výrobní 
hale by měla zaměstnat přibliž-
ně 10 pracovníků v technických 
profesích a 20–30 dělníků v tří-
směnném provozu.
Mezi ty, kteří budou nově pů-
sobit na průmyslové zóně, pa-
tří i litovelská společnost SEV. 
Úspěšnému výrobci gramofonů 
se v posledních letech podařilo 
zvednout odbyt těchto výrobků 
na sto tisíc kusů ročně. Protože 
stoupající trend pokračuje, vy-
žaduje zvýšení výroby také roz-
šíření výrobních prostor. Bude-li 
se takto dařit i nadále, předpo-
kládá firma v průběhu pěti let  
s nárůstem počtu zaměstnanců 
až o 200 osob.                                 red.

oprava silnice na olomouc
Letošní léto přineslo nebývale 
velké množství uzavírek a oprav 
silnic v celé ČR. Již od července 
je zavřena silnice od Unčovic 
na Olomouc. Z Litovle do Olo-
mouce se jezdí přes Senici n. H., 
Drahanovice a Topolany. Stav-
ba má být dokončena 19. srp-
na. Termíny a místa uzavírek 
na Litovelsku najdete na www.
litovel.eu  Úřad  Aktuální 
uzavírky silnic.                    red.

Litovel recykluje elektrospotřebiče
Snaha obyvatel Litovle recyk-
lovat staré a nepoužívané elek-
trospotřebiče se již několik let 
vyplácí. V červnu naše město 
obdrželo certifikát vypovídající 
nejen o přínosech třídění tele-
vizí a počítačových monitorů, 
ale také o velkém významu sbě-
ru drobných elektrospotřebičů, 
jako jsou mobilní telefony.
Z Certifikátu Environmentální-
ho vyúčtování společnosti ASE-
KOL vyplývá, že občané Litovle 
v roce 2014 vytřídili 351 televizí, 
38 monitorů a 2 913,03 kg drob-
ných spotřebičů. Tím uspořili 
132,39 MWh elektřiny, 6 149 
litrů ropy, 577,15 m3 vody a 5,13 
tun primárních surovin. Navíc 
tím snížili emise skleníkových 
plynů o 29,65 tun CO2 ekv.  
a produkci nebezpečných odpa-
dů o 111,95 tun.

Výsledek studie jednoznačně 
prokázal, že zpětný odběr elek-
trozařízení, i těch nejmenších, 
má nezanedbatelný pozitiv-
ní dopad na životní prostředí. 
Když si uvědomíme, že recykla-
ce běžných 100 televizorů uspo-
ří spotřebu elektrické energie 
pro domácnost na 4 roky nebo 
ušetří přibližně 400 litrů ropy 
potřebných až k sedmi cestám 
do Chorvatska, jsou to impo-
zantní čísla. Pozitivní zprávou 
pro uživatele počítačů také je, že 
odevzdání 10 vysloužilých mo-
nitorů ušetří spotřebu energie 
potřebnou pro chod notebooku 
po dobu necelých 5 let.
Všichni ti, kteří tříděním tak-
to zásadně přispívají k ochraně 
životního prostředí, si zaslouží 
obrovský dík.

ASEKOL

V Pňovicích proběhne 1. srpna lukostřelecký turnaj
Ješek ze Sovince, pán pan-
ství pňovského, vyzývá střelce  
z luku, aby se dostavili na 6. roč-
ník Lukostřeleckého dobového 
turnaje obce Pňovice, který se 
koná 1. 8. v odpoledních hodi-
nách na hřišti v Pňovicích.
Návštěvníci se mohou těšit na 
historické ukázky střelných 

zbraní a na soutěžní lukostře-
lecké disciplíny. Fotbalové hřiště 
se promění v středověký tábor 
s turnajem v lukostřelbě. Bude 
zde i expozice o vývoji střelných 
zbraní, ukázky dobového tábo-
ra. Soutěžící anebo návštěvníci  
v dobových kostýmech jsou ví-
táni. Vstup na akci je volný.     dk



4 / informAce

Lit
ov

el
sk

é p
od

ni
ky

ALiBonA

Konzervování...
Léto, slunce, zrající plody. Čas, kdy sadaři 
očesávají ovoce a zemědělci sklízejí zeleni-
nu z polí, je obdobím největší aktivity kon-
zervárenských podniků. To teď se v Aliboně 
plní zavařovací sklenice třešněmi, višněmi, 
meruňkami, steriluje se hrášek, probíhá 
prodej nakládacích prostředků (Deko, Pek-
togel, hořčičné semínko a kyselina citrono-
vá) a rozjíždí se výroba sterilovaných oku-
rek, jichž podnik zpracuje největší objem. 
„Sezóna začíná s koprem z Olšan. Pokračuje-
me hráškem z Unčovic. Třešně, višně, švestky 
a kukuřice jsou z jižní Moravy, červená pap-
rika nebo feferonky ze Slovenska, případně 
Maďarska...,“ vyjmenovává ředitel Alibony 
Ing. František Toman. A dodává: „Jako jedni 
z prvních jsme se vrátili ke klasické přípravě 
kompotů. Nepoužíváme umělá sladidla, ale 
cukr. V našich výrobcích nejsou ani konzer-
vanty nebo umělá barviva.“
Výjimkou jsou výrobky pro diabetiky, kde 
je užití umělých sladidel nutné. Jakožto 
zpracovatele zeleniny zasáhla Alibonu i po-
ptávka po zdravé výživě. V současnosti tak 
začíná s produkcí žádané sterilované cizrny, 
červené fazole a čočky.

... ale nejen to
„Vedle běžných výrobků, které dělají všech-
ny konzervárenské podniky, se specializuje-
me na vývoj a výrobu náročnějších produk-
tů, které se nedělají v tak velkém množství. 
V anonymní soutěži jsme na příklad vyhráli 
tendr na dodávku barbecueové omáčky pro 
výrobce baget. Pro něj jsme také vyvinuli  
a vyrábíme mrazírenskou majonézu, která 
si i po zmražení a následném rozmražení 
uchová svou kvalitu,“ upozorňuje ředitel.
Ke specialitám patří i různé omáčky, kte-
ré přidává majitel několika velkých sýrá-
ren jako přílohu do vybraných balení sýrů  
a samostatně se koupit nedají. Brusinko-
vá omáčka ke grilovanému sýru, švestková 
omáčka s kakaem, cibulové chutney...
Firma provozuje i linku na plnění nápojů do 
250ml plechovek. Dřív se tu vyráběly třeba 
oblíbené bowle. Poté, co vzrostla spotřební 
daň z alkoholu, stal se výrobek pro vysokou 
cenu prakticky neprodejným.
Součástí Alibony je také palírna. Aktivitu 
zahajuje v červenci a končí v březnu. K vy-
pálení sem lidé přivážejí nejčastěji třešně,  
jablka, a pak švestky.

A co v zimě?
Třebaže jsou pole pustá a příležitostně i za-
vátá sněhem, výroba v Aliboně nepřestává. 
Vedle zmiňovaných omáček zpracovávají 
zaměstnanci ostružiny, borůvky, maliny  
a brusinky, které do té doby čekaly v pře-
rovských mrazírnách. A na řadu přicházejí 
i přípravky, které v Litovli vznikají už něko-
lik desítek let – Deko k zavařování okurek 
a Pektogel pro přípravu marmelád. „Bylo 
období, kdy šel prodej těchto výrobků dolů. 
Ale v posledních letech opět roste, lidé se 
vracejí k vlastnímu zavařování ovoce a vý-
robě marmelád,“ rekapituluje Ing. Toman.
Mimochodem – výroba v konzervárenském 
podniku je naplánována na čtrnáct měsíců 
dopředu. A protože počasí, a tedy ani čas 
sklizně naplánovat nelze, musí mít podnik 
roční spotřebu předvyrobenou nejméně  
o jeden až dva měsíce dopředu, aby se nesta-
lo, že nebude moct pokrýt poptávku.
Když už jsme u té poptávky. Odběrateli 
produktů Alibony jsou jak české nezávislé 
obchody, tak zahraniční obchodní řetěz-
ce. Nezanedbatelný podíl zákazníků tvoří 
velkoobchody, které dodávají suroviny ho-
telům a restauracím, nebo gastronomické 
velkovýrobny. 

Překážky
Podnikat v potravinářství je vždy určité ri-
ziko. „Nikdy přesně nevíme, co se na polích 
urodí a jak se zachová produkt po výrobě. 
Na příklad se rozpadnou sterilované meruň-
ky a my nevíme proč. Podobné potíže kon-
zultujeme s VŠ chemicko-technologickou  
v Praze, na výsledek totiž může mít vliv su-
rovina, sterilační křivka i obal,“ říká ředitel.
Zároveň konstatuje, že podnikat v tomto 
oboru je těžké i po ekonomické stránce. 
Dosáhnout ziskové marže je kvůli vysoké 
konkurenci velmi obtížné. „Proto tady ne-
jsou vysoké mzdy. Musíme šetřit, kde se dá,“ 
vysvětluje.
Alibona zaměstnává kolem sta pracovníků. 
Přes letní sezónu, kdy jsou nabíráni pracov-
níci na dobu určitou nebo brigádníci (děti 
zaměstnanců), se jejich počet zvýší až na sto 
padesát. 
Naprostá většina výrobků, které jsou výsled-
kem jejich práce, je označena logem Alibo-
ny. Budete-li chtít, najdete je i v litovelských 
obchodech. Nebo v podnikové prodejně, 
která zahajuje provoz 3. srpna.                     hk

Ve 2. desetiletí 20. století zahájil Petr 
Hlaváček „výrobu kávových náhražek, 
kysaného zelí a konzervování zeleni-
ny“ v bývalé nasobůrské mlékárně, 
kterou v r. 1917 začal přestavovat na 
dnešní Alibonu. V roce 1948 byla fir-
ma znárodněna a stala se závodem 
n. p. Fruta. Roku 1958 byla začleněna 
pod Hanácké lihovary a drožďárny, 
které se o dva roky později proměnily 

na SELIKO. Roku 1992 se závod stal samostatnou akciovou společností, která se vrátila k původ-
nímu předválečnému názvu Alibona. Hlavním artiklem podniku je po celou dobu konzervovaná 
zelenina a ovoce.

Švédská ulička má novou dlažbu

V červenci byla vydlážděna úzká Švédská 
ulička vedoucí kolem hradeb z ulice 1. máje, 
která je již několik let občanům nepřístup-
ná. Letos město získalo darem od soukro-
mého majitele část hradeb, které tuto uličku 
lemují. V příštím roce vyhradí město v roz-
počtu částku na opravu tohoto kousku hra-
deb a po jejich rekonstrukci bude Švédská 
ulička opět otevřena a průchozí.
Nyní se po rekonstrukci kanalizace dláždí 
navazující Švédská ulice. Práce budou do-
končeny v průběhu srpna.                            red.

Bělolhotský dub v anketě Strom roku
Ze 70 krásných stromů přihlášených do 
ankety Strom roku 2015, pořádané Nada-
cí Partnerství, bylo vybráno 12 finalistů. 
Zástupcem Olomouckého kraje je tzv. bě-
lolhotský baobab. 
Dub letní (který mohutností svého kmene 
může připomínat baobab, podle nějž dostal 
přezdívku) stojí  za arboretem, u polní cesty 
z Bílé Lhoty do Měníka. Jeho stáří je odha-
dováno na 350 let a obvod kmene činí 450 
cm. Od stromu je pěkný výhled, takže se 
obec rozhodla umístit pod něj lavičku pro 
poutníky.
K dubu se váží i pověsti. Podle jedné z nich 
jej vysadili na památku zavražděného mlá-
dence. Doubek prý každý rok ořezávali, až 
dostal podobu kříže. Jiná legenda zase vy-
práví, že u stromu přepadl neznámý muž 
dívčinu jménem Marie a chtěl ji oloupit. 
Děvče se nemohlo ubránit, a tak volalo  
o pomoc Pannu Marii. Muž se lekl a prchl. 
Dívka jako poděkování za svou záchranu 
koupila svatý obrázek a pověsila jej na kmen 
dubu. Od té doby se místu přezdívá U ob-
rázku.
Pro bělolhotský baobab je možné v anke-
tě hlasovat až do 10. října (zasláním DMS 
STROM4 na tel. číslo 87 777). Výtěžek ze 
zaslaných dárcovských SMS (v hodnotě 30 
Kč) bude použit na ošetření stromu a vytvo-
ření směrových a informačních tabulí.    red.
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Sociální odbor radí...
Sociální odbor městského úřadu zajišťuje 
celé spektrum sociálních služeb. Orgán so-
ciálně-právní ochrany dětí (OSPOD), který 
je jeho součástí, řeší nejčastěji záležitosti 
rozpadu rodin s nezletilými dětmi. Proto 
naši poradnu začínáme tímto neradostným 
tématem.

Před rozchodem
Prioritou každého rodičovského páru, 
který se chce rozejít, musí být dohoda. 
Základem je řešit situaci tak, aby bylo co 
nejméně poškozeno dítě. Před samotným 
rozchodem je proto vhodné navštívit tře-
tí, nezávislou osobu, která páru pomůže 
získat nad situací nadhled a především 
domluvit se na všem potřebném. Prostřed-
níkem může být např:
 Poradna pro rodinu Olomouc
Žilinská 126/7, Olomouc
tel. 585 413 540, 731 447 451
 Mediační centrum Olomouc
Kapucínská 16, Olomouc
tel. 585 242 527, 724 667 625/632

Úprava poměrů nezletilých dětí
Podmínkou pro rozvedení manželství je 
rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých 
dětí pro dobu po rozvodu. Ta řeší, komu 
bude dítě svěřeno do výchovy a jak mají 
rodiče přispívat na jeho výživu. Rozchá-
zí-li se nesezdaný pár a nedokáže se na 
podmínkách domluvit, požádá o soudní 
úpravu také.
Žádost o úpravu poměrů se zasílá ve třech 
vyhotoveních (spolu s kopií rodného listu 
dítěte a oddacího listu rodičů) na okresní 
soud, do jehož obvodu spadá místo trvalé-
ho bydliště dítěte. Dokud soudní rozhod-
nutí o úpravě poměrů nenabyde právní 
moci, nemůže být manželství rozvedeno.
 Okresní soud v Olomouci
tř. Svobody 685/16, Olomouc
tel. 585 503 111 (podatelna)
Se sepsáním žádosti a vyřízením náleži-
tostí rodičům bezplatně poradí, v případě 
potřeby i pomůžou, sociální pracovnice 
OSPODu (kontakt viz níže).

Zastupování zájmů dítěte OSPODem
Dokud není vynesen pravomocný rozsu-
dek o tom, komu je dítě svěřeno do péče, 
zastupuje jej u soudu jako jeho opatrovník 
městský úřad v místě trvalého bydliště dí-
těte (tj. pracovnice OSPODu).
V případě, že o to soud požádá, provádě-
jí sociální pracovnice pohovor s dítětem  
a prošetření bytových poměrů. (K tomu 
dochází ve dvou třetinách případů.)
Nově se při vynášení rozsudku o rozvodu 
přihlíží také k tomu, zda rozvod je, či není 
v zájmu dítěte. Na to se soud dotazuje OS-
PODu.
Od věku 12 let dítěte soud přihlíží k tomu, 
se kterým z rodičů si přeje po rozvodu žít. 
(Jsou-li dostatečně vyspělé i mladší děti, 
bere soud zřetel i na ně.)
Pro dobu před vynesením rozsudku mo-

hou rodiče na sociálním odboru městské-
ho úřadu podepsat mimosoudní dohodu.

Výživné a styk s dítětem
Výživné dítěte je stanoveno již při předroz-
vodové úpravě poměrů nezletilých dětí.  
S věkem však mohou vzrůstat potřeby dítě-
te. Rodič, který chce požádat o zvýšení vý-
živného (nebo naopak jeho snížení), může 
podat buď žádost přímo k okresnímu sou-
du, nebo se obrátit na OSPOD, který mu  
s vyřízením žádosti pomůže.
V rámci zmíněné úpravy poměrů nezle-
tilých dětí se styk dětí a rodičů neupravu-
je.  Soud předpokládá, že se rodiče dokáží 
v zájmu dítěte sami dohodnout. Není-li 
tomu tak, podají rodiče k okresnímu soudu 
návrh na úpravu styku s dítětem po rozvo-
du. Soudce rodiče vybídne ke spolupráci  
s mediátorem (viz např. mediační centrum), 
který je k vzájemné dohodě přivede.
V některých případech může soud rozhod-
nout o asistovaném styku s dítětem (tj. za 
přítomnosti odborného pracovníka), nebo 
ho doporučí sociální pracovnice. Dochází 
k tomu např. v době blízko rozvodu, kdy 
hrozí, že rodiče prostřednictvím nebo za 
přítomnosti dětí budou řešit vzájemné 
konflikty. Asistovaný styk zajišťuje např.
 Fond ohrožených dětí v Olomouci
Kapucínská 16, Olomouc
tel. 585 242 527, 724 667 625

Zbavení rodičovské odpovědnosti
Neplní-li rodič v některé oblasti povin-
nosti vůči svému nezletilému dítěti, může 
být jeho rodičovská odpovědnost omezena 
(např. nesmí nakládat s majetkem dítěte). 
V případě, že rodič závažně porušuje práva 
a povinnosti, jež má vůči dítěti, může být 
soudně rodičovské odpovědnosti zbaven. 
To znamená, že již nemá právo podílet se 
na jeho výchově, zastupovat jej, spravo-
vat jeho jmění, udržovat s ním styk atd. 
K závažnému porušení práv dítěte patří 
mj. týrání či zneužívání dítěte, soustavný 
nezájem o dítě, ale i soustavné neplacení 
výživného.
Se zbavením rodičovské odpovědnosti 
však nezaniká vyživovací povinnost rodi-
če!

Ve všech uvedených i souvisejících záležitos-
tech se obracejte na:
Orgán sociálně-právní ochrany dětí 
Městský úřad Litovel
Havlíčkova 818 

kontaktní pracovnice:
Bc. Marcela Spurníková
tel. 585 153 226
e-mail: spurnikova@mestolitovel.cz

Bc. Monika Krylová
tel. 585 153 232
e-mail: krylova@mestolitovel.cz

red.

§?Arnika zkoumá čistotu řek se školáky

Odebírat řadu vzorků sedimentů a ryb 
budou letos v létě a na podzim odborníci 
Arniky a rybáři. Nezávislé laboratoře pak 
zjistí, jak vysoká je kontaminace toxickými 
látkami jako jsou polybromované bifenyly, 
bromované zpomalovače hoření, triclosan 
a další. Kromě zjištění aktuálního znečiště-
ní chce nevládní organizace také poukázat 
na význam vody v životním cyklu člověka 
i přírody. V tom, jak jsou znečištěny zdro-
je vody, hraje totiž značnou roli i spotřební 
chování každého z nás. Součástí projektu 
Voda živá je i soutěž pro týmy základních 
a středních škol z celého Česka, které se 
seznámí s významem vody a budou moci 
vyhrát zážitkový kurz v Národním parku 
České Švýcarsko.

Arnika

Šetření ve vybraných domácnostech
Vybrané domácnosti Litovle budou přizvá-
ny k účasti na vědeckém výzkumu, který 
přinese dosud neznámé pohledy na život 
české společnosti. Výzkum Proměny české 
společnosti připravili odborníci z Akade-
mie věd ČR a Masarykovy univerzity a bude 
v něm osloveno 10 000 náhodně vybraných 
domácností z celé ČR. Dotazování reali-
zují vyškolení tazatelé společnosti STEM/
MARK. Vybrané domácnosti by měli na-
vštívit v termínu 7. 7.–31. 10. 2015.

STEM/MARK

Šternberská porodnice v 1. pololetí
Celkem šest párů dvojčat se narodilo v prv-
ním pololetí letošního roku v Nemocnici 
Šternberk. Zdravotníci zde letos zatím po-
mohli na svět celkem 460 dětem, což je o 50 
více než ve stejném období v loňském roce. 
Mezi novorozenci, kteří ve šternberské 
nemocnici přišli v první polovině letošní-
ho roku na svět, bylo 222 děvčátek a 238 
chlapců. Nejplodnějším měsícem byl dosud 
červen, kdy pro narození svého potomka 
zvolilo šternberskou porodnici celkem 90 
maminek. „Naopak nejméně dětí se narodi-
lo v březnu, kdy evidujeme celkem 65 po-
rodů,“ upřesňuje Jarmila Starostová, vrchní 
sestra gynekologicko-porodnického oddě-
lení Nemocnice Šternberk.  

Nemocnice Šternberk

Pochlubte se květinovovu výzdobou
Ještě do konce srpna můžete na adresu Lito-
velských novin (litovelskenoviny@mestoli-
tovel.cz) zasílat fotografie rozkvetlých teras, 
balkonů a oken v Litovli a jejích místních 
čátech. Podmínkou je, aby bylo možné 
květinovou výzdobu vidět, a tedy i ocenit 
z ulice. Přihlásit můžete jak svoje kvetoucí 
stavení, tak kterýkoli jiný vyzdobený dům.  
K fotografii přidejte i informaci o tom, ve 
které ulici (či obci) byl snímek pořízen  
a kdy to bylo. Nemáte-li možnost objekt vy-
fotit, dejte  nám tip a my jej vyfotíme sami.
Snímky s nejhezčí květinovou výzdobou 
zveřejníme v Litovelských novinách.

red.
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Ze společnosti

Přišli na svět  
18. 1. Zuzana Krzystková z Litovle
21. 1. Dominik Svozil z Litovle
15. 3. Filip Kaňák z Myslechovic
19. 3. Jan Hladík z Litovle
  3. 4. Daniel Bredler z Litovle
  3. 4. David Prucek z Litovle
19. 4. Julie Zajícová z Litovle
20. 4. Marie Svobodová z Litovle
24. 4. Filip Žanda z Litovle
25. 4. Kristián Frank z Unčovic
27. 4. Nikola Gregorová z Litovle

Byli oddáni
v měsíci červenci
Tereza Drožniková a Lubomír Kadlec z Hynkova

odešli
17. 6. Libuše Nevrlá z Mladče (92 let)
19. 6. Vladimír Neset z Litovle (90 let)
24. 6. Anna Ajglová ze Savína (74 let)
26. 6. Jaroslav Popelář, rodák z Litovle (89 let)
27. 6. František Karger z Červenky (83 let)
27. 6. Bohumila Šimonovská z Litovle (89 let)
  2. 7. Vojtěch Horký z Chudobína (77 let)
  3. 7. Bohumil Drechsler z Měrotína (70 let)
  3. 7. Vlastimila Urbanová z Nasobůrek (84 let)
  4. 7. Pavel Kopečný z Litovle (51 let)
  4. 7. Jiří Novotný z Litovle (58 let)
  5. 7. Petr Kuchařík z Choliny (67 let)
12. 7. Herbert Weber z Haňovic (81 let)
14. 7. Stanislav Vymětal z Litovle (65 let)
15. 7. Vlasta Hofmanová z Měrotína (70 let)
18. 7. Jana Rajchrtová z Litovle (68 let)
20. 7. Gerhard Sedláček z Rozvadovic (81 let)
20. 7. Josef Satora z Měrotína (72 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Hrandop, Litovel (Hlubinka) a Misericordia.

Poděkování

inzerce

Nabízím k prodeji rodinný domek s garáží v Sobá-
čově. K rekonstrukci, ihned volný, cena 420 tisíc Kč. 
Tel. 724 421 507.

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. 

Děkujeme touto cestou všem, kteří se přišli napo-
sledy rozloučit s panem Vladimírem nesetem.  
Za projevenou soustrast děkuje rodina Nesetova.

Bude se čistit i rameno morávka?     
Narodil jsem se v roce 1938 v domě, který je 
na rohu Švédské ulice a Čihadla. Na domě 
tehdy byla dvě označení ulic. Dům je z pravé 
strany napojen na hradby vedoucí přes park 
Míru (dříve německá zahrada). Dětství jsem 
prožil kolem Olomouckého rybníka a parku 
Míru. Velice často při procházkách vzpomí-
nám na tato místa a svůj rodný dům.
Nyní se chci vyjádřit k tomu, co je hlavní 
příčinou toho, proč píši tento příspěvek do 
Litovelských novin. Kolem Olomouckého 
rybníka teče malý potok, kterému jsme ří-
kali Morávka. Je to potůček, který vytéká  
z Muzejní Moravy pod bývalým stavebním 
podnikem a vlévá se u podniku Kimberly-
-Clark do Nečízu. Tento potok byl velmi 
pěkně udržovaný, s dostatkem vody. Pro-
ti vtoku do Olomouckého rybníka byla 
u Morávky dřevěná lávka se zábradlím  
a schůdky. Zde chodili občané máchat prá-
dlo a přes silnici k parku Míru byla loučka, 
které se říkalo Bělidla. Tam bylo rozložené 
vymáchané prádlo, aby se na sluníčku vybě-
lilo. Do Morávky ústil výtok z Olomoucké-
ho rybníka, kde najížděla spousta ryb, takže 

Morávka byla velmi dobře zarybněna. Jako 
děti jsme se u lávky koupali a večer před 
spaním jsme se tam celé léto chodili umývat. 
Voda byla čistá a výška hladiny byla kolem 
půl metru i více.
Jaká je situace dnes? Majitel domu po dr. 
Šamšulovi postavil kolem svého pozemku 
pěknou zídku na vlastní náklady a malá 
Morávka je zanesená a zarostlá palachem, 
rákosem a travinami tak bohatě, že voda té-
měř ani nemůže protékat. Stále píšete v Lito-
velských novinách o čištění Nečízu, ale ještě 
nikde jsem neviděl ani zprávičku o vyčištění 
této malé Morávky, aby byla průtočná.
Když se dívám z mostu na Čihadlo do bý-
valých zahrad (Zehnerova, Hejdukova, Ren-
dova), vidím, jak se nárůstem dřevin a spla-
vováním břehů říčka zúžila.
Je to jen nostalgická vzpomínka, jak to byla 
krásná říčka s dostatkem vody a plná ryb. 
Snad tento článek povzbudí někoho z pánů 
radních a začnou se vyčištěním této malé 
říčky zabývat. Zajímalo by mě, co na to ří-
kají pracovníci CHKO a životního prostředí.

Karel Petržela

 odpověď Povodí moravy a města Litovel
Koryta všech vodních toků na území měs-
ta, kromě úseku městské trati řeky Moravy, 
části koryta Radniční Moravy a celého elek-
trárenského náhonu,  jsou vodními toky při-
rozenými bez technických úprav. Nemají ur-
čenou kapacitu ani pevné parametry koryta. 
Přirozená koryta vodních toků se ze zákona 
neudržují, aby se podpořila jejich ekologic-
ká funkce. 
Otázka pročištění a zkapacitnění většiny ra-
men na území Litovle byla již vícekrát dis-
kutována v souvislosti s připravovanou kon-
cepcí protipovodňové ochrany (PPO) města 
Litovle. Na základě posouzení a vyhodno-
cení projektantem však nemá zkapacitnění 
úseků koryt protékajících městem význam 
pro zlepšení protipovodňové ochrany měs-
ta, a to ani při tzv. malých povodních – tj. 
při průtocích do Q20 (336 m3/s; pozn. red.: 
Q20 = průtok povodně, který je dosažen nebo 
překročen průměrně jedenkrát za 20 let). Po 
vzájemných konzultacích Povodí Moravy,  
s. p., s městem Litovel bylo konstatováno, že 
zvyšování kapacity menších vodotečí v Li-
tovli by bylo vzhledem k hustě zastavěnému 
území města značně limitující a problema-
tické s ohledem na potřebný rozsah zása-
hů do vlastnických poměrů a že vzhledem  
k zanedbatelné efektivnosti nebude v rámci 
PPO ani řešeno. 
Povodí Moravy, s. p., ve snaze vyhovět trva-
jícímu požadavku města Litovel na čištění 
koryt i přirozených koryt drobných vodních 
toků provedl mj. i pročištění zmiňovaného 
koryta drobného vodního toku Radniční 
Moravy (Nečízu) v intravilánu města. Zbývá 
provést pouze pročištění komplikovanějšího 
úseku toku, procházejícího městským par-
kem. Tento zbývající úsek koryta bude pro-
čištěn ještě v letošním roce. Jde o společnou 

investici města Litovel a Povodí Moravy,  
s. p., v současné době ve stádiu přípravy 
vlastní realizace. 
Co se týká dotazu na záměr čištění odlehčo-
vacího ramene Stružky (Muzejní Moravy), 
tzv. Šamšulky nebo také Morávky, nemá 
Povodí Moravy, s. p., pročištění koryta za-
hrnuto ve svém plánu oprav. Jde o přiroze-
né (technicky neupravené) koryto toku, na 
kterém nemá Povodí Moravy, s. p., evidován 
žádný majetek v podobě vodního díla. Na 
toku provádíme pouze běžnou údržbu spo-
čívající zejména v odstraňování překážek 
znemožňujících plynulý odtok vody a údrž-
bu břehového porostu dle aktuálních po-
třeb. Koryto toku slouží jako odlehčení vody 
z koryta Stružky pro potřeby malé vodní 
elektrárny (MVE) v soukromém vlastnictví, 
provozované na Stružce (Muzejní Moravě). 
Provozovatel MVE celoročně zajišťuje prů-
tok korytem o hodnotě 100 l/s, což koryto 
při současném stavu bezpečně provede. 

Povodí Moravy

I hlavní tok Moravy, který je technickou 
stavbou, je zúžen nánosy, které místy do-
sahují 50–100 cm. Proto Povodí Moravy na 
podnět města Litovel plánuje vyčištění toku 
od splavu po Doubravku, resp. vytěžení ná-
nosů na bermách (stěnách koryta), aby bylo 
dosaženo původní průtočnosti. Předpoklá-
dá se, že se z řeky vytěží 6,5 tisíce m3 zeminy, 
která je vhodná k využití při stavbách či re-
kultivaci. Podle zákona však tuto půdu není 
možné uložit v oblasti CHKO, v lese ani na 
poli. Městu se tak bohužel zatím nepodařilo 
najít vyhovující deponii (o rozloze přibližně 
1 ha), která nadto musí být přístupná ná-
kladním vozidlům. O řešení této otázky se 
bude dál jednat.                                           red.
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Sedím, Iv, před obrazovkou počítače, na které 
mám otevřenou matriku narození, v níž snad ko-
nečně najdu svého pradědu. Přišla jsem na to, že 
v popisu obsahu jednotlivých matrik jsou názvy 
obcí uvedené v tom pořadí, v jakém se vyskytují 
v knize. Takže jsem nalistovala na konec, kde se 
nachází záznamy z Vísky, a hledím bezradně na tu 
spoustu německy nadepsaných kolonek. Můžeš mi 
je prosím coby němčinářka přeložit?

Formuláře matrik prodělaly v minulosti vývoj.  
V těch starších se setkáš s latinou, ty nejstarší 
žádné kolonky nemají, text je psán ve větách. 
Kolonky jsou většinou stejné, i v latině – samo-
zřejmě podle typu matriky (narození, oddací, 
úmrtní). V případě matriky narození, ve které, 
Heli, hledáš, je na začátku kolonka folio der 
matrik – ta uvádí svazek a stranu matriky, na 
kterou může odkazovat rejstřík ke knize. Zápisy 
v matrice se řadí chronologicky, takže přední 
kolonky vždy uvádí data narození a křtu – Jahr, 
monat und Tag – rok, měsíc a den, a rozlišují se 
zde data dvě – geboren = narození, getauft 
= pokřtění. Další důležitá kolonka je číslo domu 
– Haus nummer (případně zkratka Nro.). Podle 
čísla domu se můžeš řídit, pokud hledáš členy 
jedné rodiny. V případě tvé matriky je další ko-
lonkou name des taufenden Priesters – zde 
se uvádí jméno faráře, který narozené dítě po-
křtil, a pokračuje sammt Hebamme = včetně 
jména porodní báby. name des Getauften 
= jméno pokřtěného (narozeného) dítěte, ort 
desselben = místo. Zaškrtnutím jedné kolonky 
ve sloupku s názvem religion (= náboženství) 
– katolisch x protestant – se udává vyznání. 
Geschlecht = pohlaví (männlich = mužské x 
weiblich = ženské). Následují kolonky ehelich 
= manželské dítě x unehelich = nemanželské 
dítě a dál konečně jména a informace o rodi-
čích (eltern) – Vater = otec (opět kolonka pro 
volbu náboženství) a mutter = matka (a volba 
náboženství). Poslední kolonkou jsou kmotři = 
Pathen – jejich jména = name, povolání = 
Stand a místo bydliště = ort. 

Dívám se znova na matriku a připadám si jako 
Jiřík, když snědl sousto z kouzelného hada. Sta-
čilo prolistovat pár stránek, Víska není velká. Můj 
praděda Methoděj František Coufal se narodil  
4. října 1885 (je to první dítě toho roku ve Vísce!). 
Pokřtil ho Antonín Kubíček, porodní bába byla 
Helena Karger z Černého, čili Červenky (zvláštní, 
určitě byla nějaká i blíž). A hlavně – jeho otcem 
byl Tomáš Coufal, půlláník z Vísky, syn Ignáce Cou-
fala z Vísky a manželky jeho Anny, rozené Staroštík 
z Hunčovic. Metodějova matka Anna byla dcerou 
Jana Žváčka, chalupníka na Černém, a manželky 
jeho Anny, rozené Karger (tak odtud ta porodní 
bába!). Kmotry byli František a Františka Coufalo-
vi z Rozvadovic (možná bratr otce?). 

Helena Kaštilová & Ivana Kubíčková

Rodopis (4)Vývoj správy města ve staletích, část třetí
V březnovém čísle jsme ve vyprávění  
o rychtářích, purkmistrech, konšelech  
a písařích obsáhli historii správy Litovle 
od 15. do 17. století. Úkolem závěrečného 
dílu je popsat, k jakým proměnám došlo  
v 18. století.

Spory s představiteli města
Podle tereziánského katastru moravského 
bylo v roce 1775 v Litovli, která si stále za-
chovávala zemědělský charakter, a poddan-
ských obcích 3 043 obyvatel. Z toho 2 348 
sedláků a 174 řemeslníků. Přes toto poměr-
ně nízké číslo jsou dějiny městské správy 
v 18. století dějinami sporů mezi vedením 
města a jeho odpůrci.
Již na počátku 18. století byl zrušen úřad kní-
žecího rychtáře. Ten býval dosazován přímo 
knížetem a zasazoval se o plnění příkazů, 
které do města přišly, aniž by zasahoval do 
pravomocí městské rady. Toto pravidlo však 
poslední z rychtářů, František Stieff, porušil, 
což vyvolalo stížnost rady a následnou Stie-
ffovu rezignaci. Po jeho smrti následujícího 
roku (1709) již úřad obsazen nebyl.
Městská rada měla v té době 12 členů, jimiž 
byli voleni majitelé právovárečných domů. 
Potíž byla v tom, že podle zvyklosti muž, 
který se stal členem rady, postupně stoupal 
po žebříčku městských úřadů, takže vedení 
města se koncentrovalo v rukou uzavřeného 
okruhu právovárečných, často spřízněných 
rodin. Nadto nebylo výjimkou, že jedna 
osoba vykonávala hned několik funkcí. 
To vyvolávalo mezi měšťany opakovanou 
kritiku. (Pro zajímavost budiž uvedeno, že 
jedním z kritiků byl i majitel právováreč-
ného domu v Šerhovní uličce Heinrich An-
dres, který se později stal sám purkmistrem. 
Městská rada si však v té době nevedla o nic 
lépe.)

Snaha o řešení
Na základě stížnosti měšťanů se pokusila 
kněžna Gabriela z Lichtenštejna a po její 
smrti kníže Josef z Lichtenštejna roku 1714 
situaci vyřešit novými instrukcemi pro 
městskou správu. Ty usilovaly zavést řád 
i kontrolu v hospodaření města. Činnost 
hospodářského správce při žních či prodeji 
dřeva měla být kontrolována dvěma zástup-
ci města. Byla stanovena maximální výše 
poplatků za zhotovování listin. 
Důležitou změnou bylo zrušení výhradního 
práva právovárečníků na prodej obilí. Tím 
bylo narušeno také jejich právo na volbu do 
městské rady, která se otevřela i měšťanům 
bez práva várečného. Prvním litovelským 
radním z této neprivilegované vrstvy se stal 
ranhojič Matěj Steinbeis.
Kníže Josef také zavedl novou formu obec-
ního výboru. (Ten byl až dosud tvořen vý-
čepníky a cechmistry a radou dotazován jen 
ve velmi sporných otázkách.) Nový výbor 
byl sestaven ze 36 osob, částečně radních, 
částečně majitelů nešenkovních domů. Jeho 
právem bylo scházet se s povolením měst-
ské rady na radnici a přednášet jí své návr-
hy. Rada je musela vyslechnout, nebyla však 
povinna se jimi řídit.

V té době byly nahrazeny osoby, které ve 
správě města působily dlouhá léta, novými 
jmény (také z řad odpůrců). Městská rada se 
začala nazývat magistrát a městského písaře 
nahradil syndik, který musel splňovat pod-
mínku právnického vzdělání.

Neklidná první polovina století
Spory mezi členy městské rady přesto neu-
tichly ani v následujících desetiletích. Kní-
žecí kancelář byla zahrnována dopisy od 
části členů městské rady i jejich oponentů, 
svými protesty přispíval i obecní výbor, je-
hož návrhy rada pravidelně zamítala. Jed-
notliví členové rady dbali především na 
vlastní zájmy. Ke všemu byl městský syndik 
obviněn z falšování protokolů a propuštěn, 
odmítl však odejít. Situace byla umocněna 
smrtí primátora a dvou členů městské rady. 
Rozklížené situace využili poddaní sedláci, 
kteří se začali bouřit proti robotě.
Situaci uklidnil až zásah krajského hejtmana 
roku 1740, který měšťanům nařídil posluš-
nost k magistrátu a vyhlásil zákaz shromaž- 
ďování.

Hospodářská situace
Knížecí instrukce z roku 1747 nastolily v Li-
tovli nové poměry. Dvanáctičlenný městský 
magistrát měl být obměňován každý rok na 
sv. Vavřince. Obecní výbor měl nadále také 
pouze dvanáct členů a spolu s městskou radou 
vybíral osoby pro všechny městské úřady.
Vedle toho bylo nezbytné napravit hospo-
dářskou situaci města. Nedostatečné vedení 
městských knih i pokladny, chybějící vyú- 
čtování pověřených osob a špatné nakládání 
s obecním majetkem naznačují, že v 1. polo-
vině 18. století docházelo v městském hos-
podaření k rozsáhlým zpronevěrám.
Knížecí kancelář proto do města vyslala 
hospodářskou komisi v čele s Antonínem 
Hubáčkem. Ten stanovil provizorní hospo-
dářské správce a nařídil všem úředníkům 
každoroční vyúčtování. Kníže nato zřídil 
funkci dvou hospodářských úředníků – 
městského vrchního (vybíral poplatky, spra-
voval obecní pokladnu) a městského pur-
krabího (mj. vedl inventář obecního jmění). 
Z dluhů se však městu podařilo vymanit až 
koncem století, kdy bylo zrušeno nevolnic-
tví, obecní pozemky byly rozděleny na 320 
parcel, z nichž jejich uživatelé městu odvá-
děli poplatky. Také robotní povinnost byla 
převedena na peněžní dávky.

Josefínská reforma
V roce 1787 došlo ke změně obecního zříze-
ní v Litovli. V čele města stanul regulovaný 
magistrát, jehož pět členů volil patnáctičlen-
ný volební výbor. Ten vzešel z hlasování tří 
set majitelů domů. 
Magistrát byl tvořen dvěma zkoušenými 
radními – purkmistrem a syndikem (museli 
mít právnické vzdělání, soudcovskou zkouš-
ku) a třemi nezkoušenými radními, kteří 
měli poradní hlas. Funkční období magist-
rátu trvalo čtyři roky. Systém hospodářské 
správy zůstal nezměněn.

podle Mileny Koupilové zpracovala hk
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Stalo se v Litovli
 19. 8. 1845 v 8 hodin přijel na železniční 
stanici v Července první vlak. Tehdy ovšem 
byla stanice označena Litovel, neboť poddanská 
obec byla majetkem města. Do Prahy vlak dorazil  
v 16.30 hodin. První vlaky dosahovaly rychlosti 
až 43 km/hod. (Pro srovnání: rychlost cválají-
cího koně byla asi 60 km/hod.) Stavba severní 
Ferdinandovy dráhy z Olomouce do Prahy za-
čala roku 1842 a stejně jako císařská silnice se 
údajně z technických i strategických důvodů Li-
tovli vyhnula. Dokončena byla právě roku 1845.  
V letech 1846–47 byla trať vybavena Morseo-
vým telegrafem, ale teprve po roce 1849 mohl 
být telegraf využíván i pro soukromé účely.
 Ve dnech 1.–16. 8. 1925 proběhla v Litovli 
Jubilejní živnostensko-průmyslová výsta-
va, nejvýznamnější událost toho roku. Před-
stavila 25 let práce a úspěchů české Litovle.  
U Husova sboru byla postavena vstupní brána,  
v sadech hudební pavilon, na ostrůvku bylo lido 
s loďkami, výstavní prostory byly ve školách  
i na volných prostranstvích v parku. Slavnostní 
brána pak stála jako upomínka výstavy do roku 
1932, hudební pavilon sloužil dlouho při prome-
nádních koncertech a byl zbourán až roku 1982. 
Výstavu navštívilo přes 20 tisíc lidí.

 4. 8. 1925 se v Opatovicích narodil JUDr. Lu-
bomír ryška. Roku 1948 dokončil právnickou 
fakultu MU Brno, neprošel však kádrovou pro-
věrkou a vystřídal několik zaměstnání. Pracoval 
jako účetní u STS Haňovice, dělník v Uničovských 
strojírnách, od r. 1954 byl úředníkem v OSP Lito-
vel. Roku 1953 se zapojil do ilegální skupiny Bílá 
legie 055. V srpnu 1954 byl zatčen a odsouzen na 
10 let vězení a propadnutí poloviny majetku. Po 
věznění v Jáchymově byl při amnestii roku 1960 
propuštěn na podmínku. Odešel na brigádu do 
Ostravy. Od roku 1967, když mu byl trest zahla-
zen a mohl se vrátit ke své profesi, pracoval jako 
právník na dole Dukla. Dne 27. 1. 1981 byl cestou 
do práce z neznámých důvodů zastřelen pomoc-
níkem VB a nositelem vysokých stranických vy-
znamenání Josefem Mončkem. Ten pak postřelil  
i sebe a zemřel ještě před soudním procesem.
 23. 8. 1955 zemřel městský kronikář Stani-
slav navrátil. Narodil se 12. 4. 1884 ve Hvoz-
dečku. Působil jako učitel, ale z první světové vál-
ky se vrátil jako invalida. Požádal o penzionování 
a byl uznán nezpůsobilý k učitelskému povolání, 
ale schopen kancelářské práce. Stal se správcem 
Okresního úřadu práce v Litovli, kde působil až do 
okupace. Po rezignaci Františka Dokoupila psal  
v letech 1946–1954 litovelskou kroniku.         L. Šik

Dny evropského dědictví 
a výročí 111 let budovy gymnázia        5. 9. 2015
Zveme všechny občany na akci, která se 
uskuteční na mnoha místech našeho měs-
ta při příležitosti Dnů evropského dědictví 
(EHD), letos na téma Památky znovuzroze-
né, a také v rámci 111 let od postavení budo-
vy Gymnázia Jana Opletala.

Program – Památky
Svatojánský most (14–16 hodin)
Svatoján žije – oživená historie. Most bude 
uzavřen a promění se v setkání výtvarných  
a hudebních těles jako na Karláku.

Radniční věž (9–17 hodin)
Budou probíhat výstupy na ochoz nově zre-
konstruované věže (za snížené vstupné).

Muzeum harmonik (14–18 hodin)
Vstupné do muzea pana Jiřího Sedláčka činí 
40 Kč na osobu, pro důchodce a děti je to 20 
Kč, předškoláci mají vstup zdarma.

Muzeum (9–17 hodin)
Výstava Stopa – vyřeš zločin počítající s ak-
tivním zapojením návštěvníků.
Výstava Litovelská řemesla první poloviny 
20 století. Jednotné vstupné: 20 Kč.
Prohlídka nově vzniklého depozitáře (v 11, 
12 a 13 hodin), spojená s prohlídkou sklep-
ních prostor pod domem č. 800.    

Procházka za krásami památek Litovle
Komentovaná procházka s průvodcem. Sraz 
ve 14 hodin u morového sloupu na náměstí.

Kaple sv. Jiří (14–17 hodin)
Gotické klenoty v kapli sv. Jiří.

Kostel sv. Marka (17 hodin)
Koncert pěveckého sboru Senzakord – The 
Latin Jazz Mass s jazzovou kapelou.

Gymnázium Jana Opletala (10–17 hodin)
Den otevřených dveří
9.00   utkání v plážovém volejbalu mezi ab-
solventy a studenty (hřiště na plážový volej-
bal vedle školy)
10.00–12.00   vernisáž výstavy fotografií 
Sáry Saudkové a kavárnička, kde zahraje Iva 

Stáncová Kevešová (aula)
13.00 a 16.00   koncert pěveckého sboru 
Palora a Jírovci v retro stylu u příležitosti  
15. výročí sboru; připravena je narozenino-
vá oslava s dortem, přehlídkou kostýmů, vi-
deozáznamů i zpěváků v akci (aula)
18.00  koncert Kamily Sittové (dvorana za 
gymnáziem)
19.00  hudební vystoupení skupiny HB Band 
k tanci i poslechu (dvorana za gymnáziem)

Rybník před GJO (14–16 hodin)
Místní organizace Českého rybářského sva-
zu předvede ukázku rybolovných technik  
a zajistí praktický lov ryb na udici pro děti. 
Na rybníce budou i lodičky, aqua zorbing.

Program na náměstí
vstup volný

15.00  slavnostní zahájení EHD
15.10 koncert Bohouše Josefa a skupiny 
Burma Jones
16.00 vystoupení taneční skupiny Kaster, 
roztleskávaček Golden Bees a soutěže pro 
děti  
17.00  koncert kapely ZUŠ Litovel Miniband 
18.00  Pro radost – sletová skladba, se kterou 
se představí 32 žen všech věkových kategorií 
ze Sokola Litovel 
18.30  Jaroslav Uhlíř – koncert s největšími 
hity
20.00  Vinný střik – koncert rockové kapely 
z Litovle k tanci i poslechu

Doprovodný program na náměstí
DDM: dílnička a minizoo (zdarma)
skákací hrad a skluzavka pro děti (za poplatek)   
bohaté občerstvení     

Přijďte se pobavit i navštívit naše turistické 
atrakce. Akci pro Vás připravilo město Li-
tovel ve spolupráci s BAVI Litovel, TS Lito-
vel, TIC Litovel, muzeem, GJO, Pivovarem 
Litovel, TJ Sokol, DDM Litovel, Římskoka-
tolickou farností, Městským klubem, ZUŠ 
Litovel…                                           

Viktor Kohout

 Házená 

 pro 

 holky

Od září každé úterý a čtvrtek od 15 hodin v Litovli na hale

Bližší informace Vlastimil Habermann, tel. 603 224 546

pro ročníky 2005 a mladší
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Litovelské ulice

KrÁLoVA
Původ názvu v případě této ulice není zcela jas-
ný. Pravděpodobně jde o příjmení někoho, kdo 
v ulici bydlel.

Ulička se nachází v západní části Starého měs-
ta. Vychází přímo od kostela sv. Filipa a Jakuba  
a registrujeme ji již v 16. století. V roce stanove-
ní úředních názvů ulic si podle zápisu městské 
rady ponechala dříve užívaný název Králova, ně-
mecky Königsgasse, a ten se dodnes nezměnil. 

Proměny názvu: Königsgasse (1893)  Krá-
lova (1900)  Königsgasse (1940)  Králova 
(1945)

LiDicKÁ
Název ulice vychází ze jména obce Lidice ležící 
ve Středočeském kraji, severozápadně od Pra-
hy. Do dějin vstoupila dne 10. června 1942, kdy 
byla v důsledku heydrichiády vypálena nacisty, 
srovnána se zemí a místní obyvatelstvo vyvraž-
děno nebo odsunuto do koncentračních táborů. 
Poblíž zaniklé obce byly Lidice po válce znovu 
vystavěny a na původním místě byl zřízen pa-
mátník obětem. Ulici pojmenovanou na památ-
ku obětem této tragédie bychom našli v mnoha 
městech republiky.

Ulice Lidická prochází středem čtvrti, která byla 
v těchto místech vystavěna ve 30. letech po re-
gulaci řeky Moravy a dostala název podle blíz-
kého měšťanského pivovaru – Za Starým pivo-
varem (za války název přeložen do němčiny). Po 
roce 1945 dostala čtvrť název podle prezidenta 
republiky Edvarda Beneše. 
Ulice Lidická vychází z ulice Dukelské a podél 
Dušního ramene řeky Moravy se postupně stáčí 
doleva, kde ústí do ulice Kysucké. K pojmenová-
ní jednotlivých ulic ve čtvrti došlo v souvislosti 
s potřebou vyškrtnout jména československých 
státníků ze seznamu. Výbor žen tedy v roce 
1958 navrhl pojmenovat dvě ulice v této čtvrti 
podle obcí, které postihl stejný osud – Lidická 
a Javoříčská.

Proměny názvu: součást čtvrti Za Starým pi-
vovarem (1933)  Altbräuhaus–Viertel (1940) 
 Benešova čtvrť (1945)  Lidická (1958)

Ivana Kubíčková

Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Patrik Hartl, marcela mlynářová, Jonas Jonasson a další humoristé
Děsivé storky / r. L. Stine

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

INZERCE

Pro dospělé
Je čas dovolených a prázdnin, čas odpočin-
ku od běžných starostí. Někteří z nás mají 
dokonce více volného času. K relaxaci si 
možná vybereme knihu.
Pro tento čas navrhuji humor. Neboť je zná-
mo, že smích léčí. Humor přímočarý, pr-
voplánový, či skrytý mezi řádky a dokonce 
i ten hořký a černý může zpříjemnit letní 
odpoledne či večery. 
Z českých autorů nabízím tituly olomouc-
kého rodáka Patrika Hartla Prvok, Šam-
pón, Tečka a Karel a Pražský erotikon nebo 
Marcelu Mlynářovou a její knihy určené 
ženám s nadhledem. Třeba knihu Dokud 
držím pohromadě, ve které vypráví o svých 
příhodách, o životních vrcholech, pádech 
a zvratech, o všem, co přináší běžný život 
lidem, kteří k němu přistupují s humorem, 
nebojácně, s kuráží a kteří si na situacích, jež 
prožívají, dokážou vždy najít něco dobrého 
a nikdy se nevzdávají. 
Kdo má rád trochu absurdnější komické si-
tuace, může zkusit některého ze severských 
spisovatelů – Arto Paasilinnu, Fredrika 
Backmana nebo Jonase Jonassona. Jeho titul 
Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel se 
dočkal i filmového zpracování.

Pro děti
Je s podivem, kolik dětí se rádo bojí. Pro ne-
bojsy nabízíme třeba horory. Příšery, straši-
dla, upíry a havěť všeho druhu naleznou na 
stránkách mnohých knih. Když už budou 
mít strachu dost, prostě knihu zavřou. 
Třeba Děsivé storky R. L. Stineho – díl 
Doupě nestvůry: Pojďte se bát! Prázdniny 
u téměř hluchého dědečka a babičky, která  
v jednom kuse peče koláče, nejsou žádné 
terno. Spíš to vypadá na pořádnou nudu. 
Dům, ve kterém bydlí, je ale hrozně divný 
a navíc stojí uprostřed ponurého bezedného 
močálu. A co ten zamčený pokoj v podkro-
ví?                                                                       lf 

Novinky v knihovně
Připravili jsme další novinky pro naše uži-
vatele. V oddělení pro dospělé je k dispozici 
bezplatné wi-fi připojení k internetu. 
Pro snazší orientaci v některých žánrech 
jsou knihy opatřeny piktogramy, které kon-
krétní žánr charakterizují. Například pro 
detektivky jsme zvolili lupu. Tematiky jsme 
vybírali podle oblíbenosti u čtenářů. V kaž- 
dém oddělení najdete takovýchto skupin 
šest.

Pozvánky na hody
nA ČerVenKU
ne 2. 8., areál Olše a fotbalové hřiště

V pátek 31. 7. se v 17 hodin koná na fotbalovém hřiš- 
ti utkání bývalých hráčů. V 18 hodin je v areálu Olše 
připravena zahradní slavnost s dechovou hudbou 
Šohajka. A od 20 hodin bude na fotbalovém hřišti 

hudební večer s kapelou Happy end. V sobotu 1. 8. 
ve 20 hodin začne v Olších hodová zábava s kapela-
mi Alien a Galaxy. V neděli 2. 8. bude probíhat pouť.

Do cHoLinY
ne 16. 8., ulice ke kostelu

Hodová zábava s kapelou Motors začne 15. 8. ve 20 
hodin. V neděli 16. 8. proběhne pouť se stánky, ko-
lotoči a atrakcemi. Při odpoledních čajích bude hrát 
skupina Alien.

INZERCE
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Počťácky povidkê pro radosť, zamêšleni ê zaspomináni
Jôž se pomalô stává tradicó, že 
vám dêcky o prázninách na-
bidneme ke čteňó hanácky po-
vidkê z pira sobáčovské rodač-
kê Ludmilê Martinkovičové. 
Loni na podzêm vêšla jeji prv-
ni knižka Haná, Haná, krajina 
má milovaná. A chêstá se kniž-
ka drôhá. Celá bôde věnovaná 
počťákum a přihodám, kery 
se jim za rokê slôžbê stalê. Dêť 
autorčên děda a takê mama 
bêlê moře let počťákama a takê 
ona si tô prácô sama zkôsêla.
A toš vám nekery z tech přibě-
hu teď k přijemnymô počteni 
a procvičeni hanáčtěnê nabi-
zime.

Potrestal selkô
Mezê válkama bêl pro lêdi bez 
majetkô a hlavně bez kóska pole 
zlé čas. Jaroslav se vrátil z prv-
ni světové válkê naštěsti žêvé  
a zdravé, jenom té práce nebêlo. 
A gdêž nebêla práca, nebêlo pe-
něz k žêvotô. Každé hledal as-
poň sezónni prácô, ê tak málo 
placenó. 
Náhodó se dověděl, že ô nich  
v dědině na počtě potřebôjó po-
čťáka, mladyho, slôšnyho a mosi 
ômět hlavně počitat. Tak to on 
akorát všecko splňoval. Bêlo 
to štěstičko. Dostal uniformô  
s pelerinó, kolo a velkó kabelô. 
Jenomže neroznášel počtô ve 
své rodné dědině, chodil na 
štêrê vzdáleny dědinê. Ale chlap 
bêl jak bôk zdravé, štastné, že 
má prácô, je vlastně zaměstna-
nec. A to ôž bêlo, lêdičkê, neco. 
Bêl to véřečné člověk, slôšné, 
ale strašně rád si ôtahoval z lêdi. 
Neôrážel, dêckê to dopadlo tak, 
že se temô všeci smálê. „Ach, Ja-
roslave,“ řikalê mô, „tê se nigdá 
nepolepšiš. Jenom se těš. Hlav-
ně žes přežêl tô hruzô na italské 

hranicê.“ Lêdi si ho na dědinách 
oblibilê, nigdá se neopil a cho-
dival po dědinách, ê gdêž bêlo 
snihô po pás. Chodilê na něho 
chválê panô pošmistrovi a ten 
bêl rád, že se Jaroslav chêtil,  
a tak ho ê chválêl. Sem tam mô 
dalê odměnô za dobró prácô. 
To ale nebêla jeho celodenni 
práca, dělat počťáka, gdepak. 
Doma ho eště čekalo maly hos-
podářstvi, o kêry se dopoledne 
starala sama jeho žena. Gdêž 
odložêl počťáckó brašnô, mosêl 
kêdat hnuj, sôšet sena, všecko 
podle ročniho obdobi. Z platô 
počťáka bê neôžêvil rodinô. Po-
stôpně se mô narodilo pět cer  
a to bêlo co oblikat a žêvit.  
A to s něma žêla eště manželčê-
na maminka. Pomáhé si, člově-
če, pomuže tě pánbuh. A bêla to 
pravda, je a bôde. 
Bêla zêma se všeckym všôde. 
Napřeď krôtě mrzlo, a pak pa-
dal snih tak hôstě a vêtrvale, že 
zapadalê ê kominê na doško-
véch střechách. Tak a včêl babo 
raď. Jak roznyst počtô? Váhalê 
ê ostatni počťáci, ešlê se maji 
pôstit do té divočênê. Pan poš-
mistr si dlóho mnôl bradô, ne-
věděl, jak se má rozhodnót. „Ja, 
ve městě je to iny, tam se jim 
to roznáši, ale tadê, gde só lesê, 
polni cestê a nigdo jim nepomu-
že, co ti moji dva chlapi vêtrpi-
jó,“ mrmlal si pod fósê. Nechal 
to na nich, ať se rozhodnó, abê 
potom neřeklê, že je poslal do té 
slotê, gdêbê se neco stalo.
Rozhodlê se tak, že se vêdaji až 
po poledňô, to ôž snaď rêchtá-
ři daji cestê protahnót koňma. 
To bêl dobré nápad, ale mosêlê 
spichat, abê nezatmělê. Jaroslav  
s kolegó si řeklê – gdêbê neco, 
tak se vrátijó. Mistama nesl Ja-
roslav kolo na rameňô, mistama 
jel, ale jenom tam, gde to bêlo 

protaženy. Snihô kopê. 
Přêšil do posledni dědinê. Bêl 
ôž tak strašně hladné a žiznivé, 
až mô krôčelo v břôchô. Šil do 
domô, gde měl hospodář spěšnó 
počtô, a ôž na dvoře citil Jarosla-
vu nos, že se tadê neco dobryho 
peče. Ja, maso. Lêdičkê, toto je 
trápeni, čôchat takovó dobrotô. 
„Gdêbêch měl aspoň krajic chle-
ba, tô vuňô bêch k temô čôchal.“ 
Vešil dovnitř a hlava se mô zato-
čêla, gdêž se nadéchl, a žalódek 
zakňôčel nahlas. 
„Pámbu dé dobryho zdra-
vi, paňmámo,“ zdravi selkô.  
„Ê vám, pantáto hospodářô.“ 
„Ê vám, počťákô,“ odpovědělê 
oba. „Copak nám nesete, pane 
počťákô, tak duležityho, gdêž je 
venkô takové nečas?“ zeptal se 
hospodář. „Tadê, prosim, spěš-
ninô. A tadê mně to podepište,“ 
podal hospodářovi všecko. „Tak 
děkôjô, počťákô,“ a šil do setnice 
otevřit došló počtô. 
Ale Jaroslav nemuhl odejit je-
nom tak. „Copak mně ta klôstá 
hospodêně nepodá ani čaj?“ Za-
čal kašlat a zeptal se, ešlê si muže 
sednót na chvilkô na lavkô, môsi 
se podivat do desek, ešlê neco 
nezapomněl. 
„Jenom si sednite,“ sóhlasêla, ale 
mêslêla si: „Jenom tadê neseď 
dlôho, ať se mně nepřêpáli to 
maso, co mám v tróbě. Nebôdô 
ho přece vêtahovat před tebó, 
eště bês chtěl.“ To si právě hla-
dové počťák mêslêl „Počkám, ôž 
se to začiná přêpalovat,“ hlásêl 
mô jeho nos. „Vêdrž, Jaroslave, 
môsi to z té tróbê vêtahnót, ešlê 
chce, nebo nechce.“ 
„Nô eště to nemáte hotovy? Trvá 
vám to nejak hodně dlóho, pane 
počťákô,“ zavrčela od plôtnê 
pani domáci. „Ja ja, paňmámo, 
ôž to bôdô mět, nejak se mně to 
tadê promichalo. To vite, rôkê 
mám zkřehly, hladné sô, ôž to 
bôde.“ A začal si mrmlat pod 
nosem, jak to pořáď nemuže 
najit. 
Selka ôž nahližela nervózně  
k tróbě, ôž se to přêpalova-
lo hodně. Z jizbê vêšil pantáta  
a říká ženě: „Proč to maso ne-
vêtahneš z tróbê, dêť ho citim za 
dveřma, jak se přêpalôje.“ Ja, na 
to čekal hladné počťák, keryho 
eště čekala zasněžená cesta dom. 
Najednó se zvihl, pôkl patentem 
na kabelê a rychle se rozlóčel, 
smekl kšiltovkô s odznakem. 
„S pánem bohem,“ a vêcófal ze 
dveři. Tam zustal ticho stát. Bêl 
v předsini a slêšel, jak selka říká: 
„Ten tadê mosêl čômět tak dló-
ho! Nechtěla sem před ňém to 

maso ôkazovat. Eště bê chtěl.“ 
„Ja, taks to rači nechala zôhelna-
tět,“ řikal pantáta. 
Jaroslav vêšil na dvur a ôsmival 
se. „Tak to máš, tê babo lakomá, 
včêl nemá ani pantáta. Já ten 
hlad vêdržim, v Itálii bêlo huř. 
Ale tê na mě, Jaroslava, bôdeš 
dlôho spominat.“ 

Šaráda s komárem
Bêl teplé podzêm, sice občas pr-
šelo, ale zas vêšlo slônko. Pani 
Pavliková bêla starši duchodkê-
ně, ale pořáď čiperná a pracovi-
tá. Po dochtorech ani nechodila, 
nemocê se ji jaksê vehébalê. 
Maji za domem zahrádkô a tam 
trávi s môžem cely dně. Nélepši 
je jit hneď z rána, aspoň nešťé-
pó komáři. K večerô je to s tema 
šťépavéma potvorama horši, je 
to k nevêdrženi. Môsijó ôkončêt 
prácô a jit dom a pořádně zavřit 
okna. Na dědô tê potvorê moc 
nelezlê, ale babka bévala došťé-
paná tak, že môsêla bolavy mi-
sta potirat alpó. Vnôčka ji gdesê 
kópila takovó smradlavó vodič-
kô, pré odháni komárê a oni pré 
nepichnó. Ale gde si jô skovala? 
To ôž nevi. 
Šlê do domô, tak nejak se roz-
hodlê naráz, deť ê zétra je deň. 
Dodělaji to zétra, domlóvalê se 
eště na dvorkô. Gdêž děda ote-
vřel předsiň, zvihl se z lavičkê  
ô zdi mórovaté kocór a honem 
se jim pletl mezê nohama, abê 
ho tam nenechalê. Měl rád tep-
lóčko a jeho mistečko bêlo na 
starym divaně. Že bê měl v nocê 
chêtat mêšê, to ho ani nenapad-
lo. Bêl ôž staré a lenivé. Gdêž 
babka s dědó večeřelê, přehlásêl 
se takê. Za tê leta ôž bêl tak na-
ôčené. 
Nemělê televizô, to tak, stačêlo 
jim rádio, večir ho pôstil a po-
slóchalê zprávê, abê vědělê, co 
se děje ve světě. Bêlo to nekolêk 
let naladěny na jedné stanicê, 
stačêlo jim to. Nemělê gdê vê-
sedávat, jenom tak nic nedělat, 
mosêlê pracovat jak za mlada, 
tak pokuď to pude. 
Najedlê se, ômêlê a šlê spat. Nô, 
chtělê spat, ale jenom co se po-
modlêlê na dobró noc a lehlê 
si, v tem tichô babka ôslêšela 
tróbeni komára. Bêlo ho slêšet 
od okna, seděl na zácloně. Sta-
lê obá jak na povel. Dêť děda 
môsêl bránit svó ženô před tém 
nepřijemnym hmyzem. Každy 
bodnóti komára mělo neblahy 
následkê, svrbělo jô to a ôdělal 
se ji obrovské plêskéř. 
Tak začalê hledat, gde sedi.  
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Našlê ho, lital těsně okolo tabôl-
kê skoro jak blázen, ale děda ho 
né a né trefit. Vzal na to maló 
podôškô s vêšêtym nápisem 
Dobró noc, má milá. Babka od-
hrnôla záclonô trochô vic, abê 
se děda muhl lepšê trefit. Závěsê 
nemělê. Babka měla názor, že je 
to lapač prachô. 
V tém skrêté vetřelec vêletěl od 
okna do jizbê a skoval se na ob-
raz nad lužkem. Děda odhodil 
tô vešévanó podôškô a co ho 
to napadlo? Dal dule trenyrkê 
a vrhl se k obrazô za komárem. 
Vlastně chtěl, ale ždóchl do 
ženê, ta vzala balanc a spadla na 
lužko. Dědovi ôjel pod noha-
ma malé kobereček, na kerym 
se babka večir modlêla, a spadl 
takê na lužko. Jak dopadl, pře-
šlô jim to k smichô a začalê se 
tak smát, jak ôž dávno né. Ani 
se jim nechtělo stat, až babka 
zapištěla dědovi do ôcha, abê 
stal z ni, že môsi najit teho ko-
mára. 
Lampička na nočnim stolkô 
svitila a ta bêla přičinó teho, že 
ti za oknem z ôlêce vidělê upl-
ně všecko. Na křižovatce na 
krajô dědinê zastavil autobus 
a vêstópilo nekolêk ženskéch  
a chlapu. Šlê z odpoledni směnê, 
každé ke svymô domkô. Ôvidě-
lê světlo, tam gde bévalê Gusta  
s Ankó. Všeci se zastavilê na ôlêcê  
ô okna a hledělê dovnitř, proč 
se tam sviti. Snaď se starém ne-
stalo nic zlyho, přêhližijó drôzi.  
V tem ticho dó pomalóčkô  
k oknô bléž, dum stál hneď  
ô cestê, a vidijó dědô Gustô, jak 
leži šikmo přes lužko na své An-
dulce, vêdávaji podivny zvukê, 
ale co je uplně néhorši, aspoň 
pro dědô, vidijó jeho holé zadek. 
A ostatni si ôž domêslêlê.
Všeci tam venkô ô teho okna se 
začalê smát, jenom tak potichô, 
ale zase šlê po svéch dom. Smálê 
se nahlas, šťóchalê do sebe, děla-

lê poznámkê na tê dva stary, nic 
netôšici, že je negdo viděl. „Že si 
nezatahnó okna,“ poznamenala 
jedna pani. „Ja, děda je eště ka-
brňák, to sem netôšêla,“ pozna-
menala ta drôhá pani. 
Mezê tém, co odešlê od okna, 
děda stal, šil na lužko z drôhé 
stranê, trefil teho drzyho komá-
ra, oblikl si trenkê, zhasl lampô  
a konečně muhlê spat. 
Ráno šla počťačka dědinó a po-
tkala jednyho z tech, co stálê  
ô okna v nocê, a bavilê se. Po-
vêprávěl ji ten zážêtek s tako-
vym smichem, s velkym rozha-
zovánim rôkama, že ho slêšelê  
ê ostatni lêdi, co šle do obchodô. 
Zastavilê se tam jak o krámô na 
póti a ta přihoda šla dědinó od 
ôcha k ôchô, od ust k ustum. 
Staři bêle na posměch celé dě-
dině. 
Počťačka, dobrá dôša, se zastavi-
la schválně ô Gustava a Andulkê 
a vêzradila jim, o čem se bavi 
celá dědina. Podivalê se na sebe 
a zasmálê se. „Mê smê honilê 
komára a ôjel nám pod nohama 
kobereček, spadlê smê na lužko 
a smálê se temô, nic inyho v tem 
néni.“ V tem si ona spoměla:  
„Á, dědo, tês neměl trenkê, pro-
to tê nestêdaty nápade.“ 

Odešlê společně
Mladi se vemó, só spolô nejaké 
ten rok a potom zjistijó, že spo-
lô nemužó vêdržet, lezó si na 
nervê, hádaji se, až to nakonec 
ôkonči sód. Svět se měni, lêdi se 
měnijó, všecko se měni, ale věr-
nosť jeden drôhymô, gdêž si ře-
klê „ano“, to bê mělo bêt nadêc-
ky. Dnes to ôž néni v módě, 
vimê. Gdêsê bêl rozvod haňba, 
dnes je to asi hrdinstvi. 
Přikladem láskê až za hrob bêlê 
manželi Irena a Vojtěch. Zažêlê 
svó prvni láskô. Jenom každé 
z nich vêznával inó virô. Rodi-

če jim zakazovalê spolô chodit, 
tréznilê je nadávkama na teho 
drôhyho a jeho vêznáni. Irenka 
chodila do divči školê, tam se 
naôčêla všecko, co bôde jako 
mladá manželka, hospôdêně 
potřebovat, bêla šêkovná. Voj-
těch se ôčêl ve velké fabrice  
a dělal se železem, stal se mis-
trem a dobře vêdělával. 
Jejich láska bêla tak sêlná, že se 
rozhodlê ôdělat si svajbô tajně. 
Oba odjelê ze svéch domovu, 
ináč se to nedalo vêřešêt. Gdêž 
se to rodiče dovědělê, jak je je-
jich děti oklamalê, chodilê si 
vzájemně nadávat, že só to prá-
vě oni, kdo za to muže, ale nic 
nevêřešêlê. Irenka s môžem si 
našlê podnájem a začalê spolô 
žêt jak manželi, ale svajba bêla 
jenom na uřadě. Tak se dohodlê, 
že drôhó svajbô ôdělaji pozďéš, 
ale určitě ê v kostele. 
Postavilê si krásné dum, žêlê ve 
svornosti a narodil se jim sên. 
To bêlo pro ně néhlavňéši, bêlê 
šťastná rodina. Přešlo desetileti 
a oni, pilni, svědomiti lêdi, se 
dalê v kostele oddat od Irenčêné 
virê. Bêlê spokojeni a nic jim ne-
chêbělo. Vojtěch bêl společenské 
člověk, rád se smál a žena bêla 
jeho věrnym stinem. Šêla pro 
známy ê neznámy, bêla zrôčná 
a neměla nózô o zákaznikê na 
šêti. Sên se oženil, odstěhoval se 
a žêl se svó rodinó ve městě, gde 
pracoval. 
Rokê šlê jeden za drôhym a je-
jich věk se bléžêl k temô bodô, 
kerymô se řiká zaslóžené od-
počênek, duchod. Irenka měla 
všôde kvitka, okolo domô, na 
oknech, v předzahrádce okrasny 
keře, ê ô sósedova plotô. Milo-
vala kvitka a onê milovalê jeji 
šedivó hlavô, gdêž se nad něma 
skláněla a rozmlóvala s něma. 
Vojta ji bêl nápomocné, točêl se 
okolo ni jak zamlada. Láska.
Počťačka, kerá jim ôž leta nosêla 
duchodê, kery mělê obá v jeden 
deň, se ô nich na verandě citila 
jak v květinářstvi. V zémě tam 
měla Irenka skovany kvitka  
z venkô, abê 
n e z m r z l ê , 
ale zustalê 
jim zeleny 
lêstê. Tam 
vodilê po-
čťačkô k 
p ř e b i r á n i 
d u c h o d ô . 
Dalê ji na 
malé stolek 
minerálkô, 
nabidlê ji le-
gát a proho-
dilê nekolêk 
vět. Velêce 
inteligentni  

a přijemni starši lêdi. Citila  
z nich takové klid, pohodô, vê-
zařovalo z nich cosê ôspokojôji-
ciho, ani se ji nechtělo odcházet. 
Za čas si počťačka všimla, že  
ô jejich domô stoji sanitka, ale 
neptala se jich na to, to se ne-
slôši. Jenom gdêž řeknó sami, 
gdêž bôdó chtět. Po nejakym 
čase nechodila pani Irenka do 
verandê, abê si přebrala svuj du-
chod, brával ho a takê svuj Voj-
těch. Bêl smôtné, ale nic neřikal, 
jenom zvadly lêstê kvitek na 
okně a na polêcich dávalê znat, 
že jejich pěstitelka a milovnice 
je ôž dávno nezalêla, že pomalô 
ôsêchaji. „Asi je nemocná,“ do-
mêslela si počťačka a bêlo to tak. 
Dalši čas v tém domě bêl smôt-
né. Pani Irenkô chodilê opatro-
vat sestřêčkê, protože pan Voj-
těch v nocê nespával, bêl pořáď 
ô ni, hladil jô, mlôvil s ňó, ptal 
se pořáď, co ji má donyst, jak ji 
pomuct. Bêl vêčerpané dôševně 
ê tělesně. Bêl sôché, nesóstředě-
né a pořáď dokola si řikal sám 
pro sebe: „Irenko moje, neopôsť 
mě.“ Ta ôž ho neslêšela, nevni-
mala nic okolo. Necitila jeho po-
hlazeni, bléžêl se jeji konec. 
Gdêž jednó přêšla počťačka do 
jejich ôlêce, lêdi ji řeklê, že pani 
Irenka ômřela. Dalo se to čekat, 
ale co pré bôde dělat opôštěné 
Vojta? 
Drôhé deň přêvitalê pani po-
čťačkô lêdi z ôlêce se slovama: 
„Co na to řikáte, chôdák Vojta.“ 
„Já vim, ômřela mô Irenka, vče-
rá odpoledne.“ „Aha, vê to ne-
vite. Vzal si ho k sobě sên dom, 
gdêž pohřebáci odvezlê Irenkô, 
abê tam nebêl sám, a on tô noc 
ômřel. Nemuhl bez ni žêt, šil za 
ňó, dostal mrtvicô.“ 
To bêlo překvapeni pro cely 
okoli a pro všeckê, co je znalê. 
Spolô ê do hrobô. Mělê pohřeb  
v jeden deň, to se často nestává, 
to jenom dvě spojeny dôše do-
kážó. Překonalê nenávisť obo-
jich rodiču a jeden buh jim dal 
dlóhé žêvot, kerym kráčelê rôkô 
v rôce a tak došlê až na věčnosť. 
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Kultura       podzim/zima
st 16. 9.  micHAL HorÁČeK nA ceSTĚ
Výjimečný koncert, který mapuje třicetiletou tvorbu Michala Horáčka. Usly-
šíte největší hity, které u nás za poslední desítky let vznikly, z úst Františka 
Segrada, Lenky Nové, Ondřeje Rumla a Ruth Horáčkové za doprovodu české 
muzikantské špičky: Petra Maláska (klavír), Josefa Štěpánka (kytary), Jana 
Tenglera (kontrabas) a Petry Malíškové (violoncello). Michal Horáček oslovuje 
posluchače svými písněmi i úvahami a vzpomínkami na třicetiletou spolupráci 
s Petrem Hapkou, Jaroslavem Svobodou a Michaelem Kocábem.

út 22. 9. iVAn ŽenATÝ
Koncert jednoho z nejvýznamnějších českých houslistů současnosti na zahá-
jení sezóny KPH. 

so 26. 9. DUo YAmAHA
Populární rodinné duo hraje nejen lidové písničky, ale také české a slovenské 
hity a je hvězdou televize Šlágr. Jeho působení budou znát zejména senioři.

čt 1. 10. frAGiLe
Jedinečný koncert slovenské vokální skupiny Fragile v krásném prostředí Mla-
dečských jeskyní. Fragile je dvojnásobným držitelem slovenské divácké ceny 
OTO v kategorii Hudební skupina. Skupinu, která vystupovala také s Richar-
dem Müllerem, tvoří osobnosti známé z televizních obrazovek a divadel.  

út 6. 10. mAfie A ciTY
Přiznat svému nejlepšímu příteli, že jsem milencem jeho dcery, to je záležitost 
mimořádně delikátní. Zejména pak, je-li on kmotrem mafie! Hrají: Josef Lau-
fer alternuje Ivan Vyskočil, Lukáš Langmajer, Veronika Nová, Karel Zima

út 20. 10. SeDLÁČKoVo KVArTeTo
Mladé kvarteto vzniklo v roce 2006 na Akademii múzických umění v Praze  
a navazuje na tradici Sedláčkova kvarteta působícího v Plzni v letech 1974 až 
1994. Všichni členové mají vynikající zkušenosti jak se sólovou, tak s komorní 
hrou a spolupracují s předními českými i zahraničními pedagogy. Soubor vy-
stupoval na mnoha významných akcích u nás i v zahraničí. 

so 31. 10. PrincoVÉ JSoU nA DrAKA
Pohádkový muzikál pro celou rodinu, ve kterém uslyšíte nejznámější písničky 
Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.

so 7. 11. micHAL HrŮZA S KAPeLoU HrŮZY
Populární zpěvák, skladatel a textař, zakládající člen a dlouholetý frontman 
skupiny Ready Kirken, pro kterou složil a napsal více než padesát písní a textů. 
V roce 2006 se vydal na sólovou dráhu a založil Kapelu Hrůzy, se kterou od té 
doby vydal již tři studiová alba.

čt 12. 11. KATeŘinA enGLicHoVÁ A ViLÉm VeVerKA
Koncert v rámci KPH ve varně Pivovaru Litovel. Kateřina Englichová patří  
k předním evropským harfenistkám a Vilém Veverka je jedním z nejrespekto-
vanějších českých hobojistů. Oba mají výjimečný cit pro komorní hudbu.

po 23. 11. ZDenĚK TroŠKA – Řeknu vše, co vím
Pořad Zdeňka Trošky Řeknu vše, co vím, ve kterém populární režisér vypráví  
o své práci, filmové tvorbě a zážitcích z natáčení. Diváci se prostřednictvím 
dotazů dozví vše, co je zajímá.

st 25. 11. DiASHoW moTAni
Promítání na téma Taje Thajska. Zlaté lesklé chrámy, zapálené kouřové ty-
činky, cinkání drobných mincí, monotónní modlitby, vůně kokosové polévky, 
spousty malých krámků, záplavy úsměvů, písmo, které nikdo nepřečte, indičtí 
sloni...

út 1. 12. PeTrA JAnŮ a skupina GoLem
Vánoční koncert Petry Janů se skupinou Golem.

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

Kurzy mK   2015/2016

rozloučení s prázdninami
V pondělí 31. srpna, poslední 
prázdninový podvečer, bude na 
náměstí zase trochu živo. Měst-
ský klub Litovel vás zve na Roz-
loučení s prázdninami.
Akce začíná v 16.30 hodin vy-
stoupením Míši Růžičkové pl-
ným hudby, tance a zábavy pro 
nejmenší. Program pro děti od 
4 do 9 let je sestaven z bloků 
tanečních písniček a soutěží. 
U písniček se děti rozhýbou, 
zacvičí si a naučí se zpívat část 
písničky. Při soutěžích si mohou 
změřit síly, rychlost, dovednost, 
ale hlavně se pobaví. Každé dítě 
je aktivně zapojeno a nikdo se 
nenudí. V programu uslyšíte 
písničky, které děti znají z tele-
vizní obrazovky.
Od 17.45 hodin bude hrát br-
něnská pop-rocková kapela We 
On The Moon. Pětice mladíků 
zpívajících anglicky osloví hlav-
ně mladé. Charakteristické pro 

tuto kapelu jsou chytlavé písně, 
silné vokální výkony a ener-
gická živá vystoupení. We On 
The Moon vydali své debutové 
album Beating The Heroes, ze 
kterého pochází úspěšný singl 
The Ocean Sky. Kapela získala 
ocenění za Best Newcomer of 
the Year v České Music Awards 
2013. V listopadu vydala zbrusu 
nové hudební video Pretty Little 
Liar, které je stále úspěšnější. 
Dále je pro vás zajištěno ob-
čerstvení, minikoblížky, cukro-
vá vata, skákací hrad pro děti, 
fóliové balónky, malování na 
obličej a zábavné hry pro děti  
s rádiem Orion.
Na Rozloučení s prázdninami 
zveme malé i velké, rodiče s dět-
mi i teenagery. Celá akce bude 
zdarma v pondělí 31. srpna na 
náměstí Přemysla Otakara v Li-
tovli.

MK

roZTLeSKÁVAČKY – GoLDen BeeS 
Kdy: každé úterý v 16.30–17.30 hodin
Kde: Koncertní sál MK Litovel
Zahájení kurzu: úterý 8. 9. 
Vedoucí: Miroslava Tchírová, Lenka Bohuslavová

cArAmBA – latinskoamerické tance pro zájemce od 13 let  
Kdy: každý pátek v 16.00–18.00 hodin
Kde: Koncertní sál MK Litovel 
Zahájení kurzu: pátek 4. 9. 
Vedoucí: Pavla Vydrželová

TAneČnÍ Pro mLÁDeŽ – kurz pro začátečníky
Kdy: každý pátek v 17.30–20.00 hodin 
Kde: Velký sál Záložny v Litovli
Zahájení kurzu: pátek 4. 9. 
Vedoucí: manželé Coufalovi
HLEDÁME HLAVNĚ CHLAPCE!

TAneČnÍ Pro DoSPĚLÉ – kurz pro začátečníky
Kdy: každý pátek ve 20.15–21.50 hodin
Kde: Velký sál Záložny v Litovli
Zahájení kurzu: pátek 4. 9. 
Vedoucí: manželé Coufalovi

SeBeoBrAnA Pro ŽenY
Sebeobrana pro ženy se vyznačuje tím, že v ní není potřeba velké síly, ale 
odpor je překonán pomocí znalostí slabin protivníka, momentu překvapení, 
rychlosti a také pomocí účinných pák, které pomohou překonat odpor.
Kdy: každé pondělí v 18.00–19.00 hodin
Kde: Koncertní sál MK v Litovli
Zahájení kurzu: pondělí 5. 10. 
Vedoucí: instruktor Policie České republiky
Kurzovné: 480 Kč (6 lekcí)
Přihlášky podávejte do 21. 9. na Městském klubu Litovel.
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Pozvánkyco nabídne divadelní sezóna 2015/2016
Luc chaumar: mAfie A ciTY
úterý 6. října

Přiznat svému nejlepšímu příte-
li, že jsem milencem jeho dcery, 
to je záležitost mimořádně de-
likátní. Zejména pak, je-li on 
kmotrem mafie! Co myslíte, jak 
byste reagovali na skutečnost, 
že chodí s vaší dcerou o dost 
starší muž? Jaké myslíte, že jsou 
praktiky sicilské mafie při řešení 
těchto zamotaných rodinných 
záležitostí? 
Když se do příběhu trefně zamo-
tá kuriózní požadavek v domě 
bydlícího vyznavače buddhis-
mu a umocní se dvojsmyslností 
obsahu vzájemných dialogů, je 
zábava všech diváků zaručena  
a tato je pak umocněna vyni-
kajícím překladem Jaromíra 
Janečka a citlivou režií Ivana 
Vyskočila.  
Hrají: Josef Laufer alternuje 
Ivan Vyskočil, Lukáš Langmajer,  
Veronika Nová, Karel Zima

Jeff Baron: nÁVŠTĚVY U PAnA 
GreenA 
úterý 3. listopadu 
 
LegračnÍ i dojemný příběh lás-
ky a odpouštění. Náhodná au-
tomobilová nehoda přivádí do 
styku dva muže, kteří by se jinak 
nikdy nesetkali, a navždy změní 
jejich život. Rozdělují je dvě ge-
nerace a co začíná jako komedie 
kontrastu kultur, se vyvíjí ve vy-
hrocený příběh o riziku osamě-
losti, předsudků a netolerance. 
Jak týdny plynou, vytváří se přá-
telství, prověřují se lidské vztahy 
a odhalují tajemství.
Hrají: Stanislav Zindulka, Matěj 
Hádek 

rob Beckers: cAVemAn 
pondělí 25. ledna 

Caveman je nejen obhajobou 
jeskynního muže, ale hlavně ob-
hajobou inteligentního humoru. 
Dlouho u nás nevídanou!
„Obhajoba jeskynního muže“, 
kterou napsal a na jevišti sám 
uvádí Rob Becker, představuje 
humorné přemýšlení o rozdílech 
mezi muži a ženami a o tom, 
jak tyto rozdíly vyvolávají často 
nedorozumění. Představení pro 
jednoho herce zaplňuje do po-
sledního místa hlediště mnoha 
divadel v USA i v Kanadě.
„Obhajoba jeskynního muže“ 
byla poprvé uvedena na Broad-
wayi v divadle Helen Hayes  
26. března 1995 a po svém 399. 
uvedení 17. července 1996 se 
dočkala zápisu do divadelních 
kronik. Tehdy se hra Caveman 
stala nejdéle hraným předsta-
vením jednoho herce v historii 
Broadwaye.
Hrají: Jan Holík,  Jakub Slach

isabelle mergault: SBoHem, 
ZŮSTÁVÁm!
březen 2016
 
Komedie o tom, jak šeredně se 
mýlíme v okamžicích, kdy si 
myslíme, že jsme neporazitel-
nými pány situace a svůj život 
svíráme pevně v rukou. Odpo-
věď na otázku, kdo je oběť a kdo 
šťastný vítěz, se v tomto příbě-
hu mění každou chvíli a žádná 
z postav si nemůže být vůbec 
ničím jistá. Tato hra je komedi-
ální hit současné Paříže z pera 
populární francouzské herečky, 
scénáristky a režisérky Isabelly 
Mergaultové. Premiéru měla 
hra na podzim roku 2012 a od 
té doby v Paříži neopustila čelo 
žebříčku největších divadelních 
hitů. Nyní můžete tuto nebýva-
le úspěšnou komedii zhlédnout  
i vy. Jde o mimořádnou divadel-
ní událost, neboť tato inscenace 
svedla poprvé dohromady na 
jedno jeviště tři skvělé komiky – 
Ivu Janžurovou, Janu Paulovou  
a Pavla Zedníčka.  
Hrají: Iva Janžurová, Jana Pau-
lová, Pavel Zedníček, Jaromír 
Dulava v alternaci s Antonínem 
Procházkou

Dario fo a franca rame: 
oTeVŘenÉ mAnŽeLSTVÍ
duben 2016 

Zoufale jedovatá komedie o od-
vrácené straně lásky je věčným 
střetem mužského a ženského 
principu a groteskním bojištěm 
vztahu mezi dvěma lidmi, kteří 
se při komicky neohrabaném 
hledání lásky a souznění v part-
nerském životě ubíjejí navzájem. 
Především však diváci mohou 
prostřednictvím smíchu, při úz-
kostlivém střetávání v konflikt-
ních situacích, proniknout do 
nitra těchto postav a oblíbit si je 
i s jejich slabostmi a nedokona-
lostmi.
Brilantní tragikomedie o jed-
nom svérázném manželském 
páru z pera italského dramati-
ka Daria Fo (nositele Nobelovy 
ceny za literaturu) a jeho ženy 
Franky Rame je hereckou příle-
žitostí pro dva vynikající herce  
– Janu Krausovou a Karla Ro-
dena.
Hrají: Karel Roden, Jana Krauso-
vá a Marian Roden

Představení se konají ve Velkém sále 
Záložny v Litovli vždy od 19 hodin.
Vstupné: 350/300/280/250 Kč
cena divadelního předplatného: 
1 000 – 1 400 Kč
Abonentky zakoupíte do 31. 8.  
v Turistickém informačním centru při 
MK Litovel (budova Záložny) u paní 
Aleny Nepustilové, e-mail: nepusti-
lova@mklitovel.cz, tel.: 585 150 499, 
775 339 098.                                          MK

Do mUZeA ZA ZLoČinem
od 29. 7. do 25. 10., muzeum

Muzeum Litovel zve do výstavních 
prostor všechny příznivce zdravého 
adrenalinu a kvalitní detektivní práce 
na nově otevřenou putovní výstavu 
Stopa – vyřeš zločin! Návštěvníci 
všech věkových kategorií si zde bu-
dou moci na vlastní kůži vyzkoušet 
nejdůležitější policejní postupy při 
vyšetřování těžkého zločinu, jako je 
zajišťování důkazů na místě činu, 
odebírání otisků prstů, porovnávání 
DNA v laboratoři a další. Přijďte se 
dozvědět něco nového o moderních 
metodách policejní práce a pomozte 
odhalit pachatele. Výstavu jsme pro 
Vás připravili ve spolupráci s Mende-
lovým muzeem Masarykovy univerzi-
ty v Brně, Muzeem policie ČR a Policií 
ČR. 

nA cHAriTATiVnÍ ZÁVoDY
so a ne 22.–23. 8. od 9 do 17 hodin, 
Dvůr Nové Zámky

Jezdecký klub Moneriko ve spolupráci 
s jezdeckým klubem Dvůr Nové Zám-
ky pro vás připravil jedinečný jezdecký  
a dětský den. Pátý ročník charitativ-
ních hobby závodů bude probíhat 
opět v jezdeckém areálu Dvora Nové 
Zámky. Po celou dobu trvání akce 
můžete přispět svým startovným  
v různých soutěžích či dobrovolným 
vstupným organizaci Podané ruce. 
V sobotu bude první disciplína patřit 
výhradně dětem a druhá, třetí a čtvr-
tá disciplína budou pro děti přizpůso-
bené. Na ně budou navazovat další 
skokové disciplíny. Sobota bude jako 
vždy spojená s dětským dnem. Pro 
děti budou nachystané hry za odmě-
ny a nafukovací atrakce. (V případě 
nepřízně počasí budou atrakce a hry 
přichystané v hale.)
Neděle bude patřit příznivcům drezu-
ry i parkurových soutěží a na své si při-
jdou hlavně jezdci, kteří se v této době 
budou chystat na zkoušku základního 
výcviku jezdce (ZZVJ). Pro ty budeme 
mít nachystanou dvoukolovou soutěž, 
které se samostatně mohou zúčastnit 
všichni jezdci bez omezení. Každá 
soutěž bude zvlášť vyhodnocena a ti, 
kteří se zúčastní obou kol a nasbírají 
na závěr nejvíce bodů, vyhrají věcné 
ceny a poháry. Jde o drezurní úlohu 
Z1 a parkur s kurzem ZZVJ ve výšce 
80–90 cm. 
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Uganda podruhé: Projekt knihovna

V červencovém čísle jste se 
mohli poprvé setkat s vyprá-
věním absolventky litovelské-
ho gymnázia Elišky Juřičkové  
o její pětiměsíční praxi v Ugan-
dě. Jednou z aktivit, jimiž coby 
účastnice projektu Schools for 
change přispěla k zdokonalení 
jedné ze škol v distriktu Bui-
kwe, bylo založení knihovny.

Co jsem tady zanechala
Když jsem psala tento článek, 
seděla jsem ve svém ugandském 
pokojíku, ale teď, při jeho čte-
ní, už jsem zpět ve Vilémově  
u své rodiny. Zamyslím-li se nad 
tím, co jsem po sobě v rozvo-
jové zemi nechala, přichází mi 
na mysl spousta věcí – zasadila 
jsem strom, vytvořila si nové 
přátele, spoustu uměleckých 
školních děl a doufám, že i ně-
jaké úsměvy v srdcích „svých“ 
dětí. 
Za úspěch považuji i budování 
knihovny v St. Anthony Nyen-
ga Girl’s primary school a ráda 
bych vám tento malý projekt 
přiblížila.

Budování knihovny
Sedmého dubna jsem se pustila 
do práce a chtěla vyklidit pro-
stor mezi ředitelnou a kanceláří 
zástupkyně. Při příjezdu jsem 
však ještě netušila, co na mě 
čeká. Hromada harampádí a sta-
rých rozbitých lavic. Co s tím? 
Pár kluků z páté třídy mi po-
mohlo věci vynosit do nevyu-
žívané třídy. Teda spíš to udě-
lali všechno sami, kdykoli jsem 
něco nesla, dříve nebo později 
mi to vzali z rukou. Nehodí se, 
abych pracovala, hned z něko-
lika důvodů – jsem vážený host 
a madam, nejsem z Ugandy  
a moje kůže je bílá. Jsou to si-
láci, protože budova, kde se 
tato prázdná místnost nachází, 
stojí docela daleko. Společně 
jsme typickými malými metlič-
kami vymetli oranžový prach 
(zametání – jediná činnost, od 

které jsem se nedala odehnat). 
Poté podlahu umyli – nosili 
vodu v kanystrech, lili ji na zem  
a smetákem a hadrami stírali. Ke 
konci na jednom místě vznikla 
díky nerovnému povrchu velká 
louže. Jsou to ale kluci šikovní 
a všechnu vodu se jim podařilo 
„vykýblovat“.
S ubíhajícími dny se místo vra-
celo zpět ke svému nepořádku, 
znovu vyklízelo a dál měnilo. 
Stalo se skladištěm materiálu 
pro novou budovu s ředitelnou  
a sborovnou, takže plechy na 
střechu a kovová okna našly 
útočiště právě zde. Naštěstí or-
ganizovaně jen v rohu místnosti, 
takže jsme mohli dál pracovat.

Stačí říct: Jdeme na to!
Velmi příjemné překvapení na 
mě čekalo, když jsem se do školy 
vrátila po dvou týdnech, co jsem 
byla mimo Buikwe. Domluvila 
jsem se s ředitelem, že sem pře-
stěhují skříně a knihy. Upřímně 
řečeno, jak tak znám ugandskou 
povahu, nečekala jsem žádné 
významné změny. Ale opak byl 
pravdou. Ředitel a knihovnice 
jsou velice zodpovědní a aktivní 
lidé. Z místnosti na mě vykouk-
ly skříňky a děti nosily, třídily  
a zařazovaly knihy ze všech kou-
tů instituce. Knih mají oproti 
jiným školám opravdu požeh-
naně! Odvedli kus dobré práce  

a vše by zvládli i beze mě. Jedi-
né, co potřebovali, bylo říct: „We 
can start – right now!“
S úsilím knihovnice a dětí jsme 
vytřídili použitelné učebnice, 
zorganizovali je do polic a míst-
nost vymetli. O výzdobu se po-
starali sedmáci – z barevných 
papírů vytvořili krásně barevné 
obrazy na stěny.

Rozloučení
Přesně za tři měsíce, tedy sed-
mého července, jsem v knihov-
ně stála naposledy. Nalepila vy-
tištěné seznamy knih na skříně 
a zasunula židle velkého stolu 
uprostřed. Moje práce zde skon-
čila, není však zdaleka hotová. 
Ředitel má velké plány a já jsem 
šťastná, že chce naše dílo dokon-
čit. Po dostavění nové budovy  
a odstranění všech skladova-
ných materiálů chce přestěho-
vat poslední velkou skříň plnou 
učebnic z kanceláře zástupkyně, 
zavést elektřinu, přinést televi-
zi a vymalovat. V podmínkách 
ugandské základní školy je to 
otázka několika měsíců, protože 
nedostatek peněz je tu opravdo-
vým problémem. Já ale věřím, 
že právě tento muž to zvládne. 
Protože když ne on, tak už ni-
kdo. A proč? Protože je to PAN 
ŘEDITEL, jenž pro školu dýchá, 
a jednoduše proto, že chce a jde 
za tím.
A tak jsem opustila Ugandu  
s pocitem, že jsem položila zá-
kladní kámen školní knihovny, 
která bude sloužit dětem v jejich 
vzdělávání a poznávání vědy, 
světa či jazyků. Přeju všem, aby 
jim nabyté vědomosti pomoh-
ly při dalším studiu na střední 
škole, a tím jim otevřely cestu  
k vysněnému povolání.

Eliška Juřičková

Potřetí a naposledy se s vyprávě-
ním studentky VOŠ sociální Ca-
ritas setkáte v příštím čísle.nA KUŽeLKÁŘSKÝ TUrnAJ

8.–29. 8., kuželna Modrá hvězda

Oddíl kuželek TJ Tatran Litovel pořádá 
42. ročník memoriálu R. Winzinge-
ra a J. Skály. Turnaj potrvá tři týdny  
a přihlásit se na něj můžete do 8. 8., ale  
i v jeho průběhu. Hraje se od pondělí 
do pátku v 16.30 hodin, v sobotu v 9  
a 14 hodin a v neděli v 9 hodin.

nA GULÁŠ Do Řimic
so 15. 8., hřiště v Řimicích

SDH Řimice pořádá mistrovství ve 
vaření guláše nad otevřeným ohněm.

Pozvánky

nabídka práce

METAL TRADE COMAX, a. s. nabízí pro 
pracoviště KVARTA LITOVEL, Víska 36, 
zaměstnání na pozici

STroJnÍK 
Nástup do pracovního poměru možný 
okamžitě.

Požadujeme:
 SŠ vzdělání technického zaměření, 
minimálně vyučení v oboru (obor 
strojírenský, např. mechanik – seři-
zovač, zámečník, nástrojař, opravář 
zemědělských strojů...)
 manuální zručnost a technické na-
dání
 ovládání PC minimálně na uživatel-
ské úrovni
 jeřábnický a vazačský průkaz výho-
dou
 schopnost pracovat v kolektivu spo-
lupracovníků
 dobrý zdravotní stav    
 spolehlivost, svědomitost, aktivní  
a samostatný přístup k práci 

Nabízíme:
 práci v perspektivní společnosti 
 motivační odměny
 5 týdnů dovolené
 příspěvek na penzijní připojištění
 13. plat 
 příspěvek na stravování

V případě zájmu kontaktujte firmu 
některým z níže uvedených způsobů:
 osobně na adrese KVARTA LITOVEL, 
a. s., průmyslová zóna, Víska 36       
 e-mailem: jhonig@mtcomax.cz
 telefonicky na čísle 585 342 315 či 
737 933 525   
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Tip na prázdninový výlet: Uherské Hradiště              (inspirace ze zájezdu mSL)
V sobotu dne 30. května se 
konal další ze zájezdů Mu-
zejní společnosti Litovelska. 
Přijali jsme nabídku oplátky 
od Muzejního spolku v Uher-
ském Hradišti, který byl v Li-
tovli na konci srpna loňského 
roku, a krátce po 7. hodině 
ranní jsme opouštěli Litovel. 
Přijeli jsme do města čerstvě 
umytého a osvěženého jar-
ní přeháňkou, kde nás již na 
autobusovém nádraží čekala 
naše celodenní průvodkyně – 
paní PhDr. Blanka Rašticová, 
historička Slováckého muzea  
a místopředsedkyně Muzejní-
ho spolku v Uherském Hradiš- 
ti. Žena, která zná své město 
do poslední cihly, nás zahrnu-
la velkou spoustou informací  
a zajímavostí.

Stěhování kaple i zkázy kostela
Nejprve jsme se v krásném pro-
středí před kaplí sv. Šebestiána 
dověděli nejvýznamnější udá-
losti z historie města i této kap-
le. Postavena byla v roce 1715 
městskou posádkou za dob mo-
rové epidemie. Z důvodu mo-
derních dopravních požadavků 
padlo po 250 letech rozhodnutí 
vyzkoušet nový československý 
patent na stěhování staveb. Akce 
byla úspěšně provedena v roce 
1969, kaple byla po kolejích pře-
sunuta zhruba o 9 m. Průvodky-
ně nás zde učila určit letopočet  
z chronogramu na kartuši ve štítu.  
V textu bylo několik písmen ne-
logicky velkých, a ta právě tvo-
řila letopočet z římských číslic. 
Musela se najít vždy nejvyšší 
hodnota, což zde bylo M=1000, 
a pak se pokračovalo hodnota-
mi nižšími, na přeskáčku celým 
textem, až do konečného I=1. 
Na Palackého náměstí jsme byli 
upozorněni na budovu bývalé-
ho krajského soudu s věznicí. 
Zde byli po roce 1948 vězněni 
a krutě týráni političtí vězni. 
Roku 1960 byla věznice zrušena 
a budova se již nevyužívá.
Poté jsme se vydali do Havlíč-
kovy ulice, kde město Uherské 
Hradiště nechalo k 750. výročí 
založení zasadit do země kovo-
vé informační pamětní desky. 
Jedna se stručnou historií města 
leží u místa, kde stála Kunovic-
ká brána. Opodál je na nároží 
domu č. p. 172 umístěna třídíl-
ná nástěnná plastika, pamětní 
deska výtvarných umělců Idy  
a Vladislava Vaculkových, kteří 
v tomto domě dlouhá léta žili. 
Stalo se tak ke 100. výročí naro-
zení Vladislava Vaculky.

Dále naše procházka pokračova-
la ulicemi města, opět s podrob-
ným výkladem. Pohnutý byl 
osud kostela Zvěstování Panny 
Marie, součásti kláštera řádu  
sv. Františka. Těsně před dokon-
čením stavby přišla prudká bou-
ře a vichr srazil věž dovnitř kos-
tela. Před druhým dokončením 
přišlo krupobití, kroupy rozbily 
střechu a déšť poničil interiér. 
Do třetice kostel vyhořel. Tak 
se stavba protáhla a tvoří ji tak 
několik druhů slohu, od gotiky 
po baroko.

Fontány a kašny
Krásný přehled o rozložení měs-
ta a jeho opevnění dává model 
města z roku 1670 na Masa-
rykově náměstí, jehož válcový 
podstavec a okolí je řešeno jako 
fontána. Můžeme jen litovat, že 
naše zrevitalizované náměstí ne-
zdobí podobný doplněk. 
Na Masarykově náměstí jsou 
také tyto pamětihodnosti: 
Nová radnice z konce 19. století  
s obřadní síní vyzdobenou ná-
stěnnými malbami Joži Upr-
ky s výjevy ze založení města  
a potvrzení privilegií města Ji-
řím z Poděbrad, kopie barokní 
kašny z 18. století (originál byl  
v roce 1979 přemístěn na ná-
dvoří Galerie Slováckého mu-
zea) od olomouckého sochaře 
Václava Rendera (mj. tvůrce 
litovelského morového sloupu) 
nebo dům č. p. 61 s původním 
barokním portálem s latinským 
nápisem. V jeho blízkosti stojí 
sloup se sochou sv. Floriána, po-
stavený královským rychtářem 
jako poděkování za záchranu  
z pruského zajetí v roce 1742, 
během něhož se modlil právě ke 
sv. Floriánovi. 

Dějiny slovácké Pisy
Ulice Prostřední vedla z první 
poloviny města, patřící králov-
ským poddaným, kolem Staré 
radnice (asi z konce 14. století) 
– kvůli jejímu naklonění se jí 
také říká slovácká Pisa, na dru-
hou půlku města, dříve patřící 
velehradskému klášteru, kde 
je druhé náměstí – Mariánské. 
Zde jsme si prohlédli mariánský 
morový sloup a šli se podívat na 
tradiční sobotní trhy. 
Po obědě následovala prohlídka 
Galerie Slováckého muzea v bý-
valé zbrojnici se stálou expozicí 
Umění jihovýchodní Moravy.  
U budovy se nachází jeden z po-
zůstatků vnitřní hradební zdi. 
V bývalé jezuitské koleji jsme 
navštívili expozici dějin měs-

ta s velmi zajímavou virtuální 
prohlídkou města v roce 1670. 
V této budově sídlí i turistické 
informační centrum. 

Galerie obrazů Joži Uprky
Dobrovolnou byla návštěva sou-
kromé Galerie Joži Uprky.
Galerie Joži Uprky v Uherském 
Hradišti je vlastně evropským 
unikátem. Je totiž největší expo-
zicí jednoho malíře 19. a 20. sto-
letí. Velká výstava Uprkova díla 
se uskutečnila již v roce 2011  
ke 150. výročí jeho narození. 
Autoři myšlenky na její reali-
zaci byli odrazováni. Kdo tam 
přijde? Pár set lidí? Bylo jich ale  
40 000 a výstava se musela pro-
dlužovat pro nebývalý zájem. 
Nadace Moravské Slovácko  
v čele se sběratelem Petrem 
Vašátem a podnikatelem a do-
nátorem Zdeňkem Zemkem  
s podporou města otevřela Ga-
lerii Joži Uprky v roce 2012  
v barokních prostorách býva-
lé jezuitské koleje v Uherském 
Hradišti. Známé jsou Uprko-
vy velké obrazy poutí, postav  
v krojích, co může tedy překva-
pit? Hned na začátku samotná 
stavba, galerie je ve 12 sálech 
1. patra. Na chodbě s krásným 
trámovým stropem visí po celé 
délce velkoformátové fotografie 
z malířova života chronologicky 
uspořádané. 
Vstupuji do první místnosti. 
Mám štěstí, průvodce zde pro-
vází skupinku svých známých  
a smím se přidat. Tak se doví-
dám i příběhy, které v oficiál-
ním letáčku nejsou. Třeba, že 
původní příjmení bylo Huprka, 
jeho bratr František Úprka a on 
sám Uprka. František byl sochař  
a jeho plastiky jsou také součástí 
expozice. 
Obrazy Joži Uprky viděl mj. i vy-
slanec ze Spojených arabských 
emirátů a hned začal jednat  

o uspořádání souborné výstavy 
v Abú Dhabí. Náboženská té-
mata většiny děl nebyla na pře-
kážku. Majitelé byli ujištěni, že 
jejich obavy jsou zbytečné, že  
v emirátech není problém s žád-
ným náboženstvím. Tak se tedy 
v r. 2002 výstava uskutečnila  
a zaznamenala velký úspěch. 
Jednoho emíra zaujal obraz Jaro 
a chtěl ho koupit. Stále zvyšoval 
cenu. Výstava skončila, obrazy 
byly zabalené a naložené v leta-
dle, když na letiště přijel vysla-
nec se vzkazem, že emír zaplatí 
všechny výlohy se zdržením le-
tadla, jen ať onen obraz najdou 
a prodají. Nestalo se, a emír ne-
mohl pochopit, že něco zkrátka 
není na prodej ani za spoustu 
peněz. 

Slovácké muzeum
Ostatní tento čas věnovali od-
počinku v kavárně, kde hosty 
obsluhují postižení spoluobčané 
a část zisku jde na charitativní 
účely, nebo samostatné prohlíd-
ce města.
Posledním bodem celodenního 
pobytu v Uherském Hradišti 
byla návštěva Slováckého muzea 
ve Smetanových sadech. Pro-
střednictvím stálé národopisné 
expozice Slovácko se účastníci 
zájezdu seznámili se způsobem 
života a prací lidu na Slovácku, 
s jeho slavnostním a pracovním 
oděvem, zvyky a dalšími zajíma-
vostmi.  
Naše průvodkyně PhDr. Blanka 
Rašticová se účastníkům věno-
vala obětavě celý den. Její výklad 
byl velmi fundovaný a podrob-
ný. Všichni byli moc spokojení 
a své uznání a poděkování jsme 
jí vyjádřili potleskem, vlastními 
vydanými publikacemi a „piv-
ním pozdravem z Litovle“. 

Marcela Kratochvílová a 
Marie Hrubá, účastnice zájezdu

Původní kašna z Masarykova náměstí přemístěná na nádvoří Slováckého muzea.
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Studánky a prameny lidé uctívali od pra-
dávna. Pramen čisté vody poskytoval úle-
vu 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 uzdravující. Pro turisty jsou stu-
dánky příjemným překvapením a zajíma-
vým turistickým cílem. 

Lesní studánka nad mostem v Loučce
Není moc těžké Lesní studánku v Loučce 
najít. Je vlastně docela dobře dostupná. 
Studánka je vyložená kamenem, z jedné 
strany je chráněná kamenným obloukem. 
V minulosti v ní byla voda naprosto čistá  
a lidé z Loučky si ji zde nabírali na pití. 
Dnes je studánka taky oblíbená, ale hlav-
ně divočáky. Voda z ní jim moc chutná  
a z močálu pod studánkou si udělali své 
koupaliště. Blízký posed napovídá, že se 
sem myslivci chodí na to bahnění dívat.   
Studánka je nyní zarostlá mechem a kap-
radím a je kolem ní docela mokro. Obec 
Loučka s finanční pomoci Mikroregionu 
Litovelsko má v úmyslu ještě v letošním 
roce okolí studánky upravit tak, aby se 
zájemci mohli bezpečně dostat až k vodě  
a třeba i v klidu posedět.

Kudy k Lesní studánce nad mostem? Od 
Slavětína kolem přehrady (taky moc hez-
ké místo) směrem k obci, po levé straně 
v zatáčce kousek před švestkovým sadem 
vkročit do lesa a asi po 50 krocích se roz-
hlížet kolem sebe. Studánka je na dosah.

Třináct studánek a pramenů vyšlo v propa-
gační skládačce Studánky a prameny Mi-
kroregionu Litovelsko, ale Lesní studánka  
v Loučce mezi nimi není. K radosti všech 
se ukázalo, že na Litovelsku je studánek da-
leko víc. Jejich stav je různý, mikroregion 
se snaží zabránit jejich zkáze. O studán-
kách se bude psát i v některém z dalších čí-
sel Litovelských novin.                Eva Vaňková

Studánky a prameny Litovelska, část Viii.

Jedenáct let už věnuje těžební společnost 
Agir, spol. s r. o., úsilí znovuotevřít vápen-
cový lom Holý vrch ve Hvozdečku. Třebaže 
jsou místní obyvatelé i obyvatelé okolních 
obcí od začátku zásadně proti. Vlekoucí se 
jednání, nekonečná přesvědčování ze strany 
zástupců společnosti. Lom chce provozovat 
firma sídlící v Čechách, navíc dceřiná spo-
lečnost švýcarské firmy. Jsme to ale my, kdo 
ve Hvozdečku, Kovářově, Slavětíně a okol-
ních obcích trávíme své každodenní životy, 
my, kterých by se těžba dotkla nejvíc. Přesto 
naše jednoznačné a konzistentní NE není 
respektováno.
Ve starém lomu Holý vrch, který se nachá-
zí v těsné blízkosti Hvozdečka, byla těžba 
vápence ukončena před desítkami let pro 
nedostatečnou jakost suroviny. Přes tuto 
skutečnost i přes to, že je trh v současnos-
ti vápencem naprosto saturován, chystá se 
tady společnost Agir vytěžit 40 tisíc tun hor-
niny ročně. 
Co to znamená pro krajinu, jejíž hlavní 
předností je klid, příroda, možnost relaxa-
ce? Desítky těžkých nákladních aut na silni-
cích (materiál by měl být odvážen přes Ko-
vářov a Slavětín směrem na Olomouc), hluk 
a otřesy z těžby i zpracování suroviny (vápe-
nec se zde má i třídit, drtit a mlít), znečiště-
ní ovzduší prachem. Orgán ochrany ovzdu-
ší Oddělení ochrany životního prostředí 
Krajského úřadu Olomouckého kraje ve své 
zprávě z 2. 7. t. r. jasně uvádí: „Je nesporné, 
že v případě realizace záměru dojde ke zhor-
šení čistoty ovzduší v dané lokalitě, /.../, čímž 
dojde k negativnímu ovlivnění pohody obyva-

tel nejen obce Hvozdečko (především vlastní 
těžbou, manipulací se surovinou, sekundární 
prašností a pojezdy v rámci DP), ale i obcí, 
které leží v okolí plánovaných transportních 
tras, zde hlavně vlivem sekundární prašnosti, 
která bude vznikat v okolí komunikací /.../.  
Z výše uvedeného vyplývá, že z hlediska záko-
na je nejpříznivější nulová varianta, tedy bez 
realizace záměru.“
Přesto Krajský úřad realizaci stavby nezamí-
tá. Doporučuje šetrnější variantu, instalaci 
ochranných zařízení... Budou následovat 
další jednání, úpravy záměrů. Další půso-
bení na obyvatele se záměrem neustálým 
omíláním téhož je dovést k rezignaci. Nová 
pracovní místa? Lom by zaměstnal nejvýš 
pět až deset lidí, ovlivnil by ale život desí-
tek. Finanční kompenzace obci? Peníze stě-
ží mohou vykompenzovat narušení klidu  
a harmonie životního prostředí způsobené 
průmyslem (v tomto případě navíc zcela 
zbytným těžebním záměrem).
Přes náš léta trvající odpor se firma v sou-
časnosti chystá vytyčit dobývací prostor. 
Jakmile by těžba jednou začala, stěží by-
chom ovlivnili její průběh nebo velmi prav-
děpodobné rozšiřování (ložisko vápence 
zasahuje rozsáhlejší území než Holý vrch). 
Pod petice, které píšeme, se podepisuje na-
prostá většina obyvatel Hvozdečka. Proti 
těžbě se staví obce Bouzov, Slavětín, Luká, 
sdružení i jednotlivci v dotčených obcích. 
Co ještě musíme udělat, abychom byli vy-
slyšeni?

Mgr. Jan Holub, Hvozdečko, 
zastupitel obce Bouzova

Naše firma chce na Hvozdečku navázat na  
realitu, která zde úspěšně fungovala v dří-
vějších dobách. Již v předminulém století 
se zde hned na několika místech využívalo 
ukryté přírodní bohatství. Velký rozmach 
těžby vápence se odehrával i v druhé po-
lovině 20. století a díky němu nacházely 
obživu v jinak velmi chudém regionu řady 
místních obyvatel. Doklady o prospěšnosti 
a užitečnosti tvrdé a poctivé práce našich 
předků tady jsou jasné. Není to jenom zře-
telná kulisa těžební stěny na Holém vrchu, 
ale i historická technická památka zdejší 
vápenky. A koneckonců, na všech domech 
a stavbách v místě najdeme coby základní 
stavební materiál rovněž vápenec. Není tedy 
divu, že chceme takový potenciál opět vy-
užívat. Každý rozumný hospodář většinou 
takto přemýšlel a uvažuje i dnes.
Proto nás vůbec netěší aktuální vlna emocí 
a negativních přístupů, která se v této fázi 
přípravy našeho projektu opět rozeběhla. 
Proto věnujeme maximální pozornost všem 
otázkám a obavám, které kolem záměru na 
znovuotevření vápencového lomu vznika-
jí. Proto jsme nechali vypracovat u reno-
movaných odborníků celou baterii studií, 
expertních posudků a dalších analytických 
dokumentů, abychom spolehlivě a jasně 
prokázali, že budoucí fungování lomu ne-
bude zakládat rizika a problémy, kterých se 
lidé mohou při zjednodušeném pohledu na 
věc obávat. 
Probíhající posuzování vlivů tohoto záměru 
na životní prostředí se uskutečňuje přísně 
a náročně a žádné dotčené úřady nám nic 
neodpustí, nepřimhouří oko a nesleví ze 
svých požadavků. Jsme plně připraveni spl-
nit do všech detailů podmínky a povinnos-
ti, které nám pro budoucí fungování lomu 
budou stanoveny. Naše mateřská společnost 
Agir AG si za desetiletí své existence získala 
nejenom výborné renomé a postavení, ale 
hlavně prokazuje na nejnáročnějších trzích 
ve Švýcarsku, SRN, Rakousku i jinde, že si 
umí poradit i s těmi nejsložitějšími pro-
blémy a úkoly na mimořádných stavbách  
a činnostech v Evropě. V současnosti je ge-
nerálním dodavatelem na 32 km dlouhém 
železničním tunelu pod Slovinskými Alpa-
mi v rakouském Koralmu, obdobnou práci 
odvedla na dokončovaném Gotthardském 
tunelu i na mnoha podobných akcích.
Na Hvozdečku se budoucí těžba orientu-
je na velmi kvalitní vápenec, jehož využití 
tomu bude odpovídat. Proto půjde o pro-
voz s pouze malým rozsahem těžby, nebude  
o moc větší, nežli tomu bylo v posledním 
období jeho předchozího fungování.
Není férové a seriózní bagatelizovat hlavní 
přínosy další těžby. Již nyní jsme zazname-
nali vážně míněný zájem o práci od někte-
rých místních obyvatel. A zcela nesrovnatel-
né a jinak nedostupné budou znamenat pro 
dlouhodobý všestranný rozvoj Hvozdečka 
na další desetiletí příjmy za vytěžený nerost, 
se kterými bude hospodařit místní samo-
správa. Jsme přesvědčeni, že obnova těžby 
na Holém vrchu je správný a užitečný zájem.
Ing. Karel Novotný, ředitel, AGIR, spol. s r. o.

Hvozdečko nechce obnovení těžby v lomu  odpověď fy Agir
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HUDeBnÍ VÝcHoVA
Kytara pro začátečníky (táborákové hraní)
Kytara pro pokročilé (táborákové hraní)

JAZYKoVÁ VÝcHoVA
Angličtina pro předškoláky a malé školáky 
Angličtina pro školáky  
Angličtina pro dospělé začátečníky i různě pokro-
čilé  
Angličtina – individuální (doučování) 
Angličtina – individuální (talentovaní) 
Němčina
Francouzština
Ruština

KLUBY
Klub mladých 
Klub Raníček (pro nejmenší)
Klub zdravého životního stylu (kuchyně, cvičení, 
využití bylinek)
Klub Zdravý pohyb maminek, zabavení dětiček
Herní klub (stolní, deskové i počítačové hry)
Logopedické chvilky (pro děti s problémy s výslov-
ností nebo komunikací)
Matematika – individuální (doučování)

PŘÍroDoVĚDA
Chovatelé – teraristika      

Chovatelé – o zvířátkách, která se dají chovat doma 
Koumáci – tajemství vědy, techniky, kuchyně i dílny 
Přírodověda
Přírodověda pro ŠD
Zahradníček – jak pěstovat zdravě a třeba i za ok-
nem
Kamarád pes

TAnec
TS TRIPS 
BABY TRIPS
TS KASTER 
MINI KASTER (od 4 do 7 let)
TS Kaster Street Dance
Tančíme, abychom žili (vypůjčený název, ale tanec 
je opravdu krásný a uzdravuje)
Country tance (od 9 let)

DrAmATicKÁ A LiTerÁrnÍ VÝcHoVA
Divadélko Rolnička 
Dramaťák pro školáky
Pohádkové divadlo (od 9 let)

TecHniKA
Letečtí a lodní modeláři  
Radioelektrotechnika pro děti – radioamatéry  
a elektrotechniky 
Počítače pro školní družiny 

TĚLoVÝcHoVA
Cipísek 
Aerobik trochu jinak (děti od 7 let)
Cvičení pro ženy 
Skateboarding
Aby záda nebolela aneb Cvičení pro zdraví
Pohybové hry

VÝTVArnÁ VÝcHoVA
Keramika 
Keramika pro rodiče s dětmi
Keramika Unčovice
Keramika Nasobůrky
Pastelka pro děti od 3 let 
Výtvarka pokaždé jinak 
Fotokroužek – digitální fotografie a počítač

Kroužky zahajují činnost v týdnu od 14. září 2015. 
Podmínkou přihlášení je odevzdání řádně vyplně-
né přihlášky a zaplacení poplatku v pokladně DDM: 
pondělí a středa od 8 do 17 hodin, úterý a čtvrtek   
od 8 do 15 hodin. 
Přihlášky do našich kroužků a klubů pro děti i do-
spělé jsou k dispozici v DDM Litovel v Komenského 
ulici č. 719 nebo si je můžete i s dalšími informace-
mi stáhnout z našich stránek www.ddmlitovel.cz, 
kde najdete i telefonní kontakty. 

Kroužky Domu dětí a mládeže Litovel ve šk. roce 2015/16

návštěva záků ZŠ Vítězná v revúci
Přátelské vztahy dvou měst, moravské Li-
tovle a slovenské Revúce, se odehrávají  
v různých rovinách. Jednou z nich je také 
spolupráce Základní školy Vítězná z Litovle 
se Základní školou Komenského v Revúci. 
Ve dnech 3.–5. června tato spolupráce do-
stala nové kontury. Po předešlé dohodě do-
šlo k výměnnému pobytu našich žáků na 
Slovensku. Zástupci Žákovského parlamen-
tu byli prvními vyslanci naší školy na půdě 
slovenské školy. Právě členství v Žákovském 
parlamentu bylo to, co žáky obou škol spo-
jovalo. Takže bylo zcela samozřejmé, že se 
naši žáci zúčastnili slavnostního zasedání 
jejich parlamentu. Mohli tak porovnat prá-
ci obou institucí, dostali také prostor, aby se 
zapojili do diskuse, která proběhla. 
Hostitelé ze Slovenska pro své moravské 
přátele připravili bohatý doprovodný pro-
gram. Všech našich 14 žáků i s učitelským 
doprovodem mělo možnost strávit tři ne-
zapomenutelné dny v krásném prostředí 
mezi milými a srdečnými lidmi. Prohlédli 
si nejbližší okolí, strávili příjemné dopole-
dne v oboře s daňky, vzácnými dřevinami,  
s romantickým jezírkem, mohli dýchat svěží 
vzduch lesního porostu. Návštěva přehrady 
s nejteplejší přírodní vodou, Teplý Vrch, 
byla umocněna společným obědem v neda-
leké restauraci.
Čtvrteční odpoledne bylo věnováno jiné-
mu tématu. Přejeli jsme na opačný konec 
župy (kraje), abychom si prohlédli jeden  

z nejkrásnějších zámků, Betliar. Poslední 
den pobytu byl věnován prohlídce hosti-
telského města. Žáci vystoupali na kostelní 
věž, odkud je nejkrásnější pohled na celé 
okolí. Procházka vedla přes náměstí s radni-
cí, kolem Muzea Prvního slovenského gym-
názia, přes moderní výstavbu zpět ke škole. 
V dopoledních hodinách paní učitelky Vag-
nerovou a Kinštovou přijalo vedení města. 
Přijetí proběhlo ve velmi přátelském duchu 
a bylo z obou stran odrazem úcty a vážnosti 
s důrazem na další prohloubení vzájemných 
vztahů. 
V pátek v brzkých odpoledních hodinách 
se autobus s našimi žáky vydal zpět na cestu  
k domovu. Loučení se slovenskými kamará-
dy bylo vřelé, ukápla i nejedna slza. Vždyť za 
tři dny se vytvořila přátelství, která budou 
pokračovat korespondencí přes Facebook, 
mobil a možná i návštěvami během prázd-
nin. Ale určitě naleznou pokračování v ná-
sledné návštěvě slovenských přátel v příštím 
školním roce. Naši žáci a jejich rodiče bu-
dou mít možnost vrátit slovenským kama-
rádům pohostinnost. 
Vztahy Litovle a Revúce získaly nový rozměr, 
vytvořil se základ pro rozvíjení přátelských 
vazeb mladé generace. Vedení města Litovle 
ukázalo, že má na prohlubování těchto vzta-
hů zájem. Finančně se podílelo na zajištění 
cesty našich žáků na Slovensko. Za to patří 
Městskému úřadu v Litovli náš velký dík.                                                                                                                                               
                                           PhDr. M. Vagnerová

Starám se o svoji řeku

Studenti Gymnázia Jana Opletala čistili  
v rámci tradičního ekologického projektu 
koryto řeky Moravy v úseku Moravičany – 
Litovel. Odpadky podél břehů Moravy byly 
sbírány i v samotné Litovli. Studenti záro-
veň měřili a porovnávali pomocí přístrojů 
systému VERNIER kvalitu vody na různých 
místech řeky.
Akce proběhla 25. a 26. června a bylo nasbí-
ráno okolo 40 pytlů odpadu. Projekt zaští-
tilo Občanské sdružení ADETO a finančně 
podpořilo Město Litovel. 

Tomáš Pospíšil, foto: Ivo Chytil

Jak nahoře, tak dole.

(základní princip světa; Smaragdová 
deska Herma Trismegista)
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První regionální Hry bez hranic se konaly v Haňovicích
V parném horku se v neděli  
5. července uskutečnil v Haňovi-
cích 1. ročník regionálních Her 
bez hranic. Zúčastnit se mohla 
družstva obcí a vesnic Mikrore-
gionu Litovelsko. Této možnosti 
využilo jedenáct družstev: z Ha-
ňovic, Choliny BŽ a Choliny FŇ, 
Kluzova, Litovle, Mezic, Měrotí-
na, Nasobůrek. Nákla, Rozvado-
vic a Tří Dvorů. Družstva byla 
pětičlenná a v každém musela 
být minimálně jedna žena. 

Bojovalo se v devíti náročných 
disciplínách: 
1. štafeta přes traktorové vlečky 
s kbelíkem vody
2. wipe out obří koule – přelézt 

přes čtyři obří nafukovací koule
3. žebřík siláků
4. tažení 12tunového autobusu 
po dobu 1 minuty
5. jízda na elektrickém býkovi
6. potoční štafeta – běh v korytu 
potoka / ručkování v leže na lodi 
/ ruční dopádlování na surfař-
ském prknu
7. přenášení kbelíku s vodou 
nad hlavou v hadové formaci
8. šplh na 7metrovém laně
9. jezení jídla na čas

Soutěže byly náročné a mnozí 
účastníci si sáhli na dno svých 
sil. V některých soutěžích se 
účastnila celá družstva, u jiných 
musela družstva vybírat své zá-

stupce. 
Síla družstva se projevila pře-
devším v tažení 12tunového 
autobusu do mírného kopce. 
Naopak v jízdě na býkovi nebo 
potoční štafetě nestačila jen síla, 
ale i um a mrštnost závodní-
ků. Na závěr vybraní zástupci  
z družstev zasedli za stoly a pus-
tili se do jídla. Měli za úkol sníst 
na čas bez zapíjení jeden rohlík, 
jedno natvrdo uvařené vajíčko  
a 10 slaných tyčinek. 
Nejlépe se všech soutěží zhostilo 
družstvo Choliny BŽ, které zís-
kalo 92 bodů. Kromě bečky piva 
a dalších výher dostalo putovní 
pohár předsedy Mikroregionu 
Litovelsko (umělecké kovářské 

dílo), který do soutěže věnoval 
Jiří Skácel z Myslechovic.
Soutěžní překážky si celé odpo-
ledne zkoušeli i návštěvníci, ale 
v 38stupňovém horku byla spíš 
chuť na zmrzlinu nebo pivo. 
Od 18 hodin před kulturním 
domem zahrála skupina Michal 
David revival a ve 22 hodin celý 
den zakončil velký ohňostroj. 
Již nyní se těšíme na 2. ročník 
Her bez hranic. Kde a kdy bu-
dou…?

Arnošt Vogel

Tabulky s kompletními výsledky 
najdete na hanovice.hslprofi.cz.
Fotografie z akce najdete na 
straně 20.

Taneční skupina Kaster má 20 let
V sobotu 20. června oslavila 
taneční skupina Kaster 20 let 
své existence. Její začátky neby-
ly jednoduché, udržet taneční 
kroužek byl boj. Ale vše se ob-
rátilo v dobré a nyní v Kasteru 
tančí kolem 80 dětí, ale i dospě-
lých. 
Červnová oslava se mimořádně 
vydařila, budeme na ni dlouho 
vzpomínat. Všichni jsme se cíti-
li moc dobře, protože jsme byli 
mezi svými, mezi přáteli. Prostě 
taková velká taneční rodinka. 
Dohromady se sešlo asi 200 lidí. 
Zhlédli jsme všechny taneční 
formace, a to od našich nejmen-
ších mini, přes děti a juniory až 
k seniorům. Viděli jsme i vy-
stoupení tatínků s dětmi, kteří 
opět zabodovali. Děti z této se-
stavy moc chválím, překvapily 
mě, jak vše zvládly na jedničku. 
Sešlo se také několik veteránek 
a krásně se předvedly. Bylo vi-
dět, že mají náš trénink a tanec 
v nich zůstal. 
Měli jsme i hosta – Haňovské 
shock, který nezklamal a všech-
ny pobavil. Zazpívala nám bý-
valá členka TS Kaster Lucka 

Bednaříková, kterou by šlo po-
slouchat pořád. 
Tombola pro děti byla bohatá, 
každé si něco odneslo, a ani do-
spělí neodcházeli s prázdnou. 
Všichni jsme si pošmákli na 
dortu, poslechli karaoke, za-
skákali na trampolíně, zahráli 
fotbal děti proti rodičům. Prostě 
vládla super pohoda.  
Děkuji rodičům za buchty  
a občerstvení, které přinesli, za 
příspěvky do tomboly pro děti  
i za finanční příspěvek, který 
pomohl. 
Musím se také zmínit o finanč-
ních příspěvcích DDM Litovel 
a města Litovel. Za sponzorský 
dar děkuji Pivovaru Litovel. Po-
děkování patří i Dvoru Nové 
Zámky, který nám zapůjčil pivní 
sety a velký bílý stan, který nás 
zachránil před krátkým deštěm. 
Jinak nám počasí parádně vyšlo.
A hlavně děkuji vám všem, kteří 
jste mi s akcí pomohli, protože 
bez vás bych to nezvládla. Byla 
to výborná akce, na kterou se 
jen tak nezapomene!
Na viděnou v dalším tanečním 
roce.                  Monika Pospíšilová

Plavecké kroužky 2015/2016
pondělí 16.00–16.45 Vodníček (pro děti od 4 do 5 roků)

pondělí 17.00–17.45 Vydrýsek
(pro děti plavce i neplavce od 5 do 7 roků)

pondělí 18.00–18.45 Vydrýsek
(pro děti plavce od 8 do 15 roků)

úterý 19.00–20.00 Aquaaerobic

čtvrtek 16.00–16.30
16.30–17.00

Žabičky
(plavání rodičů s dětmi od 2 do 4 roků)

čtvrtek 17.00–17.45 Vydrýsek 
(pro děti plavce i neplavce od 5 do 7 roků)

čtvrtek 18.00–18.45 Vydrýsek 
(pro děti plavce od 8 do 15 roků)

pátek 15.00–15.45
16.00–16.45

Akvabela
(pro dívky od 6 do 12 roků)

Přihlásit se můžete v pokladně plaveckého bazénu do 4. září.
Nebo na tel.: 585 156 225, mob.: 734 409 170, e-mail: bazen@zsviteznalitovel.cz.

Pozvánky
nA noČnÍ TUrnAJ Do UnČoVic
pá 7. 8. v 17 hodin, hřiště Unčovice

Zveme příznivce na 12. ročník noční-
ho turnaje v malé kopané. Proti sobě 
se postaví družstva KMK Březové, SK 
Náklo, Sokol Mezice, Blesk Náměšť na 
Hané, Levotil Litovel a možná ještě 
někdo.

nA VoLeJBAL Do SoBÁČoVA
so 15. 8. v 9 hod., sobáčovská aréna

Ve 13. ročníku turnaje v plážovém 
volejbalu Sobáčov beach open se utká 
32 týmů neregistrovaných hráčů. Hrát 
se bude u sobáčovského rybníka.

KAm Si JÍT ZAPLAVAT
V mĚSÍci SrPnU

KoUPALiŠTĚ LiToVeL
 otevřeno denně od 9 do 19 hodin
 celodenní vstupné: 45 Kč (dospě-
lí), 25 Kč (děti do 15 let, senioři nad 
65 let, ZTP a ZTP/P), 1 Kč (děti do  
3 let), 120 Kč (rodinné vstupné pro  
2 dospělé a max. 3 děti do 15 let)
 vstupné po 17. hodině: 10 Kč/
osoba

PLAVecKÝ BAZÉn LiToVeL
 otevřen opět od 3. srpna
 otevřeno denně od 13 do 19 hodin
 vstupné: 40 Kč/hod. (dospělí), 
30 Kč/hod. (děti do 15 let), 100 Kč/
hod. (rodinné vstupné pro 2 dospělé  
a 2 děti nebo 1 dospělého a 3 děti) 
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Ještě před 10 lety rostl zlatobýl obecný 
kolem Střeně a Moravičan. V současné 
době se již v Litovelském Pomoraví 
nevyskytuje. V nejbližším okolí Litovle 
roste velmi řídce v Cholině.
Jeho latinský název Solidago virgau-
rea znamená zpevňující zlatý prut. Je 
to jedna z nejlepších léčivek na ledvi-
ny. Je proto velmi vhodný pro lidi, kteří 
se cítí příliš svázaní. Pro ty, kteří se na-
vázali na nějakého partnera s velkými 
nadějemi, ale byli zklamáni. Neumějí 
vztah rozvázat, jejich strach působí 
svíravě a promítá se do ledvin, které 
pak neodvádějí dobrou práci.  
Ze zlatobýlu se užívá kvetoucí nať ve 
formě nálevu nebo lihové tinktury.  
Léčebně působí močopudně, protizá-
nětlivě, rozpouští ledvinové a močové 
kaménky, podporuje látkovou výmě-
nu, staví průjmy, pomáhá při chro-
nických nemocech ledvin a močových 
cest a při zbytnění prostaty. 
Zevně pomáhá na špatně hojící se rány 
nebo ekzémy. Kloktá se při zánětu úst-
ní dutiny, nejlépe v kombinaci se šal-

vějí lékařskou.  
Jako první tuto léčivku začali používat 
již staří Germáni, kteří si jí nesmírně 
cenili a od středověku se její používání 
rozšířilo. 
Sběr kvetoucí nati se provádí mezi  
14. až 16. hodinou, kdy je léčivý úči-
nek nejvyšší, a sbírá se těsně před 
rozkvětem, aby během sušení nedošlo 
k zpápěření. Teplota při sušení by ne-
měla přesáhnout 40 °C.  
Zlatobýl má velmi silné působení. 
Proto tuto léčivku nepoužíváme sa-
mostatně, ale dáváme ji do směsí  
s ostatními podobně působícími byli-
nami. Známá a vysoce účinná je směs 
při zánětu ledvin: 3 díly zlatobýlu,  
2 díly svízele syřišťového a 1 díl pitul-
níku (žlutá hluchavka), vše ve formě 
nálevu. Při ledvinových kamenech 
používám pro léčení zlatobýl v kombi-
naci s březovým listem, květem lomi-
kamenu zrnatého, natí přesličky rolní 
a listem brutnáku lékařského.
Zlatobýl obecný začíná pomalu mi-
zet z naší přírody a je vytlačován 

mohutným nepůvodním zlatobýlem 
kanadským. Proto by bylo dobré tuto 
naši zlatou svíci pěstovat na zahrádce  
a případné přebytečné sazenice vracet 
zpátky do přírody.

Zlatobýl kanadský má podobné léčivé 
účinky jako náš celík zlatobýl, ale dle 
zkušenosti bylinářů jsou výrazně nižší. 
Nedosahuje kvalit našeho zlatobýlu.

Vladimír Vytásek

Litovelský bylinkář: ZLATOBÝL OBECNÝ – CELÍK
Zlatobýl obecný (Solidago virgaurea), lidově zvaný celík, je léčivá trvalka z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae). 

V nížinách roste velmi řídce na neutrálních nebo mírně kyselých půdách.       

 Doporučení: Otočíte-li noviny o 90°, bude se vám program lépe čísti.
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