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Depozitář muzea už je reprezentativní budovou
říjen 2014

září 2015

V sobotu 5. září měli návštěvníci Dnů evrop-
ského dědictví jedinečnou – a jedinou – mož-
nost prohlédnout si úplně nový depozitář lito-
velského muzea v budově č. 800 v ulici 1. máje 
předtím, než do něj budou uloženy exponáty. 
Protože přítomnost sbírkových předmětů vylu-
čuje návštěvy veřejnosti, je  pro ty, kteří interiér 
neviděli, jedinou možností přenést se tam vir-
tuálně spolu s Litovelskými novinami.  

Ne každý ví, že ve velké budově, která byla po-
stavena až po zbourání hradeb, žil kdysi dru-
hý český starosta Litovle dr. Jan Smyčka, jenž 
měl v přízemí i ordinaci. Umístění depozitáře  
v domě, který původně patřil tomuto zakladate-
li městského muzea, je tak symbolické.
Současné muzeum získalo do užívání prostory 
v části přízemí po svém znovuotevření v roce 
2004. Stav budovy ani malé místnosti ovšem 
nenahrávaly bezpečnému uložení předmětů ani 
rozšiřování sbírky. 

Rekonstrukce budovy začala loni na pod-
zim. Na první pohled si kolemjdoucí všim-
ne nové fasády i oken, chodníku, po němž 
budou moci projíždět občasné automobily 
dovážející exponáty do depozitáře, a hlav-
ně šedivého přístavku, který nahradil zdě-
nou terasu přilepenou k zadní části domu. 
Za jeho vraty stojí nakládací rampa s ma-
lou zdviží, po níž se předměty dostanou do 
budovy. Přilehlé pracoviště restaurátora je 
vybavené kabinou, v níž je možné umýt  
i velké exponáty.
Z přístavku vejde muzejník do samotné-
ho depozitáře. Místnosti, které zabírají 
část budovy za zlatnictvím, jsou vybaveny 
množstvím pojezdových regálů. Otáčením 
ručním kolem posouvá pracovník bez ná-
mahy policové regály po kolejnicích, takže 
v kompaktní mase polic vznikne ulička 
vždy jen na jednom místě. Díky tomu je 
ušetřeno hodně prostoru.

pokračování na str. 2



Od 1. října bude město Lito-
vel opravovat část Masarykovy 
ulice, a to od křižovatky s ulicí 
Revoluční k náměstí Přemysla 
Otakara. Termín dokončení je 
do 30. 11.  
Stavbu bude provádět na zákla-
dě výběrového řízení stavební 
firma STRABAG, a. s. 
Při opravě komunikace dojde 
k mírnému rozšíření chodníků 
na úkor silnice, bude provede-
na výměna svítidel veřejného 
osvětlení a dojde k opravě vodo-
vodních a plynovodních přípo-
jek do některých objektů.  
Objízdná trasa na náměstí po-
vede ulicemi Vlašímovou a Ša-
faříkovou. Po dobu opravy bude 
možné z náměstí vyjíždět ulicí 
1. máje a Boskovicovou. 
Žádáme občany a podnikate-
le o shovívavost. Zároveň je 
prosíme, pokud nebudou do 

Masarykovy ulice muset nutně 
vjet, aby se staveništi vyhnuli  
a pro dopravu na náměstí  
a z náměstí více využívali při-
lehlé ulice objízdné trasy.

Petr Navrátil, MHaSI

Do nastavitelných polic pracov-
níci muzea uloží nářadí a po-
můcky někdejších řemeslníků, 
dobové textilie, ale i nábytek z 
19. století nebo obrazy místních 
malířů. Díky vstřícnosti a zájmu 
obyvatel Litovelska se za posled-
ních deset let podařilo vytvořit 
sbírku zajímavých předmětů, 
které vyprávějí o způsobu života 
našich předchůdců.
Aby nebyly exponáty v depozi-
táři vystaveny slunečnímu svitu, 
jsou okna opatřena elektrickými 
žaluziemi. V místnosti je také 
zajištěna automatická regulace 
vlhkosti a teploty. 
Poslední místností, která byla 
pro potřeby muzea vybudována, 
je malá badatelna vedle depozi-
táře.

Rekonstrukce však nebyla za-
měřena pouze na vybudování 
depozitáře. Vedle dalších po-
třebných oprav byly upraveny 
podlahy v suterénu a ošetřena 
kanalizace tak, aby sklepům  
v budoucnu již nehrozila vlh-
kost nebo zaplavení. Podzemní 
část domu s klenutými stropy 
budou využívat obyvatelé bytů 
jako skladovací prostory.

Celá akce mohla být realizována 
díky dotaci z Evropského fon-
du pro regionální rozvoj, který 
přispěl více než 11 miliony Kč  
z celkové částky 17,8 milionu 
Kč. V ní jsou zahrnuty i náklady 
na vybudování nového výstav-
ního prostoru na půdě muzea. 
Jakmile v něm bude instalována 
nová expozice, zavedeme vás  
i tam.                                           hk

Vzpomínka na letní ráno...Nový depozitář muzea
pokračování ze strany 1
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Vzpomínkou na krásu letního rána je snímek, kterým 27. července 
o čtvrt na šest zachytila paní Helena Konečná duhu klenoucí se nad 
středem Litovle. Radniční věž je vyfotografována ze severu.

Oprava Masarykovy ulice

Bezpečnostní stojany i u náměstí
Město Litovel pořídilo v roce 
2013, v rámci programu pre-
vence kriminality, bezpečnostní 
stojany. Cílem tohoto projektu 
je vybudovat síť uzamykatel-
ných stojanů ve městě Litovli. 
Tímto opatřením by se měl sní-
žit počet krádeží jízdních kol ve 
městě.
Majitel kola má možnost si své 
kolo zabezpečit tak, aby pacha-
tel měl ztíženou šanci se kola 
zmocnit. Stojany jsou umís-
těny u autobusového nádraží,  
u polikliniky, před knihovnou  
a u náměstí v Husově ulici. (Sto-
jan v Husově ulici vedle knihku-
pectví je kvůli sjednocení s dal-
ším mobiliářem náměstí natřen 
na šedo.; pozn. red.) Jízdní kolo 
se do bezpečnostního stojanu 

uzamkne přes rám kola k pev-
né konzole pomocí odolného 
třmenu, který je součástí sto-
janu. Uzamknout lze všechny 
běžné typy kol, včetně dětských 
a skládacích. Uzamčení se pro-
vede pomocí cylindrové vložky, 
která se zasune do pouzdra ve 
stojanu a třmen ve stojanu zajis-
tí. Tím je kolo uzamčeno a za-
bezpečeno proti odcizení. 
Cylindrové vložky je možno za-
koupit v turistickém informač-
ním centru města Litovle. Pevná 
konstrukce stojanů umožňuje 
uzamčení kola i klasickým způ-
sobem, kdy je kolo zamčeno  
k pevné konzole běžným zám-
kem na jízdní kola. 

Lubomír Broza, 
Městská policie Litovel Bezpečnostní stojany na kola u knihkupectví P. Lindušky.
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Vyneseno z radnice

18. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 25. srpna 2015
 Rada města schválila, aby bylo 
panu Mgr. Lubomíru Brozovi pře-
dáno osvědčení o jeho členství  
v Zastupitelstvu města Litovle. Mgr. 
Broza (Sdružení nezávislých kandi-
dátů Litovel) nastoupil na uprázd-
něný mandát v zastupitelstvu dne 
15. 8. po zesnulém MVDr. Vojtěchu 
Grézlovi.

19. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 27. srpna 2015
 Zástupci města Litovel jednali 
opakovaně s ředitelem Litovelské 
cukrovarny o odstranění zápachu 
z kalových polí. Rada města nato 
dala podnět Odboru životního pro-
středí MěÚ Litovel, aby Litovelské 
cukrovarně uložil změnu manipu-
lačního řádu vodních děl. Do něj 
mají být zapracována dlouhodobá 
opatření po skončení kampaně 
vedoucí k eliminaci zápachu z ka-
lových polí. 
 V případě, že zastupitelstvo 
schválí příslušnou rozpočtovou 
změnu, uzavře město Litovel 
smlouvu s Českou zemědělskou 
univerzitou Praha na vypracování 
studie, která má zhodnotit dosa-
vadní způsob hospodaření v lesních 
hospodářských celcích Nová Ves  
a Město Litovel. Základním cílem 
této studie je zjistit ekonomický po-
tenciál lesů v majetku města.
 Rada města doporučila zastupi-
telstvu města projednat a schválit 
podání žádosti o dotaci na opravu 
lesní cesty na Lesánkově cyklotrase.
 Rada města schválila převedení 
částky 100 000 Kč z rezervního fon-
du do investičního fondu ZŠ Vítěz-
ná. Potřebná částka má být použita 
na opravu generátoru páry v parní 
lázni bazénu.
 Rada města souhlasí s konáním 
dalšího ročníku akce Spartan Sprint 
v Litovli, a to v srpnu roku 2016. Po-
drobnější podmínky se ještě budou 
projednávat.

výběr redakce

Stíny Litovelska
 Dne 3. 9. bylo na sídlišti Novosa-
dy v Litovli ukradeno osobní moto-
rové vozidlo.
 V noci 5. 9. si zase zloděj přivlast-
nil jízdní kolo, které bylo uzamčeno 
před prodejnou Slunce.
 No a další zlodějna se stala 14. 9. 
vloupáním do garáže na Uničovské 
ulici v Litovli, ze které se ztrati-
ly čtyři hliníkové disky s ojetými 
pneumatikami.

Policie ČR

Městská televize
Premiéra st 14. 10. v 18.45 hod.
 st 28. 10. 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)
Připomínky, nápady, ale i věcnou kritiku 
týkající se vysílání můžete volat nonstop na 
záznamník 581 003 467. 
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Letní sezóna v infocentru
Letní sezóna je u konce, a proto 
mi dovolte ohlédnutí za hor-
kým slunečným létem, kdy jsme 
si v extrémních vedrech měli 
možnost dosyta užít koupání,  
v „chladnějších“ dnech i cyklo-
výletů, plaveb Litovelským Po-
moravím a dalších aktivit.
Informační centrum během 
července a srpna nabízelo zdar-
ma prohlídkový okruh městem, 
při kterém měli návštěvníci 
možnost zhlédnout nejvýznam-
nější památky Litovle, dále 
okruh po církevních památkách 
a také cyklovyjížďky Novozá-
meckým areálem komentované 
průvodcem. Zájem o komento-
vané prohlídky města a kostelů 
byl především ze strany turis-
tů, cyklovýletů se zúčastnili jak 
místní, tak i návštěvníci Litovle. 
Ani vysoké teploty a 174 schodů 
neodradily návštěvníky před vý-
stupem na ochoz radniční věže, 
kterých bylo během června až 
září téměř 800. 
Prohlídky radniční věže v době 
mimosezóny (od října do dub-
na) budou probíhat v pravi-
delných časech, a to v 10 a 13 
hodin. Pro skupiny je možné re-
zervovat i jiný termín dle před-
chozí domluvy v informačním 
centru (tel. 585 153 221).
Výstava dětských kočárků a ko-
čárků pro panenky, která probí-
hala během léta ve výstavních 
prostorách TIC, přinesla hezké 
vzpomínky napříč všemi gene-
racemi. Těšil nás zájem široké 
veřejnosti i zájem z řad místních 
školek a škol, návštěvníků bylo 
více než 1 600. 
V současné době až do 24. lis-
topadu probíhá výstava Hvězdy 

stříbrného plátna. Expozice vám 
představí nejen slavné filmové  
a divadelní hvězdy, ale také je-
jich pohnuté osudy, které byly 
plné úspěchů, skandálů a pádů, 
dále dobové fotografie, časopi-
sy, karikatury a zajímavosti ze 
života. Výstava je přístupná od 
pondělí do pátku od 8 do 17 ho-
din, v sobotu od 9 do 15 hodin 
(přestávka ve 12–12.30 hod.).

Informační centrum nabízí ná-
vštěvníkům širokou škálu map, 
letáků o Litovli a okolí, informa-
ce o sportovních a kulturních 
akcích, o turistických cílech 
a cyklotrasách a další. Služeb 
TIC, ke kterým mimo jiné patří 
i předprodej vstupenek Ticket-
stream a Moravského divadla, 
úschovna kol a zavazadel, veřej-
ný internet, kopírovací služby  
a další, využilo 5 960 návštěv-
níků, což je v porovnání s loň-
skou sezónou (červen – srpen) 
o 2 000 návštěvníků více. Kromě 
české klientely naše městečko 
navštívili obyvatelé Austrálie, 
Japonska, Jižního Súdánu, Velké 
Británie, Indonésie, Indie, USA 
a dále naši blízcí sousedé z Pol-
ska, Německa, Slovenska a další.
Největší zájem byl o cyklomapy 
a infomateriály o Mikroregionu 
Litovelsko a dále o suvenýry (tu-
ristické známky a vizitky, mag-
netky, pivovarské suvenýry) a 
produkty sýrárny Orrero.
Rozšířili jsme nabídku suvený-
rů, kterými jsou např. oplatky 
z Litovle, magnetky, kapesníčky 
na brýle, dárková vína a další. 
Pokud nevíte, jaký dárek z Lito-
vle přivézt svým známým, přijď-
te, rádi vás uvidíme.               TIC

Čištění Nečízu v parku

Vážení občané,
během podzimních měsíců se 
provede dlouho očekávaná re-
vitalizace Radniční Moravy ve 
Smetanových sadech. O této 
stavbě jste již byli informováni  
v lednovém čísle Litovelských 
novin. Investory akce jsou měs-
to Litovel a Povodí Moravy, 
zhotovitelem společnost Aqua-
test Praha, a. s. V rámci revita-
lizace bude provedeno odtěžení 
sedimentů ze dna Radniční 
Moravy, úprava břehů formou 
dubových palisád, revitalizace 
břehového porostu a výstavba 
opěrné zdi z lomového kamene.  
Stavba bude probíhat v období  
od 5. 10. do 15. 12.  

Bližší informace vám podá:
Ing. Pavel Kurfürst
Odbor životního prostředí
Městský úřad Litovel
tel.: 724 179 132
e-mail: kurfurst@mestolitovel.cz

Haňovice hledají jméno pro zvon
Obec Haňovice připravuje pro-
jekt na obnovu zvonu v kapli sv. 
Cyrila a Metoděje v Haňovicích. 
Nový zvon bude znít tónem B2.
Do 15. 10. mohou občané hlaso-
vat na stránkách obce, jak by se 
měl nový zvon jmenovat:
Volit mohou z těchto možností:
Bedřich – spojení s tónem B2  
a známou osobností obce.
František – spojení se stávajícím 
papežem.

Benedikt – spojení s tónem B2  
a minulým papežem.
Bernard – spojení s tónem B2 
a historicky nejvýznamnější 
osobností obce z rodu Pročků ze 
Zástřizl (zemř. 1621).
Vavřinec – původní zvonice 
byla zasvěcena tomuto světci. 
Objevuje se i na haňovské pe-
četi.
Bartoloměj – spojení s tónem 
B2.                                                red.
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Vážení zastupitelé města Litovel,
čemu vlastně v zastoupení obča-
nů dáváte přednost: Odborné-
mu a věcnému jednání, či poli-
tikaření?
Při pokusu zapojit se do proce-
su zlepšování stávajících život-
ních podmínek ve městě Litovel, 
konkrétně v oblasti dopravy, 
jsme narazili na systémový pro-
blém.
Návrhy občanů neposuzuje 
oslovená Rada města Litovel, ale 
zastupitel, který je určen politic-
kou dohodou stran a sdružení. 
Na něm, jeho rozhodnutí a míře 
jeho nezávislosti záleží, jakým 
směrem je rada směrována. Jeho 
stanovisko, v případě nepříjem-
ných otázek, je radou využíváno 
jako nezpochybnitelné stanovis-
ko odborného poradního orgá-
nu.
Případný nesouhlas s jeho ne-
transparentním jednáním nebo 
důsledný požadavek písemného 
odůvodnění rozhodnutí je od-
mítán a zdůvodňován zastupi-
telovou dlouholetou politickou 
zkušeností. 
Dle vyjádření jednoho z vás jsou 
jako spolupracovníci tohoto 
zastupitele delegováni zástupci 
jednotlivých stran. Rada města 
uvádí, že od nich ani nevyža-

duje odborné znalosti souvise-
jící s činností komise, jejímiž 
jsou členy, ani se neptá na jejich 
představy o činnosti v tomto 
poradním orgánu. Komise je ra-
dou pouze úkolována. 
Další z vás, mimochodem pra-
cující s mladou generací, k žá-
dosti o zdůvodnění konkrétního 
rozhodnutí podloženého argu-
menty doporučuje tazateli ne-
vnucovat se do kolektivu osob, 
které nemají zájem předkladate-
le a jeho nabídku přijmout. 
Třešničkou na dortu je argu-
ment jednoho z vás, že pokud 
by údajně Rada města Litovel se 
systémem jmenování nesouhla-
sila, rozpoutala by v zastupitel-
stvu rozbroje, které by městu nic 
dobrého nepřinesly. Takto se to 
údajně dělá už léta.
Jen na okraj. 
Pro „politikaření“ je dán prostor 
zákonem (zasedání rady a za-
stupitelstva města). Pokud není 
sledován jiný zájem, stanoviska 
předávaná poradním orgánem – 
„odbornou“ komisí by měla být 
očištěna od politických vlivů.
Aby byly pokud možno objek-
tivním materiálem pro rozho-
dování rady či zastupitelstva 
města, měly by být dodané pod-
klady jasné a průhledné, jejich 

autor by měl být dohledatelný  
a nést za vyjádřený postoj osob-
ní zodpovědnost. Tak by to mělo 
platit u všech komisí. Nejen  
u těch, které mají štěstí, že jim 
předsedá člověk, který šel do 
politiky z osobního přesvědčení, 
aby něco udělal pro občany bez 
ohledu na jejich postavení a ná-
zory nebo na své vlastní zájmy.
Praktická zkušenost však ukazu-
je, že odborná diskuse, věcnost, 
transparentní jednání a opo-
nentura na odborné a procesní 
úrovni, a to zejména vůči těm, 
jichž se řešená otázka dotýká, 
jsou v tomto systému problém  
a jsou u některé komise více 
méně nevítané. 
Pokud občané, odborníci v obo-
ru a lidé znalí místních problé-
mů, prioritně nehledají podpo-
ru stran, a nedrží krok, nemají 
šanci.
A výsledek? Jakákoliv diskuse  
v tomto prostředí, již by chtěl 
vést občan zvenku, je bez mož-
nosti toto prostředí pozitivně 
ovlivňovat ztrátou času a ener-
gie. Má to znamenat návrat  
k dřívějším pořádkům?
A ještě jednou opakuji vstupní 
otázku: Čemu vlastně v zastou-
pení občanů dáváte přednost  
– odbornému, věcnému jednání 

a prokazatelnému prosazování 
jejich oprávněných požadav-
ků, či politikaření směřujícímu  
k případnému setrvání ve funk-
ci?
Zastupuje lidospráva občana, 
nebo sebe?
Prosadí nová krev v radě a za-
stupitelstvu důsledné dodržová-
ní etického kodexu zastupitele 
a otevřenost radnice i na nižší 
úrovni? 
Děkuji za Vaše stanovisko.

Ing. Petr Váňa

P. S.
Volba otevřeného dopisu pro-
střednictvím Litovelských novin 
byla provedena s ohledem na 
dlouhodobé zkušenosti s nepři-
měřeně dlouhou dobou reakce 
(až řádově měsíce) a s mlžením 
v případných odpovědích rady, 
potažmo zastupitelů, na otázky, 
které jim občané směrují. Lito-
velské noviny prioritně nejsou 
určeny k projednávání výše 
uvedených problémů. Z toho 
důvodu pro další případné otáz-
ky k jednání lidosprávy a jejích 
poradenských orgánů bude vy-
užívána operativnější rubrika 
otázek a odpovědí na webových 
stránkách města Litovel (www.
litovel.eu).

Otevřený dopis Zastupitelstvu města Litovel    

    Stanovisko zastupitelů za SNK-ED 
Vážený pane Váňo, vážení spo-
luobčané,
7. září jsme dostali od redaktor-
ky LN otevřený dopis Ing. Váni 
zastupitelům. 8. září zastupite-
lům vedení města přeposlalo 
dosavadní korespondenci mezi 
Ing. Váňou a vedením města. 
Bohužel tuto korespondenci 
čtenáři LN k dispozici nemají, 
a tak vyslovujeme pouze obecné 
stanovisko. 
Z uvedené korespondence vy-
plývá, že Ing. Váňa po volbách 
nabídl vedení města využití 
svých dlouholetých zkušenos-
tí ve prospěch ostatních a měl 
zájem pracovat v dopravní ko-
misi, případně jiné komisi, kde 

by uplatnil své odborné schop-
nosti a zkušenosti. Z uvedené 
korespondence také plyne, jak 
na jednoduché otázky aktivního 
občana na systém rozhodová-
ní rady města a jmenování do 
komisí odpovídá vedení města 
nekonkrétně. Nedivíme se panu 
Váňovi, že takové odpovědi ho 
neuspokojily a důsledně trval 
na jasných odpovědích, které by 
osvětlily systém fungování rady 
města a radou jmenovaných 
komisí. V tomto vidíme chybu 
vedení města a rady města v ko-
munikaci a tento názor nezastá-
váme sami.
A závěrečná otázka dopisu Ing. 
Váni, zda nová krev v zastupitel-

stvu prosadí dodržování etické-
ho kodexu zastupitele? Na nej-
bližším zasedání zastupitelstva 
navrhneme odvolání radního, 
který tento kodex zjevně poru-
šil, a potom bude zřejmé, kte-
rým zastupitelům je bližší do-
držování morálních pravidel a 
kterým „politikaření“ a udržení 
se v křesle. Je podivné, když rad-
ní, který má z pověření zastupi-
telstva na starosti chod městské 
společnosti, se jako radní stane 
zaměstnancem této společnosti.
Mezi základní pravidla slušnos-
ti, která ctíme, patří i odpovědět 
na dopis.
 Jaroslav Skála a Mgr. Robert 
Najman, zastupitelé za SNK-ED

    Odpověď 
rady města

Vážení čtenáři, 
přijměte i naše vyjádření k celé 
záležitosti. 
Na dotazy a dopisy Ing. Váni 
rada města písemně odpovídala 
a jednala s ním i osobně. Jeho 
opakované dopisy však bohužel 
nepřinášejí nové skutečnosti. 
Pozvání na jednání rady města 
8. října nyní Ing. Váňa odmítl. 
S výše uvedeným stanoviskem 
SNK-ED nesouhlasíme. Je vágní 
a na podstatu otevřeného dopisu 
Ing. Váni vůbec nereaguje. Na-
opak ve své reakci otevírá jiná 
témata, která s tímto případem 
nesouvisí.        Rada města Litovel

NA GULÁŠ S DRAKY NA ČERVENKU
so 3. 10. ve 13 hod., fotbalové hřiště 
Červenka

SK Červenka zve všechny na 1. ročník 

soutěže ve vaření kotlíkového guláše 
nad otevřeným ohněm. Akce je spo-
jena s drakiádou, která začne ve 14 
hodin.
 Návštěvníky čeká i hudební vystoupe-
ní skupiny Noaco, tombola a soutěže 
nebo degustace piv značek Litovel, 
Holba a Zubr či slivovice.

PozvánkaVánoční stromek z vaší zahrady
Máte na svém pozemku vzrost-
lý, pěkný jehličnan a chtěli byste 
ho skácet? Nabídněte ho městu. 
Vybraný strom se stane jedineč-
nou adventní ozdobou litovel-
ského náměstí. 
Po domluvě s vámi si Technic-

ké služby přijedou budoucí vá-
noční stromek na váš pozemek  
i skácet a odvezou ho.
V případě, že vás výzva oslovila, 
kontaktujte ředitele Technic-
kých služeb Karla Zmunda na 
tel. 602 795 038.                        red.
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Vznik italské sýrárny na Moravě 
iniciovala v první polovině 90. let 
Marie Martinů, rodačka z Mohel-
nice, která se provdala do italské 
Modeny. Město leží v oblasti pro-
slulé výrobou sýra Parmigiano Re-
ggiano. Právě takový dlouhozra-
jící sýr se rozhodla paní Martinů 
vyrábět v malé sýrárně ve Třech 
Dvorech. První bochník vznikl roku 

1996. S příchodem zkušených společníků se firma začala rozvíjet. Zásadním krokem bylo spojení s italskou 
rodinnou firmou Brazzale, tradičním výrobcem sýrů a másla, v roce 2000. V roce 2003 byl představen nejvý-
znamnější produkt firmy, sýr parmezánového typu Gran Moravia. Spolu s desítkami dalších svých produktů 
jej společnost nabízí v síti vlastních prodejen, které otvírá posledních šest let. Dnes je Orrero největší sýrárnou  
v České republice, moderním a úspěšným podnikem směřujícím k dalšímu rozvoji.

Obrovský nápis na zdi podni-
ku vystihuje přesně jeho pod-
statu – Gran Moravia. Italský 
název pro dlouhozrající sýry 
se zrnitou strukturou zní gra-
na. Právě takové jsou Grana 
Padamo a Parmigiano Reggia-
no, slavné italské sýry, kterým 
v Čechách říkáme parmezán  
a které svým chráněným ná-
zvem odkazují na region, ze 
kterého pocházejí. Právě tako-
vý je i sýr Gran Moravia, hlavní 
výrobní artikl třídvorské firmy 
Orrero, který stejně jako jeho 
příbuzní nese ve svém jménu 
název oblasti, kde vzniká. 
Orrero je italská sýrárna na 
Moravě, která patří do Skupiny 
Brazzale, italského rodinného 
podniku působícího v mléká-
renském odvětví již od konce 
18. století. Před budovou vlají 
vedle sebe česká a italská vlaj-
ka, lidé v budově se dorozumí-
vají převážně česky a italsky. 
Angličtinu tady uslyšíte málo.

Odstavce pro milovníky čísel
Přibližně patnáct cisteren do-
veze do sýrárny každý den na 
450 tisíc litrů mléka zhruba z 80 
farem v okruhu do 150 km od 
Tří Dvorů. S tímto množstvím  
zpracovaného mléka denně, kte-
ré představuje asi 7 % české pro-
dukce, stojí Orrero na 5. místě 
mezi českými mlékárnami a zá-
roveň je největší sýrárnou v ČR.
Bochníků sýra Gran Moravia, 
který představuje dvě třeti-
ny produkce společnosti, tady 

denně vznikne na 700. Roční 
výroba této speciality dosahu-
je 8 500 tun. Takže je zřejmé, 
že těch 15 000 bochníků sýra 
určených pro český trh, kte-
ré právě zrají ve třídvorském 
skladu, je jen zlomkem celkové 
výroby. (Většina sýrů totiž zraje  
v Itálii, jak se ještě dovíte.)

Sýry... a zase sýry
Podnik, ve kterém na počátku 
vznikalo dvacet bochníků sýra 
denně, dnes sestává z komple-
xu tří sýráren. V jedné se vyrábí 
pouze Gran Moravia, ve druhé 
pařené a lisované sýry, třetí je 
orientována na ruční výrobu 
čerstvých sýrů. Firma také zpra-
covává vedlejší produkty vznik-
lé při výrobě sýra. V máslárně 
připravuje máslo, které se pak 
v obchodech prodává na váhu. 
Syrovátka, která je druhou ved-
lejší surovinou, je zčásti určena 
k přímé konzumaci. Větší část 
se ale v koncentrovaném stavu 
prodává do sušáren na sušení  
a slouží pak jako přísada do po-
travin jiných zpracovatelů.
Třídvorská sýrárna je místem, 
kde se mléko soustřeďuje (jeho 
případná dlouhá pouť do Itálie, 
která není v mléce soběstačná, 
by byla neekonomická i neeko-
logická) a zpracovává na sýry. 
Ty se pak ovšem odvážejí do 
italské základny, kde ve velkých 
skladech zrají devět až šestnáct 
měsíců. Tam jsou také krájeny 
a baleny. Zlomek z nich se vra-
cí k prodeji do České republiky. 

Přes 95 % produkce sýrárny je 
ale určeno pro zahraniční trh, 
sýr Gran Moravia se vyváží do 
54 zemí světa. Objem exportu 
firmy Orrero představuje téměř 
30 % z celkového exportu sýrů 
z ČR.

... a nejen sýry
Dynamický podnik se stále roz-
víjí. Poukazuje na to i rozšiřo-
vání sortimentu, jehož součástí 
je řada „Čerstvé z naší sýrárny“. 
Mezi produkty, které jsou urče-
ny pouze pro domácí trh a při-
cházejí na pulty hned na druhý 
den po výrobě, patří oblíbené 
jogurty, tvaroh, zákys, mozzare-
lla či ricotta. 
V Čechách málo obvyklým kro-
kem, do nějž se Orrero pustilo 
v roce 2007, je vytvoření sítě 
vlastních prodejen La Forma-
ggeria Gran Moravia. Po první, 
která byla otevřena v Olomouci, 
jich bylo vybudováno dalších 
patnáct v různých městech re-
publiky. Jedna z nich sídlí pří-
mo v budově podniku ve Třech 
Dvorech. Vedle svých výrobků 
v nich firma nabízí i speciality  
z italských regionů, jako je šun-
ka prosciutto, víno nebo olivový 
olej. V roce 2013 byla prodejna 
otevřena i v čínské Šanghaji.
Rozvoj firmy, která zaměstnává 
na 300 pracovníků (z toho asi 
sto ve svých prodejnách), však  
v tomto bodě určitě neskončí. Už 
teď vedení přemýšlí o budoucím 
rozšíření podniku na dvojná-
sobnou kapacitu.                        hk

Vodní stopa (Water Footprint)
Gran Moravia je první sýr na světě, 
který má (od roku 2012) vypočíta-
nou svou ekologickou vodní stopu. 
To je celkové množství vody, které 
se podílí na výrobě produktu od 
suroviny po hotový výrobek. 
Pro výrobu 1 kg sýra Gran Mora-
via je využito 2 067 l vody. (Pro 
srovnání: průměrná spotřeba vody 
na výrobu sýra je 5 000 l.) Tak-
to nízkého objemu je dosaženo 
jednak díky tomu, že na Moravě 
není nutné zavlažovat krmivo pro 
dobytek, jednak díky recyklačním 
a rekuperačním technologiím, jež 
jsou využívány v samotné výrobně.

Ekoudržitelný řetězec
V roce 2010 vytvořila společnost 
Ekoudržitelný řetězec Gran Mora-
via. Stanovila podmínky, jež musí 
dodržovat zemědělci, kteří dodáva-
jí mléko na výrobu jejího sýra. Mezi 
nimi je požadavek nejméně 5 hek-
tarů zemědělské půdy na dojnici, 
volné ustájení s individuálními lůž-
ky pro více než 90 % chovného do-
bytka, nitrátové zatížení na hektar 
mnohonásobně nižší, než stanovují 
unijní limity, a absence aflatoxinů 
ve výrobku. 

Multimediální etiketa původu
Na každém obalu sýra Gran Mora-
via je vytištěn QR kód. Po jeho na-
čtení mobilním telefonem (vyba-
veným aplikací pro čtení QR kódů) 
se uživatel ocitne na stránkách 
Multimediální etikety. Tady si může 
prohlédnout všechna místa spo-
jená se vznikem sýra od louky po 
sklad, videa o jeho výrobě aj.

Sýr pro vegetariány
Při výrobě sýrů Gran Moravia není 
používáno syřidlo živočišného pů-
vodu, ale syřidlo rostlinného půvo-
du, díky němuž je sýr vhodný i pro 
vegetariány.

Ekologické aktivity sýrárny

Kysucká 345/15, Litovel  mobil: 777 276 746 
e-mail: info@geodezielitovel.cz  www.geodezielitovel.cz

INZERcE

Pozvánka

Někdy i žít 
je statečným činem.

(Seneca)

NA BOBŘÍKA ODVAHY 
so 31. 10. v 16 hodin, Chudobín

V setmělém lese na děti opět čekají 
strašidla. Vystoupí šašek Viky i šermíř-
ská skupina Rytíři řádu sv. Lucie. Uvi-
díte středověkou mučírnu a na vatře, 
která se zapálí v 17 hodin, si budete 
moct opéct špekáček.



Po několika měsících se opět vracíme  
k rozhovorům s radními města. Jedinou 
ženou mezi nimi je MUDr. Alena Šromo-
vá, která byla na podzim vedle rady města 
zvolena jako první občan Litovle i do Se-
nátu Parlamentu ČR.

Jak se Vám daří skloubit praxi lékařky  
s funkcemi radní a senátorky?
Musí se to dařit. Jde to díky synovi, který mi 
pomáhá v ordinaci. Je to ale na úkor mé ro-
diny a osobního volna. 
V Senátu nebylo volno ani přes prázdniny. 
Protože Senát musí v dané lhůtě zpracovat 
všechno, co přijde z poslanecké sněmovny, 
měli jsme poslední plénum ještě 12.–13. 
srpna. Jen září je pak trochu volnější.

Po podzimních volbách jste se stala prv-
ním litovelským zástupcem v Senátu  
v historii.
To je pravda. Jsem členkou klubu KDU-ČSL 
a nezávislí. Každý senátor navíc musí být 
členem nějakého výboru. U mě je to Výbor 
pro zdravotnictví a sociální politiku. Což 
souvisí s mou profesí, s tím, co je mi blízké.

Co práce ve výboru, potažmo v Senátu, 
obnáší?
Materiál, který přichází z poslanecké sně-
movny, se projednává v jednotlivých výbo-
rech, které mají danou problematiku na sta-
rosti. Tak třeba novelu zákona týkajícího se 
zdravotnictví odborně projedná zdravotní 
výbor. Zástupci výborů, do jejichž kompe-
tence novela spadá, pak přečtou na plénu 
Senátu závěrečnou zprávu a jedná se o tom, 
zda se návrh poslanecké sněmovny schválí, 
nebo bude vrácen s pozměňovacími návrhy. 
Nikdy se ale nedá odhadnout, jak jednání 
dopadne, jestli plénum skončí ten den, nebo 
se bude jednat ještě nazítří.

Stává se ale, že poslanecká sněmovna po-
změňovací návrh Senátu zamítne a novela 
zůstane v nezměněném stavu. Nemáte ně-
kdy pocit marnosti?
Ano, v takových případech si říkám: Mělo to 
cenu? Přesto si myslím, že regulace, kontrola 
ze strany Senátu má smysl. Líbí se mi výrok 
pana Pitharta, který přirovnal Senát ke kýlu 
lodi – brání tomu, aby se loď nevyklonila na 
tu ani na onu stranu. A ono těch pozměňo-
vacích zákonů a připomínek, které sněmov-
na přijme, není zanedbatelné množství.

Leckdo by si mohl myslet, že městu pomůže, 
pokud je jeho občan senátorem. Je to tak?
Je třeba říct, že Senát neschvaluje státní 
rozpočet, čili nerozhoduje o financích. Po-
moct se dá spíš prostřednictvím kontaktů na 
ministerstva... Pokud se ozve senátor, snad 
jeho žádost nedají úplně dospod. Teď máme 
snahu podpořit výměnu oken na kostele sv. 
Filipa a Jakuba na Starém městě. Uvidíme, 
jestli to vyjde.

Jakožto senátorka máte v Litovli svou kan-
celář. Kdy a s čím za Vámi mohou zájemci 
přijít?

Kancelář mám v budově internátu SOŠ na 
Gemerské ulici a jsem v ní každé pondělí 
od 9 do 11 hodin. Na internátu je cedulka 
s telefonním číslem mého asistenta, aby se 
každý, kdo chce přijít, mohl objednat a já 
na něj měla čas. Lidé přicházejí třeba tehdy, 
když se chystá novela zákona a oni k ní mají 
připomínky. Někdo přijde s dotazy, jiný řeší 
odborné záležitosti.

Působíte ovšem i v Radě města Litovel, 
kde máte na starosti oblast sociálních slu-
žeb a zdravotnictví. Proto se teď budeme 
věnovat této problematice. V našem městě 
dlouhodobě chybí dům s pečovatelskou 
službou. Plánuje se jeho vybudování?
V Litovli a okolí je nedostatek bytů nejen 
s pečovatelskou službou, ale tzv. sociálních 
bytů jako takových. Tj. jak bytů pro seniory, 
tak třeba startovacích bytů pro mladé rodiny 
apod. Proto je naší snahou vybudovat právě 
sociální byty, samozřejmě s možností využí-
vat pečovatelskou službu místní Charity.

Hovořilo se i o denním stacionáři, kde by 
mohli trávit den staří lidé. Je jeho vybudo-
vání v Litovli reálné?
O denním stacionáři se momentálně ne-
uvažuje. V době, kdy jsem vstupovala do 
komunální politiky, bylo i mým přáním 
vybudovat „školku“ pro seniory, ovšem  
v době růstu nezaměstnanosti a po změnách 
ve vyplácení příspěvku na péči zájem o tuto 
možnost klesl. Navíc v posledním období 
spíše narůstá potřeba pečovatelské pomoci 
o ležící pacienty v domácím prostředí.

Řeší se otázka bezdomovců, kteří v našem 
městě také nemají zázemí či středisko, 
jako je tomu v sousedních městech?
Výhledově bude nutné se otázkou eventuál-
ního azylového bydlení pro lidi bez domova 
zabývat, teď se ale neřeší. Momentálně by 
bylo potřebnější vybudování nízkoprahové-
ho denního centra, kde by se lidé bez domo-
va mohli v zimě ohřát, měli by možnost se 
umýt a najíst.                                                                   hk

Ze společnosti

Přišli na svět  
25. 7. 2014 Matyáš Baciak z Litovle
22. 4.  Ondřej Kudrnovský z Litovle
25. 5.  Jiří Balcar z chudobína
26. 5.  Zdeněk Ženožička z Litovle
26. 5.  Adéla Koudeláková z Unčovic
27. 5.  Michael Urban z Litovle
  7. 6.  Veronika Janečková z Litovle
  8. 6.  Nikola Šafářová z Litovle
  9. 6.  Vojtěch Langer z Březového
10. 6.  Jakub Samuel z Litovle
13. 6.  David Huličný z Litovle
16. 6.  Filip Habermann z Litovle
18. 6.  Karolína Čeplová z Litovle
19. 6.  Tina Čunderlová z Rozvadovic
19. 6.  Nina Filipová z Litovle
20. 6.  Klaudie Škopová z Litovle

Byli oddáni
12. 9. Klára Zdražilová ze Seničky
  a Pavel Kvapil ze Seničky
19. 9. Klára Spurná z Renot
  a Rostislav Husák z Renot
19. 9. Romana Čepová z Haňovic
  a Jakub Vítek z Litovle
25. 9. Edita Zedníková z Dětřichova
  a Jan Němec z Litovle 

Odešli
31. 8.  Marie Šišmová ze Sobáčova (83 let)
   2. 9.  Danuše Nepustilová z Nasobůrek (85 let)
   2. 9.  Alena Rendová z Litovle (81 let)
   8. 9.  Anna Konečná z Nasobůrek (80 let)
 12. 9.  Oldřich Hut z Litovle (65 let)
Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Litovel a Hrandop.

Inzerce

Koupím cD přehrávač ETA 482, Tesla Mc 902, 911, 
DVD přehrávač Philips 762, 722, 743, 622, DVD 
rekordér Pioneer, Panasonic, BluRay přehrávač Pa-
nasonic DMP-BD10AEG-K, Óčko Hity DVD – 1, 2, 3, 
4, 8, 9, 11, 12.   
Kontakt: 777 262 630, drgon@volny.cz
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Blahopřání

Dne 9. srpna oslavil 80 let velký sportovec pan  
Jaroslav Čamek z Litovle. Hodně štěstí, zdraví  
a spokojenosti mu do dalších let přeje celá rodina. 

S MUDr. Alenou Šromovou nejen o Senátu
MUDr. Alena 
Šromová
 56 let
 Pracuje jako prak-
tická lékařka v 
soukromé 
ordinaci v 
Litovli.
 Do za-
stupitel-
stva byla 
p o p r v é 
zvolena v roce 2002. V roce 2010 byla zvolena 
do rady města a v této funkci působí již druhé 
volební období.
 V prvních volbách kandidovala za Unii svobo-
dy. Po jejím zániku byla kandidátkou za KDU-ČSL. 
V současnosti je členkou této strany.

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

INZERcE



Posledně jsem se dozvěděla leccos o svém pra-
pradědovi Tomáši Coufalovi a jeho rodině. Těším 
se, jak budu hledat starší a starší předky, jen-
že! V matrice narozených, kde je Tomáš uveden 
coby otec mého pradědy Metoděje, nejsou data 
narození rodičů zaznamenána. Data nejsou ani  
v matrice oddaných. Pokud chci najít záznam  
o narození mého prapradědy a tím se dozvědět, kdo 
byli jeho rodiče, musím si přibližné datum naroze-
ní vypočítat podle jeho věku uvedeného v matrice 
oddaných (pokud je správný). Ale kdybych záznam  
o jeho sňatku neznala, musela bych tipovat a pročí-
tat záznamy v rozmezí dvaceti, třiceti let. Co kdyby 
nebyl z malinké Vísky, ale třeba z velké Olomouce? 
To neexistuje jednodušší způsob, jak ho najít, Iv?

Pokud bys, Heli, záznam o sňatku neměla k dis-
pozici, spočítala bys podle narození prvního dí-
těte, kdy se asi mohli narodit jeho rodiče, někdy 
opravdu v rozmezí několika desítek let hlavně co 
se otců týká. A o tom vytváření rodokmenu je.  
O hledání a pátrání...
Matriky mají indexy neboli rejstříky, ve kterých 
vyhledáš jméno, a následně si ověříš, zda je to 
osoba, kterou hledáš. Pokud rejstřík k dispozici 
není, hledáš opravdu v rozmezí několika let lis-
továním v knize, dokud nenajdeš.
V 19. století ti mohou usnadnit práci ještě jiné 
prameny, které se využívají ke genealogickým 
účelům. Například v roce 1857 proběhlo první 
sčítání lidu. Jednotlivé archy sčítacích operátů 
jsou řazeny podle čísel domů daných obcí. Pokud 
se tyto prameny dochovaly v příslušném okres-
ním archivu pro tvoji obec, nemusíš znát přesně 
číslo domu. První sčítání je skoupé na informa-
ce o obyvatelích toho kterého domu, postupně  
v dalších letech – 1869, 1880, 1890, 1900, 1910 
a 1921 – informace přibývají. Dozvíš se zde da-
tum narození (čím starší údaj, tím méně spoleh-
livý, stěžejní je vždy matrika), jména rodinných 
příslušníků bydlících v domě, povolání, kdo byl 
majitel domu apod. V současnosti probíhá digi-
talizace těchto genealogických pramenů ve vět-
šině archivů, takže do budoucna budou přístupné  
v databázi na internetu podobně jako matriky.

Tak jsem začala rovnou operátem z roku 1869. 
Tomáš (narozen 1841!), v té době ještě svobod-
ný, je v něm uveden jako rolník a majitel gruntu. 
Jeho matka Anna (nar. 1814) už byla vdova. Žily  
s nimi Tomášovy mladší sestry Františka a Mariana.  
A zapsán je i mladší bratr Jakub, ačkoli jako vojín 
54. pluku pěchoty v aktivní službě doma nepo-
býval. Zajímavé je, že sčítání podléhal i dobytek. 
Díky tomu vím, že mí předci tehdy chovali tři krávy 
a tři telata, dvě hříbata, čtyři vepře a měli tři úly. 
Operát z roku 1857 je už zase německy. Otec Ignác 
(nar. 1814) tehdy ještě žil a v domě byla i Tomášo-
va o čtyři roky starší sestra Anna.

Helena Kaštilová & Ivana Kubíčková

Rodopis (6)
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Za duchovní hudbou do olomouckých kostelů
Některé koncerty 22. ročníku Podzimního 
festivalu duchovní hudby v Olomouci už 
sice proběhly na konci září, jiné však ještě 
stihnout můžete.
V sobotu 3. října budou v chrámu svatého 
Michala předvedeny nešpory Jana Dismase 
Zelenky Psalmi Vespertini. Posluchačům se 
představí sopranistka Gabriela Eibenová, al-
tistka Daniela Čermáková a tenorista Václav 
Čížek. O basové party se postarají Lisandro 
Abadie, Martin Vacula a Jiří Miroslav Pro-
cházka. O doprovod zase Ensemble Inégal  
s dirigentem Adamem Viktorou. 
Milovníci sborového zpěvu si přijdou na 
své v úterý 6. října v chrámu svatého Mo-
řice. Vystoupí zde chlapecký sbor Zürcher 
Sängerknaben řízený Alphonsem von Aar-

burgem. Curyšské těleso tvoří více než stov-
ka chlapců, které v nižších partech podpo-
ruje mužský sbor tvořený bývalými členy 
Zürcher Sängerknaben. Sbor spolupracuje  
s předními evropskými dirigenty a často se 
podílí na prestižních nahrávkách. 
Závěrečný koncert festivalu bude hostit  
v sobotu 10. října chrám Panny Marie Sněž-
né. Na programu bude Messa di Gloria  
e Credo autora Gaetana Donizettiho. Vy-
stoupí na něm sopranistka Nana Miriani, al-
tistka Jana Sýkorová, tenorista Tomáš Černý 
a basista Martin Gurbaľ. Doprovodí je Čes-
ký filharmonický sbor Brno řízený Janem 
Ocetkem a Filharmonie Hradec Králové 
pod taktovkou Jaromíra M. Krygela. 

J. Kocůrková

Kukátko do minulosti arboreta v Bílé Lhotě
Na stranách 10 a 11 se věnujeme arboretu 
v Bílé Lhotě, které si letos připomíná 50 let 
od svého založení v roce 1965. Tehdy pře-
šel původní zámecký park Quida Riedela, 
zanedbaný za posledních dvacet let, kte-
ré uběhly od smrti majitele a vyvlastnění 
majetku jeho německé rodině, pod správu 
Vlastivědného muzea. To z něj vytvořilo 
krásné místo v podobě, kterou známe dnes. 
Jak ale vypadal původní zámecký park, na 
nějž arboretum navázalo?                             hk

Fotografie vyřezávaného dřevěného altánu, který 
byl umístěn před zámkem, pochází z období kolem 
r. 1910. V letošním září byl starý altán rozebrán  
a vzniká jeho replika.  

 Renesanční portál, který do-
vezl Quido Riedel z měšťanského 
domu v Lošticích, byl původně 
rozebrán na tři části. Takto vypadá 
jeho původní umístění v arboretu. 
Současnou podobu, kdy jsou části 
opět složeny a zabudovány do zdi, 
získal až v 80. letech.

Takto vypadal pohled 
od zámku přes rybník 
na arboretum ve 30. le-
tech. Ze stejného místa  
v něm dnes stromů uvi-
díte podstatně víc.      

Další historické snímky 
najdete na výstavě ve 
vestibulu arboreta. 



Stalo se v Litovli
 22. 10. 1865 se narodil první ředitel litovel-
ské reálky dr. František Nerad. Pocházel z Bys-
třice u Benešova v Čechách. Vystudoval zeměpis  
a dějepis na filosofické fakultě v Praze, získal  
i doktorát z filozofie. V r. 1893 začal učit na zem-
ské reálce v Telči, v září 1896 přešel na nově zalo-
ženou zemskou reálku v Uherském Brodě. Odtud 
byl r. 1901 povolán na litovelskou reálku. Za jeho 
vedení byl ústav vybudován a získal i krásnou 
novou budovu. Přispíval řadou článků do odbor-
né literatury, podnikl několik studijních cest po 
Evropě. Byl spoluza-
kladatelem Krajinské 
muzejní společnosti v 
Litovli. Z Litovle odešel 
po 15 letech, když byl 
jmenován ředitelem 
první české reálky 
v Brně. Zemřel 5. 1. 
1955 v Brně. 
 28. 10. 1905 zemřel litovelský advokát JUDr. 
Alois Janda. Narodil se roku 1845 ve Strako-
nicích v Čechách, ale po roce 1880 přišel do Li-
tovle a stal se hned předním činitelem českého 
národního obrození ve městě. Byl funkcionářem 
Měšťanské besedy i jednou z vůdčích osobností 
všech volebních bojů na konci 19. století. Tehdy 
už byl zdatným konkurentem a rivalem advokáta 
Panovského, právovárečným měšťanem a maji-
telem domu č. 793 (vedle lékárny) na náměstí. 
Rivalita obou advokátů šla tak daleko, že si Pa-
novský ještě v poslední vůli vyžádal, aby Janda 
nebyl připuštěn na jeho pohřeb. Po vítězných 
volbách roku 1900 se Janda ucházel o staros-
tenské místo, a když neuspěl, stáhl se uraženě  
z veřejného života. Zůstal ještě členem obecního 
výboru, brzy se však odstěhoval do Prahy, kde 
zemřel a podle výslovného přání nesměl být po-
chován v Litovli.
 21. 10. 1995 uspořádala Tělovýchovná jed-
nota Vodní sporty první ročník štafetového triat-
lonu pod názvem BobrCup 95. Z celé republiky 
se sjelo na čtyřicet tříčlenných hlídek, které se 
utkaly na trati vedoucí krajinou Litovelského 
Pomoraví v  běhu (9 km), jízdě na kole (24 km)  
a na lodích (9 km). Kromě vážných závodníků 
byla na trati i řada recesistů, u nichž převážil zá-
jem o dobrou zábavu.
 3. 10. 2005 bylo dokončeno osm domů v ulici 
Severní. Stavba byla zahájena roku 1999 a první 
dům předán do užívání r. 2001. Druhý následoval 
r. 2002 a pak již každoročně dva domy. V říjnu 
2005 byly předány veřejnosti poslední dva domy. 
celkem zde vzniklo 87 bytů. K tomu byly posta-
veny garáže a současně s poslední kolaudací pře-
dáno do užívání i nové dětské hřiště. 
24. 10. téhož roku byly slavnostně otevřeny po 
generální opravě silnice Nábřežní a Frištenského, 
poničené při loňském tornádu. Do konce roku byl 
vybudován i kruhový objezd na staré silnici za 
Nasobůrkami.                                               Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
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Letní vedra jsme pře-
žili a jen ve stínu jsme 
rozhodně svůj čas ne-
trávili. Na konci srpna  
a začátku září jsme vy-
jížděli do přírody na 
kole. Dne 20. srpna 
jsme sice pro nezpůso-
bilý terén museli změnit 
trasu do směru Nové 
Zámky – Úsov – Mla-
deč – Sobáčov, ale i přes 
malé bloudění se všech 
15 účastníků šťastně 
sešlo u sobáčovského  
rybníka při občerstvo-
vání. Také výlet Litovel-
ským Pomoravím 10. září měl mezipřistání 
na lovecké chatě Štrougalce a trasu kolem  
30 kilometrů úspěšně ukončilo v Litovli jeho 
17 účastníků. Pěší turistiku a cyklovýlety 
má jako garant na starosti Mirek Fendrych, 
a tak mu za bezproblémové průběhy těchto 
akcí vyslovujeme pochvalu před spadeným 
řetázkem.
Na začátku září jsme měli první akci „pod 
střechou“, a to již ve  zcela naší klubovně 
Penzionu, tedy bývalé jídelně DPS. Město 
ji dovybavilo nejen počítačem a televizo-
rem, ale také dvacítkou nových židlí, takže 
se sem snad již bez potíží při našich akcích 
vejdeme!? Díky!  Paní Eva Vaňková, mana-
žerka Mikroregionu Litovelsko, nás na svém 
již třetím vystoupení pro seniory seznámi-
la s osudy radniční věže – nejen s historií, 
ale i současným stavem po rekonstrukci. 
Vše dokumentovala nejen promítáním, ale 
poté i komentovaným výkladem při cestě na 
ochoz věže pro 19 odvážnějších z 29 účast-
níků této besedy.  Výhled sice nebyl úplně 
ideální, ale akce byla výborná!
Náš seniorklub dostal šanci se veřejně před-
stavit, když byl pozván k prezentaci v Babím 
létě na Šantovce ve středu 16. září v Olo-
mouci. Magazín Moravský senior a Krajská 
rada seniorů nás přibrala do programu, kde 
se představila Charita Šternberk s klubem 
Želva, CK Bohemians Fantasy, předsedkyně 
KRS paní Hesová, Baletní studio pro děti 
při Moravském divadle Olomouc a také Se-
niorklub Litovel. Předseda vystoupil s pre-
zentací naší již osmileté činnosti, účastníci 
mohli zhlédnout CD z našich zájezdových 
akcí (práce Mirka Pinkavy byla vysoce hod-
nocena nejen profesionály!) a k nahlédnutí 
jsme předložili i dvě naše kroniky (tady díky 
kronikářce Mile Faltusové!). V dotazech  
a v diskusi bylo cítit uznání nad naší pest-
rou paletou realizovaných akcí a my z toho 
měli docela dobrý pocit užitečnosti a pro-
spěšnosti naší snahy po aktivním životě lidí  
v našem věku.
Senioři v říši divů? Ne, to je jen konstato-
vání zážitku z naší návštěvy u pana Vitoula 
ve čtvrtek 17. září. Původně jsme chtěli na 
vápenku přijet netradičně vláčkem, ale ČD 
pochopení nemělo, a tak se plný autobus 
vydal na dohodnutou exkurzi. Dověděli 
jsme se hodně o osudech nejen firmy a její-

ho ředitele a majitele Ing. Ladislava Vitoula, 
ale i těžebního lomu, kde jsme byli svědky 
clonového odstřelu. Když jsme se společně 
vyfotografovali, prošli provozem a občer-
stvili se, čekala nás zajímavá soutěž, která 
měla nakonec jen spokojené vítěze. Oběd 
byl nadstandardní, mnozí s ním zápasili, 
ale i zákusky a kávu nakonec zvládli. Sou-
těž v hodu obrouček na cíl pro silné fandění 
účastníků za neregulérní nakonec být pro-
hlášenou nemusela. Všichni se bavili a byla 
to jakási tečka za primově stráveným dnem 
se sympatickým hostitelem, kterého zveme 
na oplátku na naši akci 2. 12. v MK.
Říjen je plný akcí: ve čtvrtek 8. 10. nás čeká 
beseda o Mexiku (od 16 hodin v Malém sále 
Záložny); 15. 10. beseda o USA (od 16 ho-
din v klubovně Penzionu); opět ve čtvrtek 
22. 10. exkurze do podniku SEV Litovel. Se-
jdeme se již ve 13 hodin na ulici Palackého. 
Počet účastníků je omezen, přihlaste se!  
K Mezinárodnímu dni seniorů (1. 10.) do-
stáváme opět dárek od města, a to divadel-
ní představení. Tentokrát jde o inscenaci 
připravenou Divadelním odborem Sokola 
Litovel Švejku! v pátek 23. října od 19 ho-
din v sále sokolovny. Termín musel být kvůli 
jistým objektivním příčinám změněn, ale 
nakonec máme představení pouze pro sebe,  
a to samozřejmě zdarma (jde přece o dá-
rek!). Zveme seniory z Litovle i z místních 
částí bez ohledu na členství v klubu. Přijďte, 
těšíme se na vás!                                                    jh

 

kompletní servis autoskel 
čištění interiérů, renovace laků  

leštění světlometů 
 

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

INZERcE

Návštěva vápenky Vitoul 17. září.



Litovelské ulice

LUŽNÍ
Ulice byla pojmenována podle lesů typických 
pro chráněnou krajinnou oblast Litovelské Po-
moraví. Ta byla vyhlášena v roce 1990 s ohle-
dem na ochranu přirozeně meandrujícího toku 
řeky Moravy. Lužní typ lesů cHKO se vyskytuje 
podél neregulovaného horního toku řeky Mora-
vy a vyznačuje se vysokou hladinou podzemní 
vody, mokřadními loukami s tůněmi a záplavo-
vým cyklem.

Ulice Lužní se nachází ve východní vilové čtvrti. 
Vybočuje z ulice Šmakalovy, částečně kopíruje 
hlavní tok řeky Moravy a končí v tzv. Prostřed-
ním lese. V minulosti spadala oblast dnešní uli-
ce do trati U Boudy. Svůj název dostala ulice až 
v roce 1958, v době výstavby v těchto místech, 
a to podle jména českého komunistického novi-
náře Julia Fučíka popraveného nacisty. I když je 
J. Fučík považován za oběť nacismu, pro mnoho 
lidí to byl pořád komunista, a proto jeho jméno 
v názvu ulice nebylo po roce 1989 žádoucí. Ke 
změně na Lužní došlo v říjnu roku 1990, když 
bylo ve stejném měsíci vyhlášeno právě Litovel-
ské Pomoraví jako cHKO.

Proměny názvu: součást trati U Boudy  Julia 
Fučíka (1958)  Lužní (1990)

MLÝNSKÁ
Název ulice vypovídá o tom, že v jejích mís-
tech stával mlýn. Byl to mlýn městský, který se 
nacházel ve slepé části dnešní ulice. Průchod 
hradbami v těchto místech byl umožněn skrz 
věž zvanou Mühlturm – Mlýnská věž s brankou 
pouze pro pěší.

Ulice Mlýnská je slepá ulička kopírující pravý 
břeh ramene Moravy Nečízu, které dále protéká 
pod ulicí Komenského a pod radnicí. Ulička se 
nachází v historickém jádru města, tudíž o ní 
najdeme zmínky i ve starších pramenech pod 
různými názvy. V roce 1834 se již užíval název 
Mlýnská – Mühlgasse, který však v té době 
zahrnoval i část dnešní ulice Komenského, od 
Nečízu po křižovatku s dnešní ulicí Havlíčkovou. 
Od roku 1893 se rozsah ulice omezil pouze na 
odbočku z ulice Komenského tak, jak ji známe 
dnes. Místní název se bez přestávky užívá do-
dnes.

Proměny názvu: Gessel bei der Stadtmühl – 
ulička u městského mlýna; Löwengrube – Lví 
jáma (16. století)  Mühlgasse – dnešní Mlýn-
ská + část dnešní Komenského až k ulici Havlíč-
kově (1834)  Mühlgasse – pouze odbočka  
z ulice Komenského (1893)  Mlýnská (1900) 
 Mühlgasse (1940)  Mlýnská (1945)

Ivana Kubíčková

Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Jsou světla, která nevidíme / Anthony Doerr
první čtení pro začínající čtenáře
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Pro dospělé
Druhá světová válka poskytla díky nesčet-
ným hrůzám a válečným útrapám lidí inspi-
raci mnoha umělcům a stále ji poskytuje ve 
skutečných či smyšlených příbězích. Ame-
rický spisovatel Anthony Doerr na svém za-
tím nejlepším díle Jsou světla, která nevidí-
me (All the Light We Cannot See), pracoval 
deset let. Po vydání v květnu 2014 vzbudila 
kniha velkou pozornost jak ze strany kriti-
ků, tak čtenářů. Záhy se stala bestsellerem 
a v roce 2015 získala prestižní Pulitzerovu 
cenu. 
Marie-Laure prožívá s milujícím otcem spo-
kojené dětství v Paříži. Život ji však postaví 
před první těžkou zkoušku, když v raném 
věku oslepne. Tehdy ještě netuší, že má před 
sebou další, mnohem obtížnější zkoušky. 
Němci obsazují Paříž a Marie s otcem jsou 
nuceni uprchnout, musejí opustit své dosa-
vadní jistoty a vydat se za nejasnou vidinou 
bezpečného útočiště. Je ale možné najít ta-
kové místo v rozbouřené Evropě? Zvláště 
když s sebou Mariin otec nese nebezpečné 
tajemství? 
V německé hornické kolonii vyrůstá siro-
tek Werner, toužící po jiném osudu, než 

jaký mu byl předurčen. Chce přijít na kloub 
všem záhadám, které jej obklopují, fascinuje 
jej věda, technika. Jeho přirozený talent a sa-
mozřejmost, s níž je schopen opravit každé 
rádio, nezůstanou nepovšimnuty. Zajistí mu 
místo na elitní vojenské akademii pro Hit-
lerjugend – stane se z něj specialista na od-
halování odbojových aktivit. Werner, který 
si je stále více vědom nelidských důsledků 
své inteligence, se nakonec při pátrání po 
odbojářích dostává i do Saint–Malo. Blíží se 
chvíle osudového setkání...

Pro děti
Nedávno skončily prázdniny a děti se vrá-
tily do škol. Mezi nimi řada prvňáčků, kteří 
se teprve učí číst, a také druháků, kteří toto 
umění potřebují po prázdninách procvičit. 
Pro začínající čtenáře vychází řada titulů  
s velkými typy písma, usnadňujícího četbu. 
Texty jsou krátké s jednoduchými větami. 
Knihy vycházejí v různých edičních řadách 
například s názvy První čtení, Už umím číst, 
Čtení pro prvňáčky. Autorkami takového 
čtení jsou Zuzana Pospíšilová, zkušená dět-
ská psycholožka, nebo Lenka Rožnovská, 
Daniela Krolupperová a další.                         lf

Vyšla fotografická publikace o Litovli

Křest knihy
Litovel – Hanácké Benátky proběhne

v úterý 6. října v 18 hodin 
v litovelské knihovně.

Pozvánky
NA BESEDU O ÍRÁNU DO KNIHOVNY
st 7. 10. v 17 hodin, městská knihovna

Městská knihovna pořádá v rámci Týdne knihoven 
besedu o Íránu. Neobvyklý pohled do zákulisí šíit-
ských rituálů a na všední život 70milionové země 
nabízí Jiří Sladký, autor dvou knih o současném Írá-
nu. Vstup na besedu je zdarma.

V září vyšla po delším čase opět fotografická 
publikace zachycující zajímavá místa Litovle 
a jejích místních částí.

Autoři knihy Litovel – Hanácké Benátky 
Petr Komárek a Petr Linduška v ní zcela 
současné fotografie doplnili místy i o histo-
rické pohlednice a snímky umožňující srov-
nání. Fotografie, doplněné o krátké popisné 
texty, jsou rozděleny do tematických kapitol. 
Vedle historického jádra města se autoři vě-
nují také domovním znamením a pamětním 
deskám, sakrálním památkám, mostům  
a rybníkům, školám, průmyslu, sportu  
a kultuře a jednotlivě, i když v podstatně 
menší míře, i všem místním částem.         red.

NA HŘBITOV S MUZEJNÍ SPOLEČNOSTÍ
so 17. 10. ve 14 hodin, městský hřbitov v Chořelicích

Muzejní společnost Litovelska pořádá již tradiční vy-
cházku po místech posledního odpočinku osobností 
Litovelska. Paní Marie Hrubá seznámí návštěvníky 
hřbitova s osudy Litovelanů, kteří odpočívají v části 
hřbitova, jíž při předchozích vycházkách dosud ne-
byla věnována pozornost. 
Vzpomínky a připomínky účastníků vycházky jsou 
vítány. 



V 80. letech sem zavítalo přes 
třicet tisíc návštěvníků ročně, 
dnes je jich třetina. Změnil se 
způsob života, změnil se zájem 
veřejnosti...
Jenže – mění se i arboretum. 
Před padesáti lety to byl zpust-
lý park, nad kterým by jeho 
tvůrce Quido Riedel (mimo-
chodem také tvůrce současné-
ho arboreta v Novém Dvoře 
u Opavy) zaplakal. Dnes je to 
reprezentativní přehlídka peč-
livě udržovaných druhů a kul-
tivarů dřevin z Asie i Severní 
Ameriky, Libanonu i Sibiře, 
kterých tu najdete na tři sta. 
Ale vidět se tu dá i leccos navíc.

Drobnosti ukryté i zjevné
O necelé tři hektary pozemku, 
na kterých se park rozkládá, 
pečují tři zahradníci a vedoucí 
arboreta Jaroslav Erlec. Právě  
s ním stojíme u rybníčku, který 
získal svou současnou podobu  
s dřevěnými lávkami teprve 
před šesti lety. „Rybník byl re-
vitalizovaný v roce 2009. Tehdy 
se tady vytvořily záhony trvalek, 
které se postupně vysazují až do 
současnosti. Už je jich téměř dvě 
stě druhů, je to taková další malá 
sbírka,“ říká.
Kdo promešká krásu kvetoucích 
záhonů v létě, má šanci nechat 
se okouzlit rybníkem v době 
adventu. V čase, kdy v Bílé Lho-
tě probíhá adventní jarmark, 
je temné arboretum nasvíceno 
elektřinou i svíčkami a na zábra-
dlí můstků planou pochodně.
A když už jsme hned zkraje 
odbočili od záměru tohoto od-
stavce, poukažme na řádku akcí, 
které se v arboretu konají už od  
70. let. Koncerty známých osob-
ností, divadlo pro děti nebo 
tradiční velikonoční pletení 
pomlázek. A nemůžeme nezmí-
nit čím dál oblíbenější svatební 
obřady pod širým nebem, v Jíz-

dárně arboreta. (Mimochodem, 
portál, jímž se do areálu vstu-
puje, přivezl kdysi Quido Riedel  
z Loštic, kde byl součástí měš-
ťanského domu.)
Ale arboretum stojí za návštěvu 
nejen v době konání akcí.
I bez průvodce si můžete pro-
hlédnout voliéru s holoubky ne-
daleko můstku nebo nový altán 
v severní části parku, který je 
replikou stavbičky zničené v 60. 
letech. To původní, vyřezávaný 
Riedelův altánek blízko vchodu 
do zámku ještě stojí. Ovšem...
„Byl už v hodně špatném stavu, 
takže stolárna Vlastivědného 
muzea (správce arboreta, pozn. 
red.) teď vyrábí repliku, kte-
rá bude postavena na stejném 
místě,“ vypráví Jaroslav Erlec  
a ukazuje k budově bývalého ze-
mědělského družstva v blízkosti 
zámku. „Původně patřila Quidu 
Riedelovi, pak v ní byl vepřín. 
Teď budovu předěláváme na 
zemědělské muzeum. Chceme 
u něj vybudovat i malé dětské  
hřiště. Rodiče s dětmi jsou čas-
tými návštěvníky arboreta, ale 
moc velké vyžití pro ně nemáme.  
V parku už na to není místo.“

Konečně stromy
Místo je to klíčové slovo, kte-
ré nás konečně přenáší do říše 
rostlin. Jsme přece v arboretu! 
(Dovolte ještě vsuvku: arbor je 
latinsky strom. A záhada slova 
je rozklíčována.)
„Arboretum Bílá Lhota je ná-
rodní přírodní památka, proto 
musíme vykácené stromy, ze-
jména ty exotické, nahradit stej-
ným druhem. Veškeré kácení  
a sázení povoluje Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR. 
Potíž je v tom, že nové stromy 
není moc kam vysazovat, už tu 
není místo,“ poukazuje vedoucí 
arboreta na neobvyklou potíž. 
Pokud není možné získat sazeni-
ci ze školky, rozmnoží si dřevinu 
v arboretu sami. Návštěvníci si 
možná všimli pěstební zahrady 
se skleníky za plotem parku.

Čeho si všimnout
Samozřejmě se nemůžu nezeptat 
na nejvzácnější dřevinu v parku. 
„Je jich víc než jedna,“ zdůraz-
ňuje Jaroslav Erlec a ukazuje na 
sekvoji vždyzelenou, původem  
z Kalifornie. „U nás hodně na-
mrzá, i když se ji snažíme chrá-
nit, ale vždycky znovu obrazí. 
Její vitalita je dána i tím, že v 
domovské Severní Americe ně-
kolikrát v průběhu života ohoří 
a je potřeba, aby zregenerovala.“ 
Hned vedle stojí dub libanonský. 
Zajímavostí je, že Bílá Lhota je 
údajně jeho nejsevernějším sta-
novištěm. Pražené žaludy se prý 
dají použít jako náhražka kávy. 
Z těch tří, které jsme viděli na 
stromě v Bílé Lhotě, by ale moc 
nápoje nebylo.
Nenápadnou borovici klečo-
vou limbu na rozcestí snadno 
přehlédnete, i ona ale spolu  
s topolem fialkovým nebo topo-
lem chlupatým tvoří bohatství 
této zahrady. A nemusí být ani 
vysazena významnou osobností, 
které zde čas od času přidají zá-
znam do tzv. zelené kroniky.
Návštěva arboreta je zážitek. 
Obzvlášť máte-li štěstí procházet 
jím se zasvěceným průvodcem, 
jakým je třeba pan Stanislav He-
kele, jeho živoucí kronika, který 
zde pracuje už od roku 1966. 
Možná vám prozradí i to, jaký 
list je ve znaku arboreta. Pokud 
ho nechcete raději najít sami.  hk

10 / TÉMA MĚSÍCE

Milí čtenáři, samozřejmě je možné 
vyfotit zelený strom na zeleném 
pozadí, převést ho do černobílé 
podoby a dát do novin. Váš zážitek 
z takového obrázku by ale byl ne-
valný. Proto vám vřele doporučuji 
– vydejte se do arboreta, hledejte 
stromy, o kterých píšeme, a podí-
vejte se na ně přímo. Říjen je v ar-
boretu krásnější než léto. Barevné 
kouzlo měnícího se listí stojí za to.
Otevřeno je v sobotu a neděli mezi 
9. a 17. hodinou.

Až do konce října probíhá ve ves-
tibulu arboreta výstava nazvaná 
50 let arboreta. Mimo jiné si na 
ní prohlédnete i řadu dobových 
fotografií nebo skleněné řezby 
sklářky Ludviky Smrčkové zobra-
zující stromy z arboreta.

Arboretum Bílá Lhota slaví padesát let své novodobé existence

Čtyřsetleté duby u Jízdárny jsou nejstarší 
stromy v arboretu. Z dubu v popředí, kte-
rý musel být skácen, vzniklo broukoviště, 
domov hmyzu vázaného na odumřelé 
dřevo.

V parku se setkáte i s dřevěnými plastikami řezbáře Jana Bábka, které vznikají ze stromů 
pocházejících z arboreta. Prozatím jsou tři. Ta nejmladší (na snímku), dosud nedokon-
čená, představuje herbář vyrytý do kmene lípy. Prozatím zachycuje listy liliovníku, ka-
talpy, topolu chlupatého a slavného jinanu dvoulaločného, který v parku také najdete. 
Za pozornost stojí i o něco dále umístěná plastika z kmene magnolie přišpičatělé, do 
nějž řezbář vyryl plán arboreta. Vedle toho provedl do kmene zásek a k odpovídajícím 
letokruhům připsal významné letopočty české historie od roku 1935, kdy byl strom za-
sazen, do roku 2006, kdy byl skácen. 

„Nikdy nepromarněte příležitost něco nového se naučit,“ říkával tatínek spi-
sovatele Marcela Pagnola, mimochodem učitel. Naučila jsem se nové, krásně 
poetické slovo. Čarovějník.
Je to neobvyklý shluk větviček, které se hustotou i délkou liší od zbytku stro-
mu, z jehož větve v jednom místě vyrůstají, obvykle vlivem genetické mutace 
nebo cizopasníků. Z laického hlediska je to malý stromeček vyrůstající z větve 
vzrostlého stromu. Je poměrně vzácný. Dá se pěstovat i množit a ani po zasa-
zení do země nikdy nevyroste. Bývala mu přičítána magická moc.
Před několika lety si jeden pěstitel odvezl rouby čarovějníku z dnes už skáce-
né borovice černé v Bílé Lhotě. A tak kdo ví, zda se někde v republice nena-
chází kultivar, který nese jméno arboreta.
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Pestrá paleta podzimní přírody 
promítnutá zejména do korun 
stromů a příjemně teplé počasí 
zvou ještě k výletům. K častým 
cílům návštěvníků v CHKO Li-
tovelské Pomoraví patří vrch 
Třesín vypínající se nad obcí 
Mladeč. Možná je důvodem 
jeho obliby skutečnost, že zde 
vedle brouzdání krásným bu-
kovým lesem můžete pronik-
nout i pod povrch věci. 

Třesín a jeho jeskyně
Celý vrch je tvořen vápencem 
a od dávných dob až dosud 
prochází procesem krasovění. 
Podzemní i povrchové vody, 
povětrnostní vlivy a v minu-
losti i zemětřesení narušovaly 
horninu, čímž došlo k vytváření 
větších i menších dutin. Někte-
ré prostory zůstaly volné, jiné 
byly zaneseny štěrkem a hlínou. 
Jedny po čase odhalila sama 
příroda a druhé objevili lidé při 
těžbě kamene nebo později při 
cíleném hledání dalších jeskyní. 
Celkem je na Třesíně známo šest 
jeskyní. Některé sotva odpoví-
dají definici jeskyně žertem uží-
vané mezi speleology: „Jeskyně 
je díra do země, do níž se vejde 
jeskyňář“. Ale dva podzemní 
prostory přístupné veřejnosti 
stojí za navštívení. 

Prvním jsou Mladečské jesky-
ně proslulé významnými pale-
ontologickými (věda o vývoji 
života na Zemi) a archeologic-
kými (věda o minulých lidských 
společnostech) nálezy, a to více 
ve světě než na Moravě a v Če-
chách. Druhou je jeskyně Pod-
kova. Což vlastně byly původně 
dvě nesouvisející chodby, kte-
ré odváděly vody z nitra hory.  
V rámci romantizujících úprav 
zdejší krajiny v 19. století ne-
chali Lichtenštejnové jeskyně 
propojit, čímž vznikl útvar v pů-
dorysu připomínající podkovu. 
A pojmenování tohoto menší-
ho jeskynního systému bylo na 
světě.

Zimoviště netopýrů
Jeskyně jsou atraktivní nejen 
pro lidi, ale také pro jejich ná-
vštěvníky a obyvatele z říše zví-
řat. Nejnápadnějšími z nich jsou 
vrápenci a netopýři, kterým 
slouží Mladečské jeskyně i Pod-
kova jako významné zimoviště. 
Tato skutečnost je také hlavním 
důvodem, proč Správa CHKO 
Litovelské Pomoraví od listo-
padu do března následujícího 
roku každoročně Podkovu uza-
vírá pro lidské návštěvníky. Ve 
stejnou dobu omezuje provoz  
i Správa Mladečských jeskyní.
Takřka 25 let jsou netopýři  
a vrápenci na Třesíně a v jeho 
podzemí předmětem výzkumu. 
Za čtvrt století zde bylo zazna-
menáno 17 z 27 dosud zjiště-
ných druhů v České republice.  
A to včetně druhů obývajících 
téměř výhradně stromové du-
tiny, jako je netopýr parkový  
a netopýr stromový. Zatímco 
rozsáhlejší (asi 1 250 m) a tep-
lejší (8–9 °C) systém Mladeč-
ských jeskyní si oblíbili zejména 
vrápenci malí a netopýři brvití, 
v menší (162 m, z toho hlavní 
chodba asi 120 m) a chladnější 
(2–6 °C) Podkově jsou nejpo-
četnější zimě odolnější netopý-

ři černí, ale také netopýři velcí  
a netopýři vodní. 

Respektujte jejich soukromí 
Pokud někdo navštívil Podko-
vu v průběhu září, může na-
mítnout, že tam také viděl vět-
ší množství vrápenců typicky 
zabalených jako hruštičky do 
blanitých křídel. Ale ti zde se-
trvávají ze zcela jiného důvodu, 
než je spánek. Podkova je pro ně 
jedním z přechodných úkrytů, 
kde se po rozpadu mateřských 
kolonií potkávají samičky se 
samci za účelem založení no-
vého pokolení. I v tomto ob-
dobí si zaslouží, aby případní 
návštěvníci respektovali jejich 
soukromí. Zvláště v zimě platí, 
že mnohem víc netopýrovi vadí, 
když se na něho zblízka dýchá 
(tím se začne ohřívat a probou-
zet), zatímco krátké posvícení  
a pohled z odstupu mu vadí jen 
minimálně. 
Obvykle v průběhu listopadu se 
potom vrápenci přesouvají do 
sousedních Mladečských jes-
kyní, kde se zavěsí k zimnímu 
spánku. V Podkově se naopak  
nasoukají do štěrbin a ulehnou 
chladnomilnější druhy.
A na závěr prosba k laskavé-
mu čtenáři. Pokud se potkáte  
s netopýry nebo vrápenci  
v jeskyních na Třesíně nebo úpl-
ně jinde, dobře a rychle si tato 
úžasná stvoření prohlédněte, ale 
zbytečně je nerušte. Zejména  
v zimě a předjaří můžete ohrozit 
jejich život. Krajně nevhodné je 
také rozdělávat ohně v jeskyních 
a štolách nebo v jejich ústí, pro-
tože dým stoupající podél stro-
pu podzemní prostory probudí 
i netopýry, které jste předtím 
uvnitř neviděli.

        Jiří Šafář, Správa CHKO 
Litovelské Pomoraví

Usínání pod Třesínem
aneb Nerušte netopýry při zimním spánku

Vrápenec malý přichycený na krápníku.

Netopýr černý ve štole.

Vrápenec malý v údolí Špraňku.

Z historie arboreta
 Z poloviny 15. století pocházejí 
první zmínky o tvrzi v Bílé Lhotě 
(za staletí prodělala několik pře-
staveb i změn majitelů) i o ovoc-
né a zeleninové zahradě, která  
k ní patřila.
 Na přelomu 16. a 17. století 
vznikl v místě dnešní Jízdárny 
dubový hájek. Čtyři sta let staré 
stromy najdete v této nejstarší 
části arboreta dosud.
 Kolem roku 1700 založil ma-
jitel zámku rytíř Harrachovský 
zámecký park. Některé dřeviny  
z něj dodnes v arboretu rostou.
 Jan Vojtěch Speil z Ostheimu, 
jehož rodina zámek vlastnila  
v letech 1792–1840, vybudo-
val v jeho okolí park v anglic-
kém stylu. Dcera Jana Alberta  
z Ostheimu se provdala za kapel-
níka vídeňské opery a hudebního 
skladatele conradina Kreutzera. 
Traduje se, že když pobýval v Bílé 
Lhotě, dal si vynést pianino pod 
duby v Jízdárně a komponoval 
zde. V Bílé Lhotě vznikla mj. jeho 
opera Noc v Granadě.
 V roce 1870 koupil zámek Jan 
Riedel. Park byl přebudován na 
francouzsko-anglický, objevily se 
v něm letničkové záhony doplně-
né palmami v nádobách.
 O rozkvět parku se nejvíce za-
sloužil jeho vnuk Quido Riedel 
(1878–1946). Mezi lety 1926 a 
1946 zde tento zapálený dendro-
log vybudoval druhově cennou 
sbírku okrasných a exotických 
dřevin, které rozdělil do různých 
částí parku podle jejich nároku 
na živiny, půdu a klima. Jeho 
rozdělení je dodržováno dodnes.
 Po 2. světové válce byl zámek 
i další majetek rodině pro její 
německou národnost zabaven a 
Riedlovi byli odsunuti. Dalších 20 
let nebyl park udržovaný a pustl.
 V roce 1965 převzalo park do 
správy Vlastivědné muzeum  
v Olomouci a začala jeho obnova. 
 V roce 1966 nastoupil jako ve-
doucí arboreta Stanislav Hekele, 
který ho vedl až do roku 2003. 
Zásadním způsobem se zaslou-
žil o obnovu a dnešní podobu 
areálu.
 V roce 1968 bylo arboretum 
zpřístupněno veřejnosti.
 Na počátku 21. století bylo 
arboretum vyhlášeno národní 
přírodní památkou.
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 Předprodej: Turistické informační centrum při MK, 
nám. Př. Otakara 762, Litovel, 
tel.: 585 150 499  nebo 775 339 098, e-mail: nepustilova@mklitovel.cz
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1. 9.–24. 11., prostory TIC při MK Litovel, PO–PÁ 8–17, SO 9–12 a 12.30–15 
hod., vstupné dobrovolné
HVĚZDY STŘÍBRNÉHO PLÁTNA  výstava fotografií a zajímavostí ze světa 
slavných osobností, herecká šatna, dobová móda, kino – plakáty (Baarová, 
Beneš, Burian, Gollová, Haas, Kabátová, Mandlová, Marvan, Nový, Pešek, 
Plachta, Vítová)

čt 1. 10., Mladečské jeskyně u Litovle, 18 hod., vstupné v předprodeji 200 Kč, na 
místě 250 Kč
FRAGILE – koncert v Mladečských jeskyních  Jedinečný koncert sloven-
ské vokální skupiny Fragile v krásném prostředí Mladečských jeskyní. Vokální 
skupinu Fragile tvoří osobnosti známé z televizních obrazovek a divadel. 
Odjezd autobusu z nám. Př. Otakara v Litovli je v 17.15 hod. (zastávky: Palac-
kého, Nasobůrky, Sobáčov – STOP), jízdenka je v ceně vstupného.

út 6. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: od 250 Kč, na místě  
+ 50 Kč
PŘÍBĚH JEDNOHO HRADU – divadelní komedie  Z technických důvodů 
uvede Sophia Art tuto novou divadelní hru namísto původně ohlášené ko-
medie Mafie a city. V režii Ivana Vyskočila uvidíte Ernesto Čekana, Antonína 
Duchoslava, Veroniku Arichtevu (roz. Novou) aj. 

7.–31. 10., Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17, PÁ 8–13,  
SO 10–13 hod., vstupné dobrovolné
JOHANKA FRANCESCO – LETOKRUHY  výstava fotografií; vernisáž se koná 
ve středu 7. 10. v 17 hod.       

út 13. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: 200/250 Kč, na místě 
250/300 Kč
DALIBOR JANDA a PROTOTYP  Koncert české popové legendy. Uslyšíte 
jeho nejznámější hity jako Hurikán, Kde jsi?, Padá hvězda, Vchází bez vyzvá-
ní, Hráli jsme kličkovanou, Žít jako kaskadér, Oheň, voda, vítr. Vystoupí i jeho 
dcera Jiřina Anna Jandová.

út 20. 10., Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné 80 Kč
SEDLÁČKOVO KVARTETO  Mladé kvarteto vzniklo v roce 2006 v Praze. 
Všichni členové mají vynikající zkušenosti jak se sólovou, tak s komorní hrou  
a spolupracují s předními českými i zahraničními pedagogy. Vystupují na 
mnoha významných akcích. Koncert v rámci sezóny KPH.

út 27. 10., kaple sv. Jiří v Litovli, 18 hod., vstupné dobrovolné
PODZIMNÍ KONCERT V KAPLI SV. JIŘÍ  koncert žáků ZUŠ Litovel k výročí 
republiky a udělování ocenění Osobnost Litovle

so 31. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 16 hod., vstupné v předprodeji 50 Kč (děti), 
70 Kč (dospělí), na místě +50 Kč, děti do 3 let zdarma
PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA  Pohádkový muzikál pro celou rodinu podle 
stejnojmenné pohádky Princové jsou na draka, ve kterém uslyšíte nejznámější 
písničky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.

KURZ SEBEOBRANY PRO ŽENY 
(od 5. října každé pondělí od 18 hod., Koncertní sál MK)

PŘIPRAVUJEME
  3. 11. NÁVŠTĚVY U PANA GREENA (divadelní představení)
  7. 11. MIcHAL HRŮZA A KAPELA HRŮZY (koncert populárního zpěváka)
23. 11. ZDENĚK TROŠKA (beseda Řeknu vše, co vím)
25. 11. DIASHOW MOTANI (promítání Taje Thajska)
  1. 12. PETRA JANŮ (vánoční koncert)

Vokální kapela Fragile v jeskyni
Slovenská vokální skupina 
Fragile složená ze známých se-
riálových, divadelních a mu-
zikálových osobností působí 
na hudební scéně přes 10 let. 
Tvoří ji Braňo Kostka, Helena 
Krajčiová, Jana Golisová, Kamil 
Mikulčík, Slavo Košecký, Soňa 
Norisová, Svetlana Rymarenko 
a Vilo Csontos.
Skupina je specifická především 
tím, že zpívá bez hudebního do-
provodu, tedy a capella. Inter-
pretuje známé světové hity na-
příč všemi hudebními žánry od 
různých umělců, jako například  
Billy Joel, Stevie Wonder, Sting 
či Tina Turner. Během své exis-
tence vydala kapela řadu úspěš-
ných hudebních alb – Next 
level, Voice mail, Vianoce a dal-

ší. V současnosti spolupracují  
s Richardem Müllerem, s nímž 
pořádají turné po celé Sloven-
ské a České republice. Díky této 
spolupráci vzniklo album Hlasy.
V roce 2014 byla skupina oce-
něna slovenskou hudební cenou 
OTO.
Koncert proběhne ve čtvrtek  
1. 10. v 18 hod. v akusticky jedi-
nečném prostředí Mladečských 
jeskyní. 
Díky vstřícnosti Obecního úřa-
du Mladeč, Správy Mladečských 
jeskyní a především mecenáši 
kulturních akcí, generálnímu 
sponzorovi Ing. Ladislavu Vi-
toulovi, Vápenka Vitoul, s. r. o., 
můžeme tento koncert zrealizo-
vat.                                           

MK

Mladé kvarteto vzniklo v roce 
2006 během studia jednotlivých 
členů na Akademii múzických 
umění v Praze. Navazuje na 
tradici Sedláčkova kvarteta pů-
sobícího v Plzni mezi lety 1974 
až 1994. 
Jeho členové mají bohaté zku-
šenosti jak se sólovou, tak  
i s komorní hrou. Kvarteto spo-
lupracuje s předními českými  
i zahraničními pedagogy, kte-
ří působí v ansámblech jako 
např. Alban Berg Quartet, ARIA 
Quartett či AVIV Quartet. 
Soubor se pravidelně účastní 
mistrovských kurzů Internatio-
nale Sommer Akademie Praha–
Wien–Budapest v rakouském 
Reichenau. 

Kvarteto již několikrát vystou-
pilo na mnoha významných 
českých, ale i zahraničních ak-
cích: na festivalu v rámci ISA, 
na festivalech Mladá Praha, Su-
kovy Křečovice, Nekonvenční 
žižkovský podzim, Nitrianská 
hudobná jeseň, Pablo Casalse  
v Prades, v rámci Pražského 
jara, na koncertech v Salzburgu, 
Bruselu či Pekingu. 
Sedláčkovo kvarteto je držite-
lem několika hudebních oce-
nění, například z mezinárodní 
soutěže Karola Szymanowského 
v Katowicích. 
Koncert proběhne v Koncert-
ním sále Městského klubu v úte-
rý 20. října v 19 hodin.              

 MK

Sedláčkovo kvarteto
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Letokruhy z Litovelska na výstavě Johanky Francesco
Na říjnové výstavě fotografií 
přenese mladá autorka Johan-
ka Francesco návštěvníky do 
malebných, někdy i smutných 
zákoutí okolí Litovle

V tuto chvíli znám pouze Vaše 
jméno a název plánované vý-
stavy. Možná jsou na tom po-
dobně i naši čtenáři, a proto 
Vás prosím, abyste se nám 
představila.
Jmenuji se Johanka Francesco 
(nebo spíše se ukrývám za 
tento umělecký pseudonym), 
jsem členkou Fotoklubu Litovel  
a také součástí vedení Svazu 
českých fotografů. Fotografii 
jsem vystudovala na Pražské 
fotografické škole pod vedením 
Dr. Ing. Vláška, CSc. Nepovažu-
ji se za profesionála, každý den 
se snažím „růst“. Fotografie mi 
umožňuje dávat formu myšlen-
kám, které mi zrovna víří hla-
vou. Nikdy jsem nepřestala snít 
a nepřestala jsem rozvíjet svoji 
fantazii. Možná proto mám tak 
neuvěřitelně pestrý život.

Vaším výrazovým prostřed-
kem je fotografie. Jaká témata 
zachycujete a proč Vás přita-
hují právě ona? A jak se vypo-
řádáváte s originálním přístu-
pem v oboru, kde už údajně 
všechno bylo?
Na škole jsem měla možnost 
vyzkoušet si všechny žánry fo-
tografie a v současnosti se nevy-
hýbám ničemu, vše je pro mne 
výzva. Do budoucna se však více 
toužím věnovat tématu surrea- 

listické fotografie. Moje touha 
je být více výtvarnou fotograf-
kou než komerční. A další věc, 
která se mi daří – objevuji nové 
talenty. 
Jak se vypořádávám s originál-
ním přístupem? Nemyslím si, že 
vše už bylo. Ano, nové techno-
logie nám umožňují posouvat 
se dál v kvalitě snímků, ale vždy 
bude záležet na „oku“ a fantazii 
autora. Mám ráda staré fotogra-
fie a ráda se inspiruji velikány, 
jako je třeba mistr Sudek, Štreit, 
Toyen atd. Nemohu se nabažit 
analogové fotografie, mám za 
sebou mnoho hodin v temné 
komoře.

Název Vaší výstavy zní Leto-
kruhy. Je odkazem k určité 
bilanci, nebo je jeho význam 
docela jiný?
Letokruhy mě napadly jakoby 
náhodou. Možná chci uzavřít 
jednu kapitolu své tvorby a začít 
psát jinou, nevím. Fascinují mě 
kruhy jako takové, to nekoneč-
no a že se mohou prolínat. I já 
se budu na výstavě „prolínat“  
s mladou fotografkou ze Sloven-
ska, která je podle mne velký 
talent a má můj obdiv. Vierka 
Remková si zaslouží být před-
stavena českému publiku a já 
jsem ráda, že to bude zrovna  
v Litovli.                                    red.

Fotografie, které budou na výstavě, vznikaly v blízkém okolí Litovle, zejména v Úsově, 
Lošticích... Tento snímek ze série Osud člověka je focen na židovském hřbitově v Úsově.  
I když je tak smutné, má toto místo své kouzlo. Kromě portrétů a autoportrétů budou na 
výstavě střípky z okolí Litovle.

Dalibor Janda, známý český 
zpěvák, který má za sebou více 
než 4 000 odehraných koncertů, 
působí na české hudební scéně 
od konce 70. let. Při vstupu do 
hudební branže se zdálo jeho 
původní jméno Václav příliš 
tuctové, proto od začátku hu-
dební kariéry užívá své druhé 

jméno Dalibor. Je držitelem 
několika zlatých a dvou platino-
vých desek za prodaná alba.
Jeho vůbec první hit Jahodový 
koktejl, se kterým vyhrál hu-
dební soutěže Děčínská kotva  
a Bratislavská lyra, vyšel již  
v roce 1983. Největší populari-
ty dosáhl zpěvák během 80. let, 

kdy se stal mezi lety 1986–1988 
třikrát Zlatým slavíkem. V tom-
to období vydal své největší 
hity jako Oheň, voda, vítr, Žít 
jako kaskadér, Hurikán, Kde jsi  
a mnoho dalších.
Po sametové revoluci se Dalibor 
Janda stáhl do ústraní, avšak na 
hudební showbyznys nezanevřel 
a v roce 1990 založil hudební 
nakladatelství Hurikán. Od za-
čátku 21. století opět působí na 
české hudební scéně s kapelou 
Prototyp. V roce 2013 ohlásil 
konec hudební kariéry, i přes to 
však koncertuje až do součas-
nosti. 
Na koncertě uslyšíte i jeho dceru 
Jiřinu Annu Jandovou.
Tímto vás zveme do Velkého 
sálu Záložny na úterý 13. října 
na 19 hodin, kdy uslyšíte největ-
ší hity Dalibora Jandy.                MK

Oheň, voda, vítr a Dalibor Janda na Záložně

Na motivy jedné s nejznáměj-
ších českých pohádek Princové 
jsou na draka vznikl pohádko-
vý muzikál. Jsou v něm použity 
písně, které zhudebnil Jaroslav 
Uhlíř a k nimž napsal slova Zde-
něk Svěrák. Diváci uslyší napří-
klad Dej cihlu k cihle, Kdyby se 
v komnatách, Je statisticky do-
kázáno a mnoho dalších. Stejně 
jako v televizní pohádce uvidí 
diváci smutnou princeznu Len-
ku a krále, co si neumí poradit 
ani s kralováním, ani s drakem. 
Celý muzikál je veselé vypravo-
vání o tom, jak dělání všechny 
smutky zahání.                     MK

Princové jsou na draka

Příběh jednoho hradu
Městský klub Litovel upo-
zorňuje, že dochází ke změně 
divadelního představení dne 
6. října v 19 hodin. Místo hry 
Mafie a city uvede Sophia Art 
z technických důvodů novou 
divadelní hru Příběh jednoho 
hradu. Zakoupené vstupenky  
i abonentky platí na nové 
představení – datum, čas i mís-
to zůstávají.
Zcela srozumitelná divadelní 
komedie, jež potěší oko i duši 
diváka, který představení zhléd-
ne, třeba jen koutkem oka. Děj 
se odehrává na jednom hradě. 
Vrtochy pána hradu přivádí 
jeho samého do komických si-
tuací při touze po výměně ženy, 
kterou si přivedl v nedávné 
době na sídlo. Vynikající he-
recké výkony umocní kolektiv 
herců a mistrovské režijní zpra-
cování.                    MK

Vážení příznivci a přátelé litovel-
ského ochotnického divadla,
dovolte, abychom uvedli na pra-
vou míru nové termíny naší 
nové komedie ŠVEJKU!
Premiéra bude v sobotu 10. října, 
další představení v neděli 11. 10., 
v pátek 16. 10. a v sobotu 17. 10. 
na sokolovně. Kromě neděle, kdy 
hrajeme v 18 hodin, je to vždy  
v 19 hodin.
cena vstupenky je 80 Kč. Předpro-
dej je opět v knihkupectví Atlas 
Alfa na Náměstí Přemysla Otakara. 
Zveme Vás velmi srdečně. Vám, 
kteří již vstupenky máte, budou 
vyměněny dle Vašeho přání.
Omlouváme se za zmatky, které  
u termínů představení vznikly, ne-
byly z naší viny. Pokusíme se Vám 
je kompenzovat dobrým zážitkem.

Vaši ochotníci Sokola Litovel
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Až do 25. 10. pokračuje v muzeu 
interaktivní výstava Stopa – vy-
řeš zločin. Vedle zkoumání vlá-
ken a daktyloskopie, které jsme 
představili minule, se na ní se-
tkáte i s dalšími metodami.

Porovnávání DNA
Výzkum lidského genetického 
kódu neboli DNA je obor vel-
mi mladý. Za základ moderní 
genetiky se považuje práce au-
gustiniánského mnicha Grego-
ra Johanna Mendela – Pokusy 
s rostlinnými hybridy z deva-
tenáctého století. Jako vědecká 
disciplína se však genetika pro-
filuje až počátkem 20. století 
a její praktický rozkvět je ještě 
mladšího data. Roku 1953 James 
Watson a Francis Crick vytvoři-
li model molekuly DNA, čímž 
fakticky odstartovali éru porov-
návání DNA ve velkém.

Toxikologie
Se specifickými účinky někte-
rých látek v přírodě pracovali 
lidé už v pravěku. Léčivé schop-
nosti bylinek, ale hlavně fatální 
účinky jedů pak byly velice po-
pulární ve starém Egyptě, sta-
rověkém Římě nebo na středo-

věkých panovnických dvorech. 
Základy vědecké toxikologie 
ovšem pocházejí z mnohem 
pozdější doby, kdy na přelomu 
17. a 18. století italský lékař Ber-
nardino Ramazzini vydal svoji 
práci o nemocech z povolání. 
Zakladatelem moderní toxiko-
logie a soudního lékařství se pak 
v 19. století stal M. J. B. Orfila.

Trasologie
Zkoumání stop je rovněž staré 
jako lidstvo samo. Už pravě-
cí lidé využívali znalostí stop  
k nalezení a lo- 
vu zvěře. Jako 
kriminalistická 
metoda se ovšem 
trasologie utvo-
řila až v průběhu 
19. století, kdy 
policisté při čte-
ní stop na místě 
činu nezřídka 
využívali pomoc 
myslivců, kte-
ří byli v tomto 
ohledu dobrými 
znalci. V roce 
1893 vydal Hans 
Gross učebnici 
věnující se vy-

užití trasologie při identifikaci 
osob a položil tak základ mo-
derního vyšetřování. Zpočátku 
sice byla tato metoda považo-
vána za ne zcela důvěryhodnou, 
avšak dnes je policii nedoceni-
telným pomocníkem, jelikož 
vypovídá přímo o dění na místě 
činu. Zajištění trasologických 
stop musí proběhnout rychle  
a opatrně, protože některé stopy 
snadno podléhají zkáze. Nejčas-
tější formou zajištění je fotogra-
fování, pokud je to možné, tak 
také tvorba odlitků.               hoš

Studánky a prameny Litovelska, část X.

Studánky a prameny lidé uctí-
vali od pradávna. Pramen čisté 
vody poskytoval úlevu lidem 
i zvířatům. Stávalo se, že pití 
vody nebo omývání se vodou 
přímo z pramene mělo uzdra-
vující účinky. 
Zaposlouchání se do uklid-
ňujícího zvuku zurčení vody 
může být i dnes uzdravují-
cí. Pro turisty jsou studán-
ky příjemným překvapením  
a zajímavým turistickým cílem. 

Studánka v Terezském údolí 
Přírodní rezervace Terezské 
údolí mezi Náměští na Hané 
a Laškovem láká návštěvníky 
ve všech ročních obdobích. 
Kousek od Náměště na Hané, 
přímo na značené stezce, se 
nachází Terezská studánka.
 Toto pojmenování se prý vzta-
huje k pověsti o nebohé dívči-
ně Terezce, kdysi nespraved-
livě vězněné v tvrzi panského 
Dolního zámku v Náměšti na 

Hané, později změněné na pi-
vovarskou sladovnu. Podle jiné 
pověsti dostalo údolí i studán-
ka název po Terezii Kinské, 
která vedla panství na konci 
19. století. Různých pramenů  
a pramínků vody je v Terez-
ském údolí víc. Rozlévají se do 
krajiny a vytváří mokřady ty-
pické pro Terezské údolí.
Nalézt Terezskou studánku 
je velice jednoduché. Naučná 
stezka Terezské údolí začíná  
u zámku Náměšť na Hané  
a studánka je vzdálená jen asi 
jeden kilometr. Nebo je možné 
jít uličkou Bělidlo (od Dolního 
zámku, kde byla Terezka ne-
spravedlivě vězněna) a po levé 
straně mít říčku Šumici. Šumi-
ce protéká celým Terezským 
údolím. I tudy je to ke studánce 
jen asi 1 km. 

Třináct studánek a pramenů 
vyšlo v propagační skládačce 
Studánky a prameny Mikro-
regionu Litovelsko. O studán-
kách se bude psát i v některém 
z dalších čísel Litovelských no-
vin.      

Eva Vaňková

Ještě do 25. října můžete řešit zločin v muzeu

V sobotu 5. září oživili výstavu skuteční kriminalisté. Díky nim 
si návštěvníci mohli vyzkoušet brýle simulující opilost, nechat 
si sejmout otisk prstu nebo dlaně (na snímku).

Bílá pastelka opět i v Litovli

Téměř každý z nás si někdy na vlastní 
kůži zažil pocit nejistoty a strachu při 
pohybu poslepu. Žijí však mezi námi 
lidé, kteří se bez zraku musí obejít 24 
hodin denně. Nácvik prostorové ori-
entace a samostatného pohybu je pro 
ně otázkou několika měsíců intenziv-
ního tréninku. Tuto i další dovednosti, 
vedoucí k samostatnosti (např. čtení  
a psaní Braillova bodového písma, 
psaní na klávesnici počítače a nácvik 
péče o domácnost), učí instruktoři Ty-
floservisu. Častým důvodem návštěvy 
v Tyfloservisu je i výběr vhodné optic-
ké pomůcky, která umožní opětovné 
čtení, pokud brýle již nepomáhají.
Dne 14. října proběhne u příležitosti 
Mezinárodního dne bílé hole celo-
národní sbírka Bílá pastelka. Občané 
Litovle, jako i jiných měst na celém 
území republiky, budou mít příleži-
tost koupit si bílou pastelku „umění 
žít ve tmě“ a podpořit služby pro 
zrakově postižené. Ty bezplatně po-
skytuje obecně prospěšná společnost 
Tyfloservis a Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR. Regi-
onální střediska obou organizací sídlí 
v Olomouci na ulici I. P. Pavlova 69 
(budova Jalta, tel: 585 428 111). Bez-
platné služby jsou dostupné všem, 
kteří mají v dospělém věku vážné po-
tíže s viděním. 
Sbírka má mnohaletou tradici  
a dobré jméno. Dobrovolníci v tričkách  
s logem sbírky nabízejí veřejnosti ke 
koupi za 20 Kč bílou pastelku jako 
symbol života nevidomých. Každá 
dvojice bude vybavena zapečetěnou 
kasičkou, jmenovkami s plnou mocí 
a na požádání předloží osvědčení  
o konání sbírky.
Výtěžek sbírky je každoročně pro tyto 
neziskové organizace významným 
zdrojem prostředků. Podpoří celostát-
ní projekty, např. výcvik vodicích psů, 
ale rovněž služby pro zrakově postiže-
né v Olomouci a okolí, např. sociálně 
právní poradenství a volnočasové 
aktivity. V loňském roce byl výtěžek 
na celém území ČR téměř 1,8 milionu 
korun. V Litovli jsme během jednoho 
dne získali téměř 4 tisíce korun. 

Michaela Ševčíková, Tyfloservis

Hledáme dobrovolníky pro pro-
dej v Litovli. Zájemci se mohou při-
hlásit v Tyfloservisu až do 13. října 
(tel: 608 572 351, e-mail: sevciko-
va@tyfloservis.cz).

středa 14. října v ulicích Litovle
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Mateřské centrum Rybička
MINIALBUM, CESTOVNÍ DENÍK...
sobota 10. 10. v 9–12 hodin
 Přijďte si vyrobit technikou scrapbook s pomocí big shotu malé album, které zachy-
tí vzpomínky na vaši dovolenou, vaše děti nebo cokoliv jiného. Hlídání dětí zajištěno, 
cena za hlídání je 20 Kč/rodina. cena kurzu je 120 Kč. Je nutné přihlásit se předem 
do 5. 10.
BAZAR
středa 14. 10. v 8.30–17 hodin  
čtvrtek 15. 10. v 8.30–11 hodin
 Prodej dětského oblečení, těhotenského oblečení, sportovního vybavení apod. 
Bližší informace v Mc.
HODNÝ VERSUS ZODPOVĚDNÝ RODIČ
čtvrtek 22. 10. v 16.30–18.30 hodin
 Lektorka Magda Mečkovská povede přednášku pro rodiče na téma výchovy dětí. 
co vede děti k větší samostatnosti a zodpovědnosti? Máme být sluhy dětí? Schopnost 
dětí nést zodpovědnost v různém věku. Hlídání dětí zajištěno, cena za hlídání je 20 
Kč/rodina. cena přednášky je 100 Kč, manželský pár 150 Kč. Je nutné závazně se při-
hlásit předem do19. 10.
PRODEJ ZIMNÍCH ČEPIC, nejen pro děti
prodej: středa 21. 10. v 16–17 hodin      
výměna a prodej: pondělí 26. 10. v 9.30–11.30 hodin
 Prodej zimních čepic pro děti i dospělé od paní Kvapilové z Příkaz.

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

Altán
Jsou to už tři roky, co začala 
celková rekonstrukce školního 
dvora. Nejdříve nové dláždění, 
dřevěná pódia, pak úpravy hřišť 
a zatravněných ploch se stromy.
Třešničkou na dortu a závě-
rečnou fází plánovaných úprav 
bylo vybudování altánu (viz 
foto). I přes různá nečekaná zdr-
žení se nakonec podařilo altán 
„pokřtít“ u příležitosti zahájení 
nového školního roku 2015/16, 
kdy zástupci města slavnostně 
přivítali nové prvňáčky a jejich 
rodiče. 
A k čemu má altán sloužit? 
Jde vlastně o venkovní učebnu  
a místo, kde mohou děti od-
počívat. Očekáváme využití  
v různých hodinách, např. vý-
tvarné výchovy, čtenářských 
dílen, přírodovědy apod. Sa-
mozřejmě zde budou trávit čas 
i děti se školní družinou. Vedle 
altánu bylo umístěno již druhé 
pítko, které mohou žáci využí-
vat k osvěžení nejen v hodinách 
tělocviku. 
Tímto děkujeme za sponzorský 
dar Ing. Davidu Dostálovi a ješ-
tě jednou za financování celého 
projektu obnovy venkovních 
prostor školy městu Litovel.

Výzva č. 56
Chodit do školy o prázdninách? 
Proč ne? I tak se dá připravovat 
na výuku v novém školním roce. 
V červnu naše škola reagovala 
na výzvu č. 56, která byla vy-
hlášena Operačním programem 
Vzdělávání pro konkurence-
schopnost. Díky ní mohly tři 
učitelky v srpnu vycestovat na 
dva týdny do hlavního měs-
ta Skotska, Edinburghu. Část 
dne trávily v jazykové škole 
Kaplan International English, 
kde si zvyšovaly svoje jazykové 
znalosti a schopnosti společně 
s ostatními studenty z celého 
světa. Nejen studium jazyka 
na jazykové škole, ale i ubyto-

vání v hostitelských rodinách  
a každodenní možnost použí-
vání anglického jazyka přispěly  
k rozvoji jazykové vybavenosti, 
získání dalšího zájmu o studium 
angličtiny a vzájemné porozu-
mění si s lidmi ze zemí s odliš-
nými kulturami. Během pobytu 
samozřejmě navštívily také kul-
turní, historické i přírodní pa-
mátky města a nejbližšího okolí. 
Nejzajímavějším zážitkem byla 
možnost seznámit se s historií 
a současností tradičních The 
Highland Games. Skládají se  
z běhu na 200 m, 400 m a 1 600 
m, cyklistiky na oválné tra-
ti travnatého hřiště (kola jsou 
bez brzd), soutěže v tradičním 
skotském tanci za doprovodu 
dudácké kapely, hodu koulí  
a kladivem siláků ve skotských 
sukních. Vyvrcholením celých 
her je házení opracovaného 
kmene stromu. Závodník musí 
kmen uchopit vzpřímeně, běžet 
s ním a nakonec ho odhodit tak, 
aby přistál opačným koncem na 
zem. Že bychom zkusili něco 
podobného?
V rámci stejné výzvy ještě vyces-
tují tři učitelé na „stínování“ do 
dvou finských škol v městečku 
Pieksämäki, které leží ve střed-
ní části Finska. Co si pod po-
jmem stínování představit? Jde 
o seznámení se s výukou mate-
matiky, přírodovědných před-
mětů a cizího jazyka na školách  
v zahraničí. A proč právě Fin-
sko? Protože tato země patří  
v posledních letech mezi evrop-
ské země s nejvyšší úrovní a nej-
lepšími výsledky školního vzdě-
lávání. Vybraní učitelé budou 
sledovat výuku výše zmíněných 
předmětů a sbírat informace  
a postřehy z práce finských 
pedagogů. Zkušenosti a získa-
né informace z obou návštěv  
v zahraničí učitelé jistě použijí 
k obohacení svých vyučovacích 
hodin, nebo při využití metody 
CLIL ve výuce.                      ZSJL

Střípky z Jungmanky

Dny evropského dědictví
V předchozích letech se v září 
konávaly Litovelské slavnos-
ti pořádané agenturou Bavi. 
Letos se pořadatelem Dnů ev-
ropského dědictví stalo měs-
to Litovel a celá akce se nesla  
v trochu odlišném duchu.
Sobota 5. září příliš pěkné po-
časí neslibovala. Po tropických 
dnech se ochladilo, zapršelo, 
ale během dne se vše změnilo 
a příjemnému průběhu slav-
nosti nic nebránilo. Při slav-
nostním zahájení v 15 hodin 
pozval moderátor a garant 
slavnosti místostarosta Viktor 
Kohout na pódium hejtmana 
Olomouckého kraje Ing. Jiřího 
Rozbořila, delegaci partner-
ského města Revúca vedenou 
primátorkou MVDr. Evou 
Cirenovou, senátorku a člen-
ku rady města MUDr. Alenu 
Šromovou a starostu města 
Ing. Zdeňka Potužáka, kteří 
krátkými zdravicemi akci na 
náměstí zahájili. Organizátoři 
letos i kvůli malému rozpoč-
tu vsadili převážně na místní 
účinkující, doplněné dvěma 
celebritami (muzikant Jaroslav 
Uhlíř a kapela Burma Jones). 
To se vyplatilo, takže ani neby-
lo nutno vybírat vstupné.  
V pestrém programu, v němž 
účinkovaly mj. místní kapely 
Vinný střik a Miniband ZUŠ 
nebo tančily tanečnice ze sku-

piny Kaster a roztleskávačky 
Golden Bees, vynikla latinská 
jazzová mše provedená v kos-
tele sv. Marka. The Latin Jazz 
Mass spojující latinskoameric-
ké rytmy s jazzem ve sborové 
úpravě s kapelou byla v prove-
dení PS Senzakord skutečným 
kulturním zážitkem.
Zatímco město slavilo dny 
kulturního dědictví ve zpří-
stupněných památkách, při-
pomínalo si Gymnázium Jana 
Opletala 111 let budovy školy. 
Den otevřených dveří, který 
při té příležitosti uspořádalo, 
zahájila vernisáž výstavy lito-
velské rodačky, fotografky Sáry 
Saudkové. V kavárničce v aule 
zase hrála a zpívala především 
své šansony  absolventka gym-
názia Iva Stáncová Kevešová. 
Celá akce se konala ve spolu-
práci města s GJO Litovel, TIC, 
Technickými službami Litovel, 
Muzeem Litovel, MAS Morav-
ská cesta, ZUŠ Litovel, DDM 
Litovel, MO ČRS Litovel, CK 
BAVI, Hasičským záchranným 
sborem a Římskokatolickou 
farností Litovel. Sponzory byli 
Pivovar Litovel, MAS Morav-
ská cesta, Papcel Litovel, Auto 
Hlaváček a Rádio Haná.
Návštěvníků akce bylo kolem 
dvou tisíc. Zdá se, že jde o za-
čátek dobré tradice!

jh a red.                                    
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3. října  Den sponzorů Zoo Olomouc / Ing. Pavel Sova
     Tradiční akce pro sponzory naší nejbližší zoologické zahrady. Sraz účastníků je v 7.40 hodin na autobu- 
     sovém nádraží Litovel. Návrat v odpoledních hodinách. cena je 160 Kč za účastníka. 
9. října  Drakiáda / Hedvika Weberová, DiS.
     Sraz je ve 13 hodin u koupaliště v Litovli.
10. října  Dopoledne s psími kamarády a jejich sporty / Ing. Pavel Sova
     Sraz účastníků je v 8.30 hodin u DDM v Komenského ulici. Účastnický poplatek je 20 Kč na osobu. Uvi- 
     díme ukázku agility a některých dalších aktivit s pejsky.  
12. října  Vernisáž výstavy Podzimní krása / Hedvika Weberová, DiS.
      Vernisáž proběhne v 10 hodin v litovelské knihovně.
12.–23. října  Podzimní krása / Hedvika Weberová, DiS.
    Výstava výtvarných prací dětí MŠ, ŠD a jednotlivců v litovelské knihovně. Přístupná bude v pondělí 
     a čtvrtek v 9–12 a 13–18 hodin, v úterý v 9–12 a 13–17 a v pátek ve 12–17 hodin. 
17. října  Taneční koberec / Mgr. Miroslava Grulichová
   Zábavné dopoledne pro děti i dospělé v DDM Litovel v ulici Komenského. Prezence účastníků je  
     v 10 hodin (vysvětlení a nácvik pohybu na taneční podložce), hry a soutěže do 12 hodin. Účastnický  
    poplatek je jen 10 Kč. Přihlášky je třeba podat předem v kanceláři DDM, tel.: 585 342 448, mobil:  
      775 550 961, e-mail: grulichova@ddmlitovel.cz. 
24. října  Halloweenská dýně / Monika Pospíšilová
    Soutěž o nejkrásnější vyřezávanou dýni. Zasoutěžit si mohou jak děti, tak dospělí. Soutěžící budou  
      rozděleni do věkových kategorií. Startovné je 40 Kč. Přihlášky odevzdejte nejpozději do čtvrtka 22. 10.  
28. října  Pevnost poznání / Monika Pospíšilová
    Výlet do interaktivního muzea vědy v Olomouci. cena je 250 Kč (doprava, vstupné a oběd). Sraz je  
       v 8.30 hodin na vlakovém nádraží Litovel město. Přihlášky odevzdejte nejpozději do 27. 10. Bližší infor- 
     mace na tel. 720 995 102 nebo e-mailu pospisilova@ddmlitovel.cz. 
29. října  Hrátky s látkou a papírem / Mgr. Miroslava Grulichová
     Pro děti od 7 let v DDM v ulici Komenského v době od 10 do 12 hodin. Děti si vyrobí papírové modely,  
       které ozdobí látkou. S sebou: pastelky, nůžky, lepidlo, špetku šikovnosti a chuť si hrát. Účastnický popla- 
       tek je 10 Kč. Přihlášky podávejte nejlépe předem v kanceláři DDM, tel.: 585 342 448, mobil: 775 550 961,  
     e-mail: grulichova@ddmlitovel.cz. 
27. října – 1. listopadu  Podzimní tábor – Staň se superhrdinou / Jana Čekelová
    Pojďte s námi zažít něco nového. Tábor se koná v cakově, cena je 1 400 Kč, doprava vlastní. Přihlášky  
     najdete na našem webu www.ddmlitovel.cz nebo přímo v DDM. 
31. října – 1. listopadu  Noc na litovelském Karlštejně / Monika Pospíšilová
     Děti opět čeká noc plná her, kvízů, zábavy s kapkou strašení, dobrodružství a přenocování v rytířském 
       sále. Ráno bude pro děti přichystaná královská snídaně. cena je 180 Kč. Děti je nutné přihlásit nejpozději  
     do čtvrtka 29. 10. Bližší informace na tel. 720 995 102 nebo e-mailu: pospisilova@ddmlitovel.cz. 

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

Dům dětí a mládeže Litovel

ŘÍJEN

Základní škola Litovel, Jungmannova 655, 
okres Olomouc nabízí pronájem tělocvičny, ven-
kovního hřiště nebo učeben, a to v době mimo 
školní vyučování. ceny nájmů i další podrobnosti 
najdete na www.zsjl.cz nebo u odpovědné osoby: 
Mgr. Eva Hrachovcová, ředitelka školy, tel. 603 286 
784, e-mail: hrachovcova@zsjl.cz. 

Upozornění

Školní rok 2015/2016 bude v Olomouckém kraji 
vypadat následovně:
1. září – zahájení školního roku
29.–30. října – podzimní prázdniny
23. prosince – 3. ledna – vánoční prázdniny
28. ledna – ukončení 1. pololetí
29. ledna – pololetní prázdniny
15.–21. února – jarní prázdniny
24.–25. března – velikonoční prázdniny
30. června – ukončení 2. pololetí
1. července – 31. srpna – hlavní prázdniny

Prázdniny ve školním roce 2015/2016

A. Krejčí devátý v republice
Výborného výsledku dosáhl Adam Krejčí  
v republikovém finále odznaku všestran-
nosti olympijských vítězů, které se konalo 
10.–12. září v Praze na stadionu Dukly na 
Julisce. Adam Krejčí v náročném desetiboji 
vybojoval ve své kategorii krásné 9. mís-
to! Ve skoku dalekém a hodu míčkem byl 
první, v běhu na 60 m druhý, v trojskoku  
a hodu medicinbalem třetí. Celkem v deseti 
disciplínách nasbíral 7 357 bodů. 
Závody se konaly za účasti olympioniků 
R. Změlíka, R. Šebrleho, Š. Kašpárkové,  
V. Čáslavské a dalších vynikajících sportov-
ců. Finále se zúčastnilo 650 dětí ze 170 zá-
kladních škol a gymnázií. 
Adamovi blahopřeji a děkuji za vzornou re-
prezentaci naší školy.

Mgr. Anna Rakowská, 
učitelka TV ZŠ Vítězná Litovel

Adam Krejčí s Šárkou Kašpárkovou

INZERcE
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CVIČENÍ V LITOVLI
CO KDY KDE

Aqua aerobic út 19.00 hod. plavecký bazén ZŠ Vítězná

Body aerobic st 18.50 hod. Zlatá rybka

Body fitness pá 17.40 hod. Zlatá rybka

Body shaping
(formování těla)

čt 17.40 hod. Zlatá rybka

Body workout st 17.40 hod. Zlatá rybka

cvičení pro maminky 
a slečny

st 19.00 hod. Mc Rybička

cvičení pro ženy po 18.30 hod. DDM, Staroměst. náměstí

cvičení pro starší ženy po 15.30 hod. FIT centrum Ilona

DrumFit čt 18.00 hod. Studio FIT

Fitness dance út 17.40 hod. Zlatá rybka

Jóga út 18.00 hod. tělocvična ZŠ Jungmannova

Jóga út 18.00 hod. sokolovna

Kalanetika bodystyling po 17.40 hod. Zlatá rybka

Mix aerobic po 18.00 hod.
čt 18.15 hod.
pá 8.00 hod. (sudý) 
pá 15.30 hod. (lichý)

Fit centrum Ilona

Mix aerobic + zumba út 9.00 hod.
út 17.00 hod.
st 18.30 hod.
čt 17.00 hod.

Fit centrum Ilona

Pilates út 18.50 hod. Zlatá rybka

Pilates čt 18.50 hod. Zlatá rybka

Pilates čt 19.00 hod. sokolovna

Piloxing st 19.00 hod. tělocvična ZŠ Jungmannova

Step aerobic st 16.30 hod. Zlatá rybka

TRX trénink (kruhový) po–pá 8–18 hod. Studio FIT

TRX trénink (military) út 19.00 hod.
st 7.00 a 18.00 hod.

Studio FIT

Zdravotní cvičení pá 9.00 hod. Fit centrum Ilona

Tenisový festival Sokola Litovel
Tenisový oddíl T. J. Sokol Lito-
vel uspořádal 29. a 30. srpna již 
21. ročník tenisových turnajů 
jednotlivců a čtyřher. Účastnili 
se ho milovníci bílého sportu 
ze širokého okolí. Vedle domá-
cích nechyběli tenisoví nadšenci  
z Uničova, Olomouce i blízkých 
vesnic. 
V sobotu se konala soutěž ve 
dvouhrách, do níž se přihlási-
lo osmnáct hráčů, kteří sehráli 
řadu zajímavých, napínavých  
a vyrovnaných utkání. Po celo-
denním klání, které se hrálo vy-
řazovacím způsobem, v prvním 
semifinále zvítězil v souboji do-
mácích hráčů Jaromír Dohnálek 
ze Sokola Litovel v zápase vyso-
ké úrovně nad Davidem Novot-
ným 8:3. Z druhého semifinále 
postoupil přes Jirku Matečku 
obhájce titulu Jaroslav Svoboda 
v poměru 8:2. Pohár pro vítěze 
si i tentokrát odnesl favorizova-
ný Svoboda ze Sokola Červenka, 
jenž ve finále porazil Jaromíra 
Dohnálka 8:3, třetí místo obsa-
dil Jiří Matečka. V soutěži útěchy 
zvítězil Jiří Svozil nad bratrem 
Ladislavem 6:4. 

Na nedělní čtyřhry se sešlo osm 
párů. Jednotlivé dvojice byly 
rozděleny do skupin a resumé 
výsledků je následující: 
Semifinále
Šoustal, Pavelka : Matečka, Pin-
kava – 6:2
Dohnálek J., Dohnálek L. : Za-
vadil, Novák – 6:2
Finále
Šoustal, Pavelka : Dohnálek J., 
Dohnálek L. –  7:6
O 3. místo: Matečka, Pinkava : 
Zavadil, Novák – 6:0

Zápasy probíhaly, tak jako celé 
letošní léto, za pěkného, leč pří-
liš horkého počasí, ale atmosféra 
byla vynikající. K tomu přispělo 
bohaté občerstvení zajišťované 
po celý víkend panem Ladisla-
vem Gregušem.
Skokanem roku můžeme letos 
nazvat Jiřího Pinkavu, který 
sehrál vyborná utkání jak ve 
dvouhře, tak i v deblové části,  
a ukázal se vedle zkušených hrá-
čů jako jejich důstojný nástupce.   

Mirko Spurník, 
starosta T. J. Sokol

Dne 7. října se koná i v našem 
městě celorepubliková akce pod 
názvem Plaveme s městem.
V tento den mají možnost star-
tovat milovníci vody všech vě-
kových kategorií, uplavat libo-
volným způsobem na čas trať 
100 m, otestovat si svoji aktuál-
ní formu a zároveň se na chvíli 
ocitnout v roli jednoho z repre-
zentantů našeho města.
Každý výkon je ohodnocen 
body. Součet bodů všech účast-
níků se zasílá organizátorům 
akce do Prahy, kteří následně 
zveřejní pořadí všech zúčastně-
ných měst. 
V den konání akce, tedy ve stře-
du 7. října, je vstup na bazén  
v Litovli zdarma. 
Otevřeno pro zájemce bude od 

7 do 8 hodin a dále od 13 do 20 
hodin.
Více informací a zveřejnění ko-
nečných výsledků najdete na 
www.info-sport.cz
Přijďte i Vy podpořit své město.

Plavecký bazén 
při ZŠ Vítězná Litovel

Plaveme s městem. Plavejte taky

Pozvánka
ZA CYKLISTIKOU DO STŘENĚ
ne 4. 10., obec Střeň

9. ročník cyklistického závodu O pohár 
obce Střeň. Startují tři kategorie: děti 
(10 hod.), kategorie open (13 hod.), 
ženy a juniorky (14 hod.). Prezence 
nejpozději hodinu před startem.

Bilance litovelského koupaliště
Letošní léto bylo pro litovelské 
koupaliště mimořádné. Rekord-
ně teplé počasí a dlouhá období 
bez deště přiměla v sezóně, kte-
rá trvala od 14. června do 5. září,  
k návštěvě biotopu 27 368 plav-
ců. (Tím v tomto roce koupaliště 
splnilo podmínku návštěvnosti 
danou dotačním titulem.) Tako-
vou návštěvnost nezaznamenala 
předtím ani původní betonová 
plovárna. A jen pro srovnání  
– v loňském roce navštívilo ve 
stejně dlouhé sezóně nový bio-
top 9 525 lidí.
Nejexponovanějším dnem byl 
8. srpen (sobota, ve kterou se 
konal Litovelský otvírák), kdy 
se na koupališti vystřídalo 1 862  
osob. Ukazuje se, že lidé se do 
Litovle přijíždějí vykoupat i ze 

vzdálenějších míst (Zábřežska, 
Šumperska), protože přírodní 
biotop s hracími prvky pro děti 
jinde těžko najdou.
I letos došlo na koupališti k ně-
kolika úpravám. Byl rozšířen 
chodník u skluzavky a skokan-
ského můstku. Rostliny v lagu-
nách byly přesazeny do vhod-
nějších košů s říčním kačírkem.
Zvýšená návštěvnost s sebou 
přinesla i nedostatek parkova-
cích míst. Auta parkující podél 
příjezdové cesty znemožnila její 
obousměrnou průjezdnost. Pro-
to byla původní travnatá parko-
vací plocha asi třikrát zvětšena, 
aby odpovídala kapacitě 250 
vozidel. Stav příjezdové komu-
nikace, který není nejlepší, se 
bude v budoucnu řešit.              red.
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Litovelská extraliga házené vstupu-
je do druhé sezóny. Loňský nová-
ček v nejvyšší házenkářské soutěži  
v republice naplnil svoje předsevzetí 
– udržet se v soutěži. První rok byl 
obdobím adaptace na nové tempo  
i úroveň hry, proto je i výhra nad 
Přerovem v sérii zápasů o udržení 
pro TJ Tatran úspěch. Letos by se 
však již litovelští házenkáři chtěli 
umístit na vyšší pozici.
Jaký je stav, podmínky a plány na 
začátku sezóny 2015/2016 extraligy 
házené?

Základní část soutěže začala první-
mi zápasy 5. září. Uzavřena bude po 
22 kolech, ve kterých si zahraje kaž-
dý z 12 týmů s každým na domácím 
i hostitelském hřišti. 
Po základní části, která bude do-
hrána 19. března, sehraje prvních 
8 týmů play-off v sérii na tři vítěz-
ná utkání. celky, které budou po 
základním kole na 9.–12. místě, se 
spolu utkají v play-out o udržení 
v soutěži. Čtvrtfinále se odehraje 
mezi 16. a 27. dubnem, semifinále  
v období od 30. dubna do 11. květ-
na. Finále začne 14. května.
Sestupující tým bude znám nej-
později 21. května a mezi 21. a 25. 
květnem se dozvíme i jméno vítěze 
extraligy.
V letošním roce se s TJ Tatran v ex-
tralize utká těchto 11 týmů: Talent 
M.A.T. Plzeň (vítěz posledních dvou 
ročníků), HK Fcc Město Lovosice, KP 
Handball Brno, HcB OKD Karviná, 
Hc Gumárny Zubří, Hc Dukla Praha, 
TJ cement Hranice, SKP Frýdek-
-Místek, HBc Ronal Jičín, Hc Zlín  
a nováček KH Kopřivnice.

A v jaké podobě nastupuje extrali-
gové družstvo mužů oddílu házené 

TJ Tatran Litovel do své druhé sezó-
ny?
Z aktivního působení v extraligo-
vém týmu odešli dva hráči do lito-
velského B týmu: Petr Habermann 
(brankář) a Jakub Schmalz (levá 
spojka). V případě potřeby však 
budou připraveni odehrát zápas  
i v nejvyšší soutěži. Další hráč, Ma-
rek Šuba (levé křídlo), přestoupil do 
provoligové Olomouce.
Tým naopak posílil o čtyři nové hrá-
če z jiných oddílů. Brankář František 
Kuba přešel do Litovle ze Sokola 
Přerov. Z Přerova je i nová pravá 
spojka Tomáš Pernička. Loňský hráč 
v Hc Zlín Jan Zbránek bude v Litovli 
působit na pravém křídle. A z Hc 
Zubří přišel na post střední spojky 
Michal Dědek.
Pivot David Juříček omezil svou her-
ní činnost, protože od letošní sezóny 
působí spolu s Květoslavem Kubou 
také na pozici asistenta trenéra. 
Tím je i nadále Lubomír Krejčíř. Ne-
změnil se ani vedoucí družstva Jiří 
Macek.

Do sezóny 2015/2016 vstupuje tedy 
oddíl házené TJ Tatran Litovel v tom-
to hráčském složení:
David Barabáš (pravé křídlo), Michal 
Baránek (brankář), Jiří Číhal (pravá 
spojka), Michal Dědek (střední spoj-
ka), Jakub Dolák (levá spojka), To-
máš Hanák (pivot), Michal Havlíček 
(levé křídlo), David Juříček (pivot), 
Matěj Konšel (levá spojka), Fran-
tišek Kuba (brankář), Zdeněk Ku-
chař (pivot), Tomáš Macek (střední 
spojka), Jiří Mičola (střední spojka), 
Miroslav Nedoma (pravé křídlo), To-
máš Pernička (pravá spojka), Pavel 
Prauzek (brankář), Jan Šmíd (střed-
ní spojka), Jan Zbránek (levé křídlo).

red. 

A na to, jaké vyhlídky a plány 
má letos oddíl házené TJ Tat-
ran Litovel v extralize, jsme se 
zeptali mluvčího oddílu Rado-
vana Šimka. 

Nová sezóna přinesla něko-
lik změn ve složení týmu. Do 
družstva přišli čtyři noví hrá-
či, tři hráči odešli z aktivní 
činnosti. Jak se to projevilo na 
hře?
Tým se jednoznačně podařilo 
posílit. Jan Zbranek je elitní ex-
traligové křídlo, rychlý, hbitý, 
průbojný a dává hodně gólů. Ty 
nám z levého křídla loni trochu 
chyběly. Tomáš Pernička je ex-
traligový matador se spoustou 
zkušeností, do týmu přinesl vy-
rovnanost výkonů. Navíc nám 
víc jak polovinu loňské soutěže 
chyběl levoruký hráč na spojce, 
což je vždy pro tým velká výho-
da. Michal Dědek zase přinesl 
do týmu nové nápady a styl hry 
na střední spojce, která v háze-
né tvoří roli tvůrce hry. Brankář 
František Kuba zvyšuje zdravou 
konkurenci v brankářské trojici.

Jaké jsou vaše ambice v letošní 
sezóně? V čem spatřujete nej-
větší překážku, co je vaší nej-
větší výhodou?
Vytyčili jsme postupné cíle na 
delší období, řekněme 4–6 let. 
Neustále se chceme posouvat 
kupředu. Ne vždy to musí zrov-
na být posun vzhůru v koneč-
né tabulce soutěže. To souvisí  
s podporou partnerů, mláde-
ží, podmínkami pro tréninky  
a podobně. Rozhodně chceme 
ale vyhrávat zápasy se srovna-
telnými soupeři a už nebýt ne-
známými otloukánky. Přáním 
je dostat se do horní osmičky 
týmů a hrát play-off. Naší vý-
hodou je určitě velmi kvalitní 
trenérský tým, také podpora 
diváků a stabilita našich part-

nerských organizací. 
Překážky si sportovci moc ne-
připouštějí, ale přece jen to 
může být ještě stále nováčkov-
ská pozice a také i to, že hráči  
i vedení klubu se zabývají háze-
nou po své civilní práci. V ně-
kterých klubech (i u nás v Čes-
ku) jsou v tomto mnohem dále.

Pátého září začala nová házen-
kářská sezóna. Jak jste se  na ni 
připravovali?
Příprava na sezónu začala vlast-
ně hned po skončení té loňské. 
Hráči na této úrovni si nemohou 
dovolit přes léto nějak význam-
ně ztratit kondičku. Také probí-
hala jednání, jejichž výsledkem 
je posílení kádru. Po červencové 
pauze tým zahájil šestitýdenní 
přípravu v domácím prostředí 
obohacenou čtyřdenním inten-
zivním soustředěním ve Vésce 
u Olomouce. Posílený celek také 
sehrál domácí turnaj O pohár 
města Litovle (2. místo) a tur-
naj v Bystřici pod Hostýnem  
(1. místo). S přípravou panovala 
celkově spokojenost, je vidět, že 
všichni to vzali na sto procent.

Jaké jsou vaše pocity po prv-
ních zápasech?
Los soutěže nám přiřkl první 
dvě utkání na půdě soupeřů, 
ale celkem přijatelné soupeře. 
Prohra v prvním kole v Jičí-
ně ani tak nemrzí, když teď po 
třech kolech vidíme, jakou má 
Jičín formu. Pak však přišly dvě 
výhry – nad staronovým extra-
ligovým týmem v Kopřivnici  
a doma nad Zlínem. Po třech 
kolech tak máme 2 výhry a cel-
kově krásné 4. místo v tabulce. 
Tým šlape a věří si. 
Před vydáním tohoto čísla no-
vin ještě zajíždíme k utkání do 
mistrovské Plzně, která na za-
čátku soutěže spíše tápe. Takže 
vše je otevřené.                         red.

Jak vstupuje oddíl házené do druhé sezóny extraligyZačíná 2. rok v extralize házené

Sportovní pozvánky na domácí utkání litovelských oddílů v říjnu 2015

HÁZENÁ
 3. 10. v 17 hod.
extraliga mužů – HK Fcc Město Lovo-
sice 
 10. 10. v 10 hod.
mladší žáci A – cement Hranice 
 10. 10. v 11 hod.
starší žáci – cement Hranice 
 10. 10. ve 13 hod.
Turnaj miniházené (starší miniházená)
 17. 10. ve 13 hod.
mladší dorost – Tatran Bohunice 

 17. 10. v 15 hod.
starší dorost – KH Zbrojovka Vsetín 
 17. 10. v 17 hod.
extraliga mužů – cement Hranice 
 24. 10. v 9 hod.
mladší žáci B – Velká Bystřice B
 24. 10. v 10 hod.
mladší žáci A – SK Velká Bystřice A
 24. 10. v 15 hod.
starší žáci – STM Olomouc 2001
 28. 10. v 19 hod. (středa)
extraliga mužů – Hc Gumárny Zubří 

 31. 10. v 11 hod.
Turnaj miniházené (starší miniházená) 
 31. 10. ve 13 hod.
Turnaj miniházené (mladší miniháze-
ná)

MALÁ KOPANÁ
 2. 10. v 17. 30 hod.
Fc Levotil – SK MP Olomouc 
 17. 10. v 10.30 hod.
Fc Levotil – Real HDO
 31. 10. v 10.30 hod.

Fc Levotil – Galatasaray

FLORBAL
 10. 10. v 8 hod., sportovní hala
Turnaj Přípravek v rámci OL ligy pří-
pravek

PÉTANQUE
 3. 10. v 9 hod. (prezence 8–8.30 
hod.), hřiště u sokolovny
Čerlinka cup 2015 – otevřený turnaj 
dvojic v pétanque pořádaný KLIPem



Další léčivkou velmi hojnou v okolí 
Litovle  je čekanka obecná (cichorium 
intybus). Svými něžnými kvítky doká-
že prozářit nepříliš vábná místa. 
Léčivý je kořen i květ. Kořen se užívá 
ve formě nálevu.
Dle středověkých mystiků a ezoteriků 
je cílem čekanky probuzení vnitřního 
vhledu. Je spojována s psychickým vi-
děním, odstraněním překážek. Vybízí 
k transcendenci, ale nikoliv k vyhýbá-
ní se překážkám.
Léčebně výrazně podporuje látkovou 
výměnu, zlepšuje funkci jater a žluč-
níku, má silné protizánětlivé účinky. 
Inulin obsažený v kořeni pomáhá při 

žloutence a cukrovce. Působí proti 
funkční zácpě, která bývá častá při 
změnách pobytu (tzv. cestovní zácpa). 
Dále posiluje srdce, slezinu, podporuje 
tvorbu mateřského mléka a pomáhá 
proti častému nočnímu probouzení. 
Čerstvá šťáva z kořene podporuje růst 
vlasů a v kombinaci s mlékem, užíva-
ná vnitřně v poměru 3 až 4 lžíce na 
hrnek, zlepšuje krevní obraz. 
Květ pomáhá ve formě výplachů při 
zánětu spojivek. Obklady z naklepa-
ného čekankového čerstvého listu 
pomáhají při otocích a zánětech po-
kožky.  

Vladimír Vytásek

Litovelský bylinkář: ČEKANKA OBECNÁ
Vytrvalá, blankytně modře kvetoucí bylina z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae). 

Roste velmi hojně na pustých, suchých místech.
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

5. ZÁŘÍ 2015

Zářijové městské slavnosti letos poprvé pořádalo 
samo město Litovel. I přes omezený rozpočet se po-
dařilo vytvořit přitažlivý program. Dvě známá jména 
(Jaroslav Uhlíř – 4, Burma Jones – 3) doplnili místní 
tanečníci (Kaster – 1), sportovci (Sokol Litovel – 5)  
i muzikanti. Na náměstí, gymnázium, do muzeí, 
kaple, kostela (2) i na radniční věž přišlo dohromady 
na dva tisíce návštěvníků.
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