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Připravuje se regenerace sídliště Gemerská

Od roku 2011

připravuje město Litovel projekt
regenerace sídlišť Uničovského předměstí. Záměrem celé veliké akce, která byla pro svou
náročnost rozdělena do sedmi etap, je vytvořit příjemnější životní prostředí pro obyvatele panelových domů v této oblasti.
Senioři by měli ocenit bezbariérový přístup i klidové plochy, děti dostatek
prostoru pro hry, řidiči zvýšení počtu parkovacích míst, všichni pak zkvalitnění
zeleně, stání pro komunální odpad i bezbariérový pohyb pro pěší.
V první etapě regenerace, která by měla začít nejspíš v červnu, přijde na řadu sídliště Gemerská.
Revitalizační práce se dotknou celé ulice od křižovatky se Žerotínovou ulicí až po křižovatku u internátu
Střední odborné školy. Největší změnou, které si hned všimnou nejen řidiči, bude přestavba komunikace. Všechny
stávající zpevněné plochy (silnice i chodníčky) budou vybourány a vybudovány zcela nově. Řidiči jsou zatím zvyklí, že Gemerská ulice je jednosměrka, kterou mohou vyjíždět na Žerotínovu ulici naproti poště. Po realizaci první etapy regenerace výjezd do ulice
Žerotínovy zůstane, ale komunikace na ulici Gemerské se stane obousměrnou. Budou na ní vybudovány zpomalovací prvky (zúžením míst
v komunikaci) a po obou jejích stranách povedou nově chodníky. Po úpravách v dalších etapách revitalizace se komunikace na Gemerské
ulici propojí s komunikací na sídlišti Karla Sedláka, která vede za zahradami rodinných domů (např. baru Alibaba). Dojde tak k vytvoření okruhu, po kterém bude možné projet celým sídlištěm Karla Sedláka a Gemerská. Krátký úsek cesty mezi projektovanou odbočkou na
sídliště Karla Sedláka a výjezdem na Žerotínovu ulici se stane pěší zónou. Do doby, než bude celý okruh hotový a bude vybudován kruhový
objezd na Uničovské ulici u výjezdu ze sídliště, však bude napojení na Karla Sedláka přehrazeno betonovými květináči.
Aby se alespoň zčásti podařilo vyhovět stále vzrůstající poptávce po parkovacích místech, vznikne podél ulice 24 parkovacích stání ze zámkové dlažby. Pro jejich vytvoření bude muset být využita část nyní zatravněné plochy. Stání se tak ocitnou mezi silnicí a novým chodníkem,
který povede po obou stranách ulice.
Vzhledem ke stavebním úpravám i nutnému rozšíření zpevněných ploch bylo třeba vyřešit i otázku zeleně. Část stávajících dřevin bude
vykácena, především túje na začátku ulice a některé další jehličnany. Projekt však i v této části sídliště počítá se zachováním zelených ploch
a jejich novým osázením. V případě úspěšně realizovaného časového plánu by byly nové dřeviny promyšleně vysazeny už na podzim.
pokračování na str. 3
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Podnikatelům na Olomoucku je nejlépe v Litovli
Litovel získala titul Město pro
byznys Olomouckého kraje
2015, když opětovně uspěla již
v osmém ročníku výzkumu
Město pro byznys, ve kterém je
hodnoceno 205 obcí s rozšířenou působností a 22 městských
částí hlavního města Prahy.
Hledáme radnice, kde mají podnikatelé otevřené dveře. Tak zní
motto velkého srovnávacího výzkumu měst, který vyhlašuje již
tradičně týdeník Ekonom. Litovel v něm obsadila, ze 13 sledovaných měst v Olomouckém
kraji, nejvyšší příčku již podruhé. Tohoto ocenění dosáhla
i v roce 2013. Dobře si vedla
také v roce 2014, kdy obsadila
3. místo.

nikání daří. Dokazuje to
mimo jiné druhá nejnižší
nezaměstnanost v kraji. Na
první místo se však Litovel dostala především díky
podílům radnice na investicích a objemu získaných
dotací z Evropské unie.
V obou těchto kritériích je
město úplně nejlepší z celého regionu.
Analytiky byl velmi dobře hodnocen také obsah
webových stránek města
a skutečnost, že litovelští
podnikatelé zaplatí ve srovnání s podnikateli z ostatních měst Olomouckého
kraje úplně nejméně za vodné
a stočné.

Nízká nezaměstnanost, investice do podnikání a úspěšné čerpání dotací z evropských fondů.
To jsou hlavní důvody, které dělají z Litovle nejlepší místo pro
podnikání v Olomouckém kraji.
Loňský vítěz Šumperk skončil
druhý. Bronz bere Prostějov.
Litovel je městem, kde se pod-

„Získali jsme dotace na rekonstrukci a rozvoj historické části
města, na kanalizaci v pěti obcích, ale to hlavní, a o čem se moc
nemluví, byla dekontaminace
skládky, která pomohla jak nám,
tak celému kraji. Vyčištěním
a ochranou pitné vody jsme udělali kus dobré práce pro všechny.

Setkání podnikatelů
s představiteli města
Před zahájením jednání si
účastníci prohlédli dvě nové
expozice instalované ve zrekonstruovaných půdních prostorách muzea.
Cílem tohoto dubnového neformálního setkání bylo vzájemné
informování se, kromě jiného
V úterý 12. dubna 2016 se
představitelé vedení města sešli
na tradičním setkání s významnými podnikateli a zaměstnavateli, kteří působí v Litovli
a v našem regionu.
Jednání se tentokrát uskutečnilo v reprezentativních prostorách Muzea Litovel. Pozvání přijalo 16 podnikatelů
a naše město zastupovali starosta Ing. Zdeněk Potužák, místostarosta Viktor Kohout, který
celou akci organizoval, vedl
a moderoval, a člen městské rady
Ing. Martin Pavlík.

o nových investičních akcích,
vyhodnocení dosavadní spolupráce a získání podrobnějších
informací týkajících se zejména
navrhovaných změn v územním
plánu města Litovel.
Viktor Kohout, místostarosta

„Dnešní lidé by chtěli žít
zítřejší život za včerejší ceny.“
(Tennessee Williams)

a z ocenění mám velkou radost,“
okomentoval vítězství starosta
Ing. Zdeněk Potužák.

Naše město má trvale širokou
škálu podniků a tradici v potravinářském a strojírenském průmyslu. V blízkosti dálnice máme
průmyslovou zónu, kde je možné
ještě koupit další pozemky pro
podnikání. Vedení města pořádá
pravidelná setkání s podnikateli,
na kterých diskutujeme a hledáme řešení. Touto cestou jim
děkuji za jejich podnikatelské
aktivity a podporu města. Jsem
rád, že vše co děláme, se vyplácí ,

Cílem výzkumu je vytvořit diskusní platformu na téma podpory malého a středního podnikání a poskytnout radnicím
zpětnou vazbu. Pro hodnocení
obcí slouží celkem 34 kritérií
rozdělených do dvou oblastí – podnikatelské prostředí
a přístup veřejné správy. Vyhlášení regionálních výsledků
výzkumu Město pro byznys
probíhá v letošním roce v rámci krajských setkání Svazu měst
a obcí České republiky. Spolupráce umožňuje otevřeně diskutovat o aktuálních tématech,
která se týkají podnikatelů, radnic a obyvatel všech měst a obcí
v České republice. Krajské setkání SMO ČR Olomouckého kraje
se neslo v duchu seznamování
s aktivitami Svazu v legislativě
a snahy Svazu o zajištění dostatečné diskuse o tématech, která
se jeho členů přímo dotýkají.
red.

Jarní úklid našeho města
Ukliďme svět, ukliďme Česko
Vážení spoluobčané,
město Litovel se hlásí k celorepublikové dobrovolnické úklidové akci Ukliďme svět, ukliďme Česko, která na jaře probíhá
na území celé České republiky.
Naše město v průběhu první
poloviny dubna organizovalo
jarní úklid města a obcí. Nejen
dobrovolná sdružení a spolky,
ale i žáci našich škol se opět zapojili do této prospěšné akce.
Stále je mezi námi bohužel
množství těch, kteří odhazují odpadky, kde je napadne.
Na štěstí jsou ale i tací, které nejen, že netěší procházka či jízda na kole
s pohledem na papíry a plasty
podél cest, ale kteří se rozhodli pomoci své město uklidit.
Mnozí z nás se zapojili a první vycházky do přírody spojili
s její ochranou. Někteří přivedli svoje děti, čímž přispěli k výchově další generace k ochraně
životního prostředí.
Vysbírání odpadků na jednotlivých lokalitách netrvá dlouho
a odměnou je pohled na čisté místo a potěšení z dobrého
skutku vykonaného nejen pro
sebe, ale i ostatní.

Samozřejmě nejde jen o jarní
čas, je potřeba udržovat naše
krásné město a jeho okolí v pořádku trvale. Děkuji všem, kteří
se do akce zapojili a přeji Vám
hezké jarní dny.
Váš starosta

Městská televize
Premiéra st 11. 5. v 18.45 hod.
st 25. 5. v 18.45 hod.
Repríza denně 6.45, 11.00,
18.45 a 23.00 hodin

on-line: infokanal.litovel.eu
www.youtube.com
(kanál Litovel.eu)
Připomínky, názory, nápady, náměty ale
i věcnou kritiku týkající se vysílání můžete
volat nonstop na záznamník 581 003 467
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Stíny Litovelska
V Moravě se třou ryby
Dne 4. dubna v 18.15 hod. přijala
hlídka Městské policie Litovel telefonické oznámení, že v Litovli, na
ul. Vítězná, pod mostem sv. Jana,
uvízlo na mělčině velké hejno ryb.
Občan žádal o sjednání nápravy,
záchranu ryb. Na místo byli přivoláni litovelští rybáři, kteří znaleckým
okem situaci posoudili a sdělili, že se
jedná o hejno Ostroretky stěhovavé.
V březnu až dubnu ostroretka táhne
ve velkých hejnech proti proudu řeky
do mělkých partií. Samice zde naklade jikry na kamenité nebo štěrkové
dno. Šlo tedy o přirozený jev, přesto
občanům děkujeme za všímavost.
Kamerový systém identifikoval
útočníka
Dne 9. dubna ve 23.40 hod. došlo
v Litovli, na ul. 1. máje ke rvačce
mezi hosty barů. Situace byla značně
nepřehledná. Na místě zasahovala
hlídka obvodního oddělení PČR,
která požádala hlídku městské policie o pomoc. Za pomoci záznamu
z kamer se podařil incident objasnit
a určit původce rvačky.
Nakupoval za pět prstů
Dne 6. dubna v 9.45 hod. pronesl
pokladnou bez zaplacení láhev alkoholu jeden z nakupujících v supermarketu BILLA. Ostraha prodejny
si tohoto poberty všimla a zadržela
jej. Muž ale začal ostrahu napadat.
Přivolaná hlídka městské policie tohoto „zákazníka“ zpacifikovala a věc
postoupila k dalšímu šetření PČR.
Nepovolený mejdan
V dubnu pokračovaly alkoholové
dýchánky skupinky místních občanů u supermarketu Albert, u mostu
sv. Jana a u prodejny Adam.
Ve městě platí vyhláška o zákazu
konzumace alkoholu na veřejných
prostranstvích. Tito lidé si ale ze
zákazu mnoho nedělají a stále jej
porušují. Strážníci je z míst vykazují,
dávají jim pokuty. Na dotaz, proč tak
lpí na těchto místech, odpověděli, že
tady dostanou od lidí nějaké drobné.
Za ně si potom koupí krabicové víno
a vše se znova opakuje. Spoluobčané, na tohle jim peníze nedávejte.

Regenerace sídliště Gemerská
pokračování ze str. 1
Změny se projeví i v menších
věcech. Na sídlišti se objeví
nové lampy veřejného osvětlení
i odpadkové koše. Dojde k potřebné rekonstrukci městského
rozhlasu. Budou vybudována
čtyři kontejnerová stání, která
budou od okolí oddělena zástěnami. U každého vchodu domů
stojících souběžně s ulicí budou
instalovány stojany na kola.
(Vnitrobloky, tedy domy č. 491
až 496 po pravé straně ve směru
od Žerotínovy ulice, nejsou součástí 1. etapy regenerace.)
Město si je vědomo, že stavební úpravy budou pro obyvatele
této části města představovat
dočasné omezení. Dbá proto
na to, aby práce postupovaly po
částech, avšak s kompletním vyřešením
celého prostoru, aby
nebylo nutné se do
opravené části vracet
a znovu kopat. Realizace celé stavby by
měla být dokončena
do 100 dnů od zahájení prací.
Přesný časový rozvrh

prací vám prozatím nemůžeme
podat.
Do 6. 4. mohly stavební firmy
podávat nabídky na realizaci
této akce. V dubnu proběhlo
vyhodnocení došlých nabídek
a výběrové řízení. Začátkem
května by mělo dojít k podpisu
smlouvy a k naplánování harmonogramu prací. V případě,
že vše proběhne hladce a podle
plánu, měly by být práce zahájeny počátkem června
O přesném průběhu stavby
a omezeních, která bude pro
obyvatele představovat, vás proto budeme informovat v dalších
číslech LN a na webu města.
hk

Přírodní koupaliště v Nové Vsi
Rada města Litovel, mimo jiné
také na doporučení Osadního
výboru Nová Ves, vybrala z 6
zájemců o provozování menšího občerstvení v areálu přírodního koupaliště v Nové Vsi, paní
Baňkovou z Olomouce.
Podnikatelka, která bude letos
areál provozovat, slibuje lepší zázemí pro návštěvníky. K dispozici má být mobilní WC, převlékárna, půjčovna slunečníků
a lodiček a především pružné
a kvalitní občerstvení s prostorným posezením. Dále má
v úmyslu vybudovat zázemí
zejména pro rodiny s dětmi.
Provozovatelka to nebude
mít v podnikání na zelené
louce jednoduché, protože
např. i pitnou vodu si bude
muset denně dovážet.

Pokud se spolupráce osvědčí,
bude město Litovel uvažovat
o
dlouhodobějším
trvání
smlouvy o nájmu, tak aby měl
vybraný podnikatel více prostoru na realizaci menší vlastní
investice. Protože se bude jednat
o změnu zadávacích podmínek,
bude muset být provedeno nové
výběrové řízení.
Viktor Kohout,
místostarosta

Model návrhu areálu v Nové Vsi.

Vyneseno z radnice
13. zasedání Zatupitelstva
města Litovel, konané dne
17. března 2016
 Zastupitelstvo města uložilo
panu Geprtovi, aby jako zástupce
města Litovel na jednání valné hromady MTS, a. s. při projednávání
rozdělení zisku MTS, a. s. hlasoval
pro návrh předložený představenstvem MTS, a. s. dne 19. 1. 2016.
Podle návrhu má město Litovel
v letech 2016 až 2018 obdržet
600 tisíc Kč ročně a tyto prostředky
použije na opravu komunikace mezi
Finančním úřadem v Litovli a areálem MTS, a. s. a garážemi.
 Byla schválena Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o zákazu
konzumace alkoholických nápojů
na veřejném prostranství. Ta vymezuje některá místa veřejného
prostranství ve městě Litovel,
na kterých se nesmí alkoholické nápoje konzumovat.
32. schůze Rady města Litovel,
konaná dne 31. března 2016
 Rada města schválila nákup
přístroje pro vyhledávání poruch
a trasování sítě veřejného osvětlení,
který bude sloužit příspěvkové organizaci TECHNICKÉ SLUŽBY LITOVEL.
 Bylo schváleno uzavření Smlouvy
o dílo s MAS Moravská cesta, z. s.
na zajištění služeb souvisejících
s realizací projektu „Hanácké farmářské trhy“.
 Rada města jmenuje členem
Komise pro investice a výstavbu
Ing. arch. Dušana Osinu.
 Město Litovel uzavře Smlouvu
o realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce elektrické energie. Bez provedení této
podmiňující investice by nebylo
možné realizovat stavbu Chudobín
– oprava komunikace .
 Rada města odsouhlasila přijetí dotace 30 tisíc Kč, kterou získal
Městský klub Litovel od Olomouckého kraje na „Zkvalitnění služeb
TIC Litovel 2016“.
výběr redakce
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Co najdete na webu města

Podniky Litovelska

HOPAX
Společnost Hopax, která sídlí na
Července, založil v roce 1994 Jozef
Pavlík, který je dodnes jejím ředitelem. Prvními výrobky firmy byly
neopracované ocelové konstrukce.
Brzy se začalo rozšiřovat strojní zařízení i výroba a společnost začala
dodávat své výrobky i na německý
trh. Rychlý rozvoj znamenalo první
desetiletí 21. století. Firma začala
dodávat na norský trh, vybudovala
nové haly, pořídila nová strojní zařízení a tím i zvýšila variabilitu svých
produktů. V roce 2009 začal Hopax – primárně pro své potřeby – provozovat i mezinárodní kamionovou
dopravu, jíž využívají i další zákazníci. Součástí firmy je od počátku i autoservis, který slouží také veřejnosti.
V roce 2010 odkoupila společnost sousední pozemky a rozšířila své prostory. Bylo založeno i vlastní vývojové centrum, které se věnuje vytváření technické dokumentace pro vlastní výrobky.

Neznalá poměrů vstupuji do
Hopaxu zadní branou od nádraží. Vítá mě budova autoservisu a paní, která mi vysvětluje: „Do hlavní budovy, to je
jednoduché – doprava, doleva,
doprava a pak zase doleva...“
A nakonec mi dá mapku. Procházím kolem spousty budov a
říkám si, co všechno se tady asi
dělá. Jak se později dozvím, výrobních hal je celkem patnáct.

Jak to jde

Ne každá firma může říct, že si
velkou část své fabriky vytvořila
vlastníma rukama. Od zhotovení a postavení výrobních hal až
po část jejich vybavení v podobě
mostových jeřábů nebo kolejových vozů na převážení surovin
i částí výrobků. Z oceli, která je
základním materiálem pro produkty Hopaxu, se toho dá udělat
spousta. Díky rozsáhlému vybavení strojním zařízením navíc
firma většinu práce na svých
výrobcích může provést sama.
Investice do nových technologií
je pro ni způsob, jak rozšiřovat
škálu výrobků i oslovovat nové
zákazníky.
Vlastním produktem firmy jsou
právě zmíněné mostové jeřáby
a manipulační vozíky. Všechno
ostatní dělá přímo na zakázku,
takže většina jejích výrobků jsou
originály. „Zákazník nám přednese své požadavky, dostaneme
od něj dokumentaci. Jak to vyrobit, to už je na nás,“ popisuje
ředitel společnosti Jozef Pavlík.
Zákazníci přicházejí z celého
světa. Vlastně jen 10–15 % produkce směřuje k českým odběratelům (např. rozměrné turbíny pro ČKD Blansko). Většinu
tvoří zahraniční klienti z mnoha

zemí světa (Anglie, Norsko, Německo, Rusko, Turecko, Čína,
Vietnam...).

Co se tu tedy vyrábí

„Právě jsme začali vyrábět podvozky na lokomotivy. Teď jsme
vyrobili kus, který projde nedestruktivní zkouškou, budou se
ho taky snažit lámat a řezat, aby
ověřili jeho kvalitu. Pak vyrobíme ještě další tři. Všechny musí
projít zkouškou ultrazvukem,
abychom ověřili, že jsou sváry
kvalitní,“ popisuje Jozef Pavlík.
Výrobkem, který rozhodně
upoutá, jsou podvozkové vozíky. Ani ne tak svým vzhledem
jako výkonem. Dokážou totiž
přepravit půlku lodě nebo klidně celý dům.
Rozličné větší i menší manipulační vozíky jsou jedním ze základních výrobků firmy. Využívají se ve výrobních prostorách
pro přepravu materiálu, nebo
třeba v přístavech, kde převážejí nejrůznější břemena. Jezdí samy, bez řidiče, poháněné
akumulátorem nebo pohybující
se po kolejích a napájené elektřinou.
A ačkoli Čechy nemají moře, ani
v dalším odstavci se nevyhneme
lodnímu průmyslu. Hopax totiž
vyrábí i dveřní systémy, jeřábová ramena či odvíjecí bubny používané na lodích. Tyto výrobky
patří mezi tzv. svařence, objemné součásti obrovských strojů
a zařízení, náročné na přesnou
výrobu a podléhající přísné kontrole. Najdeme mezi nimi také
zařízení pro těžařský průmysl
(díly ropných plošin nebo rámy
těžebních zařízení pracujících
ve velkých hloubkách), turbíny,
statory vzduchem chlazených

elektromotorů... A co si zákazník žádá.
Od ocelových konstrukcí, které
byly prvním výrobkem firmy
a které jsou stále v nabídce, se
Hopax posunul přímo k budování průmyslových hal na klíč.
Celou budovu naprojektuje, vyrobí pro ni ocelovou konstrukci
a nakonec ji i postaví.
Výčet výrobků ani podnikatelských aktivit firmy tím však rozhodně nekončí...

Doprava

Velkou část výroby představují
zařízení značných rozměrů. Jejich přeprava proto není úplně
snadná. Společnost si ji zajišťuje
sama pomocí dvaceti kamionů,
které z Červenky vyjíždějí do
celého světa. Nutno říct, že cesty
tomu nejsou úplně přizpůsobené, obzvlášť projet kruhovým
objezdem s rozměrným nákladem na vlečce bývá problém.
Aby nebylo nutné svěřovat vozy
do cizích rukou, provozuje Hopax i autoservis, ve kterém se
postará nejen o vlastní vozidla,
ale i o auta běžných zákazníků.

Pracovníci

Kdysi začínal Hopax s pěti zaměstnanci. Dnes má kolem 250
vlastních pracovníků a k tomu
ještě pár desítek brigádníků.
„Samozřejmě i my máme problém sehnat dost našich odborníků. Máme ale smlouvu s několika školami. Studenti k nám
chodí na praxi a ti šikovní u nás
zůstanou. Práci navíc nabízíme
lidem z celé republiky, máme
pro ně i ubytovnu. A pracují
u nás i cizinci, třeba z vietnamské agentury na svařování,“ popisuje Jozef Pavlík.
hk

Dnes v našem průvodci webovými
stránkami města www.litovel.eu
rozklikneme poprvé odkaz Úřad.
Nachází se v horní části hlavní strany
a má žlutou barvu.
Hned na úvodní straně najdete několik přímých odkazů. E-mailové dotazy vám umožní poslat otázku týkající
se obecných záležitostí úřadu přímo
na sekretariát starosty. Ti, kdo potřebují poslat datovou zprávu s elektronickým podpisem, využijí odkaz
Elektronická podatelna (adresa je
také e-podatelna@mestolitovel.cz).
O rubrice Otázky a odpovědi jsme
psali už minule. Nezapomeňte, že pro
položení veřejné otázky, která bude
i s odpovědí zveřejněna na stránkách
města, je třeba registrace.
O odkazu Rezervace na úřad jsme
mluvili v jednom z předchozích čísel.
Ten, kdo nechce či nemůže čekat, má
možnost zamluvit si pomocí jednoduchého formuláře konkrétní termín
i hodinu návštěvy požadované agendy. Rezervovat si termín návštěvy je
možné na těchto agendách: registr
vozidel (úterý 8–11 a 12–14 hod.),
řidičské průkazy (úterý 8–11 a 12–14
hod.), matrika (čtvrtek 8–11 a 12–14
hod.), evidence obyvatel (čtvrtek
8–11 a 12–14 hod.), občanské průkazy (čtvrtek 8–11 a 12–14 hod.), cestovní doklady (8–11 a 12–14 hod.).
Odkaz Úřední deska vás zavede
k dokumentům, které jsou v tištěné
podobě aktuálně vyvěšeny i na deskách města umístěných před radnicí.
Po rozkliknutí odkazu Telefonní seznam se dostanete do abecedního
seznamu všech zaměstnanců městského úřadu. Zastoupena je i rada
města, knihovna, muzeum a městská
policie. U každého pracovníka si přečtete obor jeho činnosti, telefonní
číslo, e-mailovou adresu a po kliknutí
na jméno i umístění jeho kanceláře.
Stejný seznam najdete, pokud v levém (žlutém) sloupci zvolíte položku
Městský úřad Litovel a poté Kontakty.
Hned další odkaz Odbory úřadu vám
umožní seznámit se s náplní práce
všech zaměstnanců jednotlivých odborů, takže bude snadné rozhodnout
se, na koho se v dané záležitosti obrátit.
Dnes ještě zmíníme položku Právní
předpisy, která se také nachází v levém sloupci. Ukrývá všechny obecně
závazné vyhlášky i nařízení obce platné na území města Litovle.
hk
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Zahájení turistické sezóny v Litovli
V sobotu 16. dubna byla v Litovli zahájena nová turistická
sezóna. Hezké počasí přilákalo
na bohatý program, který byl
určen pro všechny generace.
Ani letos nechybělo vystoupení
tanečních skupin Trips a Kaster, roztleskávaček Golden Bees
a mažoretek Linetbells. Zábavné
pásmo bylo ukončeno „Skotačením se skřítkem Lesánkem“
a následoval odjezd na Lesánkovu cyklostezku, kde na děti čekaly zábavné úkoly s odměnami.
Letos si mohli účastníci v areálu
informačního střediska CHKO
Litovelské Pomoraví (Dům
přírody na Šargouně) dokonce
opéct špekáčky.
V rámci programu byly také
hojně využity oblíbené projížďky na loďkách po Nečízu
a chybět nemohly ani cyklovýlety
a vycházky pro pěší, které při-

pravil Klub českých turistů.
Průvodkyně v dobovém oblečení provedly zdarma zájemce
nejvýznamnějšími památkami
města (výstupy na radniční věž,
prohlídky budovy radnice od
sklepů po půdu, kaple sv. Jiří,
historické budovy knihovny,
městského muzea i muzea harmonik).
Ke zhlédnutí bylo také hned
několik
výstav
– výstava Kroniky MK Litovel
a Hanácké Benátky v informačním centru
(která
probíhá
až do června),
Výstava Náklo
v prostorách
městského muzea
a výstava obrazů
Jiřího Zapletala

ve Výstavní síni Městského klubu.
Na závěr několik zajímavostí
ze statistiky KČT. Nejstarší
účastník (rok narození 1936) byl
z Olomouce, nejmladší (ročník
2015) byli z Litovle, nejvzdálenější účastníci byli z Trenčína,
Prahy a Semil a odhadovaný
celkový počet účastníků je 550
osob.
TIC

Pozvánek je spousta ... stačí si jen vybrat
PRVOMÁJOVÝ DĚTSKÝ DEN
ne 1. 5. od 9 hod., v parku Míru a na
dopravním hřišti, Litovel
Pro děti jsou připraveny soutěže, skákací hrad, prohlídka hasicí techniky,
vystoupení tanečního kroužku Kaster.
K poslechu hrají Piňovští kanci, tradiční občerstvení zajištěno.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ REVIZOR
ne 1. 5. v 18 hod., KD Dvorana, Cholina
Obec Cholina Vás srdečně zve na komedii Nikolaje Vasiljeviče Gogola „Revizor“ v podání Divadelního spolku
ZA DVEŘMI z Náměště na Hané.
Vstupné: 50 Kč.
MAJÁLES V LITOVLI
pá 6. 5. od 13.15 hod.
Gymnázium Jana Opletala v Litovli
a studentský klub Párátko, o.s. pořádají slavnost Majáles. Majálesový
průvod projde městem v době od
13.15 do 13.35 hod., korunovace krále
Majálesu proběhne od 13.35 do 13.45
hod. a následně bude vyhlášena cena
krále Majálesu (13.45–14.30).
VATRA A STAVĚNÍ MÁJE V SAVÍNĚ
so 7. 5. od 14 hod., areál zbrojnice
Stavění máje, lampionový průvod,
zapálení vatry a hudba. Občerstvení zajištěno: pivo, nealko, speciality
z udírny, pečené makrely.

POUŤ NA STARÉM MĚSTĚ
ne 8. 5., u kostela sv. Filipa a Jakuba

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE V MLADČI
so 14. 5. od 10 hod., fotbalové hřiště

Tradiční pouť na Starém městě zahájí
v 9.30 hod. zpívaná mše svatá s účastí
krojovaných členů folkorního souboru.
V 10.30 hod. vystoupí před kostelem
Hanácká môzêka a folklorní soubor
Cholinka. Od 11 do 14.30 hod. bude
zpřístupněn výstup na kostelní věž
a ve 14.30 hod. se v kostele představí
žáci ZUŠ Litovel.

10 – 12 fotbalové utkání TJ Sokol Mladeč – Sokol Majetín
13 – 15 celkem 11 soutěží pro děti,
prvních 100 soutěžících obdrží sladkou odměnu
16 – 16.30 mažoretky Linetbels, Kaster disco
16.30 – 18.30 šašek VIKY a jeho karneval
19 – 02 letní karneval se skupinou
Motors rock, host večera Motors v původním složení.
Během celého dne možnost jízdy na
ponících, výstava drobného zvířectva,
tematické přednášky o našich dravcích, skákací hrad, skluzavka, tombola, občerstvení (pečené selátko, makrely, speciality z udírny, hranolky ...).
Vstup na zábavné odpoledne: dospělí
20 Kč, děti 10 Kč; letní karneval: 60 Kč;
celý den: 70 Kč.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
st 11. 5.,9–15 hod., ÚSP Nové Zámky
a ÚSP Rybníček v Litovli
ÚSP Rybníček pořádá Den otevřených
dveří, v rámci kterého bude možné si
projít společné prostory zámku, zámecký park a objekt, ve kterém sídlí
pobočka v Litovli. Zájemcům budou
podány informace o poskytovaných
sociálních službách.
MISTROVSTVÍ ČR V AGILITY
so 14. 5., Dvůr Nové Zámky u Litovle
SHELTIE CLUB CZ a ZKO Uničov pořádají Mistrovství ČR sheltií a kolií
v agility. Závod je otevřený pro všechna plemena psů.
ABSOLVENTSKÝ KONCERT A VÝSTAVA
st 18. 5. v 17 hod., Koncertní sál Městského klubu Litovel, pořádá Základní
umělecká škola Litovel

ČERVNOVÝ AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD
so 18. 6., sraz v 8 hod. v zálivu naproti
autobusovému stanovišti Litovel
Muzejní společnost Litovelska plánuje
autobusový zájezd do Vlastivědného
muzea a města Šumperk a Muzea silnic Vikýřovice. Pozvánky s programem
budou k dispozici v muzeu. Závaznou
přihlášku a platbu je nutno provést
v Muzeu Litovel do neděle 12. června.

Plány na hlavní letní sezónu
ZÁJEZD DO CHUDOBÍNSKÝCH
KOSTELŮ
Na 2. červenec připravilo Turistické
informační centrum autobusový
zájezd do chudobínských kostelů. Zajištěny jsou komentované
prohlídky a zpřístupnění všech tří
kostelů. Zájezd je zdarma. Bližší informace v TIC. Nutná rezervace míst
předem, počet míst bude omezen
na autobus.
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY MĚSTA A PIVOVARU LITOVEL
Návštěvníci budou mít možnost v jeden den navštívit až dva prohlídkové
okruhy. TIC ve spolupráci s Pivovarem Litovel připravil na letní sezónu
pravidelné komentované prohlídky.
Od 13. července do 24. srpna vždy
každou středu bude probíhat od
13 hod. komentovaná prohlídka pivovaru. Cena prohlídky (bez ochutnávky) bude 50 Kč a je pouze pro
starší 12 let.
Od 6. července do 31. srpna vždy
každou středu bude probíhat od
14 hod. zdarma hodinová prohlídka
městem, při které budou k vidění
nejvýznamnější památky města
Litovel.
CYKLOVÝLETY LITOVELSKÝM POMORAVÍM
Pro zájemce jsou připraveny zdarma
komentované cyklovýlety. Kromě
výletu Novozámeckým areálem jsou
připraveny i jiné zajímavé trasy Litovelským Pomoravím, a to v nedělních termínech: 10. 7., 31. 7., 14. 8.
a 28. 8. Sraz účastníků ve 14 hod. na
náměstí před TIC (budova Záložny).
Podrobné informace o jednotlivých
trasách budou uvedeny na plakátech a v červencovém čísle novin.
VÝSTUPY NA RADNIČNÍ VĚŽ
A JINÉ
Od června do září budou probíhat
prohlídky radniční věže od pondělí
do neděle vždy v 10, 11, 13, 14, 15
a v 16 hod.
Zpřístupnění církevních památek
veřejnosti – Kaple sv. Jiří a kostel
Husův sbor.
Dům přírody na Šargouně (Informační středisko CHKO Litovelské Pomoraví) bude otevřeno o víkendech
od 9.30 do 15.30 hod.
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Ze společnosti
Přišli na svět
9. 12.
10. 12.
15. 12.
18. 12.
25. 12.
28. 12.
5. 1.
6. 1.
7. 1.
13. 1.
14. 1.
17. 1.
22. 1.
25. 1.
28. 1.
28. 1.
29. 1.
31. 1.
2. 2.

Sofie Švárová z Litovle
Jitka Kudlová z Litovle
Hubert Hemerka z Nasobůrek
Viktorie Jirsáková z Litovle
Simona Krylová z Litovle
Terezie Marešová z Březového
Marianna Langová z Litovle
Terezie Putnová z Rozvadovic
Ondřej Vydra z Litovle
Anna Holubová z Chořelic
Ellen Jedličková z Litovle
David Dostál ze Savína
Sabina Bartošová z Chudobína
Melánie Eva Jančová z Litovle
Vojtěch Faltýnek z Litovle
Jáchym Kovář z Litovle
Dominik Bargl z Litovle
Jan Procházka z Litovle
Mia Kolpáková z Litovle

aneb Přijďte do muzea na novou, voňavou výstavu

Není snad třeba nikomu vysvětlovat, co je
to vlastně káva. Tento opojně vonící nápoj
je dnes známý prakticky po celém světě. Ví
však někdo, odkud se kávová zrna původně
vzala?
Kde se káva objevila poprvé, nedokáže již
dnes nejspíš nikdo určit. Kávové plantáže
existovaly v Jemenu už v 15. století a obliba
typicky hořkého nápoje s povzbuzujícími
účinky se velice rychle rozšířila do všech
zemí arabského světa. S rostoucím zájmem
o kávu vznikaly také první kavárny, kde se
muži scházeli kvůli vážným rozhovorům
i nevázané zábavě.
Do Evropy se kávová zrna dostala až
v 17. století a zpočátku byla prodávána v lékárnách. Bylo to způsobeno především tím,
že byl znám jejich účinek, ale ne způsob přípravy nápoje. Jakmile byl návod prostřednictvím obchodů s kávou zveřejněn, začal
zájem o kávu rychle vzrůstat. To mělo za

následek mimo jiné také rostoucí pobouření
po celé Evropě. Kolovaly dokonce zvěsti, že
pití kávy způsobuje neplodnost.
Jak už to tak často bývá, časem námitky
utichly a obchod s kávou se mohl vesele
rozrůstat. V dnešní době představuje káva
druhý nejdůležitější vývozní artikl na světě
a mnoho lidí si bez ní nedokáže představit
svůj den.
Nejen historii kávového zrna, ale také pěstování, způsoby přípravy a typické vlastnosti
početných druhů káv přiblíží návštěvníkům
nová výstava v Muzeu Litovel, která je realizována ve spolupráci s Muzeem v Bruntále
a panem Petrem Rajtem, majitelem pražírny
CaféGape v Lošově u Olomouce.
Výstava potrvá do 18. září a v jejím průběhu
pro Vás v našem muzeu chystáme zajímavý
doprovodný program! Od května do září
je otvírací doba muzea prodloužena až do
17 hodin.
Mgr. Hana Ošťádalová

Poděkování

Byli oddáni
23. 2. Jesika Filipa Růžičková z Chořelic
a Jiří Slováček z Orlové

Odešli
20. 3.
21. 3.
25. 3.
25. 3.
25. 3.
27. 3.
27. 3.
30. 3.
3. 4.
6. 4.
7. 4.
7. 4.
15. 4.
15. 4.
18. 4.
19. 4.

Káva – jak ji známe i neznáme

Josef Lamr z Litovle (72 let)
Věra Völflová z Litovle (81 let)
Františka Ficnerová z Červenky (83 let)
Martin Steiger z Březového (37 let)
Marie Vernerová z Litovle (86 let)
Zdeněk Bačinský z Pňovic (60 let)
Zdenka Čepová z Litovle (74 let)
Zdeněk Grézl z Litovle (85 let)
Karel Ajgl z Litovle (50 let)
Anna Šedá z Nasobůrek (88 let)
Eva Šperlichová z Haňovic (45 let)
Ing. Ludvík Urban z Litovle (66 let)
Vlasta Nováková z Litovle (87 let)
Josef Paták z Litovle (57 let)
Emilie Marková z Litovle (91 let)
Josef Kopka z Měrotína (76 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Litovel, Hrandop a Misericordia.
inzerce

kompletní servis autoskel
čištění interiérů, renovace laků
leštění světlometů
Javoříčská 1313/6a, Litovel
tel.: 585 154 631, 724 158 043

Děkujeme vedení firmy Kimberly-Clark,
které MŠ G. Frištenského věnovalo velké
množství papíru a drobného nepotřebného
papírového materiálu, vhodného na využití
při výtvarných aktivitách v MŠ. Jako poděkování děti zaslaly ukázku, jak je možné
tento pro firmu odpadový materiál využít.
Jsme rádi, že se nám touto spoluprací podařilo realizovat nápad, jak „velcí“ mohou
pomoci těm „malým“ a současně i přispět
k ochraně životního prostředí. Děti také
potěšilo, že si jejich výrobky umístila paní
ředitelka na čestné místo ve své kanceláři
s komentářem: „... jak si pan Frištenský užívá jarní zahradu“.
děti a učitelky MŠ G. Frištenského

Rozloučení s Josefem Lamrem ml.,
posledním nositelem tradice
hrnčířského rodu v Litovli
Poslední litovelský kamnář Josef Lamr ml.
se narodil v Litovli 24. listopadu 1944 do
rodiny Josefa Lamra (1907 až 1992). Hrnčířskému a kamnářskému řemeslu, kterému
se vyučil u otce, se nejdříve věnoval jen jako
koníčku při jiných zaměstnáních. Svému
otci Josefu Lamrovi začal pomáhat v roce
1967 v malé řemeslné dílně s experimentální keramickou pecí na plyn, kde vyráběli hrnečky, vázy, džbánky apod. Později,
s rozvojem chalupářství, začali vyrábět nová
a opravovat stará kachlová kamna. Josef
Lamr ml. postavil např. nová gotická kamna v muzeu v Mohelnici, opravoval troje
kamna na zámku v Plumlově a spolupracoval na gotických kamnech na tvrzi Orlice v Letohradu. Tradici řemesla udržoval
ve staré dílně v domě č. 38 na Rybníčku,
s typickým vývěsním štítem s vyobrazením
iniciálů JL, do současnosti. První jarní den
20. březen 2016 byl zároveň posledním
dnem kamnáře Josefa Lamra mladšího.
red.

Vzpomínka na Zdeňka Grézla,
ředitele Základní školy Litovel,
Jungmannova 655
Pan Zdeněk Grézl se narodil 19. září
1930 v Litovli. Vystudoval tamější gymnázium, ve studiu pak pokračoval na pedagogické fakultě. V letech
1958–1959 učil na Gymnáziu Jana Opletala
v Litovli biologii a chemii. V roce 1960 přešel na ZDŠ v Litovli v Jungmannově ulici,
kde působil jako učitel zeměpisu a přírodopisu a roku 1970 se stal ředitelem školy. Jeho dosud žijící kolegové a žáci na něj
vzpomínají jako na čestného a upřímného
člověka, vždy vstřícného k řešení denních
problémů a starostí, a ochotného vyhovět.
Ke kolegům i žákům se snažil přistupovat
s pochopením. V letech 1970–2000 se zasloužil o rozvoj školy. Bohužel, nemoc
ukončila jeho život 30. března 2016. Čest
jeho památce.
kolektiv bývalých kolegů
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Příběh boží muky na Hvězdě
a jedné litovelské rodiny a domu

V listopadovém čísle Litovelských
novin r. 2015 jsme se na vás obrátili
s prosbou o pomoc v pátrání po historii lékaře a božích muk. Odezvu
jsme měli v jednom případě – torza
boží muky v rezervaci Hvězda. Její
příběh začíná v ulici 1. máje v domě
č. 627, dnes vietnamské prodejně
„minimarket“.
V tomto místě bylo již od poloviny
19. století známé řeznictví s hospodou rodiny Mazánkovy. Poslední
majitel, Karel Mazánek ml., chtěl
dům v r. 1947 přestavět. Město přestavbu povolilo, ale trvalo na dodržení nového územního plánu. V něm Stav boží muky na Hvězdě v roce 2016.
se počítalo s rozšířením této ulice
velmi rád. Ta sem často chodila a v místech,
i chodníků, tedy posunutím celé uliční fronty. (Následky tohoto nešťastného roz- kde boží muka stojí, sedávala. Text na desce,
hodnutí a nedokončení záměru máme před kterou boží muku osadil, sděloval kolemočima dodnes a s nápravou si neví rady ani jdoucím, jak manželka měla toto místo ráda.
„dnešní město“.) Mazánkovi tedy byli prv- Paní zemřela v roce 1941, takže stavba může
ní a poslední, kteří tuto podmínku splnili. mít asi 75 let.
Místo historického domu vznikala novo- Ještě v 70. letech minulého století měly tato
stavba podle projektu litovelského stavitele místa v oblibě i vychovatelky školních druJ. Kučery. Než byla stavba dokončena, přišel žin, které sem s dětmi chodily. Louka pod
rok 1948 a s ním velké změny. Zrušení živ- tratí i okolí byly ideální pro dětské hry bez
ností, znárodnění a zabavení majetku. Rodi- nebezpečí úrazu. Dnes by to již možné neně zůstalo jen splácení dluhů, tedy ještě ne- bylo, celá oblast má status rezervace. Protízaplacených faktur za nakoupený stavební nají ji jen stezky rybářů vyšlapané v hustém
materiál. Tak skončilo vyhlášené řeznictví, porostu a několik chodníků s můstky přes
na které pamětníci vzpomínají. Prý platilo: jednotlivá ramena Moravy.
Mazánkovy párky a Koldusovy rohlíky jsou Čas poznamenal i boží muku. Chátrala, něv Litovli vyhlášené pochoutky. (Koldusovo kdo vylomil a ukradl desku s textem a tak
pekařství bylo na náměstí Přemysla Otaka- splynula s okolím, že ji bez povšimnutí minul i fotograf, který šel po letech do Hvězdy
ra, dnes papírnictví pana Macháčka.)
A co má s Mazánkovou rodinou společného fotografovat.
boží muka ve Hvězdě? Stojí totiž na jejich Děkujeme tímto všem pamětníkům za popůvodním pozemku a dodneška je zazna- skytnuté informace. Podařilo se zdokumenmenaná na turistických mapách, na katastru tovat osud jedné ze zapomenutých drobLitovle i regionálních mapkách. Z příběhů ných staveb v našem městě.
uvedených v listopadových novinách se k ní
váže ten smutný. Postavil ji pan Karel Ma- S použitím historických materiálů pana Šika
zánek st. na památku své ženě, kterou měl a souhlasem rodiny zpracovala M. Hrubá.

Rodopis (13)
Tak, Iv, musím Ti říct, že Tvoje metoda určování
totožnosti otce podle jmen kmotrů jeho dětí, kterou jsi mi představila posledně, je fakt účinná.
Děti, které měl Laurent Coufal s Kateřinou, i děti,
které měl s Rosinou, mají všechny za kmotry Jakuba Dostála a Doroteu Doleželovou. Ale teď mi
teda vysvětli jinou věc. Jak mohl mít Laurent děti
nejdřív s jednou, a pak s jinou ženou, když ta první nezemřela a tu druhou si nevzal?! Rozhodně
v matrikách není ani záznam o úmrtí, ani o sňatku.
A že jsem jich prohledala! Přitom Dominik, kterého
měl Laurent s Kateřinou, se narodil 8. 9. 1746, a už
19. 12. 1747 přišel na svět Šimon (mimochodem
můj předek), jehož matkou byla Rosina.
Pravděpodobně se Laurent oženil znovu, protože
první manželka zemřela při porodu nebo následkem porodu, což se stávalo často. Vzhledem
k tomu, že už měl děti, potřeboval někoho, kdo
by se o ně staral, takže s dalším sňatkem neotálel,
jak tomu taky bývalo. Zápis o úmrtí Kateřiny, který jsi nenašla, mohl být opomenut, farář jej mohl
zapomenout poznačit nebo mohl poplést údaje.
Pohybujeme se už v 18. století, kdy kněží často
docházeli do vsí pěšky a nenosili s sebou matriční
knihy. Záznamy si dělali na lístečky a jednou za
čas provedli naráz zápisy do knih. Mohlo se stát,
že se lístek ztratil, založil, případně byl pouze vložen do matriční knihy, a pak se ztratil apod.
Se sňatkem je to poněkud složitější. Většinou se
odehrával v bydlišti nevěsty, ale v případě vdovce často v obci, kde žil on. Pokud jsi nenašla záznam o sňatku v matrice Laurentovy vesnice, je
opravdu možné, že se odehrál v bydlišti nevěsty,
které neznáš. Je zde i možnost, že se snoubenci
z nějakého důvodu vzali v jiné farnosti či na poutním místě. Nezbývá než věřit informacím, které
k dispozici máš, i když si je nemůžeš ověřit chybějícími zápisy. I to je úspěch, když si uvědomíš,
o jak staré záznamy jde. Některých věcí se už nedopátráš, anebo na ně překvapivě narazíš, až je
hledat nebudeš.
Taky jsem si všimla, že na posledních stránkách
matrik bývají záznamy o pohřbených lidech z jiných farností nebo oddaných cizích farnících a tak.
Třeba v rozvadovické matrice zemřelých z poloviny
18. století jsou i nebožtíci z Blanska, Domašova,
Štítů... Takže kdybych prohledala matriky celé Moravy, možná bych něco našla. I když v tomto případě věřím spíš na ty lístečky.
A víš co, Iv? Myslím, že takovéto potíže s pátráním
v minulosti nejsou nic proti těm, které budou mít
generace po nás. Lidi se hodně stěhují, rozvádějí, rodiče dětí často nejsou manželé, takže mají rozdílná
příjmení... Ke všemu jsou dnešní matriky mnohem
stručnější než ty někdejší. Asi bychom měli všichni
sestavit svým potomkům rodokmen, dokud to jde.

Na velkém snímku je ulice 1. máje ve směru od Olomouckého předměstí. Mazánkův dům před přestavbou je zcela
vpravo. V levém horním rohu je současná podoba domu.

Helena Kaštilová & Ivana Kubíčková
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Stalo se v Litovli
 19. 5. 1666 se v Litovli narodil řezbář, tvůrce
chórových lavic na Velehradě, Jan Martin Heyde. Stolařskému řemeslu se naučil u svého otce
Martina. Martinovi Heydemu se nevedlo nejlépe,
je zaznamenána jeho žádost o městskou půjčku.
Po smrti otce se Jan Heyde r. 1699 odstěhoval do
Uherského Hradiště, kde vytvořil své mistrovské
dílo. Na řezbě lavic pracoval 26 let až do své smrti
(1695–1721), jak uvádí kronikář Donat Ulrich.
 9. 5. 1906 se narodil František David. Od
r. 1930 působil jako profesor na gymnáziu v Litovli, učil tělocvik, fyziku, zeměpis a němčinu.
Mimo školu se věnoval především tělovýchově.
Již r. 1939 byl zvolen náčelníkem sokolské jednoty a po osvobození se jako župní náčelník snažil
o sjednocení celé tělovýchovy pod hlavičkou
Sokola. Od vzniku TJ Tatran byl stále v jeho vedení, stejně jako ve vedení OV ČSTV. Mimo to se
angažoval i v lidové správě. V r. 1977 psal městskou kroniku. Stal se zejména nepostradatelným
a zkušeným organizátorem spartakiád, ale i prvomájových průvodů a slavností. Zemřel v Litovli
19. října 1980.
 1. 5. 1916 byl poprvé v našich zemích nařízen letní čas, platil do 29. září. Celý život města
byl poznamenán světovou válkou, takřka každá
rodina měla někoho na frontě. Kronikář Smyčka
kritizuje mravní úpadek ve městě. Starosta vydal zákaz bezdůvodného docházení do kasáren
pro civilní osoby, zejména ženského pohlaví,
a zapověděl noční toulání. „Přesto frejířství stále
zde kvete, vzdor opatřením městské rady, ježto
ty ženské jsou za vojákama celý zblázněný. Večer
se to na náměstí jen hemží vojáky a ženskejma
a moc památek živých tu po vojácích zůstalo.“ Na
druhé straně však vojáci, zejména Rusíni, vzbuzovali ve městě obdiv svým krásným harmonickým zpěvem.
 5. 5. 1936 zemřel ve věku 59 let kavárník a
restauratér Antonín Kalabis, všeobecně známý
pod jménem Báťuška. V mladých letech pracoval
u pozlacovače Gottwalda na Olomouckém předměstí. Pak odjel do Ruska, kde se mu dobře vedlo
a měl velký restaurant v Moskvě. Po bolševické
revoluci se vrátil do Litovle a převzal kavárnu,
vinárnu a restauraci v památném domě č. 769
(Langův dům). Svou přívětivou a veselou staromládeneckou povahou si získal četné hosty a
přátele. Kavárnu po něm převzala jeho sestra Božena. R. 1949 se akční výbor usnesl kavárnu zavřít a zřídil zde internát pivovarnických učňů. Po
r. 1950 bylo v přízemí zřízeno komunální holičství
a místo kavárny družstvo Fotografia. Živnosti zanikly při rekonstrukci
domu (tehdy už v majetku města) v letech
1997–98.
Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
Březen – my za kamna nevlezli, ale pořádali akce plné pohybu. Autobusový zájezd do
Muzea tvarůžků v Lošticích a do termálu
ve Velkých Losinách (17. 3.) byl beznadějně plný hned, jak byl ohlášen a nezklamal.
Všech 50 účastníků si pochvalovalo novou
expozici loštického muzea, dobrý oběd
i poležení v léčivé vodě. Pro velký zájem připravíme pro ty, na které se nyní nedostalo,
podobnou akci na podzim. Na další schůzce
seniorů v klubovně (24. 3.) se pletlo, háčkovalo, vyšívalo a zdobily kraslice, a tak není
divu, že mezi 20 účastníky bylo velmi obtížné najít zástupce mužů!
Ani na tanečním odpoledni „Vítání jara
a loučení se zimou“ (31. 3.) jich mnoho nebylo, a pokud ano, na parketu se moc nevyskytovali. Tak snad je tato „ťafka“ z letargie
pro příští podobnou akci probudí a povzbudí k aktivitě? Venku se udělalo nádherně,
ale nám tím trochu čára přes rozpočet. Sešlo
se nás totiž jen kolem 80, nejméně o třicet
méně, než obvykle. Ale, kdo přišel, nelitoval. Kulturní program byl bohatý a rozmanitý: Dětský pěvecký sbor Benjamínek
ze ZŠ Vítězná posílili i zpěváci PS Mládí,
takže se všichni (46!) málem na pódium
nevešli. Potěšili nás svou bezprostředností,
radostným mládím i vtipnými básničkami –
potlesk nebral konce! Akrobatické a taneční
vystoupení pak předvedli žáci ZŠ Jungman-nova (18) a všichni obdivovali jejich obratnost i smysl pro rytmus. Děkujeme vedení
obou škol za zajištění vystoupení a také těm,
kteří děti na vystoupení připravily – učitelkám Mgr. Ivetě Navrátilové a Mgr. Ireně
Kučerové. Zajímavé vystoupení připravily i Novoveské šťabajzny a jejich kankán
na konci vystoupení snad rozparádil všechny, nejenom přítomné muže!? Nový hudební doprovod pana Horkého ze Šumperka
se líbil, a tak nakonec vše dobře dopadlo.
inzerce

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

Společná akce s Letopiseckou komisí RM
ve čtvrtek 14. 4. byla vzpomínkou na litovelského historika a spisovatele ThMgr. Josefa Bezděčku, od jehož náhlé smrti uplynulo již 20 let. K vidění a prohlédnutí byla
většina jeho díla týkající se historie města,
kulturního a společenského života v něm
do roku 1948, ale i čarodějnických procesů a vzniku Církve československé husitské
a náboženských bojů ve městě v letech 1920
až 1921. Silně zapůsobily ukázky z jeho knihy „Jen pro havraní smích“, a část ze 837 veršů z dochovaného literárního díla Gregora
Tarcy „Popis města Litovle“ ze 16. století,
které přebásnil z němčiny do češtiny právě
Mgr. Bezděčka a emotivně uvedla paní Milada Faltusová, stejně jako vzpomínky jeho
přátel a spolupracovníků. Zajímavá akce
s účastí 34 posluchačů.
V měsíci květnu nás čeká autobusový zájezd do Lešné a Zlína (čtvrtek 12. 5., s odjezdem v 6.30 hod. z autobusového nádraží) a cyklovýlet Litovelským Pomoravím
– nenáročná trasa s délkou do 20 kilometrů (čtvrtek 26. 5., s odjezdem ve 14 hodin
od Penzionu). V červnu se pětičlenné soutěžní družstvo chystá na Sportovní hry seniorů Olomouckého kraje. Víceboj smíšených
seniorských družstev se koná v pátek 10. 6.
a v kategorii 55+ se bude soutěžit v sedmi
nebo deseti disciplínách. Budeme jim držet
palce a dle možností i fandit na stadionu
TJ Lokomotiva Olomouc od 9 hodin. Pak nás
čeká ještě exkurze do ZŠ Vítězná (16. 6.) a pěší
nebo cyklovýlet (23. 6.). O tom podrobněji
až v dalším čísle Litovelských novin.
jh

Farnost a dotace pomáhají opravit
kostel svatého Alfonse v Července
Římskokatolická farnost Litovel přispěla
k zajištění důstojného vzhledu kostela svatého Alfonse v Července. Díky získané dotaci 391 536 Kč od Nadace ČEZ a příspěvku
80 tisíc Kč od obce Červenka, dokončila
v měsíci březnu sanaci stěn interiéru kostela, čímž došlo k významné záchraně objektu
a zamezení chátrání budovy. V srpnu bude
zahájena výmalba. Opravený kostel přispěje
ke zlepšení občanské vybavenosti Mikroregionu Litovelsko.
ŘFL

Jak dopadl Haňovské košt
Již devátý ročník Haňovského koštu
se uskutečnil 2. dubna 2016 v kulturním
domě v Haňovicích. Letošní soutěže se zúčastnilo 47 pěstitelů z Haňovic a širokého
okolí. Přihlášeno bylo 64 vzorků pálenek,
které hodnotila 13členná odborná porota.
Nejlepší pálenkou byla vyhodnocena hruškovice od Bronislava Kučery z Myslechovic. Na druhém a třetím místě se umístily
švestkové pálenky od Terezie Přikrylové
z Haňovic a Vladimíry Hartelová z Litovle.

Večer pak proběhla laická degustace, které
se zúčastnilo přes 100 hodnotitelů. Vítězem
se stal Zdeněk Kuzmič z Uničova se švestkovou pálenkou. Na druhém místě se umístil
Miroslav Havlíček s meruňkovou pálenkou
a třetí byl Alexandr Pavelka se švestkovou
pálenkou. Dobrou náladu zpestřila skupina
country tanečníků a V. U. M. L. (Volné
Uskupení Muzikantů Litovelska).
red.
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Knihy na tento měsíc		
Hotel Ritz / Tilar J. Mazzeová

novinky v litovelské knihovně
Nezbedné kůzlátko / Mary Kelly

Hotel Ritz

Kniha, která se čte
jedním dechem. To
je Hotel Ritz od Tilar J. Mazzeové.
Hotel, jímž procházely dějiny Evropy.
Historie rozmařilé Belle Époque,
která s příchodem
války zemřela za
hřmotu bomb. Pod
střechou Ritzu se
snoubila odvaha se
zradou, jiskřily diamanty, bujely intriky.
V baru posedávají dvojití agenti a pod vnější
fasádou kypí hnutí francouzského odboje.
Defiluje před námi plejáda pozoruhodných
obyvatel, padouši vedle hrdinů, jejichž osudy se navzájem proplétají.
Proslulá Coco Chanel si tu užívá se svým německým milencem, v jídelně horlivě diskutují Marcel Proust, Francis Scott Fitzgerald,
Jean Cocteau. A bydlí tu i Carl-Heinrich
von Stülpnagel, vojenský velitel okupované
Paříže a klíčový hráč v neúspěšném pokusu
o atentát na Hitlera. Hermann Göring, jehož
jméno budí děs, tu polehává v pyžamu…
Někdejší paní Simpsonová tady svému muži
Edwardovi, který se kvůli ní vzdal anglického trůnu, veřejně nasazuje parohy…
Nemůže chybět ani Ernest Hemingway,
bouřlivák, který osvobodí Ritz, když Francie
a Paříž konečně zvítězí. Přestože zlí jazykové

říkají, že hrdinně bojoval spíš s baterií lahví v hotelových sklepích a staral se hlavně
o to, jak svou tehdejší manželku, válečnou
zpravodajku Marthu Gellhornovou, podvést
s jinou reportérkou a svou budoucí ženou
Mary.

Nezbedné kůzlátko

Pro začínající čtenáře doporučujeme knižní řadu Příběhy se šťastným
koncem. Tituly Nezbedné kůzlátko,
Našlo se koťátko,
Zatoulané štěňátko, Zapomenuté
jehňátko, Uzdravený poník nebo Zachráněná sovička
provedou děti dobrodružstvím při záchraně zvířátka.
Jedním z titulů je i Nezbedné kůzlátko. Během procházky na útesy si Harry a jeho teta
všimnou horské kozy, která uvízla na skále.
Brzy zjistí, že na římse uvízlo i malé kůzlátko. Jak se tam malý nezbeda ocitl? A dokáže
se sám dostat nahoru? Chlapci i tetě je po
chvilce jasné, že bude třeba přivolat pomoc.
Speciálně vycvičení záchranáři se okamžitě
pustí do akce. Odvážně se spustí po stěně
útesu k vystrašenému kůzleti... Krásný příběh o lidech s dobrým srdcem, kteří pomáhají zachraňovat zvířátka.
lf

inzerce

Litovelské ulice
OLOMOUCKÁ
Základ názvu ulice tvoří jméno města Olomouce, jejímž směrem ulice odvádí dopravu z města. Název Olomoucká ulice figuruje v historii
města od nepaměti. Písemně doložen jej máme
již ze 16. století, kdy se tak (Olmützerstrasse)
nazývaly dnešní ulice 1. máje a navazující Palackého vedoucí až na Olomoucké předměstí.
Vymezení ulice pod tímto názvem se během 20.
století několikrát změnilo. V letech 1900–1918
se takto nazývala pouze dnešní ulice 1. máje
a v období protektorátu se Olomouckou ulicí
označovala část dnešní ulice Palackého – od
Nábřežní po dnešní kruhový objezd.
Dnešní ulice Olomoucká vybíhá z kruhového
objezdu na jihu města, který tvoří křižovatku
právě ulice Olomoucké s ulicemi Palackého
a Svatoplukovou. Ulice byla pojmenována
v roce 1930 v souvislosti s výstavbou, která
v těchto místech začala ve 20. letech a pokračovala ve 30 letech.
Změny v názvu se odvíjely od proměn názvu
dnešní ulice Palackého. Již v období protektorátu, kdy nebyl v pojmenování ulice vítán Palacký, dostala část dnešní ulice Palackého jméno
Olomoucká. Díky tomu se dnešní Olomoucká
přejmenovala na Prostějovskou (německy Prossnitz – Prostějov). V roce 1945 se Palacký vrátil
na původní místo a Prostějovská se zase vrátila
k názvu Olomoucká. V roce 1948 byla potřeba
uplatnit ve městě jméno nového prezidenta
republiky Klementa Gottwalda v názvu některé
z hlavních ulic, takže se Palacký přesunul
na část tehdejší Olomoucké a ulice Palackého
se stala Gottwaldovou. Název Olomoucká zůstal pouze pro část ulice od křižovatky se Svatoplukovou po odbočku do Chořelic a tak je tomu
dodnes.
Proměny názvu: Olomoucká (1930)  Prossnitzerstrasse (1940)  Olomoucká (1945)
Ivana Kubíčková

Ulice před vybudováním kruhového objezdu.
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BEZOVÝ SI
RUP

LIKÉR

30 ořechů včetně zelené slupky
2 l vínovice
10 hřebíčků
celá skořice
0,5 kg cukru krystal
Ořechy musí být ještě nezralé,
měkké, sbírané nejlépe kolem sv. Jána. Ořechy
včetně slupky rozkrájíme na osminy a zalijeme 1,5 l vínovice. Láhev postavíme na slunné místo asi na 40 dní. Poté nálev
přecedíme a slijeme, uzavřeme do lahve a uschováme na chladném
místě. Ořechy znovu zalijeme 0,5 l vínovice, přidáme hřebíček,
skořici a nálev z 0,5 l převařené vody, ve které jsme rozpustili
cukr. Tekutinu znovu postavíme na slunné místo, tentokrát
na 3 týdny. Poté ji scedíme a promícháme s prvním
nálevem. Rozlijeme do lahví a uschováme
na chladnějším místě.

Houby můžeme
používat nejen jako
pokrm, ale také jako
nenápadné, ale chuťově
výrazné koření. Nasušené
houby rozemeleme na prášek
v elektrickém mlýnku na
koření či kávu a po špetkách přidáváme do
pokrmů.

60 květů černého bezu
4 l vody
7 malých sáčků kyseliny citronové
4 kg cukru
Vodu
přivedeme k varu,
načež ji odstavíme
a necháme dvě hodiny odstát. Poté
do ní ponoříme bezové květy, přisypeme
kyselinu citronovou a necháme odstát dva
dny. Květy vytáhneme, vymačkáme a tekutinu
ještě přecedíme přes plátýnko. Pak do ní
vmícháme všechen cukr. Mícháme tak
dlouho, dokud se nerozpustí. Bezový
sirup uchováváme v lahvích
na chladném místě.

PAMPELIŠKO
VÝ MED

Pampeliškové květy, které jsme
nasbírali před polednem, opereme
ve studené vodě. Zalijeme je litrem
vody, přidáme na kolečka nakrájený citron a pomeranč a vaříme
15 minut. Květy pak necháme
24 hodin vyluhovat. Vše poté
přecedíme přes plátno nebo
hustý cedník, abychom získali
čirou tekutinu. Vmícháme
do ní cukr a na mírném ohni
vaříme do zhoustnutí asi
1,5–2 hodiny. Při vaření
tekutinu mícháme a odstraňujeme z ní bílou
pěnu. Med nalijeme
do sklenic a necháme vychladnout.

BEZIN
KOVÝ
L IK É R
2 l bezinek
1 l vody
80 dg cukru krupice
2 sáčky vanilkového cukru
2 lžíce mleté kávy
1/2 l slivovice nebo jiného vhodného alkoholu
Zralé
kuličky bezinek obereme z trsů.
(Práci si usnadníme, pokud je ostříháme nůžkami.)
Nasypeme je do velkého hrnce, zalijeme vodou a vaříme 1/4
hodiny. Poté necháme tekutinu 24 hodin odstát. Přepasírujeme ji
přes husté síto nebo plátýnko tak, aby nám zbyla jen čirá tekutina.
Přidáme do ní cukr a vaříme 5 minut. Poté do tekutiny vsypeme vanilkový cukr a vaříme další 3 minuty. Na závěr přidáme mletou kávu
a vaříme ještě 2 minuty. Tekutinu pak necháme vychladnout.
Nakonec do ní vmícháme slivovici. Vzniklý bezinkový
likér naplníme do lahví a uchováváme na
temném místě.

Rybíz lze použít
jakýkoli, ale černý
jen v kombinaci s jiným druhem,
protože má méně šťávy,
takže se špatně filtruje.

200 květů pampelišek
1 l vody
1 citron
1 pomeranč
1 kg cukru krupice

Boh
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5 kg rajčat
8 velkých cibulí
3 lžíce sladké papriky
4 lžíce soli
45 dg cukru krystal
1 lžička skořice
1/2 lžičky mletého zázvoru
bobkový list
8 hřebíčků
20 zrnek pepře
20 zrnek nového koření
1/4 l octa
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Rajčata
s cibulí rozmixujeme. Bobkový list, hřebíček, pepř a nové koření
zavážeme do plátýnka a podrtíme kladivem.
Rozdrcené koření smícháme s rozmixovanými rajčaty, přidáme sůl, cukr, skořici a zázvor. Za občasného
míchání směs vaříme 2 hodiny. Poté přidáme ocet
a vaříme do zahuštění, tedy přibližně ještě 1/2
hodiny. Hotový kečup naplníme do malých
zavařovacích sklenic. Zavařujeme jej asi
20 minut při 80 °C.
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Větší
množství zralých hrušek pokrájíme,
odstraníme jádřince, ale neloupeme je. Pak jimi vrchovatě naplníme velký pekáč. Pečeme je v troubě tak dlouho,
dokud se nevypaří všechna šťáva (přibližně 3–4 hodiny). Upečené
hrušky pomeleme na mlýnku na maso. Naplníme jimi malé zavařovací sklenice a zavařujeme přibližně 1/4 hodiny. Pokud nemáme
zavařovací hrnec, vložíme skleničky do pekáče s vodou a
povidla zavaříme v rozehřáté troubě.

DOMÁCÍ KEČUP
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(Tutti-frutti), nebo pohodlněji v mixéru s patřičným příslušenstvím. Stopky
a slupky padají na jednu stranu, druhou odtéká šťáva přímo do sklenice. Do takto získané
R
šťávy vlijeme zbytek vody a necháme ji stát v chladnu 24 hodin. (Pokud je rybíz hodně šťavnatý,
voda se do sklenice nevejde a musí se dolít v další fázi.) Na druhý den obsah sklenice přecedíme přes
plachetku, ne moc hustou. Uděláme to tak, že postavíme štokrle vzhůru nohama, mezi ně přivážeme
plachetku a pod ni postavíme mísu s 2,5 kg cukru. Rybízovou šťávu s vodou přelijeme do plachetky a tok
usměrňujeme vařekou tak, aby šťáva protékala do mísy. První překapanou šťávu dáme stranou, rozmícháme v ní kyselinu sorbovou (množství podle návodu na sáčku), a pak ji zamícháme zpět do šťávy
s cukrem. Průběžně mícháme, aby se cukr rozpustil. Štávu necháme odkapávat třeba přes noc, až
v plachetce zůstane hustý zbytek. Výsledkem je asi 5 l krásně červeného sirupu. Pak už nastává
2,5 kg rybízu
konečná fáze, plnění do sklenic a uložení do chladna a temna. Nijak se nezavařuje!
1,5 l studené vody
Tento regionální produkt má dvě formy – nealko (základní) a alko. Ve druhém
4,5–5 g kyseliny citronové
případě se do sklenice nalije trocha slivovice, trocha sirupu a dolije se
2 kg cukru krupice
vodou. Množství jednotlivých ingrediencí je velice variabilní:
kyselina sorbová na konzervaci
na vůni, na zahřátí, na pohodu.
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4. 4.–11. 6., prostory TIC při MK Litovel, PO–PÁ 8–17, SO 9–12 a 12.30–15
hodin, vstupné dobrovolné
KRONIKY MK LITOVEL A HANÁCKÉ BENÁTKY  výstava kronik Městského
klubu Litovel a plakátů uplynulých ročníků HB
4.–26. 5., Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17, PÁ 8-13,
SO 10–13 hodin
OLOMOUČTÍ VYSTAVUJÍ V LITOVLI  výstava obrazů výtvarné skupiny; vernisáž: středa 4. 5. v 17 hodin
st 4. 5., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hodin, předprodej 150 Kč, na místě
200 Kč
VLADIMÍR HRON  zábavný pořad – narozeninová tour k 50. narozeninám
imitátora a baviče Vladimíra Hrona, s nímž vystoupí Lucie Černíková

Padesátka Vladimíra Hrona
Rok 2016 je pro známého televizního a rozhlasového moderátora rokem oslav. Slaví patnáct
let na obrazovce, čtvrtstoletí
v rozhlase a v občance „padesát“. Král českých hudebních
imitátorů pro tuto příležitost
oprášil padesát písní svého života, vybral retrospektivní fotky,
videa, přemluvil k duetové spolupráci zpěvačku Lucii Černíko-

vou a vyráží na celoroční turné.
Tohoto oblíbeného baviče, imitátora a zpěváka máte možnost
vidět ve Velkém sále Záložny
v Litovli ve středu 4. května
v 19 hodin. Vstupné je v předprodeji 150 Kč, na místě
200 Kč. Vstupenky zakoupíte
v Turistickém informačním
centru v Litovli.
MK

pá 6. 5., Malý sál Záložny v Litovli, 18 hodin, předprodej 50 Kč, na místě 80 Kč
CO NÁM TĚLO NEMOCÍ NEBO BOLESTÍ ŘÍKÁ  přednáška o zdraví
s Ing. Miroslavem Hrabicou, pohlazení slovem, představení knih, odpovědi
na dotazy
st 11. 5., Velký sál Záložny v Litovli, 14 hodin, vstupné 50 Kč
FILMOVÁ STŘEDA PRO DĚTI – MIMONI  promítání animované komedie
pro školní družiny a veřejnost
st 11. 5., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hodin, vstupné 80 Kč
FILMOVÁ STŘEDA – PADESÁTKA  promítání oblíbené české komedie
út 17. 5., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hodin, předprodej 180 Kč, na místě
230 Kč
JIŘÍ KOLBABA – Fotograf na cestách – splněný sen  diashow se známým cestovatelem a fotografem Jiřím Kolbabou
čt 19. 5., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hodin, předprodej 200 Kč, na místě
250 Kč
GALA FASHION SHOW  modely od návrhářky Marty Musilové z Olomouce a dalších firem předvedou známé modelky, váženým hostem
bude PharmDr. Jana Doleželová, Miss ČR 2004, a další osobnosti..., večerem vás provede moderátor rádia Rubi Honza Sedláček, můžete se těšit
na živou kadeřnickou show, vystoupí finalista SuperStar Martin Šafařík
a další hosté
út 24. 5., kostel sv. Marka v Litovli, 19 hodin, předprodej 250 Kč, na místě
300 Kč
FRAGILE – koncert v kostele sv. Marka  slovenská vokální hudební skupina, která se věnuje interpretaci známých hitů bez hudebního doprovodu,
se po loňském úžasném koncertu v Mladečských jeskyních vrací do našeho
kraje, tentokrát do krásného prostředí kostela sv. Marka

Slovenská kapela Fragile

po úspěchu v jeskyních vystoupí v kostele

FRAGILE – slovenská vokální
skupina, kterou tvoří osobnosti
známé z televizních obrazovek
a divadel. Věnuje se interpretaci
známých hitů, bez hudebního
doprovodu (tedy „a capella“).
Patří nejen ke slovenské, ale bez
nadsázky i k evropské špičce. Již
třetím rokem vystupuje v projektu Hlasy společně s československou legendou Richardem
Müllerem. Představení FRAGILE jsou plná nejen výborné
hudby, ale také skvělého humoru. Díky tomu máte šanci znovu

zažít s FRAGILE neopakovatelný večer plný jedinečné zábavy.
Koncert se koná v úterý
24. května v 19 hodin v kostele
sv. Marka v Litovli a je součástí
Fragile CZ tour 2016. Navazuje
na úspěšné loňské turné, kdy
vystoupili také v Mladečských
jeskyních.
Vstupné v předprodeji 250 Kč,
na místě 300 Kč. Vstupenky
zakoupíte v Turistickém informačním centru v Litovli.
MK

čt 26. 5., Koncertní sál MK, 17 hodin
MÁJOVÝ KONCERT  Májový koncert DPS Mládí a DPS Benjamínek při ZŠ
Vítězná Litovel, sbormistryně Iveta Navrátilová; pořadatel: DPS Mládí a DPS
Benjamínek
út 31. 5., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hodin, vstupné: od 250 Kč, na místě
+ 50 Kč
DRAHOUŠKOVÉ  NÁHRADNÍ PŘEDSTAVENÍ ZA SBOHEM, ZŮSTÁVÁM! Drahouškové jsou francouzskou komedií pro pět herců, která se velice vtipnou,
neotřelou a výstižnou formou zabývá otázkou fungování rodiny v jednadvacátém století, tedy otázkou, jež je i u nás aktuální a stále palčivější. Vstupenky a abonentky platí i na toto představení.
PŘIPRAVUJEME:
11. 6. HANÁCKÉ BENÁTKY (Tři sestry, Doga, De Bill Heads, Nebe, Miro Šmajda,
Legendy se vrací a další, více najdete na stránkách www.hanackebenatky.eu)
Předprodej: Turistické informační centrum při MK, nám. Př. Otakara 762, Litovel
tel.: 585 150 499 nebo 775 339 098, e-mail: nepustilova@mklitovel.cz

inzerce

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

módní přehlídka pro ženy budoucnosti
Gala fashion show je módní akce
s přehlídkami návrhářů a firem,
která je zaměřena na ženu budoucnosti, na její trendy a také
novinky v oblasti anti-agingu.
Představí se mnoho známých
firem nejen z regionu, bude pro
vás připraven welcome drink
a další překvapení. Celá akce je
pořádána ve spolupráci s Městským klubem Litovel a fashion
designerkou Martou Musilovou z Olomouce, rodačkou
z Litovle. Váženým hostem bude
PharmDr.
Jana
Doleželová, MISS ČR 2004 a další osobnosti. Hlavní mediální podporou celé akce
je RADIO RUBI, večerem bude
provázet známý moderátor
Honza Sedláček a naše pozvání také přijal zpěvák, skladatel
a finalista Česko Slovenské

SuperStar 2013 Martin Šafařík.
Tímto Vás zveme 19. května
v 19 hodin do Velkého sálu
Záložny na jedinečnou módní
show! Tešíme se na Vás.
MK

Hodně se dozvědět o zdraví
i vyslechnout praktické rady
můžete v pátek 6. května 2016,
kdy do Litovle zavítá Ing. Miroslav Hrabica, známý autor knih
o zdraví. Žije ve Zlíně a kromě
přednášek nabízí pomocnou
ruku nemocným a trpícím. Snaží se je vést k pochopení přínosu
onemocnění. Ukazuje, jaké jsou
důsledky našich dobrých skutků
i omylů. Přiznáme-li si svou nedokonalost, dochází k rychlejší-

mu vyléčení. Jeho besedy jsou
velmi vyhledávané.
Na přednášce se dozvíte, jak pomoci svému žaludku, žlučníku,
trávení, ledvinám, pohlavním
orgánům, uším, očím i pohybovému aparátu včetně páteře.
Mnohé se dozvíte o masážích,
i jak si můžete sami pomoci.
Vstupné v předprodeji 50 Kč,
na místě 80 Kč. Vstupenky zakoupíte v Turistickém informačním centru v Litovli. MK

Je neuvěřitelné, jak rychle čas
letí. Letos již po čtrnácté pro vás
máme nachystaný program na
druhou červnovou sobotu, kdy
se koná celoměstská akce Hanácké Benátky v Litovli. Spousta
hudby, zábavy, programu pro
děti i dospělé, to je největší akce,
kterou pořádá Městský klub Litovel.
V letošním roce si přijdou na
své všichni rockeři a přátelé melodického punk rocku. Hlavní
hvězdou 14. ročníku Hanáckých
Benátek jsou Tři sestry v čele
s Lou Fanánkem Hagenem. Kdo
by nechtěl „mít svůj balon“, zaletět si v něm do „Mexika“ za
„Aidou“ a dát si s ní „sedm piv
a jednu zelenou“? Jejich největší
hity znají snad všichni. Tato kapela je v nejlepších letech, v roce
2015 oslavila 30 let na české hudební scéně velkým vánočním
koncertem v O2 aréně.
Vrátíme se na začátek festivalu.

V dopoledních hodinách uslyšíte kapelu Legendy se vrací. Pro
Litovelany je tato úspěšná kapela oblíbeného muzikanta a moderátora Petra Šišky již známá.
Po Legendách se naladíme na
velice energickou keltskou vlnu,
protože pódium bude patřit
skupině Happy to meet, která je
známá tím, že dokáže strhnout
k tanci takřka každé publikum.
Odpoledne bude patřit mladším
fanynkám, které se mohou těšit
na vystoupení mladého zpěváka
známého z Česko Slovenské SuperStar, a tím je Miro Šmajda se
skupinou Terapie.
Pohledného Slováka vystřídá
pop-rocková partička Nebe. Ta
se do povědomí národa dostala
díky Richardu Krajčovi, který se
jí v roce 2011 ujal, a od té doby
se této kapele daří. Začala obrážet festivaly, má za sebou několik úspěšných turné a vy máte to
štěstí ji slyšet právě v Litovli.

Co nám tělo nemocí nebo bolestí říká

Cestovatel Kolbaba
Jiří Kolbaba (1957) se po studiích nejprve věnoval grafické
a reklamní práci. Po první „delší“ cestě do Mongolska propadl
cestování natolik, že vyslovil památné předsevzetí, kterého také
dostál: „Budu se živit v oblasti
cestovního ruchu, ale nebudu
mít cestovní kancelář.“ Dosud
navštívil více než 100 zemí světa na všech šesti kontinentech.
Fotí, píše, pořádá cestopisné
besedy; mnozí ho znáte z médií
a výstav. Jeho cestovatelským
snem zůstává severní pól a rád
by opět zavítal na Antarktidu.
Jiří Kolbaba zavítá do Litovle se
svým pořadem Fotograf na cestách – splněný sen, kde představí množství snímků přírody,
lidských tváří, zvířat a situací
ze všech šesti kontinentů planety. Jeho fotografie přirozeně
motivují diváky k jejich vlastním cestovatelským projektům
a fotografování. Večer plný inspirací vás čeká s Jiřím Kolbabou
v úterý 17. května v 18 hodin ve
Velkém sále Záložny.
MK

Hanácké Benátky 2016 se blíží, budou 11. června
A už trochu přiostříme, jako
další se vám představí rocková
banda z Turnova, a to kapela De
Bill Heads. Její písničky se hrají
i na místních zábavách.
Následuje skupina Doga s hity
jako Nejsi nevinná, Poletuju
a spoustou dalších.
Vrcholem večera jsou již zmíněné Tři sestry, po jejichž koncertu
vás čeká ještě třešnička na dortu
v podobě úchvatného ohňostroje.
Bude také připraven bohatý
doprovodný program pro malé
i velké nejen na náměstí, v parku
Míru, ale i jinde v Litovli. Největší atrakcí bude opět plavba na
loďkách po Nečízu pod náměstím. Doufáme, že vás tento program zaujme a vyberete si svého
favorita.
Přijďte si tento den – 11. červen – užít do Litovle společně
s námi.
MK

Pozvánky
4. VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU V LITOVELSKÉM POMORAVÍ
ne 8. 5. v 7.30 hod., sraz u vlakové zastávky Litovel Město
Akci pořádá Muzejní společnost Litovelska (MSL) a středomoravská
pobočka České společnosti ornitologické Moravský ornitologický spolek.
V první části proběhne ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Na programu
bude dále určování ptáků podle hlasů,
povídání o jejich životě a komentovaná procházka přes přírodní památku
Hvězda, příp. Národní přírodní rezervaci Vrapač. Akci povede amatérský
ornitolog Jan Vidlař. Pravděpodobné
ukončení akce je plánováno kolem
poledne.
VYCHÁZKA PO HŘBITOVĚ
so 14. 5. ve 14 hod., sraz u vstupní brány litovelského hřbitova
MSL ve spolupráci s Letopiseckou komisí Městského úřadu Litovel pořádá
komentovanou vycházku na litovelském hřbitově, kterou povede paní
Marie Hrubá. Prohlídka volně navazuje na minulé vycházky se zastavením
u jednotlivých hrobů. Vzpomínky
a připomínky pamětníků jsou vítány.
Tam i zpět se můžete dopravit autobusem. Odjezd z točny naproti autobusovému nádraží v 13.53 hodin
se zastávkami Litovel Palackého
a Chořelice. Po skončení akce
(po 15. hodině) je zajištěna i zpáteční
doprava. V případě nepřízně počasí bude akce den předem odvolána
v hlášení městského rozhlasu.
AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO MUZEÍ
MOHELNICKA
so 21. 5. v 8 hod., sraz v zálivu naproti
autobusovému stanovišti Litovel
Muzejní společnost Litovelska pořádá celodenní autobusový zájezd za
poznáním menších muzeí regionu
Mohelnicko. Sraz účastníků je v sobotu 21. května 2016 v 8.00 hodin v zálivu naproti autobusovému stanovišti
Litovel. Těšit se můžete na prohlídku
muzeí s místními průvodci, a to v Klopině, Polici, Úsově a Studené Loučce.
Předpokládaný návrat je do 18 hodin.
Bližší informace a časový harmonogram získáte v muzeu, kde se také
můžete závazně přihlásit a uhradit
stanovenou částku nejpozději do neděle 15. května 2016.

14 / DĚTI A MLÁDEŽ

Adopce na dálku po osmi letech
Milí
čtenáři
Litovelských
novin. Je to už
hodně
dlouho, co jsme vás
informovali
o tom, že se naší
žačkou stala holčička Margaret
Janifer z daleké
Indie. Od doby,
kdy nastoupila do prvního
ročníku, uteklo
hodně vody. Z MarMargaret Janifer 2008
garet je slečna, která
chodí do deváté třídy. Pochází z křesťanské
rodiny, má mladší sestru Jayasheelu. Učí se
ráda. Nejraději má sociální vědy a jejím velkým snem je stát se lékařkou. Díky paní doktorce Lucii Jurečkové, které se před osmi lety
na naší škole podařilo získat většinu kantorů a žáků k projektu adopce dítěte z třetího
světa, dnes můžeme s hrdostí konstatovat,
že jsme pomohli ke vzdělání člověku, který
by na tuto pro nás samozřejmou věc bez naší
finanční podpory nikdy nedosáhl.
Jak získáváme peníze na školné, učebnice,

sešity a další pomůcky pro Margaret? Je to
prosté. Sbíráme starý papír. A protože kromě peněz pro naši indickou spolužačku jsou
děti motivovány i jinak (výlet, příspěvek
do třídního fondu), předhánějí se ony i jejich rodiče v množství nasbíraného papíru.
Připojit se můžete i vy. Další sběrovou akci
pořádá naše škola ve dnech 17. – 23. května.
Mnozí možná namítnete, proč posílat peníze až do Indie? Vždyť i u nás jsou potřební. Ráda bych se s vámi podělila o svůj
názor. Naše společnost je bohatá, valná většina z nás už si nedovede představit život
bez elektřiny, teplé a pitné vody, televize,
ledničky, mobilu, počítače. Pro nás jsou
to naprosto samozřejmé věci. Ale pro většinu obyvatel na Zemi zdaleka ne. Více než
miliarda lidí na naší planetě trpí nedostatkem pitné vody. Denně kvůli tomu zemře
25 000 lidí. Přitom v tzv. civilizovaném světě
se vodou neuvěřitelně plýtvá.
Možná i k vašim uším se donesl příběh dvanáctiletého chlapce Ryana Hreljace z Kanady. Poté, co se ve škole dozvěděl, že na světě
umírají lidé kvůli nedostatku vody, podařilo
se mu prostřednictvím své nadace (jmenovala se příznačně – Ryanova pumpa), kterou
mu pomohla vytvořit jedna kanadská roz-

vojová agentura,
vybrat peníze na
desítky studní
v Africe. Konkrétní
pomoc
konkrétním lidem.
Kdybychom
všichni byli
ochotni ze svého pohodlí kousek slevit, rozdíl mezi naším
světem a tím
Margaret Janifer 2015 tzv. třetím světem by
se stále neprohluboval
a my bychom se dnes nemuseli třást před
teroristy, bát se uprchlíků a čekat, co nám
příští dny přinesou. Nevědomost a chudoba
jsou totiž jejich příčinou.
Proto přejme naší adoptivní dceři a sestře,
ať se jí její sen splní, ať se stane lékařkou,
pomáhá druhým lidem tak, jako my teď
pomáháme jí, aby ten budoucí svět byl pro
všechny naše děti v budoucnu dobrým místem k žití.
Miloslava Flášarová, ZŠ Litovel, Vítězná

Příběhy našich sousedů (půlroční projekt žáků ZŠ Litovel, Jungmannova ul.)

Možná se někdo z vás chtěl alespoň na chvíli stát historikem, archivářem, reportérem
či rozhlasovým hlasatelem. Vyzkoušet si na
vlastní kůži všechna tato povolání zároveň
bylo umožněno šesti odvážlivcům z osmého
a devátého ročníku naší školy. Pod vedením
paní učitelky Martiny Holadové se rozhodli
zúčastnit celorepublikového vzdělávacího
projektu Příběhy našich sousedů, jehož prvního ročníku konaného na střední Moravě
se zúčastnilo 12 týmů z osmi základních
škol v Olomouci, Prostějově, Přerově a také
z naší školy v Litovli. Co bylo jejich úkolem? Najít pamětníka, který na vlastní kůži
zažil během minulých režimů porušování
lidských práv. Následně pak jeho příběh
poutavě zpracovat a představit veřejnosti.
Součástí projektu bylo také stříhání rozhlasové reportáže v Českém rozhlase Olomouc.
Ovšem neméně důležitá byla závěrečná prezentace výsledků před odbornou porotou
a veřejností, která se uskutečnila 17. března
v prostorách VOŠ Caritas v Olomouci.
Kdo se s našimi týmy podělil o své životní
zážitky?
Příběh Jindřicha Štreita se rozhodl studovat
a prezentovat autorský tým ve složení Marek
Solovský, Roman Nevrlý a Ondřej Navrátil.
Jako jediní zpracovali o svém pamětníkovi
poutavé video. Jindřich Štreit je významný
český fotograf a pedagog a se zaujetím vyprávěl o svém životě a obžalobě z hanobení
komunistické republiky. Během 80. let vzbudily některé jeho fotografie pozornost státní
bezpečnosti a pan Štreit byl nakonec podmíněně odsouzen za hanobení republiky a prezidenta. Nesměl fotografovat, učit, dokonce
ani pracovat v knihovně.

Rozhlasové reportáže, životopisy, fotografie a další dokumenty zpracované našimi
žáky si můžete sami prohlédnout a přečíst
na webu www.pribehynasichsousedu.cz.

Jindřich Štreit v ZŠ Litovel, Jungmannova.
Neméně poutavý život Marie Šalamounové se snažil přiblížit druhý autorský tým
ve složení Nikola Černoušková, Šimon Sedlář a Dominik Navrátil. Paní Šalamounová
se rozpovídala o těžkých osudech moravských Chorvatů a o mnohých příkořích,
která byla páchána na celé její komunitě
i na ní samotné. Nelehké období druhé světové války bylo vystřídáno dlouhým a marným bojem chorvatské menšiny o právo žít
na místech, kam před staletími přišli.

Marek Solovský, Roman Nevrlý a Ondřej Navrátil
Jak hodnotili samotní žáci práci na projektu? Co je motivovalo? Žáci přiznávají, že je
lákalo zkusit něco nového a také spolupráce s pamětníkem. Za nejtěžší část považují
zpracovávání nahrávek s pamětníky, kdy
museli z asi tříhodinové nahrávky „vyplodit“ desetiminutovou reportáž. Nezapomenutelné se pro ně stalo nahrávání rozhovoru v Českém rozhlase Olomouc. Účasti
v projektu nelitují, práce je moc bavila.
Vraťme se k závěrečnému hodnocení. Porota
sama přiznala, že rozhodování o vítězích nebylo jednoduché a všechny zúčastněné týmy
nastavily druhému ročníku laťku opravdu
vysoko. Ačkoliv jsme se neumístili na stupních vítězů, rozhodně se příští rok chystáme
znovu zúčastnit.

Marie Šalamounová, Šimon Sedlář, Nikola Černoušková
a Dominik Navrátil

-ZSJL-PS-
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Seminář dobré praxe na Jungmance
K čemu takový seminář slouží? Dává prostor pro společné setkání a vzdělávání. Jak
souvisí se ZŠ Litovel v Jungmannově ulici?
Jeden takový se nám podařilo v březnu zorganizovat. Souvislost s prioritou naší školy,
kterou i nadále zůstává Ekoškola, není vůbec náhodná. Díky tomuto mezinárodnímu
programu se žáci učí o environmentálních
tématech a zároveň usilují o zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Zakládají
Ekotým, analyzují současnou situaci a navrhují zlepšení, která se snaží naplnit.
Jelikož se nám, na základě výborného hodnocení auditorů sdružení Tereza, podařilo
titul Ekoškola obhájit již potřetí a koordinátorka programu Mgr. Ivona Smrčková
je po ročním tréninku zároveň i vyškoleným
mentorem, uspořádali jsme pro zájemce
z řad zapojených škol Seminář dobré praxe pod názvem „Bez obalu“. Přivítali jsme
u nás učitele a žáky ekotýmů z Hulína,
Šumperka, Havířova, Zlína, Jindřichova,
Morkovic, Oseku, Boleradic, Troubek a Paseky. Naším cílem bylo podělit se o náměty
a inspirace jak pracovat s žáky na tématech
Ekoškoly, jak postupně realizovat změny
ve třídách, jak předcházet vzniku odpadu
a jak využívat recyklovatelné složky odpadu ve škole. S příznivým ohlasem se setkala například praktická ukázka výukového
bloku pod názvem Šetrné nakupování. Žáci
si vyzkoušeli rozlišovat výrobky a jejich

obaly dle šetrnosti k životnímu prostředí.
Ty bylo potřeba zkoumat nejen z hlediska
značek na obale, ale i dovozové vzdálenosti,
recyklovatelnosti apod.
V dalším vstupu jsme účastníkům představili metodiky dvou, u nás již dříve realizovaných, úspěšných akcí – Odpadové olympiády a Dne tvořivých ekorekordů. Přestávku
účastníci využili k prohlídce výstavy výrobků a stolních her vyrobených z odpadových
materiálů. Ve druhé polovině programu
se nejprve členové domácího Ekotýmu
zhostili role průvodců napříč školou a později ostatní žáky přizvali a zapojili do simulované schůzky Ekotýmu, kde si vzájemně
sdělili své postřehy z exkurze po škole a zkušenosti z průběhu a vedení schůzek na svých
školách. Využili jsme pěkného počasí, a tak
se část setkání přesunula také do přírodní
učebny na školním dvoře, kde si jednotlivé
školy představily nápady a realizace svých
školních zahrad.
Nápadů a námětů si odnesla každá škola
dost, práce v příjemné atmosféře všechny
namotivovala k dalším „eko aktivitám“. Děkujeme členům našeho Ekotýmu za jejich
přípravu a aktivní pomoc, která přispěla
k hladkému průběhu tohoto prvního, jistě
ne posledního, Semináře dobré praxe u nás
v Litovli.
-ZSJL-SI-

DPS Benjamínek je ve zlatém pásmu
Jak jistě víte, sborové zpívání má v Litovli již
dlouhou tradici. Ve městě pracuje několik
pěveckých sborů různých věkových kategorií a ani ti nejmladší z přípravného dětského
sboru Benjamínek při ZŠ Vítězná nezahálí. Tyto děti z 1. stupně se pilně připravují
na pravidelných zkouškách, aby mohly publiku zazpívat své oblíbené písničky.
Někteří z vás je viděli i s členkami DPS Mládí na jejich jarním vystoupení 31. března
– setkání litovelského Seniorklubu s pásmem veselých písniček a básniček. Ale to
hlavní je ještě čekalo… V pátek 15. dubna
se konal XXVI. ročník soutěžní přehlídky
dětských pěveckých sborů v Uničově a DPS
Benjamínek byl poprvé při tom. Rozezpívání, soustředění, čekání, úprava sboráckého
oblečení, nezapomenout na úsměv, nechybí
nám nic? Přece jen, skoro všichni jsou tu
úplně poprvé… Krásné prostředí koncertní
síně ale jen umocnilo příjemnou atmosféru.
Pak ještě netrpělivé čekání na výsledky…
a můžeme se s vámi podělit o velikou radost
– v naší kategorii jsme se umístili na příčce nejvyšší – ve zlatém pásmu! Přirozené
a soustředěné zpívání, k tomu klavírní doprovod v podání Jiřího Kameníka a usměvaví sboráčci, to všechno napomohlo, stejně
jako podpora rodičů a pedagogů.
Děkuji tímto všem sboráčkům za reprezentaci školy i města a také zvu všechny

čtenáře na náš Májový koncert, který se koná ve čtvrtek 26. května
v 18 hod. v Koncertním sále MK Litovel.
Mgr. Iveta Navrátilová,
sbormistryně
DPS Benjamínek a DPS Mládí

Zápis do přípravné třídy ZŠ
Ředitelka Základní školy, Dětského
domova a Školní jídelny Litovel,
Palackého 938
vyhlašuje
ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZŠ
na školní rok 2016/2017.
Zápis proběhne v pondělí 16. května 2016
od 13 hodin.
Děti jsou do přípravné třídy přijímány
na základě žádosti rodičů, která je podložena doporučením školského poradenského zařízení.
Přihlášky si zájemci mohou vyzvednout osobně na
ředitelství školy, případně stáhnout z webových
stránek www.zsaddlitovel.wz.cz.

Světový den vody
na ZŠ Vítězná

V prosinci roku 1992 byl Valným shromážděním OSN stanoven 22. březen Světovým
dnem vody. U této příležitosti pořádala
Vodohospodářská společnost ČERLINKA
s.r.o., ve spolupráci s bazénem Litovel, již
tradiční plaveckou soutěž dětí 3. – 5. ročníků základních škol. V letošním školním roce
se tato akce konala 18. března.
Děti soutěžily na 50m trati libovolným stylem ve třech kategoriích a v závěrečném
polohovém závodě. Závodu se zúčastnilo
45 dětí ze 7 základních škol. Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o. měla pro
každého účastníka bez rozdílu pořadí připravený pěkný dárek a pro vítěze hodnotné
ceny. Děti si užily pěkný den plný sportu
a zábavy.
Mgr. Miroslava Gottfriedová

inzerce

Inzerce
Psychologické poradenství Litovel
PhDr. Šárka Kýrová
Vítězná 104, Litovel (prostory kadeřnictví u Svatojánu)
tel. 799 511 897, www.psycholog-litovel.cz
Poradenství v oblasti vztahové, osobnostní...
Je nutné objednat se předem!
Nabízím ke koupi thuje Smaragd, nejlepší na
živý plot. Cena od 29 Kč. Tel. 608 320 427.
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Mateřské centrum Rybička

Dům dětí a mládeže Litovel

tel.: 585 342 448, e-mail: ddm@ddmlitovel.cz,
www.ddmlitovel.cz
Komenského 719/6
Staroměstské náměstí 182/5

Na šachovnicích kralovala děvčata
V sobotu 9. dubna se konal
první ročník šachového turnaje
mládeže O Stříbrnou věž města Litovle. Turnaj zorganizoval
šachový oddíl Tatranu Litovel
ve spolupráci s rodiči dětí ze šachového kroužku. Funkce hlavního rozhodčího se ujal Martin
Šmajzr z Ústí nad Orlicí.
Turnaj finančně podpořil Český
šachový svaz v rámci projektu
popularizace šachu a Hopax
Červenka.
Na startu se sešlo 22 účastníků.
Bojovalo se ve třech kategoriích,
starší a mladší chlapci a zvlášť
děvčata.
Budoucí absolutní vítězka
se rozhodla, že bude soutěžit o hlavní trofej v kategorii
s chlapci, a ukázalo se, že její
sebevědomí bylo oprávněné.
Veronika Šmajzrová z Ústí nad
Orlicí nedala svým soupeřům
šanci a zvítězila ve všech sedmi
partiích. Čest domácích hájili
Tomáš Sklenář, Tomáš Němeček
a Víťa Maitner, kteří se umístili

Sportovní pozvánky
HÁZENÁ
 7. 5.v 9 hodin, sokolovna
mladší miniházená: turnaj miniházené v Litovli
 7. 5. v 11 hodin, sokolovna
starší žáci – Házená Uničov
 7. 5. ve 13 hodin, hala
mladší dorost – Sokol Ostrava
 7. 5. v 15 hodin, hala
starší dorost – Sokol Telnice

v kategorii starších žáků na dalších místech. Kategorii mladších
chlapců vyhrál Ondřej Pobucký
z Mohelnice. Mezi děvčaty zvítězila velmi talentovaná Magda Kočí z Hrabišína, která ve
své věkové kategorii přehrávala
i všechny stejně staré chlapce.

2016

KVĚTEN

1. května  Prvomájový dětský den / dopravní hřiště a park Míru (9.00)
Pro děti bude zdarma skákací hrad, prohlídka hasicí techniky, leteckých modelů, soutěže. Tradiční občerstvení zajištěno.
 Info Hedvika Weberová, DiS.: 775 550 963, weberova@ddmlitovel.cz
2. května  Dopravní soutěž mladých cyklistů – základní kolo / dopravní hřiště a park Míru (8.00)
Soutěž je určena pro děti ze základních škol města Litovle a přilehlých obcí.
 Info Hedvika Weberová, DiS.: 775 550 963, weberova@ddmlitovel.cz
12. května  Zlatý list / areál chaty Doubravka v Litovli
Základní kolo vědomostní přírodovědné soutěže pro žáky 4.–9. tříd ZŠ a nižších ročníků víceletého
gymnázia. Přihlášky u učitelů přírodopisu a biologie na jednotlivých školách.
 Info: Ing. Pavel Sova: 775 550 964, p.sova@ddmlitovel.cz
21. května  Litovelská dětská výstava domácích mazlíčků – jarní kolo / Komenského ulice (8.00)
Vystavovat lze drobné domácí mazlíčky kromě psů nebo koček a vždy ve vlastní kleci nebo teráriu!
Přejímka zvířat bude od 8 hodin, vstup pro veřejnost pak od 9 hodin. Startovné činí 20 Kč za jednu
expozici, vstupné 20 Kč za osobu.
 Info Ing. Pavel Sova: 775 550 964, p.sova@ddmlitovel.cz

NÁVŠTĚVA EKOCENTRA SLUŇÁKOV
 středa 4. 5., odjezd od MC v 9 hodin
Zveme rodiče s dětmi na návštěvu ekocentra Sluňákov, kde pro ně bude připraven naučný program Se skřítky v kouzelné hoře. Cena výletu je 130 Kč za 1 dospělého
+ 1 dítě (80 Kč doprava + 50 Kč vstup). Každé další dítě zaplatí 65 Kč
(40 Kč doprava, 25 Kč vstup). Je nutné přihlásit se předem do 30. 4.
POUTNÍ PRODEJ NA POUTI SV. FILIPA A JAKUBA
 neděle 8. 5. od 9 hodin, Litovel Staré město
Prodej výrobků MC Rybička. Výtěžek je určen na podporu projektu
Adopce na dálku a dalších projektů MC.
POKUSY A HOKUSY S IVOU
 čtvrtek 12. 5. od 16 do 17 hodin
Lektorka: Mgr. Ivana Kubíková
LETNÍ KLOBOUČKY
 středa 11. 5. od 9.30 do 11.30 hodin
 čtvrtek 19. 5. od 16 do 17 hodin
Prodej letních kloboučků a jiných letních pokrývek dětských, a nejen
jejich, hlaviček 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

Zvláštní poděkování si zaslouží
manželé Rendovi za pomoc při
přípravě a realizaci turnaje a pan
Štaffa za oslovení sponzorů.
V září letošního roku se bude
v Litovli na náměstí Přemysla
Otakara konat pro zájemce,
v rámci Dnů Evropského dědictví, simultánka s šachistou
s mezinárodním šachovým
titulem. Během simultánky
si budou moci zahrát s profesionálem i začínající šachisté.
Na
historické
fotografii ze září 2011 hraje
simultánku proti náhodně příchozím mezinárodní velmistr
Jan Krejčí mladší, odchovanec
litovelského šachu.

Vítězové obdrželi z rukou pana
starosty Ing. Potužáka diplomy
s originály stříbrné věže. Všichni účastníci dostali drobné věcné ceny, které do turnaje věnovalo město Litovel a sponzoři
CK BAVI Litovel, EURONICS
Litovel a DAVCOM Litovel.

 8. 5. v 9 hodin, sokolovna
starší miniházená: turnaj miniházené
v Litovli
 8. 5. v 16 hodin, hala
muži B – TJ Holešov
 14. 5. v 10 hodin, sokolovna
mladší žáci A – Cement Hranice A
 21. 5. v 9 hodin, sokolovna
mladší žáci B – TJ Senice na Hané
 21. 5. v 10 hodin, sokolovna
mladší žácil A – DHK Zora Olomouc A
 28. 5. v 9 hodin, sokolovna
mladší žáci B – Sokol Horka n. M.

V březnu letošního roku Honza Krejčí skvěle reprezentoval
Českou republiku na turnaji
Chess Masters ve Frýdku‑Místku, kterého se zúčastnili nejlepší junioři ze Slovenska, Rakouska a Česka. V konkurenci deseti
hráčů vybojoval samostatné
první místo se šesti body z devíti partií před Davidem Shengeliou a Diemairem Andreasem
z Rakouska.
Zdeněk Beil

Sportovní hala a venkovní hřiště
při ZŠ Vítězná v Litovli
nabízí volné termíny o víkendech
Přijďte si k nám zasportovat!
Objednávky a dotazy:
osobně
telefonicky: 739 636 350
585 156 298 (po 14. hod.)
e-mailem: hala@zsvitezna.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.

 28. 5. v 11 hodin, sokolovna
starší žáci – SK Velká Bystřice
FOTBAL
 7. 5. v 16.30 hodin
muži – Určice
 14. 5. v 10 hodin
dorost – Dub nad Moravou
 14. 5. ve 12.30 hodin
mladší žáci – Pňovice
 21. 5. ve 14.30 hodin
starší žáci – Náklo
 21. 5. v 16.30 hodin

muži – Velké Losiny
 28. 5. v 10 hodin
dorost – Protivanov
 28. 5. ve 12.30 hodin
mladší žáci – Nedvězí
MALÁ KOPANÁ
 13. 5. v 18 hodin
FC Levotil – Ajax Bělidla
 27. 5. v 18.30 hodin
FC Levotil – Step Style
Přijďte podpořit naše sportovce!
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Jaký byl loňský rok pro litovelské rybáře

Poznáte ryby žijící v Moravě? Na snímcích jsou úlovky litovelských rybářů chycené v místních vodách. Jak se jmenují? Správné odpovědi najdete na konci článku.
Litovel je město rybářů, takže
není divu, že Místní organizace Litovel Českého rybářského
svazu má početnou základnu
a velkou činnost. V roce 2015
sdružovala 715 členů, z toho
640 dospělých (mezi nimi 20
žen), 19 mladých rybářů mezi
16 a 18 lety a 56 dětí do 15 let.
Zalistovali jsme její výroční
zprávou, abychom se o činnosti organizace dozvěděli víc.

Úspěchy v soutěžích

Tak jako v předchozích letech
i v roce 2015 se dařilo závodníkům v lovu ryb udicí – přívlač.
Obě družstva patří mezi nejlepší v ČR, podařilo se jim setrvat v extralize a zde dosáhnout
i pěkných výsledků. Mimo jiné
za zmínku stojí první a druhé
místo p. Němce a p. Janečka
v krajském poháru a celkové
8. místo druhého jmenovaného
v celorepublikovém žebříčku.
Do širšího výběru reprezentace
ČR se nominovali Ing. Robert
Forst a Martin Janeček.
Velkého úspěchu se podařilo
dosáhnout také Janu Bomberovi v rybolovné technice. Opět

se probojoval do seniorské reprezentace ČR a zúčastnil se MS
v Českých Budějovicích, kde se
mu podařilo s dalšími členy českého týmu vybojovat titul mistra světa družstev. Vyhrál také
dva závody Českého poháru
a stal se vítězem 1. ligy družstev.

Úlovky

Rybářům se v loňském roce
dařilo i při samotném lovu.
Po zpracování úlovkových
lístků, které byly odevzdány
po skončení platnosti povolenek,
bylo následnou sumarizací zjištěno, že rybáři v roce 2015 ulovili
5 084 ryb o celkové hmotnosti
8 979,25 kg při 16 293 docházkách.

Rybářské kroužky

Pod vedením Ondřeje Dočkala se ve 14denních intervalech
koná vždy v pondělí od 16 do
17.30 hodin kroužek pro mladé rybáře. Závěrečné rybářské
zkoušky v něm složilo všech
25 nových mladých rybářů.
Před osmi lety byla obnovena
činnost rybářského kroužku
v Nákle, který pokračuje díky

Zdeňku Závodníkovi.
Třetím z kroužků mládeže,
probíhajícím v litovelské MO,
je kroužek rybolovné techniky,
vedený Janem Bomberou.
Nedílnou součástí náboru
do kroužku mladých rybářů
je možnost vyzkoušet si lov
ryb udicí. Za tímto účelem
se uskutečnily na Českém rybníku v Litovli závody pro mladé
rybáře.

Výlov rybníků

Tradiční termín konání výlovů
rybníků byl přeložen z první
říjnové soboty na poslední zářijovou sobotu. Oproti předchozím letům se nelovily všechny
tři rybníky v jednom dni, ale
rybník Novozámecký byl loven
samostatně.
Největší potíže, tak jako každoročně po dokončení revitalizace Německého rybníka, jsou
se spuštěním vody, které je prakticky nemožné, s každým rokem
se tento problém zvětšuje a výlov
je prováděn na stále větší vodě.
Výlov Českého rybníka proběhl
bez větších potíží, jelikož před
výlovy bylo provedeno důklad-

né vyčištění odtokového kanálu, který je v havarijním stavu
a často dochází k jeho přicpávání. Slovení Zámeckého rybníka
proběhlo zcela bez problému,
ale bohužel výlovek byl tragický,
jelikož se zde zabydlela vydra
a rybník vylovila dřív.

Zarybňování a brigády

Jedním z prvořadých úkolů hospodářského odboru je splnění
zarybňovacího plánu pro daný
rok. Do našich revírů bylo v roce
2015 vysazeno celkem 42 238
kusů ryb v hodnotě 827 552 Kč.
Po celý rok probíhá brigádnická
činnost rybářů. Na revírech se
týká hlavně úklidu břehů od odpadků, označení revírů tabulemi. Na Uničovském a Olomouckém rybníku to je především
krmení, úklid odpadků, zabezpečení průtočnosti, sečení břehů a výpustí, odstraňování větví,
vápnění po výlovu. Řada brigádnických hodin byla odpracována při údržbě rybochovných
zařízení a rybářského vybavení
sloužícího k rybochovným účelům.
s použitím výr. zpr. zpracovala hk

Ryby na fotografiích zleva: okoun říční, pstruh obecný (forma potoční), cejn velký.

Silácká Litovel bude 14. května
Čtyřčlenná
družstva
silných
mužů
se
v
sobotu
14. května setkají na sportovní soutěži
s názvem Silácká Litovel. Tato
tradiční soutěž je pořádána na
počest zápasníka Gustava Frištenského. Jednotlivé soutěžní
disciplíny vycházejí z pestrého
tréninkového plánu Gustava,
který obsahoval prvky posilování, atletiky i gymnastiky. Snoubí
se zde síla, obratnost, mrštnost,
vytrvalost i správná taktika

a vzájemná souhra celého týmu.
Siláci se utkají ve shybech na
hrazdě, bench-pressu na rovné
lavici, skoku dalekém, bicepsovém zdvihu, přenášení různých
břemen a v přehozu 10kg medicinbalu.
Sílu svých paží si mohou otestovat také diváci v posilovně, kde
budou k dispozici různé posilovací stroje, včetně kamenných
činek Gustava Frištenského.
Přestávku v programu vyplní
například ukázky řeckořímského zápasu nebo kulturistiky.
Další informace naleznete na
stránkách www.gustavfristensky.cz. Těšíme se na Vaši účast!
Ing. Miroslav Burián
předseda
Spolku Gustava Frištenského

Silácká Litovel
sobota 14. května
Sportovní hala ZŠ Vítězná Litovel
vstupné: 30 Kč
Program
10.00 zahájení
10.10 první část soutěže
 shyby na hrazdě
 přemisťování břemene
 vzpěračský nadhoz
12.00 přestávka
 ukázka řecko-římského zápasu
 soutěž v páce Arm Wrestling
 ukázka kulturistického umění

12.30 druhá část soutěže
 skok daleký z místa
 hod medicinbalem přes hrazdu
 bench press
15.30 vyhlášení výsledků
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Naučné stezky na Litovelsku (6)
Litovelsko – region lemovaný
chráněnou krajinnou oblastí,
Bouzovskou vrchovinou a rovinatou Hanou. Stačí vejít do otevřené krajiny a dívat se kolem
sebe. Některými stezkami procházely už celé generace před
námi, jiné jsou nové, skoro neznámé. Tyhle řádky jsou vlastně
dveřmi otevřenými dokořán.
Sledujte popis stezek, a pak jděte
a objevujte.
O devíti naučných stezkách, na
kterých jsou umístěny tabule
s informacemi, vydal Mikroregion Litovelsko papírové skládačky s mapami.

Javoříčko

Naučná stezka, která vede po zaniklé části Javoříčka, je nejkratší
značenou trasou na Litovelsku.
Měří jen asi 1 km a vede po pev-

ných cestách. Jak by ne, když zde
ještě před 71 roky stály domy
a po ulicích se procházeli jejich
majitelé. Mír už byl na dosah,
a přesto ještě tři dny před koncem války zaplatilo svým životem za její nesmyslnost
38 nevinných javoříčských
mužů. Jejich domy byly vypáleny. Devět zastavení naučné stezky se snaží vysvětlit, co se zde
stalo a proč se to stalo. Na některých místech jsou vyznačeny
základy domů a na tabulkách
jsou jména posledních majitelů.
A taky pocity těch, co přežili.
Naučnou stezku vhodně doplňuje nově otevřená expozice
v bývalé škole. Škola jako jedna
z mála budov přečkala řádění
nacistické zvůle. Po opravě zde
byla v loňském roce otevřena
nová muzejní expozice. Zde je

NS JAVOŘÍČKO
možné zhlédnout dokument
o javoříčské tragédii. Vkusně
upraveno bylo i celé okolí.
Naučná stezka má dvě úvodní
tabule. Jedna je u bývalé školy, nynějšího muzea, druhá na
opačné straně, na cestě k Bouzovu, odkud na začátku května
roku 1945 přišlo zlo.
„Lid je skromný
a spokojí se s tím, co
příroda jemu dává.
Mnozí pracují v lese
v zimě, v létě chodí
do světa za prací.“
Tak popsal život
v Javoříčku řídící
učitel místní školy
v 1. polovině 20. století Josef Pecina. On
i jeho šestnáctiletý
syn osudného dne
zemřeli.

Kůrovcová kalamita – upozornění pro vlastníky lesů
v oblasti působnosti Městského úřadu Litovel
V důsledku velmi horkých letních měsíců v uplynulých letech
s minimálními srážkami dochází v současné době k šíření
kůrovců (lýkožrouta smrkového, lesklého a severského). Postiženy jsou zejména smrkové
porosty v nižších a středních
polohách. Hlavním příznakem
napadení lesa kůrovcem je opad
ještě zeleného jehličí, odlupující
se kůra a rezavění korun stromů.
V této souvislosti se odbor
životního
prostředí
Městského úřadu Litovel obrací
na vlastníky a uživatele lesa
s upozorněním, že na základě
ustanovení § 32 odstavce 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále „lesní zákon“),
je vlastník lesa v rámci ochrany
proti hmyzím škůdcům povinen zjišťovat a evidovat výskyt
a rozsah škodlivých činitelů
a jimi působených poškození
důležitých pro pozdější průkaznost provedených opatření; při
zvýšeném výskytu neprodleně
informovat místně příslušný
orgán státní správy lesů a provést taková opatření, která by
preventivně bránila ve vývoji,
šíření a přemnožení škodlivých
organismů.

Vlastník lesa je dále podle ustanovení § 32 odstavce 2 lesního
zákona povinen při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese (větrné
a sněhové kalamity, přemnožení
škůdců, nebezpečí vzniku požárů v období sucha apod.) činit
bezodkladná opatření k jejich
odstranění a pro zmírnění jejich
následků. Tato ochranná opatření spočívají zejména v odstraňování dřevní hmoty, která
je pro kůrovce atraktivní a vhodná pro jejich namnožení např.
vývraty, zlomy, silně oslabené
a usychající stromy. Ochranná
opatření rovněž spočívají i v důsledném vyhledávání a včasném
zpracovávání všech napadených
stromů vytěžením a v neprodleném odvezení kůrovcem napadené dřevní hmoty z lesa.
Veškeré polomy, vývraty a dříví atraktivní pro rozvoj škůdců
vzniklé do 31. března musí být
zpracovány nebo asanovány
(využití chemické asanace nebo
asanace ručním odkorněním)
nejpozději do 31. května. V lesních porostech, které alespoň
částečně zasahují do polohy
nad 600 m nadmořské výšky,
do 30. června běžného roku.
Odbor životního prostředí, jako
orgán státní správy lesů, tímto
žádá vlastníky lesů a jejich ná-

jemce (zejména drobné vlastníky lesa), aby využili služeb
svých odborných lesních hospodářů a v součinnosti s nimi
zkontrolovali zdravotní stav lesních porostů ve svém vlastnictví
a v případě zjištění jejich poškození učinili bezodkladná opatření k odstranění napadených
a poškozených stromů podkorním hmyzem – kůrovci.
Bližší informace k dané problematice podá orgán státní
správy lesů MěÚ Litovel, který
také může vlastníkovi lesa poskytnout telefonický kontakt
na jeho odborného lesního hospodáře, který má příslušnou
oblast lesa ve své správě.
Ing. Květoslav Ambrož
MěÚ Litovel, státní správa lesů

Jak se k naučné stezce Javoříčko
dostat? Z Litovle do Javoříčka,
kde je parkoviště, je to patnáct
kilometrů.
O naučných stezkách na Litovelsku budeme psát i v dalších
Litovelských novinách.
Eva Vaňková

Pozvánky
k Modré kočce
V kavárně Modrá kočka proběhnou
v měsíci květnu následující akce:
 ne 1. 5. ve 14 hod.
Vernisáž obrazů paní Jany Remerové
spojená s hrou na tibetské mísy.
 so 14. 5. – ne 15. 5.
Kurz automatické kresby s paní Blankou Čejkovou. Víkendová akce, nutná
rezervace, cena 2 000 Kč, záloha
500 Kč.
 so 21. 5.
Úplňková meditace se Zlatkou, požehnání ženského lůna.
 út 24. 5. v 18 hod.
Večer poezie autorky Jitky Kavuličové.
 pá 13. 5. v 15 hod.
Den krásy – odpledne s kosmetikou
Mary Kay, líčení a poradenství zdarma.

Pozvánky
NA BOUZOVSKOU 30
so 14. 5., hřiště TJ Sokol na Bouzově
Na 42. ročníku turistického
pochodu Bouzovská třicítka
čekají na pěší účastníky trasy o délce 3, 8, 15 a 30 km,
na cyklisty pak 28 nebo 43 km.
Zapsat se na startu je možné mezi
7. a 11. hodinou, dojít do cíle je třeba do 16.30 hodin.

NA MORAVSKÝ DEN DO OLOMOUCE
so 28. 5. v 9.45 hod. Václavské nám.
a v 10.45 hod. Horní nám.
3. ročník Moravského dne, jako připomínka moravských tradic, historie
a kultury Moravanů.
Průvod městem, ukázka lidové kultury, vlastivědná vycházka, soubor
OLEŠNICA DOLOPLAZY a Královský řád
Mor. rytířů sv. Rostilava a Kolumbana.
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včetně vinařů, malých pivovarů, klasických pivních značek a prémiových
destilátů.

PIETNÍ VZPOMÍNKA V JAVOŘÍČKU
ne 1. 5. v 11 hod., u památníku
František Lakomý za obec Luká a Filip
Žáček za Iniciativu pro podporu vypálených obcí si Vás dovolují pozvat
na pietní vzpomínku u příležitosti
71. výročí javoříčské tragédie. Akce
se koná pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje.
Doprovodné akce:
Pochod Konice – Javoříčko, sraz účastníků v 8 hod. u Sokolovny v Konici.
Javoříčské jeskyně – děti do 15 let
včetně vstup zdarma, ostatní zlevněné vstupné.

so 14. 5., 10 – 20 hod.
ne 15. 5., 10 – 18 hod.

Základní vstupné na jeden den
v předprodeji 100 Kč, na místě
150 Kč. Děti do 140 cm vstup zdarma.
Vstupenka s 10 grešlemi stojí 350 Kč.
Festivalová měna grešle bude jediným
možným platidlem v areálu výstaviště
(1 grešle = 25 Kč).

Garden Food Festival představí gastronomii v mnoha podobách. Na
2. ročníku festivalu dobrého jídla a pití
pod širým nebem se letos představí
na šest desítek restaurací, výrobců
delikates, netradičních pokrmů, regionálních specialit a zdravé výživy,

Akce se zúčastní také 5 středních
a odborných škol Olomouckého kraje.
Mezi nimi Střední odborná škola
Litovel, Komenského 677, která
se bude prezentovat v neděli od 10
do 18 hodin nabídkou muffinů, které
žáci ozdobí přímo na místě.

st 5. 5., Nemocnice Šternberk
8 – 10.30 hod. centr. příjem chirurgie
10.30 – 13 hod. pavilon interního odd.
Preventivní akce „Zachraňte životy,
Mějte čisté ruce“ pořádána s cílem
připomenout důležitost správné hygieny rukou pro prevenci přenosu
infekčních onemocnění. Zájemci se
naučí správnou techniku mytí rukou,
připomenou si, kdy a jak často je třeba
si dezinfikovat ruce.

Litovelský bylinkář: BEZ ČERNÝ
Bez černý (Sambucus nigra) je keř nebo strom z čeledi bezovitých (Sambucaceae).
Roste hojně na místech s vyšším obsahem dusíku v půdě.
Začal květen, měsíc lásky, a také
v přírodě všechno začíná kvést. V máji
je již celkem plno bylinek, které se
dají sbírat – listy jahodníku, maliníku, břízy, jitrocele, meduňky, šanty,
květy hluchavek, jírovce, bezu černého
a dalších bylin.
Mezi nejléčivější patří bez černý. Léčivá je celá rostlina. Zcela oprávněně
platí „před heřmánkem smekni a před
bezem klekni“. K léčebným účelům se
nejvíce užívají květy a plody.
Květ obsahuje kyselinu salicylovou. Nahrazuje tak syntetická léčiva
jako aspirin, anopyrin atd. Užívá se
ve formě nálevu. Pomáhá při nemocech
z nachlazení, rýmě, angíně, chřipce, zánětu průdušek a revmatismu.
Je silně potopudný, čímž vyvolává
vyplavování škodlivin z těla. Dále květ
obsahuje rutin, který napomáhá zpevnění cév a brání praskání drobných
žilek. Bolest zubů z nafoukání studeným větrem do dásní pomáhá zmírňovat vyplachování ústní dutiny vlažným
nálevem z květu černého bezu. Mám
to ověřeno osobně – jezdím na kole
do práce i v zimě a občas, když je vítr
příliš silný, mnohdy ani šála přes ústa
nepomůže.
Při chřipce, virózách a nachlazení používám tuto směs: 2 díly květu lípy
malolisté, 3 díly květu černého bezu
a 3 díly listu čechřice vonné. Dvě čajové lžičky této směsi zalijeme 200 ml
vařící vody, necháme 15 minut vyluhovat, scedíme a pijeme.
Při revmatismu je dobrá kombinace

s květem tužebníku jilmového a listem
černého rybízu v poměru 3 díly květu
tužebníku jilmového, 2 díly listu černého rybízu a 1 díl květu bezu černého. Vše ve formě nálevu.
Proti praskání žilek používáme květ
bezu v kombinaci s květem pohanky
a květem jerlínu japonského v poměru 3 díly květu jerlínu, 4 díly květu pohanky a 2 díly květu bezu. Vše
ve formě nálevu.
Listy se používají ve formě odvaru
jako čisticí čaje při problémech s kůží
a proti akné. Vhodným partnerem do
čaje jsou listy dvojzubce trojdílného.
Vně pomáhají listy ve formě obkladů
při bolestech kloubů a revmatismu.
Naklepané listy vytahují vodu z bolavého kolena. Dle MUDr. Václava
Čermáka pomáhají listy ve formě lihové tinktury při léčení nádorů zevně
přístupných. Obklady z gázy, která se
namáčí do zředěné tinktury, se musí
několikrát denně měnit.
Kůra černého bezu se používá ve formě odvaru a má obdobné účinky jako
list, jen má o něco silnější účinek.
Plody černého bezu působí jako
silné analgetikum při neuralgiích,
bolestech kloubů a páteře. Působí
i mírně projímavě. Do šťávy z plodů
přidáme na špčku kulatého nože kyseliny citrónové, vanilku, skořici, poté
15 minut povaříme a nakonec přidáme alkohol ke konzervaci. Alkohol
by měl být minimálně 40%. Na 850
ml šťávy přidáváme 150 ml lihoviny.
Receptů na přípravu je mnoho, záleží
na chuti uživatele.

V minulosti se bezinkami falšovalo
portské víno.
Značného úspěchu při léčení neuralgií šťávou z černého bezu dosáhl
v 60. letech litovelský lékař MUDr. Jan
Michálek, který své deset let probíhající výzkumy publikoval v časopise
Praktický lékař.
Květy a plody mají široké využití i jako
potravina. Květy osmažené na oleji
v těstíčku, limonáda a sirup z květů,
povidla z plodů...
Své využití mají květy černého bezu
i v kosmetice. Pro vylepšení pleti pomáhá pleťová maska z květů bezu,
lípy a heřmánku. Smícháme ve stejném poměru usušené květy všech
uvedených druhů a v porcelánové
nádobě je přelijeme vroucí vodou, aby
vznikla kašovitá hmota. Teplou směs
zabalíme do hydrofilní gázy, lehce
ji přiložíme na dobře omytý obličej
a mírným tlakem ji vytvarujeme. Po
20 minutách masku sejmeme, omyjeme obličej teplou vodou a vetřeme
do pokožky polomastný krém.
Bez má využití i na zahrádce. Čerstvě
vonící květy vložené do děr odpuzují
krtky, hraboše a další hlodavce.
V minulosti byl bez posvátným stromem, který se
vysazoval k obydlí a chránil stavení před neštěstím
a špatnými silami. Byl stromem Velké bohyně, která
se v Německu nazývala
Holla, ve Švédsku Hyllemoer
a u nás ji staří Slované nazý-

vali Perchtou.
Na starších poraněných stromech nebo
keřích bezu roste velmi léčivá houba,
lidově zvaná jidášovo ucho, bolcovitka
bezovitá (Hirneola auricula-judae).
Léčivě pomáhá při nachlazení, stimuluje imunitní systém, posiluje srdce
a psychiku, působí proti vysokému
krevnímu tlaku a kornatění cév.
Má silné protizánětlivé účinky, ředí
krev a obsahuje látky, které pohlcují
volné radikály. Zabraňuje trombóze.
Vážení přátelé a příznivci léčivých
bylin, srdečně Vás zvu na svou vycházku za poznáváním léčivek,
která se koná 21. května dopoledne
na Malém Kosíři nedaleko Slatinek.
Bližší informace podá pořadatel IRIS
Prostějov.
Dále Vás srdečně zvu na bylinkový
kurz v Popicích u Znojma, který začíná v pátek 27. května odpoledne
a končí v neděli 29. května v poledne.
Bližší informace podá pořadatelka
Ing. Jela Brychtová, e-mail alej.alej@
centrum.cz, telefon 723 926 331.
Vláďa Vytásek
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