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Hanácké Benátky
fotografickou tužkou
Každý rok to dělám stejně. Procházím se, pozoruju,
všímám si detailů a zapisuju si je. Fotografové spouští, já
tužkou, zvěčňujeme kratičké momenty, komponujeme
z nich vlastní obraz a předkládáme ho vám, kteří si ho
po svém interpretujete.
Na mém fotografickém filmu se při letošních
Hanáckých Benátkách uchytilo třeba...
Jak kapela z pódia vyhrává písničku Here comes the sun,
zatímco na lidi pod pódiem padá lehký déšť.
Jak nečekaně jednoduché je zavázat botu kombinačkami.
Kolik nápaditých a šikovných lidí se skrývá ve stáncích
před muzeem. Bílá kočka z fimohmoty, která visí na
náhrdelníku jako lenochod, sousedí se zelenou zástupkyní stejného živočišného druhu, která možná teprve před
chvílí slezla z pletacích jehlic své prodavačky.
A naproti mají čerstvý kopr!
Jak dva udělaní chlapíci v tričkách ozdobených kosočtvercem se třemi čárkami nedůveřivě vanglujou coby
novoveslaři do temných hlubin Nečízu: „Ty vole, stálo to
šedesát korun a ještě jsou tady pavouci!“
Jak holčička vypouští bubliny z bublifuku a ony proplouvají mezi posluchači kapely Nebe, která s sebou všude
přiváží slunce.
Jak ty dvě slečny z davu, které zpěvák pozval na pódium,
tancujou a nestydí se. A já jim tleskám.
Jak pán sedí na stojanu na kola před knihkupectvím
a pojídá makrelu.
Jak se mažoretky v kratičkých puntíkovaných sukních
točí po pódiu a těsně za nimi sedí plná lavička mladých
kluků. Tleskají nadšeně.
Jak jsou zase v módě roztrhané rifle, které mí starší
bratranci a sestřenice nosili, když mi bylo deset a mezi
nima frčel hit Průša je úchyl. Kamarád znalec byl ochotný
vsadit se, že ho Tři sestry na nejnavštívenějším koncertu
toho dne nezahrajou.
A tak se těším na výhru a myslím, že to vůbec nebyl
špatný den.
hk
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V centru se opravuje a opravuje

Centrum Litovle vypadá v těchto prázdninových dnech jako
mraveniště drobných stavenišť.
Co přesně skrývají ohrady a zástěny?
Ve druhé půlce června se začaly
opravovat schody kolem morového sloupu. Na tuto akci město
získalo dotaci a dokončena by
měla být do konce léta.
Delší dobu mohou obyvatelé
pozorovat práce, které se dějí
v budově po základní škole pro
zrakově postižené. Objekt se
rekonstruuje a přestavuje pro

potřeby městského úřadu, který
sem přestěhuje pracoviště, jež
nyní sídlí v Havlíčkově ulici.
A konečně nesmíme zapomenout na staveniště, které je hned
vedle náměstí. Až do konce
srpna není možné procházet
Šerhovní uličkou podél Nečízu.
V souvislosti s opravou mostu
v Komenského ulici zde dochází
k opravě chodníku a nábřežních
říms. Přístup do věže je ale možný i nadále. Zavřena bude jen
v týdnu od 25. do 29. července.
red.

V Litovli jsou nové informační tabule

Cyklovýlety Litovelským Pomoravím
Již druhým rokem Turistické
informační centrum Litovel
pořádá komentované cyklovýlety okolím Litovle. Pro letošní
prázdniny jsme rozšířili nabídku a připravili hned osm nenáročných prohlídkových okruhů,
na kterých vás bude doprovázet
pan Miroslav Pinkava. Cykloprohlídky jsou zdarma a sraz
účastníků je vždy před budovou
TIC. Vlastní kolo je podmínkou, ale zároveň je možno jej
předem zapůjčit v půjčovně kol
(Rakola – tel. 731 112 455, 731
730 103). Osoby mladší 18 let
musí jet v doprovodu dospělého. Za nepříznivého počasí se
prohlídky nekonají.
O srpnových termínech vás budeme informovat v dalším čísle
LN, nyní vám přinášíme přehled termínů a tras na červenec.

vyhlídka na Obelisk  Nové Zámky
 Mladeč  odbočka k Podkově
(Čertův most)  Rytířská síň 
Mladeč  Sobáčov (občerstvení) 
Litovel
celkem: 24 km

úterý 19. 7. v 16 hod.

Želechovice – Uničov
Červenka  Dětřichov (památný
dub)  Želechovice kolem přírodního koupaliště (možnost zmrzliny)
 Uničov  Střelice  Renoty 
Červenka  Tři Dvory (občerstvení)
 Litovel
celkem: 25 km

úterý 26. 7. v 16 hod.

Bílá Lhota – Měník
Červenka  Nový Dvůr (farma manželů Osičkových)  Nové Zámky
(kolem černého kříže)  lesní cestou
na Nové Mlýny  po silnici na Řimice
 Bílá Lhota (arboretum)  Měník
 Řimice  po staré silnici (cestou
zastávka u splavu pod Chrámem přátelství)  Mladeč  Sobáčov (občerstvení)  Litovel
celkem: 24 km

neděle 31. 7. ve 14 hod.

neděle 10. 7. ve 14 hod.

Novozámecký areál
Nové Zámky (lesem kolem Studánky
a černého kříže)  lesní cestou 
Nové Mlýny  Chrám přátelství 

Žerotín – Štěpánov
Červenka  Dětřichov  Pňovice 
Strukov  Žerotín  Krnov  Štěpánov  Střeň  Lhota n. Mor. (občerstvení)  Litovel kolem Šargounu
celkem: 30 km

DALŠÍ PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY

V červnu byly na všech třech litovelských vlakových zastávkách
a před informačním centrem na
náměstí instalovány informační
tabule pro návštěvníky města.

Kromě přehledné mapy města
s rejstříkem ulic na ní pozorovatel najde vyznačená atraktivní
místa v Litovli, která by mohl
navštívit.
red.

Připomínáme, že v Litovli můžete v průběhu prázdnin absolvovat i další zážitky.
 komentovaná prohlídka pivovaru 
od 13. 7. do 24. 8. každou středu ve 13 hodin, sraz na vrátnici pivovaru,
vstupné 50 Kč, přístupné od 12 let
 komentovaná prohlídka nejvýznamnějších památek města 
od 6. 7. do 31. 8. každou středu ve 14.15 hodin, sraz u TIC, zdarma
 výstupy na radniční věž 
od června do září od pondělí do neděle v 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hodin, vstupné
40 Kč/dospělý, 20 Kč/zlevněné, děti do 5 let a držitelé ORC zdarma
 prohlídka kaple sv. Jiří 
v červenci a srpnu od úterý do neděle od 9.30 do 16 hodin, vstupné dobrovolné
 Dům přírody na Šargouně (informační středisko CHKO) 
otevřeno o víkendech od 10 do 15.30 hodin

Vysílání městské televize o prázdninách
Premiéra st 22. 6. 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)
Z důvodu nižší sledovanosti TV o prázdninách tak jako v minulých letech nebude

INFOkanál kromě premiérového vysílání
z 22. 6. vysílat aktuality. Na uvedeném programu budeme pouze obměňovat vysílání
informačního programu Regiony+. S průřezem hlavními prázdninovými akcemi Vás seznámíme v prvním poprázdninovém vysílání,
které uvedeme ve středu 7. září v 18.45 hod.
Děkujeme za přízeň i věcnou kritiku všem
divákům, přejeme příjemnou dovolenou a po
prázdninách na shledanou u nové premiéry.

Letní soutěž s MEIS
Turistické informační centrum
ve spolupráci s MEIS pořádá
v červenci a srpnu soutěž pro
děti i dospělé. Zájemci o tuto
akci vyplní v infocentru krátkou soutěžní křížovku, za jejíž
úspěšné vyřešení budou odměněni drobnou věcnou cenou.
Každá křížovka je dále slosova-

telná, po ukončení soutěže budou vylosováni tři výherci, kteří
obdrží fleecovou deku s logem
MEIS.
Letní otevírací doba TIC je od
pondělí do neděle od 9 do 17
hodin (v sobotu a neděli je mezi
12 a 12.30 polední přestávka).
TIC
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Stíny Litovelska
Pozor na odložené věci
Většina lidí v obchodě peníze nechá, někdo si je ale odnese. S úlovkem v podobě peněženky vyšmátrané z kabelky, kterou si důvěřivá
zákaznice odložila do nákupního
vozíku, se v neděli 15. 5. kolem
půl sedmé večer vytratil z Alberta
neznámý chmaták. Jeho čin vyšel
najevo až u pokladny, kde zaskočená žena konstatovala, že nemá
vybrané zboží za co směnit. Její
dopal byl jistě o to větší, že přišla
o víc než 5 000 Kč.
Hlasitá hudba ruší sousedy
Že si může o půl jedenácté dopoledne pouštět ve svém bytě hudbu, až
okna drnčí, si myslel jeden litovelský občan a také podle toho činil. Že
tomu tak není, mu objasnila hlídka
městské policie i policie ČR, které
se v jeho bytě setkaly 23. 5., když
je nezávisle na sobě přivolali dva
ohlušení sousedé. S tvrdošíjným
hlučilem se vbrzku setkají i členové
přestupkové komise, před níž bude
milovník muziky projednán za narušení občanského soužití.
Drogy ne
Kdo v autě vozí igelitové pytle
plné sušeného konopí, neměl by
na sebe upozorňovat parkováním
na místě, kam je vjezd zakázán.
Ve čtvrtek 9. 6. ve 13.40 hodin na
to doplatily osoby parkující na komunikaci vedoucí na Karlov. Jejich
případ teď šetří Policie ČR.
Výchova mladých cyklistů
V květnu jste mohli vidět strážníky
MP na dopravním hřišti. Podílí se
ve spolupráci s DDM na výchově
mladých cyklistů. Teoretická příprava proběhla v zimním období,
nyní probíhají praktické zkoušky
ze znalosti pravidel silničního provozu. Význam zákazových a příkazových značek, světelných signálů,
znalosti z první pomoci, to vše
musí mladý cyklista zvládnout.
Městská policie Litovel

Pozvánky Muzejní společnosti
Malování kávou

Po celý červen probíhaly v Muzeu Litovel
tvořivé dílny Malujeme kávou pro přihlášené třídy prvního
stupně základních
škol. Děti si vlastnoručně pomlely kávu
na kávovém mlýnku,
vyzkoušely si netradiční výtvarné postupy a navíc si odnesly pěkný
dárek pro rodiče, příbuzné nebo
kamarády.

Tvoření kávou pro veřejnost

Všechna sobotní odpoledne
v červenci v době od 13 do 16
hodin máte v rámci prohlídky
muzea možnost Tvoření kávou.
Zapojte se a vyzkoušejte si čin-

nosti, které si během června užilo více než 400 dětí.

Cyklistický výlet

Muzejní společnost Litovelska
ve spolupráci s Muzeem Litovel
pořádají cyklistický výlet za poznáním obce Náklo. Navštívíme
hřbitov, barokní faru a kostel sv.
Jiří v Nákle, zastavíme se u dřevěné zvoničky a rodného domu
Jana Opletala ve Lhotě nad Moravou.
Sejdeme se v sobotu 9. července ve 13.30 hod. u muzea.
K pelotonu se můžete připojit na cyklotrase v Chořelicích,
Rozvadovicích, Unčovicích a ve
14 hodin v Mezicích u kapličky.
Výlet povede Mgr. Hana Ošťádalová, pracovnice Muzea Litovel, a místní průvodci.
RoN

Elektronická evidence tržeb začne letos
Elektronická evidence tržeb,
která má být v našem státě postupně nastolena, začne ve své
první fázi už letos v prosinci.
Povinnost evidovat tržbu u finanční správy se týká podnikajících fyzických a právnických
osob, které přijímají platby
v hotovosti. Ty budou povinny
evidovat nejen platby v hotovosti, ale i platební kartou, šekem,
směnkou či stravenkou, poukázkou nebo elektronickou peněženkou. Nebudou se evidovat
platby bankovním převodem.
Není však nutné pořizovat žádné speciální certifikované registrační pokladny. Technické
řešení vyžaduje pouze takové
zařízení, které dokáže elektronicky komunikovat přes internet (PC, tablet, mobilní telefon,
pokladna, pokladní systém…)

a připojení na internet v okamžiku přijetí platby. Pokud splní povinnost registrovat platbu
a vydat účtenku, je čistě na uvážení podnikatele, jaké zařízení
zvolí.
A kdy se tedy začne evidovat?
 1. prosince 2016 (1. fáze):
ubytovací a stravovací služby
 1. března 2017 (2. fáze)
maloobchod a velkoobchod
 1. března 2018 (3. fáze)
ostatní činnosti vyjma těch ve
4. fázi (např. svobodná povolání, doprava, zemědělství)
 1. června 2018 (4. fáze)
vybraná řemesla a výrobní činnosti
Přehledné a aktuální informace
o evidenci tržeb včetně odpovědí na nejčastější dotazy naleznete na stránkách www.etrzby.cz.
red.

Vyneseno z radnice
36. schůze Rady města Litovel,
konaná dne 19. května 2016
 Byla uzavřena smlouva s firmou
Stavby a statika z Třince na stavební
úpravy mostu přes Nečíz v ulici Komenského.
 Byla uzavřena smlouva s firmou
M – Silnice Pardubice na stavební
úpravy komunikace v Javoříčské
ulici.
 Rada města se rozhodla uzavřít
smlouvu s firmou IDS – Inženýrské
a dopravní stavby Olomouc na revitalizaci opěrných stěn a lávky přes
Radniční Moravu (Nečíz), které jsou
v havarijním stavu.
 Bude provedeno čištění a monitoring dešťové kanalizace v Myslechovicích a v případě zjištěných závad
bude následovat oprava. Kanalizace
musí být v pořádku předtím, než se
provedou konečné opravy komunikace v obci.
14. zasedání zastupitelstva,
konané dne 26. května 2016
 Z rozpočtu města byl poskytnut
příspěvek 190 000 Kč na opravu
varhan v kostele sv. Marka.
 Na podporu zachování poštovních služeb ve Slavětíně bude město obci nejvýš rok přispívat 2 000 Kč
měsíčně na projekt Pošta Partner.
37. schůze Rady města Litovel,
konaná dne 2. června 2016
 Město poskytlo příspěvek ve výši
15 000 Kč na zajištění autobusové
dopravy na sraz Vísek do Viesky nad
Žitavou na Slovensku.
 Byla uzavřena smlouva s firmou
Kareta Bruntál na opravu komunikace v Haňovicích vedoucí k hřišti.
 Byla uzavřena smlouva se společností Vestav group Vyškov na
zateplení fasády bytového domu
v Kysucké ulici č. 359 a 360.
 Dne 10. 9. se budou konat Litovelské slavnosti – EHD.
 Město uzavřelo smlouvu s firmou
Houžvička Sportservis Zanap z Prahy na vybudování dětského hřiště
na Novosadech.
výběr redakce
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Vyjádření k trestnímu oznámení – důvody podání
Vážení spoluobčané,
v minulém vydání Litovelských
novin vás informoval pan starosta o tom, že trestní oznámení, které jsem podal 24. 11. 2015
kvůli rozporům ve fakturaci stavebních prací (výměna obrubníků na ulici Palackého a rozšíření
parkování na ulici Revoluční)
policie ČR odložila s odůvodněním, že se trestný čin ani přestupek nestal.
Podobné vyrozumění jsem
obdržel i já a nezbývá než rozhodnutí Policie ČR respektovat.
Zásadně ovšem nesouhlasím
s nadpisem, kterým je tato věcná
zpráva panem starostou uváděna, že policejní šetření prokázalo, že nedošlo k pochybení při
zadání ani fakturaci stavebních
prací v Litovli. Policejní šetření
prokazovalo trestnost jednání,
nikoliv pochybení. A nelze tvrdit, že co není trestné, je správné.

Důvody podání oznámení

V krátkosti bych vás rád seznámil s důvody, které mě vedly
k podání trestního oznámení na
neznámého pachatele, a Litovel
se tak stala na chvíli mediálně
známější. Omezím se na fakta
a otázky, které jsem si kladl společně s kolegy, kteří se mnou
prováděli kontrolu vyúčtování
zmíněných stavebních akcí. Pro
zjednodušení budu popisovat
jen kontrolu výměny obrubníků
na ulici Palackého.
Zastupitelstvo města musí ze
zákona o obcích zvolit dva kontrolní orgány: finanční výbor
(FV) a kontrolní výbor (KV).
Jsem členem finančního výboru, mezi jehož priority patří
kontrola hospodaření s finančními prostředky města. A tento
FV vyslal mne a dalšího člena
FV na kontrolu vyúčtování uvedených akcí. Proč zrovna tyto
dvě akce? Rada města (RM)
21. 5. 2015 svým usnesením
441/13 schválila výjimku ze
směrnice o zadávání veřejných
zakázek a zadala bez výběrového řízení tuto zakázku Technickým službám (TS).
RM udělit výjimku může. Potud
vše v pořádku. Jenže TS tyto dvě
stavební akce nedělaly a práce
ze 100 % provedla jedna místní

stavební firma, která se tak vyhnula výběrovému řízení. Proto
ta kontrola. Otázka – proč RM
zadává zakázku TS, když radní museli být informováni, že
to TS dělat nebudou? Proč RM
udělala výjimku ze směrnice
a nevypsala klasické výběrové řízení? Odpověď se nabízí
– toto je řešení, jak přidělit zakázku předem vybrané firmě
bez výběrového řízení. Běžně se
tomu říká klientelismus. Toto už
v pořádku není, ale trestný čin
to také není. Etický kodex, který
by toto postihoval, koalice odmítla schválit.
S kolegou z FV jsme dále prováděli kontrolu vyúčtování uvedených akcí. Na porovnání vyúčtování s reálně provedenými
pracemi jsme si vyžádali rozšíření kontrolní skupiny o autorizovaného stavebního inženýra
Ing. Nepustila (je členem investiční komise a asistentem pana
starosty pro stavební investice),
který zjistil, že oproti položkovému rozpočtu zpracovanému
stavební firmou jsou vyfakturovány některé položky rozpočtu,
které nebyly provedeny, a vyčíslil hodnotu neprovedených prací na cca 75 000 Kč vč. DPH.
Zprávu o kontrole jsme probrali na FV a byla předána na TS
k vyjádření. Dle vyjádření TS
opravdu tyto práce nebyly provedeny, ale byly prý provedeny
jiné práce. Mezi neprovedenými
pracemi byla např. montáž 3 ks
svislých značek (před Elektro
Dostál, železářstvím a na začátku parkoviště), asfaltování atd.
V této chvíli jsme očekávali, že
se napíše tzv. dobropis, to je, že
stavební firma vrátí peníze, protože na ty jiné práce nebyl žádný doklad. Očekávali jsme, že
kontrolní skupina bude možná
pochválena, že ušetřila městu
peníze, a rozruch skončí. Omyl,
jsme přece v Litovli.
16. 11. nám byl předložen jiný
(druhý) položkový rozpočet
s nadpisem „dle skutečného provedení“. Má však jednu podstatnou vadu – opět jsou tam některé
položky, které už byly uznány, že
nebyly provedeny. První i druhé vyúčtování obsahuje např.
stejnou položku „montáž svislé
dopravní značky 3 ks“. Otázka –

dá se věřit druhému vyúčtování,
které obsahuje stejné chyby jako
první verze? Pro nás bylo druhé
vyúčtování nevěrohodné. Každý
z vás se může přesvědčit, že kolem uchycení těchto značek na
ulici Palackého už roste z betonu
tráva, takže s nimi nebylo manipulováno několik let. Možná,
že než vyjde tento článek v LN,
tak už ta tráva bude na něčí pokyn odstraněna. Já ji odstraňovat
nebudu. Ale práce za montáž
(a demontáž) proplacena byla.
23. 11. 2015 opět zasedal FV,
probírala se zde druhá verze vyúčtování těchto prací a k mému
překvapení nebyl zájem členů
FV nominovaných tzv. koalicí se
tím dále zabývat. A koalice má
většinu.
Otázka – proč je taková averze
proti zjištění kontrolní skupiny?
Proč se nevěří ani zjištění autorizovaného stavebního inženýra?
Proč se nepostupuje standardním způsobem, tzn. dobropis
a vrácení peněz? Proč nás posílají na kontrolu, která nemá nic
zjistit? Kdo z toho má prospěch?
Občané města určitě ne.
24. 11. 2015 jsem tedy podal
trestní oznámení na neznámého pachatele, protože jsem přesvědčen, a vím, že mnoho dalších zastupitelů také, že platit se
má pouze za odvedenou práci.
Nemám důvod zpochybňovat
odborné stanovisko uznávaného
stavebního inženýra. A v tomto
případě jednoho konkrétního
viníka lze těžko určit. Na tom
se musí podílet více lidí. Proto
oznámení na neznámého pachatele.
Těžko vyčítat stavební firmě, že
chce získat stavební zakázku lehčím způsobem. Aby to šlo, tak
musí být někdo, kdo to umožní.
Tato kauza by nevznikla, pokud
by RM neudělila výjimku, pokud by se na stavební práce vypisovalo výběrové řízení podle
pravidel, pokud by vedení města
věřilo kontrolním orgánům zastupitelstva a respektovalo jejich
zjištění a pokud by starosta věřil
svému odbornému asistentovi,
kterého sám na kontrolu poslal.
A hlavně pokud by byl opravdový zájem zodpovědných problém řešit a nikoliv bagatelizovat a zametat.

Proč nebyl zjištěn trestný čin

Zbývá zodpovědět ještě jednu
otázku. Proč tedy Policie ČR
nezjistila trestný čin nebo přestupek?
Odpověď je jednoduchá. Protože už existuje třetí verze vyúčtování a ta byla předložena
Policii ČR. Kontrolní skupině
předložena nebyla. Věřím ale, že
teď už to „papírově sedí“. Nikdo
z kontrolní skupiny kontaktován Policií ČR nebyl.
Na posledním zasedání ZML
na informaci o odložení trestního stíhání reagovalo několik
zastupitelů, ale dva koaliční zastupitelé reagovali tak, že mě
to vede k zamyšlení. Jeden mě
vyzýval k odstoupení ze zastupitelstva, přestože o podrobnostech kontroly informován nebyl,
a druhý předčítal, které paragrafy prý kontrolní skupina porušila, když prováděla kontrolu,
a tento zastupitel byl informován
o všech podrobnostech. Tak se
zamýšlím, jestli neznámý pachatel je opravdu tak neznámý, když
někdo vyvíjí tak úpornou snahu
nasadit oslí hlavu lidem, kteří
jen dělali poctivě to, čím byli
pověřeni, a poukázali na únik
z městské kasy.

Skutečně nedošlo k pochybení?

Určitě je dobře, že se na Palackého ulici obrubníky vyměnily,
že je tato ulice pěknější. Nesouhlasím ale s panem starostou, že
k pochybení při zadávání a fakturaci těchto prací nedošlo.
Nepovažuji za normální, že na
stavební akci města existují tři
verze vyúčtování. Nepovažuji za
normální zadávat zakázku firmě
(i když městské), o které předem
víme, že tu práci dělat nebude.
Nebo to v Litovli už normální
je? Je velký rozdíl mezi hospodářem a ekonomem. Byl bych
radši, kdyby město vedli hospodáři. A to jako opoziční zastupitel snad nechci moc.
Přeji všem klidnou a příjemnou
dovolenou nebo prázdniny.
Jaroslav Skála
zastupitel za SNK-ED
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Reakce na příspěvek pana Skály
projednávány ve finančním
výboru zastupitelstva, žádná
„třetí verze“ vyúčtování předložena nebyla.
Snad
nelze
pochybovat
o výsledku podrobného šetření PČR. V závěru sedmistránkového usnesení ze dne
26. 4. 2016 je uvedeno, že nebylo zjištěno, že by došlo ke
spáchání trestného činu, přestupku nebo jiného nezákonného jednání, v jehož důsledku by bylo poškozeno město
Litovel.

Medializovaný „případ“ pana
Skály má dvě roviny.
První je politická a v tomto
duchu je psán i článek opozičního zastupitele, jak se sám
nazývá.
Druhá je odborná. Té je vyjádření pana Skály na hony
vzdáleno. Na tu prokazatelně
odpovědělo šetření Policie
ČR. Autorizovaný stavební
inženýr, kterého pan Skála
v článku zmiňuje a který prověřoval stavbu až po jejím provedení, uvedl, které práce se
oproti rozpočtu nerealizovaly.
K tomu na finančním výboru
dodavatel vysvětlil, že předmětem fakturace a zaplacení
tyto neprovedené práce nebyly. Stanovisko finančního výboru, že akce byla pro město
výhodná, bylo akceptováno
i zastupitelstvem.
Na Policii ČR byly předány
stejné materiály, které byly

Je na čtenářích, aby si sami
udělali úsudek a rozhodli
se, zda je pro ně vyšetřování
Policie ČR věrohodnější než
„vyšetřování“ opozičního zastupitele, které není ojedinělé
a pokaždé se vyznačuje obdobnou „odborností“ investigativního novináře.
Rada města Litovel

Mladé naděje našeho města

Na průmyslové zóně se buduje
Po letech stagnace, kdy výstavbu na
průmyslové
zóně
v Nasobůrkách brzdila enormně vysoká cena za vynětí
pozemku ze zemědělského půdního
fondu, se zde opět
buduje. Německá firma Eifler Kunststoff-Technik (EKT) tady staví svou
českou pobočku. A že to jde
rychle, dokazuje podoba stavby,
která zde stála k 21. červnu (viz
foto), kdy došlo za přítomnosti
vedení města a zástupců spolupracujících firem k slavnostnímu osazení sloupu. Ostatně
firma plánuje zahájit výrobu už

na začátku roku 2017.
Firma EKT se věnuje výrobě
plastových dílů a komponentů
pro průmysl v oblasti domácích spotřebičů. Jejím největším
odběratelem tak bude uničovská společnost Miele, v jejíchž
pračkách, sušičkách a myčkách
najdeme v budoucnu součástky
z Litovle.
„Jsme ve fázi hledání kvalifikovaného personálu a garantujeme vysoké nároky na jeho
rozvoj a řízení. Naše pracovníky čeká náročná, zajímavá
a přínosná činnost s perspektivou a odpovídající odměnou.
Člověk je naší nejvyšší hodnotou,“ řekl při slavnostním
setkání jednatel a společník
firmy Volker Scheffels (vlevo ve
světlém saku).
hk

inzerce

V úterý 21. června ocenila rada
města další děti a mladé lidi,
kteří svými činnostmi a úspěchy
dělají Litovli dobré jméno a jsou
proto „Litovelskými nadějemi“.
A že u nás žije mnoho zajímavých a šikovných lidí, dokazuje
i skutečnost, že letos bylo uděleno rovnou dvanáct ocenění.
Získali jej Tadeáš Fryčák, Viktorie Zapletalová, Michal Zavadil,
Štěpán Kratochvíl, Adam Krejčí,

Tomáš Němeček, Barbora Dimovová, Michal Šmoldas, Karel Šotola a také tři týmy – klub
InFyMa při ZŠ Vítězná, duo
mažoretek Iveta Rosmanová
a Natálie Elgnerová a družstvo
mladších žáků oddílu házené TJ
Tatran.
Za co byli laureáti oceněni, se
dozvíte v příštím čísle LN, kde
s nimi přineseme i rozhovory.
hk

inzerce

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

Společnost Eifler Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG
se sídlem v německém Bad Salzuflenu je výrobce
precizních termoplastových produktů používaných
převážně v domácích spotřebičích. Lisování plastových dílců představuje náš stěžejní výrobní program, dále se zabýváme potiskem, frézováním, svařováním a montáží skupin nejen pro domácí spotřebiče, ale i automobilový průmysl a medicínskou techniku.
Pro nově budovaný závod v průmyslové zóně u Litovle hledáme zaměstnankyně
a zaměstnance na následující pracovní pozice:
 Technolog vstřikování plastů s AJ/NJ
 Vedoucí směny / předák – vstřikolisovna
 Seřizovač
 Nástrojař
 Údržbář – mechatronik
 Pracovník kvality s NJ
 Pracovník vstupní kontroly (AJ/NJ výhodou)
 Výrobní plánovač (NJ výhodou)
 Účetní s NJ
 Administrativní pracovník s NJ
 Skladový manipulant
 Dělník
Uvítáme odpovídající vzdělání, zkušenosti v oboru a znalost cizích jazyků.
Nabízíme:
 Odpovídající mzdové ohodnocení
 25 dní dovolené
 Stravenky, příspěvek na penzijní připojištění a Vánoce
 Odměnu za přítomnost v práci
 Jistotu stálého zaměstnání ve stabilní a expandující společnosti
 Možnost kariérního růstu
 Čisté a moderní prostředí nového závodu
Pošlete nám prosím svůj životopis na níže uvedený e-mail.
EKT CZ, Víska u Litovle, 784 01 Litovel		
e-mail: prace@eifler-kt.de, tel.: 776 272 278, internet: www.eifler-kt.de
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Ze společnosti

Pijete raději kávu, nebo „nekávu“?

Přišli na svět
19. 12.
8. 3.
10. 3.
12. 3.
21. 3.
30. 3.
30. 3.
31. 3.
3. 4.
6. 4.
11. 4.
12. 4.
18. 4.
25. 4.

Lenka Rausová z Litovle
Michaela Franková z Litovle
Marek Měsíc z Litovle
Laura Pospíšilová z Litovle
Bibiana Rusnáková z Litovle
Ester Petřeková z Nasobůrek
Adéla Remsová z Litovle
Jonáš Fuglíček z Chudobína
Dimitrij Benešl z Litovle
Ondřej Skácelík z Litovle
Sofie Šindlerová z Litovle
Renesmee Dudová z Nové Vsi
Ondřej Vespalec z Litovle
Elizabeth Slováčková z Chořelic

Byli oddáni

3. 6. Šárka Panáková z Červenky
a Patrik Gottlieb z Litovle
4. 6. Šárka Pečová z Litovle
a Miroslav Holica z Olomouce
14. 6. Šárka Vaňhová z Litovle
a Milan Šrom z Litovle
18. 6. Hana Sapáková z Olomouce
a Martin Dolák z Nové Vsi
18. 6. Kamila Poštulková z Litovle
a Pavel Ošlejšek z Litovle

Odešli

26. 5. Pavel Drechsler z Nasobůrek (45 let)
27. 5. Jana Němcová z Litovle (52 let)
27. 5. Klára Jurečková ze Tří Dvorů (25 let)
5. 6. Belo Vászondi z Rozvadovic (66 let)
8. 6. Ing. Jan Appl z Litovle
11. 6. Marie Hiperová z Litovle (68 let)
17. 6. Věra Šanová z Choliny (51 let)
Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Litovel, Hrandop a Misericordia.

Vzpomínka
V březnu letošního roku zemřel v USA bývalý
Litovelák Jiří Krátký ve věku nedožitých 88 let.
13. 6. uspořádala rodina setkání přátel v Olomouci s uložením urny do rodinné hrobky. Uplynulo už
mnoho let od roku 1968, kdy emigroval s rodinou
do USA. Přesto si jistě na něj, manželku Hedu nebo
obě dcery vzpomenou mnozí ze spolupracovníků
v Papcelu či z přátel v Petříkově.
Lubomír Šik

Inzerce
Prodám dvoje starší plynová kamna waw, zachovalá, jízdní kolo starší, pánské s nízkým nasedáním, posilovací lavici Absving a starší zachovalý
el. sporák, klasické ploténky, málo používaný,
vhodný na chalupu nebo do venkovní kuchyně.
Koupím starší dveře „panelákové“, prosklené, šířka
60 cm, pravé, 3 kusy.
Kontakt: tel. 369 018 292

velkém objemu a vysoké koncentraci běžným způsobem, a poté se usuší rozprašováním do horkého vzduchu nebo zmražením
a následnou sublimací ledu ve vakuu. Z tohoto prášku se pak připravuje nápoj zalitý
horkou vodou vlastně podruhé.

Možná už někdo z vás pojem „nekáva“ někdy slyšel, ale v praxi se s ním nesetkáváme
příliš často. Většinou jsou jím označovány
kávy bez kofeinu a nápoje připravované
z kávovinových náhražek, kterých je k dispozici celá řada a těší se u lidí větší či menší
oblibě, ačkoliv s kávou vlastně nemají nic
společného.
Káva bez kofeinu byla do této skupiny zařazena nejspíše proto, že je z ní odstraněna látka pro nápoj tolik typická – kofein, ačkoliv
ne úplně. Vybrané množství zelených zrnek
normální kávy je ještě před exportem z výrobního závodu zbaveno kofeinu buď šetrně
– vyluhováním v horké vodě, nebo použitím
chemických rozpouštědel. Druhá metoda je
však velice diskutabilní, jelikož nepatrné
množství chemikálie v zrnku po proceduře
zůstává.
Naprosto stoprocentní „nekávou“ jsou potom nápoje připravované z nejrůznějších
náhražek (kávovin). Je to z toho důvodu, že
neobsahují ani jediné zrnko pravé kávy. Původně vznikly jako její náhrada v době první světové války, kdy skutečná káva nebyla
k dostání. Nejčastější surovinou pro výrobu
kávovinové náhražky jsou pražené obiloviny, kořen čekanky, cukrová řepa, fíky a jiné,
případně jejich směsi.
Do kategorie „nekáv“ ovšem rozhodně nepatří káva rozpustná, protože ta je vždy připravována z kávových zrn, ačkoliv je jejich
skutečná chuť při výrobním procesu více či
méně pozměněna. Připravuje se tím způsobem, že se v továrně nejdříve uvaří káva ve

Káva x nekáva
• Káva bez kofeinu = káva, ale s uměle upraveným složením
• Káva rozpustná = káva, která již prošla jednou uvařením
• Melta, Cikorka, Caro = nekáva, hlavní složkou je drcený kořen čekanky obecné a pražené
obiloviny
Přesně v duchu rčení Každému, co jeho jest
se tedy dá říci, že není možné posoudit, kdo
pije nápoj dobrý a kdo špatný; hlavní je, že
mu chutná! Jste-li zastánci pití kvalitní zrnkové kávy a máte chuť dát si šálek pravé, čerstvě pomleté arabiky, neváhejte nás navštívit
v muzeu, kde probíhá výstava na téma Káva
jak ji známe i neznáme, a to až do 18. září
každou středu až neděli od 9 do 17 hod. hoš

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ V ČERVENCI
3. července od 14.00 do 17.00
nedělní kávové odpoledne v muzeu na téma Cibetková káva (luxusní, jedinečná světová káva)
17. července od 14.00 do 17.00
přednáška a filmová projekce p. Rajta z firmy SacerGape s. r. o.
22. července od 15.00 a od 17.00
workshop Domácí příprava kávy pro 6 až 8 přihlášených osob
31. července od 14.00 do 17.00
nedělní kávové odpoledne v muzeu na téma Káva
a promile

inzerce
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Veřejně činné ženy na přelomu století
Od doby, kdy v Litovli vznikl první český
ženský spolek, uplynulo letos 120 let. Období konce 19. století, kdy si české spolky
kladly za úkol podporovat zájmy dosud
nesamostatného národa a ženy měly hlavní vlnu emancipačního procesu teprve
před sebou, je pro nás dávnou minulostí,
odstřiženou velkými změnami, jež přineslo 20. století.

Myslím, Iv, že je na čase rozšířit si obzory. Mí předci
pocházeli z malých vesnic, jako je Víska nebo Rozvadovice, kde to byl samý rusticus nebo hortulanus, prostě zemědělci. Ale stačí zalistovat matrikou větší obce a už vidím, že i na vesnicích měli lidé
rozličná povolání. Třeba v 60. letech 18. století žil
v Cholině venator Bartolomeus Plewa, opilio Jacob
Puda, faber Georgius Predikant, textor Joannes
Czakanek, sartor Gabriel Raubal, murarius Michael Mataussek, ludi rector Franciscus Poczensky
nebo judex Ignatius Pruczek. Jak přeložit jména, to
už víme. Ale co ta tajemná povolání?

Spolek paní a dívek českých

Spolek paní a dívek českých v Litovli byl založen 17. května 1896. Jeho sedm zakladatelek v čele s Jitkou Doušovou, manželkou
stavitele Otakara Douši a první předsedkyní
spolku, vložilo do jeho stanov jako cíl buditi
a pěstovati vzdělanost v českém obecenstvu
vůbec, síliti a šířiti národní uvědomění, lásku k umění a vědám mezi členstvem, síliti
a tužiti tělo přiměřeným tělocvikem, zařizovati
a podporovati dobročinné podniky a starati
se o účelné zmohutnění společenského života
v české společnosti v Litovli a okolí.
A je pravda, že všechny cíle, které si předsevzal, se spolek také pilně snažil naplnit.
A to zdaleka nejen tím, že jeho členky (jejichž počet vzrostl ze 72 v roce 1896 hned
na 147 roku následujícího) podporovaly
české obchodníky nakupováním v jejich
prodejnách. O „zmohutnění společenského
života“ se členky spolku (na jehož činnosti
se ovšem podíleli i muži, kterým se říkalo
spolkoví rádci) staraly pořádáním plesů, tanečních zábav s programem i koncertů pro
českou společnost. Počátkem 20. století si
tak Litovelané mohli užít třeba promenádní koncert na náměstí, při kterém vyhrávala
vojenská kapela.
„Síliti a tužiti tělo“ mohli účastníci při společných vycházkách na místa v okolí Litovle
či při hraní kuželek v záloženské zahradě
nebo hospodě u Šinclů (dnes U Zeleného
stromu).
„Lásku k umění a vědám“ podporovaly paní
a dívky organizováním besed a přednášek
(v Litovli přednášeli např. rodiče básníka Jiřího Wolkera). Spolek měl i vlastní knihovnu, jejíž fond se roku 1903 stal jedním ze základů nově zřízené městské knihovny. Ženy
také nacvičovaly divadelní představení pro
děti i dospělé. Hrávalo se na tehdejší sokolovně, ovšem pouze když bylo připravené jeviště pro vystoupení sokolských ochotníků.
Jinak byl totiž sál využíván ke cvičení. Právě
při nacvičování divadelních her se uplatnila manželka okresního hejtmana Krista
Baillou, původně herečka, která se stala výraznou osobností spolku.

Dobročinné podniky

Zajímavá a bohatá je dobročinná aktivita
členek spolku. V zimě ženy pravidelně vařily v kuchyni na Záložně jídlo pro chudé
děti, hlavně pro ty, které docházely do litovelských škol z okolí, takže byly celý den
bez jídla. Pro kritiku, kterou vyvolávalo
u některých lidí, bylo vyvařování po několika letech nahrazeno finančním příspěvkem
na oblečení pro chudé děti.

Rodopis (15)

Manželka okresního hejtmana Krista Baillou.
V roce 1905 spolek dokonce vytvořil fond
(400 korun), z jehož úroků na Mikuláše poděloval chudé děti.
Pořádaly se i akce, jejichž výtěžek byl věnován na podporu potřebných. Třeba roku
1909 tak byla uspořádána velká slavnost na
podporu Matice školské s průvodem, alegorickým vozem, tanečním vystoupením krojovaných dětí i občerstvením v lese. Prodalo
se 1 100 vstupenek.
První světová válka byla pro sociální otázky
živnou půdou. V té době se značně prosadila Krista Baillou, která pořádala akce Červeného kříže, zájezdy ve prospěch zajatců
a raněných. Koncem války však došlo k vyhrocení národnostních otázek. Spolek pořádal vlastenecké sbírky, které si konkurovaly
se sbírkami K. Baillou (probíhaly např. dvě
sbírky na litovelský sirotčinec).

Konec spolku paní, dívek i žen

Chování hejtmanovy manželky, které bylo
pro řadu členů spolku příliš autoritativní, nakonec vedlo k tomu, že byla po válce
ze spolku vyloučena. Vyloučen byl ovšem
i katolický gymnaziální profesor Msgre.
Vincenc Horák, pozdější starosta Litovle
(1938–39 a 1945–46), protože se spolku nezastal proti pomlouvačným článkům v Nové
severní Moravě.
To už se ale organizace jmenovala Spolek
českých žen (od 1919) a její existence se
chýlila ke konci.
Roku 1920 byla do čela spolku zvolena Miroslava Frištenská. Věnoval se opět pomoci
dětem a společenským zábavám.
Ovšem už 9. února 1921 byl spolek zrušen,
protože „emancipovaná žena nepotřebuje
zvláštního spolku“. Z jeho majetku byl podpořen sirotčinec a Spolek Komenský ve Vídni, zřízena nadace na podporu jedné chudé
žákyně a Fond J. Nedoluhové pro podporu
dívčí školy.
podle Lubomíra Šika zpracovala hk

Ano, Heli, naši předci se často živili zemědělstvím. Na vesnici najdeme ale také např. myslivce – venator, ovčáka – opilio, kováře – faber,
soukeníka – textor, krejčího – sartor, zedníka
– murarius či učitele – ludi rector. Právě povolání kováře, nebo i mlynáře – molitor, bylo velmi
vážené, protože v tom si lidé sami nevystačili.
Myslivec, ovčák i učitel se řadí mezi stěhovavá
povolání, většinou v rámci jednoho panství.
Rychtář – judex byl zástupcem vrchnosti v obci.
Byl volen z obyvatel obce, rozhodoval spory mezi
lidmi, zastupoval obec na veřejnosti a vybíral
vrchnostenské daně.
Ženy bývaly dočasně označovány např. za mlynářky, ale pouze do doby, než je zastoupil muž
(syn nebo manžel). Většinou ale pracovaly
v rámci domácího hospodářství. Nejčastějším
ženským povoláním tak bylo vážené povolání
porodní báby – obstetrix.
Vzpomněla jsem si teď na zápisy, které jsem viděla
v matrice Nasobůrek a Vísky v roce 1783. Je tam
uveden Philipus Kalivoda – miles a Regimine Harach a taky Wenceslaus Pirek – miles a Regimine
Coloredo. Na obyčejné povolání to zní docela záhadně.
Miles znamená v překladu voják a dále se uvádí
pluk, u kterého dotyčný sloužil. Šlechtická jména
jako Harach a Coloredo udávají majitele daného
pluku. Povinná vojenská služba byla zavedena
v rámci josefínských reforem po roce 1781. Povolení k sňatku vojáků dávalo velitelství pluku,
ale to ho většinou nedalo, protože nevěřilo, že
by z platu voják uživil rodinu. Vojáci tedy žili se
ženami a měli děti, ale ženili se až po skončení
vojenské služby. Doslova se potom píše, že je přitom doprovázelo hejno nemanželských dětí. Děti
se sňatkem legalizovaly.
Informace o našich předcích, kteří byli vojáky,
můžeme najít ve Vojenském historickém archivu
v Praze. Jsou zde uloženy vojenské matriky a tzv.
kmenové listy, ve kterých se nachází informace
o vojenské službě daného vojáka. Z nich se dozvíme i to, jak náš předek vypadal.
Helena Kaštilová & Ivana Kubíčková
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Stalo se v Litovli
 22. 7. 1741 byl farní kostel sv. Marka znovu
vysvěcen po přestavbě a opravě, již si vyžádaly
následky třicetileté války a jež byla dokončena
již roku 1699. Olomoucký biskup Jakub Arnošt
z Lichtenštejna tehdy vysvětil hlavní a čtyři boční
oltáře a uložil do nich ostatky sv. mučedníků Vitalise, Viktora, Bonifáce a sv. Reparty.
 16. 7. 1876 se v Litovli narodil František
Hluchý. V Brně se vyučil typografem a současně
soukromě studoval hudbu. Své muzikantské nadání pak uplatnil u vojenských kapel v Olomouci,
Josefově a ve Vídni. Tady pak po vojenské službě
natrvalo zakotvil. Pracoval jako typograf českých
Dělnických listů, kde zveřejňoval i své fejetony.
Vydal romány Šťastní a nešťastní, Luise 19..,
sbírku pohádek, divadelní hru Shroucení. Přesto
jeho život patřil převážně hudbě. Dále se vzdělával, studoval harmonii u J. B. Foerstera, po dvacet
let byl sbormistrem českých pěveckých spolků ve
Vídni, skládal pro ně mužské sbory, byl aktivním
členem vídeňské české společnosti i v jiných odvětvích kulturní a osvětové činnosti. Zemřel za
2. světové války, patrně roku 1940, ve Vídni.
 24. 7. 1876 se v Seničce narodila učitelka
Emilie Lakomá. Působila v Laškově, Konici
a Litovli. Poté na téměř 25 let, až do důchodu
v r. 1936, zakotvila v Jaroměřicích nad Rokytnou
jako učitelka a později ředitelka dívčí měšťanské
školy. Zde se sblížila s básníkem Otokarem Březinou (Václav Jebavý). Důchodová léta prožila
pak v Litovli, v ul. Třebízského 658, kde zemřela
23. 10. 1952. Až po půl století byla vydána její
literární pozůstalost ve dvou knihách s obsáhlou
korespondencí (Úlomky hovorů Otokara Březiny
a Jediný život, jediná láska), které dokládají její
citový vztah s básníkem.
 9. 7. 1886 byl zahájen provoz na železniční trati mezi Litovlí a Červenkou. Jednání o
výstavbě vlakového spojení Litovle s hlavní tratí
v Července začalo už r. 1882. Hlavním iniciátorem
byl cukrovar. Po dlouhém dohadování o výkupu
pozemků začala stavba v říjnu 1885 a v létě 1886
byla železnice uvedena do provozu. Trať tehdy
končila nádražní budovou u dnešního Papcelu,
k prodloužení do Senice došlo až roku 1914.
 20. 7. 1906 se v Sobáčově narodil Josef
Šmakal,
abiturient
litovelského gymnázia,
pak učitel na chlapecké škole měšťanské.
Jako člen městské rady
a sokolský i veřejný pracovník byl za 2. světové
války třikrát zatčen, vězněn v Olomouci a Brně a 16. ledna 1942 odvlečen
do Osvětimi. Zemřel v Birkenau 18. března 1942.
In memoriam byl jmenován ředitelem školy a byl
mu udělen válečný kříž. Bývalá Lesní ulice byla
po válce nazvána jeho jménem.
Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
S informacemi o činnosti Seniorklubu Lito- poděkovat členům Samosprávy Seniorkluvel jsme skončili u cyklovýletu 26. 5., který bu Litovel Jaroslavě Köhlerové, Lubomíru
vedl po trase Nové Zámky – Růžový rybník Faltusovi, Miladě Faltusové a panu Evženu
– Mladeč – Sobáčov, a za příjemného počasí Vymětalovi, kteří se zapojili do organizace
her a jako rozhodčí.
bez deště se jej zúčastnilo 17 cyklistů.
Téměř měsíc se připravovalo naše soutěžní
družstvo na Seniorské hry Olomouckého Ve čtvrtek 16. 6. jsme byli pozváni na exkurkraje, které se uskutečnily na stadionu TJ zi do ZŠ Vítězná Litovel. Ačkoliv byla akce
Lokomotiva Olomouc v pátek 10. června dlouho avizována a propagována, do předod 9 do 14 hodin. Pětičlenné družstvo se pokládaného počtu účastníků jsme měli
připravovalo na pěti tréninkových soustře- daleko. Asi nebude od věci zamyslet se nad
děních na hřišti v Chořelicích, na Července účastí na akcích a nad počtem zájemců třei ve sportovní hale SOŠ Litovel a trénovalo ba o zájezdy nebo jiné exkurze. Vedení školy
házení šipek v restauraci U Zeleného stro- mělo vše perfektně připraveno a žáci věnomu. Také se podařilo sehnat trička od Pivo- vali přípravě svých vystoupení i prezentavaru Litovel (díky!), ta byla opatřena logem cí hodně času. Kdo zde ještě nebyl, měl co
našeho klubu, a k tomu stylové čepice, takže dělat vyznat se v labyrintu chodeb a spoustě
naši reprezentanti sportovně i vypadali. Vše dveří a učeben.
se výborně zúročilo a prozradím již skvělou Informace paní ředitelky o tom, že škola
informaci: stříbrná příčka, pohár, diplomy, má nyní 21 tříd, téměř pět stovek žáků a 39
medaile, umístění mezi prvními, blahopřání pedagogů, mnohé překvapila. Ale to už se
od hejtmana kraje Ing. Rozbořila, představi- představovaly Sovičky z 2. A s básničkami,
písničkami, cvičením na míčích i hranou
telů kraje a Krajské rady seniorů.
Soutěžních disciplín bylo 10: hod na bas- pohádkou, nacvičenými jejich učitelkou
ketbalový koš, hod na cíl (plechovky), hod Mgr. Miluší Kinštovou. Spolupráci těch nejgranátem na cíl, hod kroužky na trn, hod větších z 9. A s nejmenšími z 1. A jsme sleodpadními produkty na koš, štafetový běh dovali při přípravě ovocných špízů ve školní
družstev na čas, běh s kolečkem a břeme- kuchyňce. Potom jsme navštívili elektronem, slalom s koloběžkou na čas, tenisová dílnu, technickou a keramickou dílnu, prazručnost a házení šipek. Šipky, u kterých si covnu výtvarné výchovy a fyziky. Ve školní
všichni věřili, byly příliš lehké, takže před- jídelně čekalo malé občerstvení a příležitost
pokládaný úspěch nikde. U házení kroužků podívat se do zázemí jídelny, na sportovní
se mužům příliš nedařilo, naštěstí ženská halu, plavecký bazén i jeho podzemí. Náslečást družstva měla téměř 100% úspěšnost! dovala návštěva sborovny, ředitelny, kanceHody do odpadových popelnic byly sáz- láře, sledovali jsme chemické i fyzikální pokou do loterie, vítr totiž unášel lehké plas- kusy i kouzla, psaní na počítači všemi deseti,
ty – takže taky nic moc! Hody na koš také vzácné vycpaniny v přírodopisné pracovně
nevyšly podle plánu. Ostatní disciplíny byly a nakonec interaktivní výuku angličtiny ve
naštěstí dobré až výborné, takže nakonec 4. A pod vedením Mgr. Markéty Dimovové.
bylo nakročeno v celkovém průměru k vý- Dostali jsme i dárečky – záložku, propisku,
bornému výkonu a tím i výbornému výsled- památku od Soviček i časopis Prskavka.
ku na druhém místě a krásnému poháru za Dojmů bylo hodně, všechny pozitivní a konstatování, že za našich časů to bylo ve škole
umístění.
Pětičlenných soutěžních družstev bylo cel- skutečně jiné. Takže kdo nepřišel, může jen
kem 18, vždy tři muži a dvě ženy (s pod- litovat! Velký dík všem, kdo se podíleli na
mínkou 55+). Na vítěze, policisty - seniory, přípravě a realizaci naší poučné a zajímavé
naši nabrali rozdíl asi 190 bodů (asi měli návštěvy!
víc natrénováno!?). Závěrečný ceremoniál s vyhlašováním výsledků byl slavnostní Jsou tu prázdniny, a tak vás dáváme do
péče Městského klubu s pořady Litovelskéa s poctami na vysoké úrovni.
Naše soutěžní družstvo tvořili Miroslav ho kulturního léta: Folkovým Pomoravím,
Fendrych (kapitán), Jaroslav Slaný, Vladi- s hudebními podvečery na dvorku i letním
jh
mír Přikryl, Marie Koupilová a Jiřina Na- kinem, a přejeme příjemné léto!
vrátilová.
Všem
patří uznání a veliké
díky za vzornou reprezentaci, zviditelnění našeho města
v krajském měřítku.
O stříbrné pořadí se
zasloužil také Bohumil Berka, který se
ujal funkce trenéra. Zajistil prostory
i pomůcky k trénování, přidal cenné praktické rady
a hlavně svůj čas.
Neméně je třeba Družstvo závodníků z litovelského seniorklubu.

ROZMANITOSTI / 9

Knihy na tento měsíc		

novinky v litovelské knihovně

Vina soudce Brennera / Petr Ritter
Světová kuchařka pro kluky a holky / Helena Rytířová
Vina soudce Brennera

Olomoucký autor detektivních a psychologických
románů, známý advokát Petr Ritter, přichází
s novinkou Vina soudce
Brennera.
Soudce Brenner neváhá,
nepochybuje. Jeho rozsudky jsou neotřesitelné. Obsahují podstatnou substanci spravedlnosti – čisté
soudcovo svědomí. Takový verdikt by měl
korunovat i případ zavražděného obchodníka nalezeného jedné prosincové noci na
pusté ulici, v němž policejní inspektor s nepříjemným jménem Evan může být právě
tak náhodným svědkem, jako chytrým, policejní zkušeností vyškoleným vrahem.
Od soudce Brennera se však v tomto případě spravedlivý rozsudek neočekává. Neočekávají jej policisté ani Brennerův nadřízený.
Do soudního procesu vstupují intervence,
nátlak, skryté výhrůžky, vydírání.
Děj odehrávající se na půdorysu soudního
procesu je motivovaný více jak třicet let starou skutečnou událostí. Ritter jej vypráví
jako psychologicky detailně propracovaný

PŮJČOVNÍ DOBA KNIHOVNY
O PRÁZDNINÁCH
Půjčovní doba o prázdninách bude upravena.
Půjčovat budeme každé pondělí a čtvrtek
v obou odděleních vždy od 9 do 12 hodin
a odpoledne od 13 do 18 hodin.
V týdnu od 18. do 22. 7. bude knihovna
pro veřejnost uzavřena úplně
z důvodu pravidelné revize knihovního fondu.
Od 1. do 29. 8. bude zcela uzavřeno
oddělení pro děti (sanace omítek).
Knihy půjčené v oddělení pro děti je možné po
dobu uzavření vracet v oddělení pro dospělé.
Zároveň si v něm bude možné půjčit dětské
knihy v omezené nabídce.
Po dobu oprav bude hlavní vchod uzavřen.
Ke vstupu do knihovny použijte zadní vchod
ve dvorním traktu.

příběh o svědomí, spravedlnosti a vině, jež
dokáže vrhat dlouhé stíny přesahující i několik desetiletí.

Světová kuchařka
pro kluky a holky

Prázdniny jsou pro děti
zaslouženým odpočinkem a také ideálním časem k experimentování.
Zkuste experimentovat
třeba v kuchyni a překvapit rodiče úžasnou
večeří. Možná budete potřebovat knihu Heleny Rytířové Světová kuchařka pro kluky
a holky, s podtitulem Podle čarodějky Borůfky. Pusťte se do přípravy skvělých dobrot ze
všech koutů světa a připravte opravdu světovou party pro svoje kamarády nebo rodiče.
Podle receptů z dostupných surovin to hravě zvládnete. S vařením dětem pomůže čarodějka Borůfka a společně budete doslova
kouzlit. Všichni se budou olizovat za ušima,
až ochutnají čínské, slovenské, francouzské,
italské a další specialitky z vaší experimentální kuchyně! Dobrou chuť!
lf

Pozvánky
NA MYSLIVECKÝ DĚTSKÝ DEN DO CHOŘELIC
so 9. 7. ve 14 hod., za hasičskou zbrojnicí
Po dětském dnu, který začíná ve 14 hodin, bude
v 18 hodin následovat letní karneval.
NA ROCKOVÉ LÉTO NA ČERVENKU
so 23. 7. ve 13 hod., areál Olše na Července
Na tradiční akci, jejíž výtěžek půjde na podporu
onkologicky nemocných pacientů, vystoupí kapely
Ortel, Doga, Keks, Skramasax, Porta inferi, Rimortis
a Notion deep.
inzerce

Děkujeme za pochopení!
Hezkou dovolenou a příjemné prázdniny přeje
kolektiv knihovny.

kompletní servis autoskel
čištění interiérů, renovace laků
leštění světlometů

Otvírací doba koupaliště je od pondělí do neděle
od 9 do 19 hodin. Základní celodenní vstupné činí
45 Kč, po 17. hodině je jednotné vstupné 10 Kč.

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

Litovelské ulice
PALACKÉHO
Ulice nese v názvu příjmení českého historika,
spisovatele a politika nazývaného Otec národa
Františka Palackého (14. 6. 1798 Hodslavice –
26. 5. 1876 Praha).
Narodil se v českobratrské rodině, studoval
v Trenčíně a v Bratislavě na evangelických školách a v letech 1818–23 působil jako vychovatel
ve šlechtických rodinách. V roce 1823 přesídlil
do Prahy, kde se spřátelil s P. J. Šafaříkem
a J. Kollárem a stal se nadšeným vlastencem.
V roce 1829 byl F. Palacký jmenován historiografem Království českého a pověřen zpracováním českých dějin. Původně německy psané
Dějiny českého národa v Čechách a na Moravě
(1848–1876), popisující českou historii od
pravěku po nástup Habsburků na český trůn
(1526), jsou jeho životním dílem. Je považován
za zakladatele moderního českého dějepisectví
a vůdčí osobnost národního obrození.
Kromě historie se Palacký ve svém životě věnoval politice, byl uznávaným představitelem
austroslavismu (myšlenka sjednocení Slovanů
v rámci rakouské federalizované říše), své názory vyjádřil ve spise Idea státu rakouského.
Byl členem mnoha vědeckých společností
a v souvislosti s tím i organizátorem veřejného
kulturního a vědeckého života v soudobé Praze.
Ulice Palackého vychází z ulice 1. máje a ústí do
kruhového objezdu u úřadu práce na jihu města. V roce kodifikace názvů ulic byla tato ulice
součástí Olomoucké třídy vedoucí z náměstí
až na předměstí. V dnešním rozsahu byla ulice
pojmenována v roce 1900 jako ulice Palackého.
Za protektorátu se ulice rozdělila na dvě části.
První část vedoucí od muzea po ulici Nábřežní
byla součástí dnešní ulice 1. máje a tehdy nesla
název ulice SA (Strasse der SA; SA byly německé útočné oddíly Sturmabteilung) a zbylá část
ulice byla pojmenována jako Olomoucká. Po
osvobození se pod název Palackého vrátila ulice
v celém rozsahu, ale pouze na tři roky. V roce
1948 uvolnil Palacký místo novému prezidentu
republiky Klementu Gottwaldovi, který v názvu
setrval až do roku 1990.
V měnících se názvech ulice se promítá politická situace v zemi.
Proměny názvu: součást celé Olmützerstrasse
vedoucí z náměstí na předměstí (1893)  Palackého jen od muzea (1900)  Strasse der SA
od muzea po Nábřežní, Olmützerstrasse od Nábřežní na konec města (1940)  Palackého opět
od muzea (1945)  Gottwaldova třída (1948)
 Palackého (1990)
Ivana Kubíčková
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Vojtech
a svetobežník
ˇ Chytil. Malír,
ˇ sberatel
ˇ
ˇ
ˇ

V Kandii

Vojtěch Chytil se narodil
4. února 1896 do chudé rodiny
krejčího v osadě Kandia, jež je
dodnes součástí obce Laškov
v okrese Prostějov. O jeho rodinné situaci se obšírněji rozepisuje Jiří Vévoda v pamětním
tisku Vojtěch Chytil – Malíř
z Hané, který vydal roku 2011:
Jeho otec Josef Chytil, narozen
8. února 1862, byl synem domkaře z Polomí. Jeho matka Anna,
narozena 8. prosince 1858, byla
dcerou Tomáše Pospíšila, domkaře z Kandie. Rodiče měli devět
dětí, z toho pět z nich zemřelo ve
velmi raném věku (do tří roků).
Vojtěch se narodil jako osmý
v pořadí. Kandia ... měla tehdy
36 domů a kolem 195 obyvatel.

V Litovli

Vojtěch Chytil s čínskými studenty malířství, Peking, 20. léta 20. století

Dětství už ale strávil Vojtěch
Chytil v Litovli, kde absolvoval
čtyři třídy obecné školy a čtyři třídy zemské reálky (1907–
1912). Již zde se však začal projevovat jeho celoživotní osud
poutníka bez pevného zázemí
vlastní rodiny. Z blíže nezjištěných příčin, k nimž velmi
pravděpodobně patřily chudoba
a existenční problémy Chytilovy pokrevní rodiny, zde mladý
Vojtěch nebydlel s rodiči,
ale byl v poručnictví
jisté Anny Dokoupilové.

Vystřídal údajně několik podnájmů, až se ho nakonec ujala
rodina ředitele litovelského pivovaru Františka Svozila. Ten
byl s manželkou Marií v širokém okolí znám jako dobrodinec a lidumil, což se projevovalo například tím, že pravidelně
obdarovávali městskou chudinu
jídlem. Sami měli tři děti, ujali
se však i několika sirotků a dětí
bez prostředků a umožnili jim
prožít šťastnější dětství.
Tak se stalo, že do své prostorné vily naproti pivovaru přijali i malého Vojtěcha Chytila,
který zde strávil několik roků
a dle vlastních slov na svůj nově
nalezený domov často vzpomínal během pohnutých událostí
první světové války. Adoptivní
rodině také již od mládí přispíval tím, co se později ukáže jako
jeho nejvýznamnější životní
jmění, a sice svými uměleckými
vlohami. Vedle toho, že údajně
portrétoval členy Svozilovy rodiny a rodinné přátele, vyzdobil
i interiéry některých částí vily
nevšedními malbami:
Ale tady [v zahradě Svozilovy vily] bylo možno ... zajít do
některého ze tří nesmírně tajuplných altánků ... Vždyť stěny
dřevem provoněných domečků,
vybavených stolky a palandami,
odvážně dekoroval kdysi student
malířské akademie, tehdy po
válce pořád však ještě nezvěstný
Vojtěch Chytil. Maloval lidi v tógách a dívky s tenisovými raketami, maloval ptáky, koně a stylizované ještěry, promítl ze svého
vnitřního vidění obrazy, kterých
jsem se nikdy nemohla dosytit.
Herma Svozilová-Johnová mluví v úryvku z publikace Hanácká
sága z roku
2000 pravděpodobně
již o období mezi
lety 1912
a 1915, kdy
Chytil studoval na
A kademii
výtvarných
u m ě n í
v Praze.
Co se týče
středoškolských
studií,
shodují se
životopisci
v tom, že
jeho prospěch na
zemské

reálce byl spíše průměrný, avšak „nápadně vynikal v kreslení
a u známky z tohoto
předmětu měl vždy
připsáno, že jeho výtvarné výkony převyšují požadavky třídy“.

V. Chytil: Budovy chrámu ve městě Wu-čchang na Dlouhé řece
(1918)

Letos uplynulo 120 let od narození Vojtěcha Chytila, malíře nevšedního osudu, jehož
mládí je spojeno s Litovlí. Využijme tedy příležitost připomenout si tuto u nás ne příliš
známou osobnost.

Ve světě umění

Již v sekundě byl
Vojtěch
„objeven“
olomouckým profesorem
Wellnerem,
podporoval ho též
jeho gymnaziální profesor Otakar Lachman
(1875–1912),
který
byl sám absolventem
pražské AVU. Tam
v roce 1912 odešel
studovat i šestnáctiletý Vojtěch. Do roku 1915, kdy
do Chytilových studií vstoupila
světová válka, stihl absolvovat
pět semestrů Všeobecné školy.
Spřátelil se mimo jiné se spolužákem Františkem Podešvou
(1893–1979), který později vedl
uměleckou revue Salon, do níž
Chytil za svého působení v Číně
posílal články a fotografie, a také
nejednou poskytl příteli z mládí
ubytování při jeho pozdějších
návratech z cest.

Ve válce

Poklidná doba Chytilových studií byla roku 1914 přerušena
vypuknutím světové války. K 15.
dubnu 1915 nastoupil vojenskou
službu u 13. pluku zeměbrany
v Olomouci, který bojoval na
východní frontě. V polovině
roku 1916 padl na území dnešní Ukrajiny do ruského zajetí
a coby zajatec prošel Ruskem
přes Kyjev a Tambov až do Čeljabinsku. Zde se podle některých
zpráv nakazil tyfem, s nímž pak
bojoval dalších dvacet let.
Přihlásil se také „do služeb národní rady“, tj. fakticky přeběhl
z řad rakouskouherských zajatců k některému z československých vojenských útvarů, které
na Ukrajině a Rusi bojovaly po
boku ruských vojsk proti Rakousko-Uhersku. Jeho poslední
válečnou destinací se stal Omsk,
kde do konce roku 1916 sloužil
u 11. sanitního okruhu. Padl
však znovu do zajetí, tentokrát německého. Z něho se mu
v zimě po Vánocích roku 1917
podařilo uprchnout a podle
svých slov s malým příručním kufříkem a třemi sty rublů
v kapse projel vlakem větší část
Sibiře až do Vladivostoku.

Na útěku

O jeho dobrodružném útěku
ze zajetí vypráví čínský žák Li
Ťien-čchen (1900–2002), jemuž se prý Chytil kdysi zmínil
o způsobu, jakým vůbec Čínu
objevil. Došlo k tomu prý tak,
že Chytila na ruské frontě zajali
Němci, kteří zajatce nijak nešetřili a chystali se je před dalším
postupem zabít. Chytil však měl
u sebe skrovné malířské náčiní,
a když to jeden z německých
vojáků zpozoroval, požádal ho,
aby jej pro pobavení portrétoval.
Když posléze Chytil vyobrazil
několik svých věznitelů a ti byli
s výsledkem spokojeni, dostal
podle vyprávění oplátkou možnost ležení nepozorovaně opustit. Taková je nejpodrobnější
dochovaná historka týkající se
Chytilova útěku z válečné fronty, není ovšem jisté, že se nejedná o pozdější úpravu či přímo
fabulaci, kterou Chytil záměrně
rozšířil tak, aby jakožto učitel
malby získal na vážnosti.

V Číně

Po útěku se Vojtěch Chytil nechal najmout na loď plující do
Japonska, kde za stravu a přístřeší sloužil jako pomocný kuchař, a odtud pak pokračoval
do Šanghaje, kam dorazil na
jaře 1918. Záhy se však vydal po
vodě dále do vnitrozemí a usadil
se ve městě Chan-kchou, ležícím na Dlouhé řece.
Rychle se spřátelil s bohatými
ruskými obchodníky, využíval
především pohostinnosti rodiny
místního magnáta J. K. Panoffa
a jeho ženy. Bylo zde usazeno
také několik Čechů, s jejichž
pomocí podle vlastních slov založil skromnou malířskou školu

na přehlídkách západních umělců v Pekingu a v Šanghaji a začal
také malbě vyučovat na Akademii výtvarných umění.
Seznámil se zde s čínskými studenty dychtivými naučit se západním malířským technikám.
Dva z nich, malíře Wang Menga
a umělkyni Sun Kche-wu, později pozval do Československa,
kde se zapsali ke studiu malířství u prof. Maxe Švabinského
(1873–1962). Zároveň však
Chytil důvěrněji poznal i další
malíře, kteří v Pekingu vyučovali čínskou tušovou malbu.
Vojtěch Chytil byl podle všeho
prvním sběratelem, který do

zahraničí. Po krátkém působení
na vyslanectví v Tokiu se s legačním radou Rudolfem Weinzetlem přesunul do Pekingu,
kde zůstal v konzulární službě
až do roku 1925.

Evropy přivezl díla Čchi Paj-š’e,
jenž spolu s dalšími mistry tušové malby Čchen Pan-tingem a
Siao Sunem patřil mezi jeho nejbližší umělecké přátele. Ve sbírce
Národní galerie se díky tomu nachází více než sto jeho děl.

Vojtěch a Nina Chytilovi krátce po sňatku v roce 1925

a zároveň prodával vlastní obrazy. Poté, co koncem roku 1918
vydělal během třídenní výstavy
větší obnos, si mohl dovolit přestěhovat se do Pekingu a začít
poznávat taje a kouzlo bývalého
císařského hlavního města. I zde
se záhy seznámil s cizinci, kteří
byli usazeni v rozsáhlé cizinecké
čtvrti poblíž bývalého císařského paláce.
V letech 1919–1921 se sice Chytil krátce vrátil do Prahy, aby
dokončil studium na Akademii
výtvarných umění, avšak již
v srpnu 1921 byl znovu vyslán
na Dálný východ, tentokrát jako
smluvní úředník ministerstva

Mezi Evropou a Asií

V tomto období se také Chytil
oženil s Ruskou Ninou Michailovnou Kokorin (1899/1909
až 1982), s níž se seznámil
v Pekingu. Byla jeho nerozlučnou družkou až do Chytilovy
předčasné smrti roku 1936. Pořídili si usedlost ve slovenských
Svrbicích poblíž Piešťan a společně budovali sbírku asijského
umění.
Když Nina téměř padesát let nato
zemřela, připadly sbírky uměleckých předmětů, které od manželovy smrti přechovávala v domě
v Ústí nad Orlicí, Národní galerii
v Praze. Chytilově manželce tak
především vděčíme za to, že se
jeho sbírka dochovala z větší části ve stavu, v jakém ji roku 1936
náhle opustil.

Na výstavách

Mezi uměleckými sbírkami

Na konci života

Při svém druhém pobytu
v Pekingu, kdy Vojtěch Chytil
pracoval na vyslanectví, však
opět rozvíjel především své
umělecké kontakty. Vystavoval

Po několika letech působení
na pekingské Akademii začal
Chytil své sbírky představovat
v evropských velkoměstech formou prodejních výstav, které
se setkaly se značným ohlasem.
První z nich se konala v Praze
v roce 1928 a až do své smrti jich
stihl uspořádat více než dvacet.
Výstavy většinou představovaly
díla z řady zemí Dálného východu, od Číny přes Tibet a Mongolsko až po Japonsko a Koreu.
Protože měly velký ohlas a řada
děl se při nich prodala, dostaly
se zároveň jeho zásluhou asijské
umělecké předměty ve velkém
množství do soukromých sbírek
v celém středoevropském regionu.
Již v zimě roku 1935 si podle dochovaných svědectví Chytil stěžoval na špatný zdravotní stav
a zároveň i na psychické problémy, které mu přinášel neustálý

KNIHA O VOJTĚCHU CHYTILOVI
Přestože Vojtěch Chytil shromáždil jedinečnou sbírku čínského umění, která nemá v evropském měřítku obdoby, zůstaly jeho životní osudy dlouho
obestřeny tajemstvím. Snad proto, že zemřel mladý, neměl potomky
stres
a nestihl vydat ani plánovanou knihu vzpomínek na pohnuté událosz orti, kterých se během svého krátkého života účastnil. Podrobnosti
ganiz jeho života a okolnosti získání děl, která do Evropy přivezl, se
zace přeproto jen pomalu a obtížně vynořovaly v nejrůznějších, často
sunů děl
a zajišťování
i značně obskurních zdrojích. Jejich shromáždění a studiu
jejich
výstav
se autorka článku věnovala během několikaletého
a prodeje. Spolu
výzkumu, který bude završen v příštím roce pubs minimálně jednou
likací monografie o Chytilově životě, tvorbě
či někdy dvěma transa sběratelské činnosti. Všichni zájemkontinentálními cestami
ci o tuto vzrušující historii si ji
ročně, které opakovaně podtak budou moci přečíst
nikal za účelem dovozu dalších
uměleckých předmětů, tato si- s t a v úplnosti.
tuace podle všeho vyústila ve
zhoršení jeho vleklého onemocnění tyfem, kterým se nakazil
v ukrajinském zajetí během světové války. Ač se mu později podařilo nemoc potlačit, nikdy se
jí zcela nezbavil a v náročných
obdobích mohla propuknout
znovu.
To se bohužel nejspíše stalo při
přípravě Chytilovy druhé vídeňské výstavy na jaře 1936, kdy se
ještě zvýšila psychická zátěž,
která ho sužovala. Podle dochovaných svědectví se přímo
v prostorách výstavy zhroutil, byl
převezen do nemocnice v Bratislavě a téměř vzápětí zde 9. května 1936 zemřel. V úmrtním listě
stojí jako příčina smrti onemocnění typu úplavice, jak mohla být
v dobové terminologii střevní
infekce klasifikována.
Výstava ve Vídni byla později
otevřena péčí manželky Niny
a blízkých přátel, kteří uspořádali ještě několik dalších přehlídek ve druhé polovině třicátých
let. Potom však podobné kulturní aktivity znemožnila druhá
světová válka a Chytilovy sbírky čekaly na své znovuobjevení
v poválečném období.

v á c h
zahraničních
umělců,
případně
jsou ojediněle dochovány
vzácné ukázky jeho děl ve sbírkách dědiců jeho někdejších
přátel či rodinných příslušníků,
ale jako celek není momentálně
známo více než deset jeho prací,
ať už reálně dochovaných, nebo
dokumentovaných v tiskovinách.
Podle dobových svědectví dokázal pozoruhodným způsobem
pracovat s barvou a věnoval se
především akvarelu. Konkrétní
podobu děl, vedle naprosto výjimečně dochovaných několika
originálů, můžeme najít především v dobovém tisku a na fotografiích, které například zasílal
do Evropy s vyobrazením uměleckých předmětů na prodej.
Z těchto fragmentárních znalostí však již dnes bohužel nelze
příliš dobře jeho původní umělecké dílo rekonstruovat.
Je však možné, že se některé
jeho obrazy především z ranějšího období tvorby stále ještě nacházejí v soukromých sbírkách
a bylo by velice zajímavé tato
díla najít a prostudovat.

V malířském odkazu

Mgr. Michaela Pejčochová, Ph.D.,
kurátorka čínské sbírky
Chytil dnes není zmiňován mezi
Národní galerie v Praze
nejznámějšími československými umělci své doby. Jeho dílo
podle všeho nebylo v našem prostředí považováno za špičkové,
v Číně však jakožto znalec technik olejomalby, kresby či akvarelu získal netušené možnosti při
zasvěcování mladé generace do
tajů západní malby.
Jeho dílo je navíc dnes dochováno jen naprosto okrajově,
což je jednak určitě důsledkem
jeho nevelkého věhlasu jakožto malíře, ale také skutečnosti,
VÝZVA
že se ve zralém věku malZ Chytilova díla a dokladů jeho
bě věnoval již jen velmi
vlastní malířské tvorby jsou dnes vemálo. Nějaké obrazy
řejně známy jen ojedinělé paběrky. Řada jeho
sice namaloval
obrazů či fotografií jeho děl však možná stále dřímá
a byly i prodáv soukromých sbírkách. Proto bychom chtěli požádat všechny na čínny, kdo by o jeho díle či dalších osudech měli informace, aby
ských vý-

se ozvali autorce na mail misa_pejcochova@yahoo.com nebo
redakci LN. Za jakékoliv další informace budeme velmi vděční.
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13. 6.–31. 7., prostory TIC, PO–PÁ 8–17, SO, NE 9–12 a 12.30–17 hod.,
vstupné dobrovolné
VÝSTAVA – EXPONÁTY Z IQ LANDIA LIBEREC  interaktivní výstava plná
vědy, techniky, zábavy a experimentů – vhodná pro celou rodinu
pá 1. 7., restaurace Amazonka, 18 hod., vstupné v předprodeji 150 Kč, na
místě 200 Kč
FOLKOVÉ POMORAVÍ  minifestival živé hudby, účinkují: NOACO, RADEK
PÍĎA BARTOŠ, MARIEN
Hudební podvečery na dvorku
nádvoří Městského klubu Litovel, vždy v 19 hod., vstupné dobrovolné
sobota 2. 7.
DRAJV  české i zahraniční písničky
pátek 8. 7.
RAMAHE BAND  pop, rock, folk, disco
sobota 9. 7.
SVL ROCK  rockový večer
pátek 22. 7.
VINNÝ STŘIK  rockový večer
sobota 23. 7.
STŘEMKOŠ  blues a chanson
pátek 29. 7.
MODRÁ ROSA  večer s country rockovou kapelou
sobota 30. 7.
JEN TAK  country večer

Letní kino – pohádka i krimi
V měsíci červenci do Litovle zavítá opět Kinematograf bratří Čadíků. Od pátku 15. července do
pondělí 18. července můžete na
náměstí zhlédnout filmy, které
měly premiéru v českých kinech
v loňském roce.

Sedmero krkavců

Pohádkový příběh vychází z klasické pohádky Boženy Němcové.
Hlavní hrdinkou je mladá dívka
Bohdanka, která se narodí do
utrápené rodiny pekaře, jehož
žena před lety v návalu vzteku proklela sedm svých synů
a z těch se stali krkavci. Rodiče
před Bohdankou toto rodinné
neštěstí tají. Když se Bohdanka
na prahu dospělosti dozví o prokletí své rodiny, rozhodne se, že
musí bratry zachránit. Od místní
čarodějky se jí dostane rady, že
musí svým bratrům ušít košile.
Ale ne lecjaké – sama bez pomoci musí natrhat kopřivy, zpracovat vlákna, utkat látku a ušít
každý steh. Je to příběh o odvaze, vytrvalosti, ale také síle slova,
pravdy a opravdové lásky.

Letní kino
Kinematograf bratří Čadíků, náměstí Př. Otakara, začátek vždy ve 21.30 hod.,
vstupné dobrovolné
pátek 15. 7.
SEDMERO KRKAVCŮ  pohádka pro celou rodinu od Alice Nellis, hrají:
Martha Issová, Sabina Remundová, Lukáš Příkazký, Zuzana Bydžovská aj.
sobota 16. 7.
ŽIVOT JE ŽIVOT  komedie Milana Cieslara, hrají: Ondřej Vetchý, Simona
Stašová, Miroslav Táborský, Kristýna Peláková a další
neděle 17. 7.
GANGSTER KA  krimi/drama režiséra Jana Pachla, hrají: Hynek Čermák,
Predrag Bjelac, Vlastina Svátková, Filip Čapka, Alexej Pyško a další…
pondělí 18. 7.
GANGSTER KA: AFRIČAN  krimi/drama režiséra Jana Pachla, hrají: Hynek
Čermák, Predrag Bjelac, Filip Čapka, Vlastina Svátková, Brian Caspe aj.

Připravujeme
září: TANEČNÍ KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY (studenti a dospělí)
září: kurz salsy pro ženy
19. 9. TEORIE TYGRA (kino)
20. 9. KLÍČ (koncert v Husově sboru)
25. 9. ALVIN A CHIPMUNKOVÉ (kino)
3. 10. Koncert v Mladečských jeskyních – Ďábelský houslista
11. 10. divadelní hra ZAČÍNÁME KONČIT
20. 10. MINIPÁRTY (Karel Šíp a J. A. Náhlovský)
22. 10. VLČNOVJANKA
Předplatné na divadelní sezónu 2016/2017 již v prodeji.
Předprodej: Turistické informační centrum při MK, nám. Př. Otakara 762, Litovel
tel.: 585 150 499 nebo 775 339 098, e-mail: nepustilova@mklitovel.cz

Gangster Ka

Radim Kraviec alias Káčko se
vyznačuje vysokou inteligencí
a talentem pro dokonalý podvod. Kde jiní sahají po zbrani,
on využívá lsti a armády právníků i monstrózního kapitálu. Mrknutím oka okrádá stát
o miliardy korun. Je si ale dobře vědom hranice, kterou nesmí
překročit. Tou hranicí je fyzická
eliminace kohokoliv z jeho okolí. Díky kontaktům na politické
scéně chystá Kraviec triumfální
majstrštyk – ovládnutí ČEPRA,
společnosti kontrolující veškeré
zásoby pohonných hmot v republice. Káčka nečekaně zradí
jeho pravá ruka, Albánec Dardan Cirkel, který spolupracuje
s hospodářskou kriminálkou,
a on končí ve vazbě, státu jsou
zachráněny miliardy korun.
Protřelý Kraviec se díky šikovným právnickým kličkám dostává velmi rychle na svobodu
a rozjíždí nelítostnou mašinerii
pomsty. Gangster Ka zkoumá
mechanismus organizovaného
zločinu, vnáší světlo do šesti miliardového tunelu a snaží se objektivně ukázat zrod skutečného
gangstera.

Život je život

Hlava rodiny, morousovitý
a přísný František, by po boku
svých tří dcer rád viděl schopné
a úspěšné muže. Jenže všechny
mají vynikající talent nacházet
si pravý opak. Nejstarší dcera se
musí i se svým neúspěšným mužem nastěhovat zpět k rodičům
a v rámci možností se dál snaží
otěhotnět. Té prostřední se zas
neomylně lepí na paty jenom
naprostí exoti a mimoňové.
A nejmladší dcera? Je jí šestnáct,
je těhotná a neví s kým. Navíc
se začíná hroutit tradiční oáza
a pevný bod manželské dvojice
– dovolená. Každý rok se jezdí
na Mácháč, ale Jana začíná snít
o moři. Pak se v jejím životě zjeví bohémský spisovatel a v tom
Františkově zase krásná kolegyně se španělskými předky...

Gangster Ka: Afričan

Pokračování příběhu gangstera
Ka. Po nepochopitelném útěku
přímo z rukou policie opouští
Kraviec Českou republiku. Začíná nová etapa jeho zločinného
života. Usazuje se na Seychelských ostrovech, v rukou má
směnku na 80 milionů, která
z fleku může položit premiéra
i vládu. 6 miliard z vytunelovaného podniku ČEPRO se
pomalu rozpustilo, je potřeba
přijít s novým zdrojem příjmu.
I kdyby kvůli tomu měl udělat
státní převrat. Česká republika
tak exportuje do světa gangstera prvotřídního formátu. Ať už
to jsou Seychely nebo Jihoafrická republika, všude, kam tento
gangster vstoupí, likviduje místní mafii a nastoluje vlastní řád.
I letos se při promítání bude vybírat dobrovolné vstupné, které
poputuje na dobročinné účely.
MK
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Poděkování pořadatelů Hanáckých Benátek
Další Hanácké Benátky jsou za námi.
Tentokrát jsme trochu přitvrdili a vsadili na rockové fanoušky. I když byla
v okolí opět spousta akcí, mile nás překvapila účast téměř tří tisíc návštěvníků, kteří se, doufám, dobře bavili.
Touto cestou chci poděkovat především svým kolegům, zaměstnancům
Městského klubu Litovel, kteří zvládli
celou akci i v početně malém obsazení
připravit a zorganizovat, a to i za kolegyni, která onemocněla.
Děkuji také všem účinkujícím, a to
nejen profesionálním, ale také všem
místním zájmovým útvarům. Vystoupení si připravil Miniband ZUŠ Litovel,
mažoretky Linetbells Baby, Linetbells
Girls, Linetbells Ladies, Linetbells
Miss, roztleskávačky Golden Bees
a Happy Bees, TK Caramba Litovel, TS
Mini Kaster, TS Trips a TS Kaster a skupina čínského bojového umění Wushu
Olomouc. O to, aby akce neprobíhala jen v centru, ale také v okolních
částech, se zasloužila mimo jiné i ZŠ
Jungmannova, DDM Litovel a MAS
Moravská cesta.
Velké poděkování patří také všem li-

dem „ze zákulisí“, moderátorovi, zvukařům, pyrotechnikům, šternberským
vodákům a SDH Tři Dvory.
Akce by se nemohla uskutečnit bez
štědrých sponzorů, kteří Hanácké
Benátky nejen finančně podporují,
ale většinou se jich i osobně zúčastní.
Velmi si cením podpory Olomouckého
kraje, města Litovel a všech institucí,
hlavně těch, které jsou vstřícné při
schvalování všech nutných povolení
k realizaci této akce.
Velmi děkuji těmto hlavním sponzorům: Pivovar Litovel, a. s., BM Parks
(Maniola Company), Tera Montáže,
s. r. o. (Kofra Děčín, s. r. o.), Hotel Skalka, Pacifik, a. s., HOPAX, s. r. o., PAPCEL
a. s., N.F.I. Metall, s. r. o., SITA CZ, a. s.,
Kimberly-Clark, s. r. o., ORRERO, a. s.,
Machovský mapy, s. r. o.
Akci podpořili také: PW interier Jaroslav Horák, s. r. o., EUROPASTA SE
divize Adriana, LITOLAB, s. r. o., Vodohospodářská společnost ČERLINKA,
s. r. o., AMS-intes, s. r. o., Městská
teplárenská společnost, a. s., Litovel,
MODOS, spol. s r. o., Apartmány Pekin,

Naučné stezky na Litovelsku (8)
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.

Naučná stezka Litovelské luhy

Naučná stezka Litovelské luhy
je jedna z nejstarších v okolí
Litovle. Je dokonce tak stará, že
původní informační tabule, tehdy se stezka ještě nazývala Luhy
Litovelského Pomoraví, už musely být nahrazeny novými. Na
některých místech z nich totiž
zbyla jen kostra. To už je však
minulostí. Tabule jsou nové
a každá z nich kromě informací o přírodě nabízí i veršík
k zamyšlení. Např.: Vonící
lípy… jak dívky po koupeli… nutí nás do snů… i cestou

do práce. Nebo: Tajně se
učím… od nahořklé hlíny… v povodí Moravy…
věrnost. Zajímavé jsou i informace o přírodě. Podává
je příroda sama, rozpráví
spolu řeka s dubem.
Červená turistická trasa
z Litovle do Horky nad
Moravou, měří necelých 15
km. Ale vzhledem k tomu,
že byla v nedávné době vybudována cyklostezka z Horky nad
Moravou do Olomouce, naučná
stezka se prodloužila a stačí přidat 3 km a jsme na okraji Olomouce. A za další 2 km v centru
města.
Asi největší zajímavostí na trase
je Sluňákov, centrum ekologických aktivit města Olomouce.
Nízkoenergetický dům s barevnými žaluziemi a travnatou
střechou stojí těsně před Horkou a tak moc splývá s okolní
krajinou, že ho lze i přehlédnout. A to by byla škoda.
Nejkrásnější na naučné stezce je
však sama příroda. Lužní lesy,
kde se nachází vzácná květena
a zvířena, se nejlépe vychutnají
ve všední den a pěšky. Vyznačená turistická trasa byla k tomu

Jaroslav Skála – Autoškola, Kooperativa pojišťovna, a. s., a FCC Litovel, s. r. o.
Atrakce pro děti mohly být zdarma
díky firmě HTM Sport, s. r. o. (HEAD).
Na občerstvení pro účinkující se podílely firmy Hanácká kyselka, s. r. o.,
a Sacer Gape, s. r. o.
Na bezpečnost všech dohlížela
ochranka a místní policie.
Za úklid během akce i po akci vděčíme
Technickým službám Litovel.
Mediálními partnery, kteří výrazně
podpořily propagaci této akce, byly
Rádio Rubi, Radio Čas, Radio Haná,
Český rozhlas Olomouc, Hitrádio Orion, Litovelské noviny, Oáza, Olomoucký deník a MF Dnes.
Největší poděkování patří Vám všem,
kteří jste na naši akci přišli a tím nás i
podpořili. Další, 15. ročník Hanáckých
Benátek proběhne 10. června 2017.
Těším se na Vás i v příštím roce nebo
třeba i na jiných akcích, které pro Vás
během roku pořádáme.
za organizátory ředitelka MK Litovel
Bc. Hana Vogelová

NS Litovelské luhy

původně určena. Jenže kolo je
o tolik rychlejší i pohodlnější…
Jak a kdy je nejlépe naučnou
stezku Litovelské luhy projít?
Busem „courákem“ dojet na
zastávku Olomouc, Řepčín –
Svatoplukova. Tam přejít na
cyklostezku č. 51 směr Horka.
Krásných 18 km poli, lesy, po
břehu řeky Moravy, po hrázích,
které chrání před velkou vodou,
obcemi Horka nad Moravou,
Hynkov a Lhota nad Moravou čeká s otevřenou náručí.
Ale pouze ve všední dny. Nebo
v zimě. Zkrátka v čase, kdy se
trasy nezmocní davy cyklistů.
I to však je důkazem toho, jak
moc je tahle trasa oblíbená.
O poslední naučné stezce na
Litovelsku budou psát LN v dalším čísle.
Eva Vaňková

Pozvánky

k Modré kočce

 Každé prázdninové úterý v 18 hodin bude v kavárně probíhat ženský
kruh – ženská setkávání, sdílení.
Podle toho, co život přinese, budou
někdy tematicky zaměřené (např.
cesta do Japonska, pouť do Compostely). Už teď je jisté, že 19. 7. budou
tématem ženského kruhu klobouky
a jejich výroba. Vyprávění a ukázky
kloboučnice doplní prezentace šperků
a líčení. Aktuální informace o ženských kruzích získáte přímo v kavárně,
příp. na Facebooku.
 V sobotu 16. 7. od 10.30 hodin
proběhne beseda s Blankou Čejkovou o energiích, transformaci
a kvantovém léčení i s meditací. Po
celý víkend bude možnost osobních
konzultací.
 V červenci bude v kavárně i nová
výstava, která je zatím překvapením.

Pozvánka
NA HRY BEZ HRANIC DO CHOLINY
so 9. 7. ve 12.30 hod., fotbalové hřiště
Po loňském úspěšném prvním ročníku Her bez hranic, ve kterých spolu
soutěží družstva obcí Mikroregionu
Litovelsko, se po Haňovicích pořádání tohoto netradičního klání letos
ujala Cholina. Závodit spolu bude 15
družstev – čtyři čistě ženská (z Litovle, Choliny, Haňovic a Bílé Lhoty)
a jedenáct smíšených (z Choliny,
Haňovic, Loučky, Nasobůrek, Odrlic,
Senice, Litovle, Vilémova, Červenky,
Mezic a Měrotína). Disciplíny byly
tentokrát zvoleny tak, aby závodníky
víc pobavily, než vyčerpaly. Čekají je
živé kuželky, bludiště, pit stop simulátor (výměna kol na F1), simulátor dojení krávy, surf simulátor, vajíčková,
pivní, potápěčská a truhlářská štafeta
a (jediný náročnější) extreme run.
Po skončení her čeká návštěvníky muzika. Ve 20.30 hodin vystoupí kapela
O5 a Radeček. Až do půlnoci pak bude
hrát Modrá rosa.
Pro děti budou k dispozici atrakce
a soutěže společnosti Eko-Kom, včetně skákacího hradu v podobě popelářského auta, a další zábava.
Točit se bude Křópalova desítka a další
piva z pivovaru Kosíř, k zakousnutí palačinky, uzené speciality, zmrzlina...
K dispozici bude i WC pro tělesně postižené a přebalovací kabina pro děti.
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Další písařské úspěchy na Vítězné Mateřské centrum Rybička
V květnu proběhla celosvětová
internetová soutěž v psaní na
PC. Soutěžící mohli psát v mateřském jazyce, ale i v cizích jazycích. Účastnilo se 11 zemí světa – Itálie, Turecko, Rumunsko,
Chorvatsko, Slovensko, Maďarsko, Lucembursko, Německo, Polsko a Belgie. Naši školu
v kategorii do 12 let reprezentovala Eliška Smetanová z 5. A
a skončila na 21. místě na světě,
z třídy 5. B se účastnili dva žáci
– Leoš Rozsypal, který se umístil na 26. místě, a Terezka Spurná, která obsadila 80. místo.
V kategorii žáků do 16 let se
nejlépe umístila Veronika Dostálová z 8. A. Verča psala kromě češtiny také holandsky,
německy, anglicky, italsky,
chorvatsky, estonsky, slovensky, finsky a maďarsky.
V tomto cizojazyčném
opisu skončila na krásném
19. místě na světě. Tomáš
Němeček ze 7. B byl 27.
a Eliška Jurášová ze stejné
třídy 31.
6. a 7. června se konala
v Ostravě celorepubliková
soutěž ve zpracování tex-

tů určená studentům 1. ročníků
středních škol a talentovaným
mladším. Veronika Dostálová
porazila svého trenéra v korekturách a vybojovala nádherné
3. místo v republice.
9. a 10. června jsme byli v Opavě na mistrovství republiky
družstev. Družstvo ve složení
Veronika Dostálová, Eliška Jurášová, Tomáš Němeček a Eliška
Smetanová skončilo na 4. místě.
V jednotlivcích byla Veronika
4. a Eliška Jurášová 10.
Všem moc děkuji za reprezentaci školy a gratuluji k dosaženým
světovým a republikovým úspěchům.
Mgr. Z. Absolonová, ředitelka

inzerce

POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY
 pátek 1. 7., 9–11.30 hodin
Soutěžní dopoledne pro nejmenší.
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V MC
25.–29. 7. letní miniškolka
1.–5. 8. minitábor Bob a Bobek
8.–12. 8. tábor S Willym Fogem kolem světa
15.–19. 8. minitábor Indiáni
Tábory jsou pro předem přihlášené děti.
Mateřské centrum bude zavřeno 4.–22. 7. a 29. 8.–4. 9.
Pravidelný program začne 5. 9.
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

Mládež za šachovnicí
Ve dnech 28. a 29. května se
v Seči konal 54. ročník turnaje
s názvem Šachové Zaječice 2016
OMEGA plus OPEN jako Mistrovství České republiky. Turnaje
se zúčastnilo 60 týmů šestičlenných družstev z celé České republiky, včetně hostů z Polska
a Německa.
Zvítězilo družstvo Beskydské
šachové školy Frýdek-Místek,
stříbro vybojovalo družstvo
2222 ŠK Polabiny A a bronz
si do Brna odvezla Lokomotiva A. Nejlepší ze zahraničních
družstev byla Polská družina
z Wroclawi na 11. místě.

Naši mladí šachisté se na mistrovství neztratili

Dle nasazení, které se tvoří
pomocí ratingu zvaného v šachu ELO, jsme byli sice až 51.
v pořadí ze šedesáti družstev, ale
bojovným výkonem jsme obsadili 39. místo. V soupeření tří
družstev z Olomouckého kraje
to znamenalo umístění těsně
za Grygovem A64 a čtyři místa
před SK Prostějovem.
Naše družstvo nastoupilo v sestavě dle šachovnic Tomáš Němeček, Tomáš Sklenář, Vít Maitner, Vojtěch
Štaffa,
Pavel
Hampl, Magda
Kočí a Jaroslav
Renda.
Nejlepší
výsledek uhrála
v našem družstvu hostující
Magda Kočí
z
Hrabišína
se 6,5 bodem
z devíti partií
a Vít Maitner
se čtyřmi body

z osmi partií, ale i všichni ostatní odvedli slušné výkony a dobrou hru.
Na závěr děkuji panu Ladislavu
Kočímu, který jako rodič a doprovod své dcery pomáhal při
technickém zabezpečení účasti
našeho družstva.

Pozvánka

V rámci celoměstské společenské akce Dny Evropského dědictví, která se bude konat v Litovli
10. září, připravil šachový oddíl
TJ Tatran Litovel pro všechny
zájemce šachovou simultánku.
Akce získala příspěvek od Šachového svazu ČR jako projekt
popularizující šachy.
Během simultánky od 14 do
16.30 hodin si budou moci mládežníci i rodiče na náměstí Přemysla Otakara zahrát s hráčem
s mezinárodním šachovým titulem. Součástí bude i informace
o fungování šachového kroužku, který se během školního
roku schází každý čtvrtek od 14
hodin v sokolovně v Litovli.
Zdeněk Beil,
trenér šachového kroužku,
tel. 606 591 096, beil@seznam.cz
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Valdštejnský palác opět uvítal Jungmanku
Zdá se to jako nedávno, co si
Ekotým ZŠ Litovel, Jungmannova jel pro svůj podruhé obhájený titul Ekoškola. Dva roky
uběhly jako voda a zástupci
naší školy mohli opět obdivovat
prostory Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR, kde
15. 6. konečně převzali již třetí
mezinárodní titul Ekoškola. Za
naši školu obdrželi certifikát
Šimon Sedlář a Dominik Navrátil, oba členové Ekotýmu, a za
pedagogické pracovníky Ivona
Smrčková a Lenka Davidová.
Záznamy ze samotného vyhlašování můžete najít na www.zsjl.
cz.
Po slavnostním vyhlášení měli
účastníci jedinečnou možnost
prohlédnout si i prostory, ve
kterých pracují naši senátoři.
Poté zaplnili Valdštejnskou zahradu, kde probíhala další část

programu. Zástupci škol si
navzájem představovali předem vytvořená
plavidla, která
různými způsoby ztvárňovala,
kam by chtěly
školy doplout
do konce roku
2016. Na palubě skutečného
parníku si pak všichni během
plavby po Vltavě vyměňovali
přivezené vizitky sloužící jako
lákadlo k návštěvě naší školy.
Bez usilovné práce všech žáků
Ekotýmu bychom titul obhajovali jen těžko, proto by si všichni
zasloužili převzít titul osobně.
Jelikož jsou však v Senátu ČR
velmi přísná pravidla ohledně
kapacity účastníků, ostatním
členům byl rodičovským sdru-

ZŠ Vítězná na soutěžích
Pohár rozhlasu

žením věnován alespoň dárek
v podobě návštěvy Prahy a jejích
krás. Prahu si tedy rozhodně
užili všichni.
Třetí titul Ekoškola nám byl
udělen na další čtyři roky. Je to
pro nás velká motivace a závazek do budoucna. Naštěstí plánů, nápadů, projektů a jiných
akcí se v našich hlavách již teď
rodí dostatek. Můžete se těšit…
-ZSJL-SI-PS-

Žáci ZŠ Vítězná v Senátu
Ve středu 15. června dvacet
žáků z 5.–9. ročníku ZŠ Vítězná,
členů Žákovského parlamentu,
v doprovodu dvou učitelů – M.
Vagnerové a Z. Kubína navštívilo Prahu. Cílem této cesty byla
prohlídka Senátu ČR.
Do horní komory našeho parlamentu žáci zavítali, aby se
seznámili nejen s pozdně renesančním palácem, ale aby

též nahlédli do chodu tohoto
parlamentního orgánu. V prostorách Valdštejnského paláce
jsme strávili příjemných 90 minut. Paní průvodkyně nás velmi
obšírně a poutavě seznámila
s historií objektu, provedla nás
reprezentačními místnostmi.
Velkým zážitkem byla krátká
účast na zasedání senátorů, kde
jsme byli přítomni rozpravě o
právě projednávaném zákonu. Komu
se také poštěstí setkat se
s předsedou
Senátu
panem Štěchem
nebo ministrem
pro
lidská práva
panem Dienstbierem?
Chvíli
ze

svého nabitého programu nám
věnovala i naše paní senátorka MUDr. Šromová, která nám
před časem nabídla návštěvu
ve svém novém působišti. Nejen vnitřní prostory paláce, ale
i krásy zahrad v nás zanechaly
krásné vzpomínky.
Návštěva Senátu se uskutečnila
v odpoledních hodinách a dobu
před tím jsme využili k prohlídce některých památných míst.
Prošli jsme se Královskou cestou přes Staroměstské náměstí
a Karlův most na Malou Stranu.
Zcela jednoznačně se středa vydařila a kladné hodnocení nezkazilo ani deštivé počasí, které
nás ráno v Praze uvítalo. Během
dne ale mraky zmizely a svítilo nejen slunce, ale též úsměvy
našich žáků. Výlet byl odměnou
za celoroční práci v ŽP a přinesl
jim nezapomenutelné zážitky.
PhDr. Miroslava Vagnerová

Dějepisná soutěž Karel IV. – 700 let na ZŠ Vítězná
V tisku, v televizi, v muzeích
a jiných kulturních institucích se letos připomíná 700.
výročí narození Karla IV. Dne
16. května se konala také na
ZŠ Vítězná v Litovli vědomostní dějepisná soutěž zaměřená na toto téma.
Učitelé vlastivědy a dějepisu
se nejprve významnému českému panovníkovi věnovali
ve svých hodinách hlouběji,
rozšířili učivo a motivova-

li žáky k dalšímu vzdělávání.
Potom vybraní žáci 4. až 9. tříd
v písemném testu pro čtyři věkové kategorie předvedli své

znalosti o životě a vládě Karla IV.
Test obsahoval otázky z historie
a navíc prověřil schopnosti žáků
logicky myslet a využít učiva i jiných předmětů. Všichni soutěžící překvapili svou připraveností a znalostmi. Nejlepší
žáci byli oceněni knižními cenami a diplomy. Ve školní
keramické dílně byly pro
všechny soutěžící vyrobeny
pamětní keramické medaile.
Mgr. Halka Verna

Dne 11. 5. se na atletickém
stadionu v Olomouci konalo
okresní kolo soutěže družstev
v atletice. Starší žáci a žákyně
závodili v běhu na 60 m, 800
m, 1 500 m, ve skoku do dálky a výšky, vrhu koulí a štafetovém běhu 4 x 60 m. V silné
konkurenci 14 škol nejlepší
výkony podali Jiří Šana v běhu
na 1 500 m – čas 4 min. 48 s,
Pavel Vymětal ve vrhu koulí –
9,86 m a skoku vysokém – 1,61
cm, Adam Krejčí v běhu na 60
m – 8,23 s, Valerie Chlíbková
a Klára Čecháková ve skoku
vysokém – 143 cm, Lucie Kadlčíková v běhu na 60 m – 9,23
s. Družstvo dívek skončilo na
5. místě a hoši na 8. místě.
Mgr. Anna Rakowská

Mladí zdravotníci

Dne 5. května jsme se společně
s paní učitelkou A. Švecovou
vydali do Olomouce na Oblastní kolo soutěže mladých zdravotníků. Naši školu reprezentovala dvě pětičlenná družstva.
Na stanovištích jsme museli řešit různé záchranářské situace.
Například na nás čekalo „poleptání dětí kyselinou“ s hysterickou scénou jejich kamaráda,
obvazová technika, pád ze skály
a další úrazy, s nimiž se můžeme setkat v běžném životě, při
sportu či dopravě.
Družstvo A ve složení Veronika
Dostálová, Veronika Štarmannová, Michael Klapka, Lucie
Eliášová a Kristýna Greplová
obsadilo 2. místo. Družstvu B
ve složení Kateřina Smrčková,
Klára Skácelová, Kateřina Látalová, Jakub Navrátil a Žaneta
Přikrylová se zadařilo a obsadilo 1. místo s postupem do Regionálního kola.
Tímto také děkujeme paní učitelce Švecové a záchranářům
J. Balcárkovi a D. Hronovi za
skvělou přípravu a trpělivost.
J. Navrátil a Mladí zdravotníci

Pozvánky
ZA PRAVYM KOHÓTEM Z VISKÊ
út 5. 7. v 15 hod., hřiště ve Vísce
Závod hasičů veteránů.
NA PINDA FEST
so 9. 7. v 18 hod., Pinda u Savína
Na rockovém festivalu vystoupí Glow
(Olomouc), Marná snaha (Myslechovice), ZZ Top revival (Litovel) a Roxy.
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Mažoretky jedou na Mistrovství Evropy

Nabídka práce
ZŠ a MŠ Nasobůrky přijme kvalifikovanou učitelku/učitele pro 1. stupeň ZŠ (úvazek 0,32 – Aj, Vv,
Pč, Inf) na zástup za MD a vychovatelku školní
družiny (úvazek 0,73) na zástup za MD. Možno obě
pozice spojit. Nástup: 1. 11. 2016. CV zasílejte na:
zs.nasoburky@tiscali.cz.
Litovelská cukrovarna, a. s, se sídlem v Litovli,
Loštická 131, hledá brigádníky pro období kampaně, tj. cca od poloviny září do prosince 2016, pro
tyto pracovní pozice:
 škvárař
 obsluha kalolisů.
Výkon práce je možný po zaučení. Nepravidelný
režim – dvanáctihodinové směny, práce v noci.
Průměrný čistý měsíční výdělek: min. 17 000 Kč.
Brigáda je pouze na tři měsíce, proto je vhodná jako
přivýdělek pro fyzicky zdatné důchodce.
Zájemci se mohou hlásit osobně v pracovní dny
od 7 do 14 hodin v Litovelské cukrovarně nebo na
telefonním čísle 585 112 122 (Dana Krejčí), e-mail
krejci@cukrovarna.cz.

Nálezy a ztráty

?

V polovině června byl blízko Moravičan u Moravy
nalezen model letadla z 1. světové války cca 1 m
velký. Majitel ať se obrátí na tel. č. 728 519 889, příp.
728 614 885.
inzerce

Úspěchy v letošní sezóně

V letošním školním roce přibylo ve vitríně
mažoretek, která je na náměstí v knize pana
Lindušky, několik dalších diplomů, pohárů
a jiných ocenění ze soutěží, které absolvovaly mažoretky TJ Sokol Litovel Linetbells.
Soutěžní skupiny kadetek – děvčata ve
věku 6–12 let – získaly na soutěži v Ostravě
i v Brně 3. místo. V regionálním kole MČR
získaly opět 3. místo, titul II. vicemistryň
regionu a postup na Mistrovství Moravy.
Tam ve velké konkurenci obsadily krásné
4. místo a postoupily na Mistrovství České
republiky.
Soutěžní skupina seniorek, dívky nad 15 let,
ovšem nebyla pozadu. Na soutěži v Ostravě
získala 3. místo a v Brně 2. místo. V regionálním kole MČR získala 3. místo, titul II.
vicemistryň regionu a postup na Mistrovství
Moravy. Na něm obsadily 5. místo a získaly
nominaci na Mistrovství České republiky.
Naší nejmenší a nejúspěšnější sólistkou je
teprve sedmiletá Sofinka Jergonová, která se
svým sólem získala 3. místo na mezinárodní
nepostupové soutěži v Bystřici pod Hostýnem.
Největší úspěch letos patřil duu našich skvělých trenérek Natálii Elgnerové a Ivetě Rosmanové. Na mezinárodní soutěži v Bystřici
pod Hostýnem získaly 1. místo. V regionálním kole MČR obsadily 2. místo, získaly ti-

tul I. vicemistryně regionu a postup na Mistrovství Moravy. Obsadily na něm 3. místo,
takže se staly II. vicemistryněmi Moravy
a zajistily si postup na Mistrovství České republiky. Na něm obsadily 5. místo a postoupily na Mistrovství Evropy. To se bude konat
7.–10. 7. na Slovensku v Púchově. Pokud
by i zde děvčata uspěla, budou nominována na Mistrovství světa, které se koná v září
v Chorvatsku.

Plány na příští rok

Vzhledem k tomu, že se každý rok zvyšují
nároky na výkony mažoretek, jsme požádaly o spolupráci paní Lenku Bachovou,
zakladatelku, ředitelku a trenérku taneční
školy Lenky Bachové v Jeseníku. Od září
bude každý týden děti školit a zdokonalovat ve všestranné pohybové průpravě. Paní
Bachová vychovala řadu velmi úspěšných
reprezentantek v našem sportu a její svěřenkyně získávají každoročně nejcennější kovy
z Mistrovství Evropy i Mistrovství světa.
Od září se také vrací po mateřské dovolené trenérka Mgr. Martina Faltusová, která
se bude věnovat nejmenším ratolestem od
3 let. Pod jejím vedením děti získají základy
taneční a pohybové průpravy a vyzkoušejí si
práci s hůlkou i s pom pomy (třásněmi).
Hana Popelková

První informativní hodina proběhne 6. 9. v 16 hodin na sokolovně.
Nábor dětí ve věku 3–14 let bude probíhat celé září v úterý od 16 hodin.

Litovlí proběhl tradiční první ročník Pivního Degustačního Sprintu
Jako každý rok, tak i letos dne 21. 5. proběhl Litovlí Pivní Degustační Sprint (PDS), šlo v pořadí již
o 1. ročník. Jedenáct milovníků litovelského piva se
za účasti lékařského dozoru vydalo napříč Hanáckými Benátkami s cílem ochutnat 7 piv v 7 podnicích.
Skupina odstartovala z náměstí Přemysla Otakara
v 17:47 (SEČ). První zastávkou měla být hospoda
na autobusovém nádraží, avšak k velkému překvapení nás všech a ještě většímu zklamání jednoho
z účastníků (A. P.) bylo zavřeno. Operativně byl tedy
start přesunut do restaurace U Muzea. Dále jsme

pokračovali do Café restaurant Záložna, hostince
U Zeleného stromu, pivovarské hospody, motelu Bábek, na Modrou hvězdu a celý sprint jsme všichni, až
na jednoho odpadlíka, zakončili na Loděnici. Letošní
ročník byl specifický především zahraniční účastí. Až
z Kanárských ostrovů k nám do Litovle zavítal pan
Alvaro.
Tímto za celý organizátorský tým (Pinky, Vojcek,
Luke, Maca) děkuji všem účastníkům za podařenou
sportovně-kulturní akci a těším se na příští ročník.
Martin Boliš
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Ubytování v Litovli a okolí aneb Kam s hosty, návštěvníky a turisty
PENZION RELAX LITOVEL
499 Kč/noc
1 osoba na pokoji:
690 Kč/noc

APARTMÁNY A UBYTOVÁNÍ MLÝNICE
apartmán pro dvě
osoby: 700 Kč/noc
1 osoba v apartmánu:
600 Kč/noc
v sezóně vyšší cena

APARTMÁNY PEKIN
350 Kč/noc
1 osoba v apartmánu: 500 Kč/noc

Palackého 824, Litovel
tel. 775 360 360
relaxlitovel@seznam.cz
www.relaxlitovel.cz

B. Němcové 1325, Litovel
tel. 607 077 800
litovelmlynice@gmail.com
www.mlynice.com

Palackého 905, Litovel
tel. 606 215 991
ubytovani@apartmany-pekin.cz
www.apartmany-pekin.cz

 24 lůžek v třílůžkových pokojích
 vlastní sociální zařízení, TV, wifi
 parkování v areálu penzionu, úschovna kol
 snídani možno připravit po dohodě v restauraci ve stejné budově
 možnost ubytování se psem jen po dohodě

 22 lůžek ve 2–7lůžkových apartmánech
 vlastní sociální zařízení a kuchyňka, wifi, TV
 parkování v uzavřeném nádvoří, úschovna kol
 možnost snídaně v kavárně Modrá kočka
 možnost ubytování se psem

 18 lůžek ve 3 apartmánech
 vlastní sociální zařízení a kuchyňka, wifi, TV
 parkování aut v oploceném prostoru, úschova kol v uzamykatelné garáži
 bez snídaně
 možnost ubytování se psem

UBYTOVÁNÍ JANA KONŠELOVÁ
MOTEL BÁBEK
2lůžkový pokoj:
690 Kč/noc/pokoj
1 osoba na pokoji:
390 Kč/noc

Uničovská 20, Litovel
tel. 734 850 984, 585 343 762
moravia@moravia-bagr.cz
 20 lůžek ve dvoulůžkových pokojích
 vlastní sociální zařízení, lednička, TV, wifi
 hlídané parkoviště v areálu, úschovna kol
 možnost snídaně, stravování v restauraci ve
stejné budově
 možnost ubytování se psem

APARTMÁNY U ŠMOLDASŮ
300 Kč/noc

Olomoucká 912, Litovel
tel. 606 023 107 (ev. 732 838 466)
vera.vn@centrum.cz
www.usmoldasu.estranky.cz
 14 lůžek ve 3 apartmánech
 vlastní sociální zařízení a kuchyňka, wifi, TV
 parkování před restaurací, bez úschovny kol
 bez snídaně
 nelze se ubytovat se psem

300 Kč/noc
od druhého dne:
250 Kč/noc

Palackého 844, Litovel
tel. 736 785 813
www.ubytovani-litovel.unas.cz
 5 lůžek ve 2lůžkovém a 3lůžkovém pokoji
 společné sociální zařízení, kuchyňka, TV, wifi
 parkování ve dvoře, úschovna kol
 možnost snídaně
 možnost ubytování se psem

DOMOV MLÁDEŽE SOŠ LITOVEL
v pokoji Relax:
250 Kč/noc
v pokoji internátu:
200 Kč/noc

Gemerská 505, Litovel
tel. 606 028 806, 606 028 807
zdenek.janci@seznam.cz
www.ubytovani.soslitovel.cz
 8 lůžek ve 3 pokojích Relax (celoročně), 50
lůžek v pokojích internátu (jen o prázdninách)
 sociální zařízení a kuchyňka na patře, wifi,
TV jen na pokojích Relax
 parkování v areálu internátu, úschovna kol
 bez snídaně, možnost stravování v restauraci
Za Školou
 není možné ubytování se psem

APARTMÁNY ALENA DEHNEROVÁ
250 Kč/noc

Svatoplukova 876, Litovel
tel. 605 745 725, 585 341 397
a.dehnerova@seznam.cz
 15 lůžek v jednom 3lůžkovém a třech 4lůžkových pokojích
 společné sociální zařízení, kuchyňka, wifi, TV
na pokoji
 parkování aut ve dvoře, přístřešek na kola
 bez snídaně, obchod v přízemí domu
 možnost ubytování se psem

VODÁCKÝ KEMP IN LIFE
80 Kč/noc
rodinné kempovné:
320 Kč/noc

Koupaliště 651, Litovel
tel. 774 445 599, petr@in-life.cz
www.in-life.cz/cs/kempy
 pitná voda, WC a sprchy, ohniště, sušička,
wifi
 parkování v areálu, úschovna kol
 možnost snídaně po domluvě
 možnost ubytování se psem
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HOTEL COLCHI, STŘELICE

PENZION ROMEO, MLADEČ

PENZION NOVÁ VES

2lůžkový pokoj:
600 Kč/noc/pokoj
v apartmánu:
250 Kč/noc

1lůžkový pokoj:
600 Kč/noc
2lůžkový pokoj:
850 Kč/noc/pokoj
3lůžkový pokoj:
1 150 Kč/noc/pokoj

300 Kč/noc
1 osoba na pokoji:
400 Kč/noc

Střelice 37
tel. 733 639 415, 585 052 266
info@colchi.cz
www.colchi.cz

Mladeč 61
tel. 604 750 665
penzionromeo@seznam.cz
www.penzionromeo.cz

Nová Ves 63
tel. 585 12 11 32, 777 748 948, 608 356 386
info@penzion-novaves.cz
www.penzion-novaves.cz

 27 lůžek v 1, 2 a 3lůžkových pokojích
 vlastní sociální zařízení, wifi, TV
 hlídané parkoviště, úschovna kol
 možnost plné penze v restauraci
 možnost ubytování se psem

 38 lůžek: 2, 3 a 4lůžkové pokoje, pokoj pro
romantiky, novomanželské apartmá, rodinný
apartmán pro 7 osob
 4 pokoje mají vlastní sociální zařízení, ostatní
společné, společná lednička, wifi
 parkování před budovou, úschovna kol
 možnost snídaně i plné penze v restauraci
v budově
 možnost ubytování se psem

 17 lůžek ve 2, 3 a 4lůžkových pokojích
 vlastní sociální zařízení, TV, lednice na pokoji,
společná kuchyňka, wifi
 parkování ve dvoře budovy, úschovna kol
 možnost snídaně
 není možné ubytování se psem

UBYTOVÁNÍ NA PINDĚ, SAVÍN
2lůžkový pokoj:
500 Kč/noc/celý
5lůžkový pokoj:
900 Kč/noc/celý
1 osoba na pokoji:
350 Kč/noc

Savín 23
tel. 606 755 224
na.pinde@email.cz
www.napinde.cz
 30 lůžek ve 2, 3, 4 a 5lůžkových pokojích
 vlastní soc. zařízení, společná kuchyňka, wifi
 parkování před budovou, úschova kol v uzavřené zahradě
 možnost snídaně po domluvě
 možnost ubytování se psem

Nové Mlýny 126
tel. 603 875 957
morava-stodola@seznam.cz
www.stodola-morava.cz
 tábořiště na louce u budovy (letní provoz)
a 2 pětilůžkové apartmány v budově (celoroční
provoz)
 apartmány mají vlastní sociální zařízení,
společná lednička, varná konvice (kuchyňka se
vybuduje letos v létě)
 parkování aut buď na louce (za poplatek),
nebo na cestě, úschovna kol
 možnost plné penze v restauraci v budově
 možnost ubytování s malým psem

pronájem celé
chalupy na týden:
8 000 Kč

TURISTICKÁ UBYTOVNA SAVÍN
v létě:
150 Kč/noc
v zimě:
160 Kč/noc

Savín 8
tel. 603 581 211, 585 345 462
turisticka.ubytovna@seznam.cz
 32 lůžek ve 2, 3, 4, 6 a 8lůžkových pokojích
 společné soc. zařízení, společná kuchyňka
 parkování na dvoře, úschovna kol
 možnost polopenze
 možnost ubytování pouze s malým psem

STODOLA, NOVÉ MLÝNY
tábořiště:
60 Kč/noc
apartmán:
290 Kč/noc

CHALUPA U FOUSA, NOVÁ VES

Nová Ves 59
tel. 736 682 436
mspurna@seznam.cz
www.chalupaufousa.cz
 5 lůžek v chalupě
 obývací kuchyň, gril a ohniště, zahrada s bazénem, TV, wifi
 parkování u chalupy, úschovna kol
 možnost snídaně v sousedním penzionu
 možnost ubytování se psem

CHATKY U SOBÁČOVSKÉHO RYBNÍKA

DVŮR NOVÉ ZÁMKY
velký apartmán:
1 850 Kč/noc/pokoj
malý apartmán
a unimobuňka:
250 Kč/noc/osoba

den (6–18 hodin):
150 Kč/chatka
noc (18–6 hodin):
300 Kč/chatka
celý den:
450 Kč/chatka

Nové Zámky 3
tel. 724 238 688, info@dvurnovezamky.cz
www.dvurnovezamky.cz/sluzby

Sobáčov 89
tel. 731 472 926, 774 667 026
rybniksobacov@seznam.cz
www.sobacov.cz (v záložce Rybolov)

 celoročně 7lůžkový a 2lůžkový apartmán,
v letní sezóně 25 lůžek ve 2–6lůžkových pokojích v dřevěných unimobuňkách
 velký apartmán má vlastní sociální zařízení,
kuchyňský kout a TV, ostatní společné soc. zařízení, kuchyňka a TV ve společné klubovně, wifi
 parkování v areálu, úschovna kol v budově
 stravování může být zajištěno po domluvě
jen pro velké skupiny
 možnost ubytování se psem

 10 čtyřlůžkových chatek kolem rybníka určených především pro rybáře, případně k přespání pro cykloturisty
 každá chatka má vytyčený sektor pro rybolov
 společné sociální zařízení v areálu
 kamerově hlídané parkoviště
 stravování možné ve stánku u rybníka otevřeném každý den od rána
 možnost ubytování se psem
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Pravidla rekreace, rybolovu a koupání na pískovně Náklo
V letních měsících je pískovna Náklo jedno z nejnavštěvovanějších míst ke koupání
v olomouckém okrese, a to především díky
čisté vodě. V areálu se nachází velký počet
pláží, občerstvení a kvalitní sociální zázemí. Návštěvníci si zde mohou postavit stan
či zaparkovat karavan. Lidé bohužel nevědí,
že se mohou pohybovat pouze v rekultivované části štěrkovny, tedy v místech, kde
již neprobíhá těžba. To znamená na pláži
a v blízkém okolí. Přinášíme proto pravidla
pro pohyb v areálu štěrkopískovny Náklo.

Těžební území – přísný zákaz vstupu

Do prostoru, kde probíhá těžba písku a kameniva, je vstup veřejnosti přísně zakázán
kvůli nebezpečí úrazu. Veřejnosti nepřístupný prostor je jasně označen varovnými
cedulemi, neoprávněný vstup s provinilci
řeší policie. „Rád bych apeloval na návštěvníky, aby využívali pouze místa vyhrazená ke koupání a nevstupovali na pozemky,
které jsou označeny výstražnými cedulemi.
Jde o oblast, kde probíhá těžba štěrkopísku
a je zde proto zvýšené riziko úrazu,“ říká
vedoucí štěrkovny Náklo Jaroslav Vaculík,
kterou provozuje společnost CEMEX Sand
a dodává: „V obci Březové je dopravní značení se zákazem vjezdu k těžebnímu jezeru
po účelových komunikacích, proto žádáme
rekreanty, aby respektovali tento zákaz. Dodržování bude kontrolovat městská a státní
policie.“ Zákaz provozování windsurfingu
platí pro celou vodní plochu těžebního jezera. Porušení tohoto zákazu se bude monitorovat a zasílat na Státní plavební správu
a posléze bude zahájeno správní řízení.

Rekultivované území
– na vlastní nebezpečí

zákaz vjezdu
(od Březového)

povoleno bivakování,

Přestože do rekultizákaz koupání
vované části je vstup
možný, pohyb v této trvalý rybolov,
oblasti má rovněž ale zákaz
svá pravidla, která koupání
je nutno dodržovat.
Koupání a pohyb na plocha
pláži štěrkovny Nák- k provozování
lo je na vlastní ne- vodních
bezpečí. Návštěvníci sportů
jsou povinni dodržovat stanovené předpisy, aby nedošlo
k žádnému úrazu či
hůř – utonutí. Kvůli
neukázněným lidem
dohlíží ostraha na
bezpečnost ve vodě
plocha k rybolovu
a pořádek na souši.
a koupání (trvale)
V letošním roce
se provedla úprava břehových partií
wakeboarding
v severní části jezera
(tažný vlek)
– byly vytvořeny protidočasně povolený
erozní zábrany. „Žádáme
směr Mezice a Náklo
rybolov a koupání
návštěvníky, aby nerozebírali kameny (protierozní zábrany)
a nestavěli z nich ohniště. Ohniště jsou
dovolena pouze na vyhrazených místech,“ Rekreanti, rybáři, návštěvníci, uklízejte po sobě provysvětluje vedoucí štěrkovny Jaroslav Va- sím odpadky od nápojů a potravin. Pokud se budeculík a popisuje další novinky: „Změny me všichni chovat ukázněně, můžeme se vracet do
proběhly také kolem panelové příjezdové cesty – rekreanti mohou využít vod- čistého a pěkného prostředí.
ní lyžování na vleku (WAKE MASTER)
a další sportovní vyžití.“
Kristýna Kuncová

Litovelský bylinkář: CHRASTAVEC ROLNÍ
Chrastavec rolní (Knautia arvensis) je vytrvalá, hojně rostoucí, dekorativní, fialově kvetoucí luční léčivka z čeledi štětkovitých
(Dipsacaceae). Roste v Litovli i mezi paneláky, než ji stačí pokosit Technické služby.
Z chrastavce rolního se užívá kvetoucí nať ve formě
odvaru. Jednu čajovou lžičku na 250 ml studené
vody vaříme 2 minuty.
Při vnitřním působení podporuje příznivě látkovou
výměnu, svým močopudným účinkem pomáhá při
zánětech ledvin a močového měchýře, dále při kašli
a bolestech v krku. Chrastavec užíváme buď samostatně, nebo jej můžeme míchat do ledvinových
směsí např. s přesličkou a vřesem.
Vně můžeme tuto bylinu použít ve formě obkladů
nebo koupelí na nehojící se rány, otoky nebo kožní
nemoci. Osvědčená je kombinace květů chrastavce
s natí peťouru maloúborného a natí dvouzubce
trojdílného. Vše v poměru 1:1:1. Současně popíjíme čaj z dvouzubce trojdílného ve formě odvaru.
Chrastavec dále účinkuje jako kloktadlo při bolestech a hlenech v krku v kombinaci se šalvějí lékařskou a přesličkou rolní.
V minulosti se užíval i kořen chrastavce ve formě

nálevu proti epilepsii. Připravil se z 5 gramů drogy
na 0,4 litru vody a užíval se třikrát denně.
Pomletý kořen se používal jako prostředek proti cizopasníkům, jedenkrát denně v množství 4 gramů.
Podobné účinky má i čertkus luční (Succia pratensis),
vytrvalá bylina z čeledi
štětkovitých (Dipsacaceae),
který roste na vlhčích místech a nemá vykrojené přízemní listy.
Vážení příznivci léčivých
rostlin, srdečně Vás zvu na
další bylinkový kurz, který
se bude konat od pátku
29. 7. odpoledne do neděle 31. 7. na Malé Morávce

v Jeseníkách. Přihlásit se můžete u pořadatelky
Zdenky Hanslíkové. Kontakt: e-mail zdenka.hanslikova@seznam.cz, telefon 737 712 412.
Vláďa Vytásek

Foto: Petr Hlaváč (1, 2, 4, 6), Tomáš Stoupa Pospíšil (3, 5), Vladimír Urban (foto na přední straně)
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