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Největší stavební ruch v obcích probíhá o prázdninách. Nejen proto, že je k tomu vhodné počasí, ale taky proto, že lidé 
opouštějí město a stavební práce je proto neomezí v takové míře jako během roku. Na co všechno se dalo, dá, nebo brzy 
bude dát narazit v Litovli?

Obyvatelé paneláků se za stavebními atrakcemi nemusejí vydávat do centra. Největ-
ší letošní akcí je regenerace sídliště Gemerská. Dokončeny už byly přeložky plynu  
i elektřiny a teď se buduje nová, širší silnice a parkovací místa. Hotovo by mělo být na 
začátku září. Zároveň vzniká projekt na 2. etapu regenerace, která se bude týkat sídliště 
Karla Sedláka. Projekt bude připraven do konce roku, a bude-li dostatek finančních 
prostředků, pustí se město do stavebních prací už příští rok.
Přehlédnout nelze zející díry po oknech ani tunel, kterým se vyhazuje suť, na bývalé 

škole pro zrakově postižené na náměstí. Ta odešla už 
v roce 2012 a město se po dlouhém hledání nájemce 
rozhodlo využít budovu samo pro kanceláře městské-
ho úřadu. V květnu začala přestavba, která by měla 
být dokončena v prvních měsících příštího roku. Za-
tím probíhá bourání oken a dalších otvorů, likvidace 
starých podlah, rekonstrukce střechy. Jak vypadá bu-

dova uvnitř, se mů-
žete podívat ve vy-
sílání infokanálu  
z 22. června (viz web 
města).

pokračování na str. 2

Prázdniny jsou i v Litovli časem budování
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Vážení občané města a obcí,
koncem školního roku jsme se roz-
loučili s deváťáky i absolventy škol  
a ti si teď užívají prázdnin s čistou 
hlavou. Jedna etapa života jim 
skončila a ta další je ještě nezatě-
žuje. Krásné mládí, přeji jim šťastné 
kroky do dalších let.
V našem městě a obcích probíhá 
mnoho akcí. V pěti obcích jsme 
museli reklamovat špatné vyasfal-
tování silnic po stavbě kanalizace. 
Dobrá kvalita se stále těžce hledá  
a další opravy, i když je neplatíme, 
nás všechny obtěžují.
Při revitalizaci koryta Nečízu v parku 
se ukázalo jako problematické zpev-
nění břehů u zahrádek (za altán-
kem), a tak bude poslední stavba 
pobřežní zdi provedena na podzim 
při srážce vody v toku.
Probíhá rekonstrukce ulic Gemerské 
a Javoříčské. Spolu s opravou mos-
tu na ulici Komenského se před-
láždí malými žulovými kostkami  
i Šerhovní ulička za radnicí. Spolu  
s opravou budovy po ZŠ Vejdovské-
ho vedle radnice se zkrášlí historická 
část města, stále více navštěvovaná 
turisty.
Po dokončení opravy další části hra-
deb v parku Míru se po letech otevře 
průchod Švédskou uličkou.
V srpnu bude zahájena oprava ko-
munikace u finančního úřadu, která 
vyřeší zaplavování této části a garáží 
po deštích.
Výběrovými řízeními se podařilo 
významně snížit náklady na letošní 
stavební akce, a tak bude možné 
tyto úspory využít v rozpočtu příš-
tího roku na pokračování oprav  
a rekonstrukcí.
Na Pavlínce byla odstraněna nevy-
hovující ubytovna. Vyhodnotíme, 
zda je vhodné na jejím místě umož-
nit stavbu dvou rodinných domů.
Proběhlo jednání s novým maji-
telem domu v ulici 1. máje, před 
kterým je z důvodu jeho špatného 
technického stavu už několik let 
v komunikaci umístěn plot, který 
brání provozu. Bylo nám sděleno, 
že budou zahájeny stavební práce 
k statickému zajištění a plot by se 
mohl odstranit. Věřme, že se tak 
opravdu stane.
Na domech přibývají nové fasády  
a já děkuji všem, kteří se o svůj ma-

jetek řádně starají a zlepšují vzhled 
našich ulic.
V letních měsících probíhá na ško-
lách a školkách další zlepšování 
učeben, sociálních zařízení, výměna 
oken. Na tyto práce je vyhrazena 
vždy jen krátká doba prázdnin, bě-
hem níž se vše musí zvládnout.
Na přírodním koupališti na Nové 
Vsi se nová pronajímatelka areálu 
dobře uvedla. Rádi uslyšíme vaše 
názory, zda je to konečně to pravé 
a služby jsou pro návštěvníky dobré.

A co nás čeká?
Na podzim minulého roku stát sta-
novil tzv. záplavová území – tedy 
území ohrožovaná povodněmi. Pro-
tože se riziko povodní našeho města 
velmi týká, stává se povolování vý-
stavby problematické. Zastupitel-
stvo bude na podzim rozhodovat 
o zahájení výkupu přibližně 200 
pozemků, aby v Litovli mohla být 
konečně provedena protipovodňová 
opatření. Už nelze dále čekat, rozvoj 
města by se zastavil.
Chystáme žádost o dotaci na stavbu 
kanalizace pro obec Myslechovice, 
která má být provedena společně  
s obcí Haňovice.
Občané Nové Vsi a Savína se vyjádři-
li kladně pro vybudování kanalizace 
(Savín i vodovodu) ve svých obcích. 
Zahajujeme studie nejvhodnějšího 
provedení těchto inženýrských sítí.
V investiční komisi připravujeme 
plán postupné opravy všech komu-
nikací ve městě a obcích. Všechny 
komunikace, které je nutné opra-
vit, budou uvedeny v časovém 
harmonogramu dle potřebnosti 
a postupně bude zahájena projek-
tová příprava včetně naplánování 
nových parkovacích ploch. Osadní 
výbory v obcích si do map zakreslí, 
kde chtějí chodníky a parkoviště,  
a i v nich se provede revitalizace.
Z turistického informačního centra 
máme všichni přehled o spole-
čenských akcích, kterých je v okolí 
opravdu hodně, a tak věřím, že si  
o prázdninách každý najde tu svou  
k radosti a zábavě.
Přeji Vám všem pěkné léto, od-
počinek na dovolené a hezké dny  
s dětmi.

Ing. Zdeněk Potužák, starosta

Slovo starosty – letní zamyšlení Prázdniny jsou časem budování
pokračování ze str. 1
Prozatím není možné procházet  
Šerhovní uličkou kolem radni-
ce. Dělníci jednak opravují řím-
su pod zábradlím kolem Nečízu, 
která byla ve špatném stavu, jed-
nak odstranili chodníkové dlaž-
dice. Ulička bude nově vydláž-
děna mozaikovou dlažbou. Do 
konce prázdnin má být hotovo.
S opravou uličky souvisí i práce 
na mostku přes Nečíz v Komen-
ského ulici. Jeho stav byl označen 
jako havarijní. Je třeba provést 
sanaci pískovcové klenby. Jak-
mile bude opravena spodní část 
klenby, obnaží se její horní část, 
tzn. odstraní se dlažba, na klen-
bu se položí izolace a zalije be-
tonem, aby se zabránilo dalšímu 
poškozujícímu zatékání vody. 
Pak bude mostek opět vydláž-
děn. Termín dokončení této prá-
ce vám v tuto chvíli nemůžeme 
přinést. K opravě spodní části 
klenby je třeba dostatečně snížit 
hladinu vody v Nečízu. V době 
uzávěrky není zatím zřejmé, 
zda se najde řešení, jak hladinu 
dostatečně snížit lokálně, nebo 
bude třeba počkat na podzimní 
srážku vody v celém toku.
Podzimní srážky bude ovšem 
zcela jistě využito k jiným stav-
bám. Od října do prosince bude 
provedena revitalizace opěrné 
zdi u Nečízu  podél papírny, 
celkovou rekonstrukcí projde 
mostek i podemleté betonové 
zídky u hydrocentrály. Na této 
části toku, která bude navíc 
odbahněna, bude vybudováno 
nové stavidlo, které časem na-
hradí stavidlo u bývalého mlýna 
(nyní bývalé restaurace). Dojíž-
dějící se mohou těšit na dláž-
děný chodník k autobusovému 
nádraží, který nahradí stávající 
asfaltový kolem řeky. 
K nepřehlédnutí byla zábrana 
kolem morového sloupu. Při 
nedávné rekonstrukci náměstí 
se ukázalo, že některé stupně 
kolem sloupu jsou poničené,  

a tak je v červenci zkušený re-
staurátor opravoval a čistil, dva 
byly nahrazeny novými.
Od poloviny července probíhá 
zateplení fasády na bytovém 
domě v Kysucké ulici. Dokonče-
no má být v říjnu.
V polovině června začaly staveb-
ní práce v části Javoříčské ulice 
za kolejemi. Do září budou mít 
její obyvatelé novou komunika-
ci s chodníkem (dosud chyběl) 
a parkovacími místy, veřejné 
osvětlení bude modernizováno.
V průběhu srpna a září bude 
upravena také komunikace  
u finančního úřadu, odbočující 
z Uničovské ulice ke garážím. 
Vznikne zde pevná, panelová 
cesta. (Prostor mezi garážemi 
upravován nebude.)
Rozkopaná silnice už je minu-
lostí v Šargounské ulici, v jejíž 
části od křižovatky směrem  
k zahrádkám se prodlužovala 
kanalizace. Práce byly dokonče-
ny už v červnu.
Kanalizace je aktuálním téma-
tem i na dalších místech. Mys-
lechovice a Haňovice aktuálně 
shánějí dotace na její vybudová-
ní. Pokud se to podaří, spustí se 
akce už příští rok. Je zpracován 
projekt na kanalizaci v litovel-
ských ulicích Hrnčířská a Vítěz-
ná, nyní se čeká na vydání sta-
vebního povolení. Pokud bude 
záměr schválen v rozpočtu na 
příští rok, dočkají se brzy kana-
lizace i zde. 
V místních částech navíc probí-
há čištění a monitorování stavu 
dešťové kanalizace, která slouží 
už od 50. let. Na základě výsled-
ků bude naplánována její opra-
va. Teprve po ní bude následovat 
vybudování nové komunikace 
po nedávné stavbě odpadní ka-
nalizace. Monitoring byl zatím 
proveden v Chudobíně, kde jsou 
již naplánovány opravy na příš-
tí rok, o prázdninách probíhá  
v Myslechovicích a v září se 
uskuteční v Unčovicích.            red.

Můstek a opěrné zdi projdou rekonstrukcí, chodníček bude vydlážděn.
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Vyneseno z radnice

38. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 23. června 2016
 Společnost Redal Aktiv z Napa-
jedel provede opravu sociálního 
zařízení v budově mateřské školy na 
Čihadle a v budově MŠ Gemerská.
 Firma Jiří Bednářík ze Šumperka 
provede výměnu oken v budově 
Domu dětí a mládeže na Komenské-
ho ulici a v budově základní školy  
v Palackého ulici.
 Firma Redal Aktiv vybuduje nový 
vchod do šaten na Gymnáziu Jana 
Opletala, kterým nahradí stávající 
prosklený prostor z boční strany 
budovy, jímž nyní studenti do šaten 
vcházejí.
 V průběhu prázdnin dojde k opra-
vám podlah ve dvou třídách v ZŠ 
Jungmannova, opraveno zde bude 
i sociální zařízení.
 Město Litovel získalo dotaci ze 
Státního fondu životního prostředí 
ve výši 2 741 393 Kč na uskutečnění 
projektu intenzifikace třídění od-
padu. Celkové náklady budou činit 
3 225 168 Kč.

15. zasedání zastupitelstva,
konané dne 23. června 2016
 Město získalo dotace z Programu 
prevence kriminality na několik 
akcí. Na prázdninový pobyt pro děti 
ze sociálně znevýhodněného pro-
středí, který pořádá DDM Litovel, 
to bylo 90 000 Kč, na program Stop 
krádežím jízdních kol 44 000 Kč  
a na vybudování venkovní posilov-
ny 290 000 Kč.
 Město poskytlo příspěvek Českým 
drahám ve výši 100 000 Kč na usku-
tečnění jízd parní lokomotivy v so-
botu 17. září u příležitosti 130. vý-
ročí trati Litovel – Červenka. Bude 
vypraven zvláštní vlak v čele s parní 
lokomotivou Rosnička, a to v úseku 
Olomouc hlavní nádraží – Červenka 
– Litovel – Litovel předměstí – Se-
nice na Hané/Mladeč.
 Novým předsedou Osadního 
výboru Nasobůrky byl zvolen pan 
Luděk Vyhnálek.

výběr redakce

Dopravní nehoda
Dne 21. 6. se v odpoledních ho-
dinách dostavil na služebnu MP 
muž, který oznámil, že při parko-
vání na náměstí Př. Otakara mu 
někdo naboural auto. Náměstí je 
monitorováno kamerovým systé-
mem. Strážníci provedli kontrolu 
záznamu a zjistili, že jedna řidička 
při vyjíždění z parkovacího místa 
vyjela tak razantně, že se zastavila 
až o auto parkující přes ulici. Vy-
stoupila z vozidla, pohled doprava, 
pohled doleva, zdrháme. Nasedla  
a ujela. Bohužel nepočítala s tím, že 
ji vidí kamery. Záznam byl předán 
dopravní policii, která dopravní ne-
hodu vyšetřuje.

Bezdomovci
Dne 24. 6. v odpoledních hodinách 
zjistila hlídka MP na sídlišti Vítězná, 
v arboretu, skupinku místních bez-
domovců. Při příchodu strážníků 
byl mejdan v plném proudu. Kra-
bicové víno teklo proudem. Křik, 
nadávky, zpěv. Strážníci sedánek 
ukončili, bezdomovce z místa vy-
kázali. Jejich vystoupení ohodnotili 
blokovou pokutou, největší hvězda 
odpoledne se bude za své chování 
zpovídat u přestupkové komise.

Neváží si krásného lesa
Dne 10. 7. přijala hlídka MP ozná-
mení o černé skládce, která se na-
chází v lese u autobusové zastávky 
v Savíně. Hlídka na místě zjistila, 
že někdo vhodil do lesa čtyři 20lit-
rové kanystry s nějakou tekutinou. 
Z etikety strážníci zjistili, že by se 
mohlo jednat o postřik na plevel, 
ale uzávěry nebyly originální. Hlíd-
ka zajistila prostor kolem nálezu  
a na místo přivolala hasiče. Ti ka-
nystry s neznámou tekutinou ode-
brali a místo důkladně prohlédli, 
zda nedošlo ke kontaminaci půdy. 
Vše naštěstí dobře dopadlo, ale pro 
příště: Nebezpečné látky patří do 
sběrného dvora! 

Městská policie Litovel
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V sobotu 10. září od 12 hodin 
zveme všechny občany na poho-
dovou akci Litovelské slavnos-
ti a Dny evropského dědictví. 
Ještě než si budete moct přečíst 
oficiální plakát, dozvíte se od 
nás, že...
Na náměstí v Litovli bude boha-
tý kulturní a výchovný program 
pro děti se společností EkoKom 
nazvaný Barevný svět. Nebu-
de chybět výletní vláček, který 
bude jezdit kolem našich krás-
ných památek. 
Na pódiu vystoupí Jakub Smo-
lík, Hanačka, Pepa Náhlovský  
a kapela Kozí bobky, skupina Li-
vin a skupina Jumping Drums, 
která předvede bubenickou 
show a bude mít i bubenický 
workshop pro děti. Součástí bu-
dou farmářské trhy na náměstí, 
simultánní hra v šachu, dět-
ská dílnička DDM, vystoupení 
místních tanečních skupin. 
Zpřístupněny budou naše pa-
mátky (radniční věž, kaple sv. 

Jiří...). V kostele sv. Marka vy-
stoupí smíšený pěvecký sbor 
Kantika… 
Ve sportovním areálu Tatranu 
Litovel proběhne tradiční turnaj   
v plážovém volejbale mezi ab-
solventy a studenty GJO. 
U Českého rybníka bude mít 
Český rybářský svaz pro děti 
připraven lov ryb a jiné soutěže.
Gymnázium téhož dne uspo-
řádá den otevřených dveří, při 
němž bude vzpomenuto, tak 
jako v celé zemi, sedmisté vý-
ročí narození Karla IV. Vedle 
promítání animovaných filmů a 
jiných překvapení předvede Pa-
lora adaptaci divadelního před-
stavení Noc na Karlštejně. Chy-
bět nebude tradiční kavárnička 
v aule. Ve dvoraně gymnázia se 
odehrají koncerty Kamily Sitto-
vé a jazzové kapely HB Band.
Podrobný program vám přine-
seme v zářijovém čísle Litovel-
ských novin.

red.

Plánovaná podoba dětského hřiště na sídlišti Novosady.

Stíny Litovelska Na co se těšit na zářijových EHD

Nová hřiště na Novosadech a v Nasobůrkách
V průběhu prázdnin budou vy-
budována dvě nová dětská hřiš- 
tě.
Jedno vznikne na jihu sídliš-
tě Novosady v místě bývalého 
hřiště na fotbal. Děti se mohou 
těšit na oblíbenou houpačku 
ve tvaru hnízda a víceúčelovou 
herní sestavu. Ta bude sestávat 
ze skluzavky, pohyblivé lávky na 
lanových závěsech, horolezecké 
stěny, šplhací lanové sítě, plasto-
vé roury pro plazení, která spojí 
dvě věže, a skluzavky tvořené 

kovovými tyčemi. U hřiště bu-
dou i lavičky pro rodiče.
Druhé hřiště bude určeno spíš 
starším dětem a bude vybudo-
váno v Nasobůrkách za hospo-
dou, v prostoru původního hřiš- 
tě. Zde se děti dočkají pirátské 
lodi sestávající ze skluzavky, sítí 
a stěn k lezení, šplhacího lana, 
požární tyče, žebříku i kreslicí 
tabule. Na hřišti bude umístěno 
i houpací hnízdo a pružinové 
houpadlo pro malé děti.

red.
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Společnost Eifler Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG 
se sídlem v německém Bad Salzuflenu je výrobce 
precizních termoplastových produktů používaných 
převážně v domácích spotřebičích. Lisování plas-
tových dílců představuje náš stěžejní výrobní pro-

gram, dále se zabýváme potiskem, frézováním, svařováním a montáží skupin ne-
jen 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:

   Vedoucí směny / předák – vstřikolisovna
   Seřizovač vstřikovacích lisů
   Správce budovy / domovní technik
   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

V krátkosti

 Každý rok v říjnu jsou u příležitos-
ti výročí Dne vzniku samostatného 
československého státu vyhlášeny 
osobnosti Litovle. Město tak veřejně 
oceňuje občany, kteří mají zásluhy  
o jeho rozvoj, kteří jsou pro něj příno-
sem ať už v oblasti kulturní, sportov-
ní, podnikatelské či jiné. Od r. 2012, 
kdy se toto ocenění uděluje, jej dosta-
li např. divadelní a kulturní činovník 
Mirko Spurník st., dlouholetý činovník 
a trenér házené Milan Beňa, mnoha-
letý předseda a kronikář Březového 
František Navrátil, sbormistryně Bo-
žena Halvová aj.
Znáte člověka, který svou prací pro-
spívá městu v nějaké oblasti, který 
svými činy šíří dobré jméno Litovle? 
Víte o někom, kdo by si ocenění 
zasloužil? Pak neváhejte a do kon-
ce srpna pošlete svůj tip na adresu  
mistostarosta@mestolitovel.cz, nebo 
jej zašlete místostarostovi Viktoru Ko-
houtovi na adresu městského úřadu  
v obálce označené Osobnost Litovle.

 Litovelské muzeum má nové webo-
vé stránky. Podívat se na ně můžete 
na adrese www.muzeumlitovel.cz.

 Letošní léto není tak horké jako to 
loňské, a tak se květinám dobře daří. 
Bude květinová výzdoba oken, balko-
nů a teras v Litovli a okolí bohatší než 
v minulém roce? Víte o takové, jejíž 
krásu mohou obdivovat kolemjdoucí? 
Pošlete nám své tipy nebo rovnou fo-
tografie do konce září. Sejde-li se jich 
dost, nejpěknější snímky květinových 
výzdob na podzim uveřejníme v LN.

 V sobotu 13. 8. proběhne v areálu 
pivovaru 12. ročník Litovelského otví-
ráku. Vystoupí na něm mj. Vilém Čok, 
Mňága a Žďorp nebo mezická kapela 
Stracené ráj, která se po několikaleté 
přestávce pustila opět do hraní. Celý 
program najdete na stránkách pivo-
varu www.litovel.cz.

 Jubilejních pět set dětí přišlo na 
svět v prvním pololetí letošního roku 
v Nemocnici Šternberk. Mezi novo-
rozenci bylo 235 děvčat, 265 chlapců 
a tři páry dvojčat. Nejvíce se rodilo  
v březnu, kdy zdravotníci pomáhali 
při porodu rekordním 98 maminkám, 
nejméně rušným měsícem byl únor 
se 71 porody. U chlapců vedla jmé-
na  Jakub, Štěpán, Vojtěch a Matyáš,  
u děvčat Ema, Veronika, Eliška a Te-
reza.

INZERCE

Značení jízdních kol syntetickou DNA
Městská policie Litovel získa-
la dotaci z ministerstva vnitra, 
programu prevence kriminality, 
na značení jízdních kol syntetic-
kou DNA. V červenci proběhlo 
proškolení strážníků a objed-
návka speciálního vybavení  
a tekutin s mikrotečkami. Před-
pokládáme, že v průběhu srpna 
2016 dorazí z Anglie objednané 
zboží a zahájíme vlastní eviden-
ci jízdních kol. Jde o novou me-
todu forenzního identifikačního 
značení, především s preventiv-
ním účinkem, tzv. syntetickou 
DNA. Aplikací dochází k přeno-
su unikátních DNA kódů umís-
těných v mikrotečkách. 
Každé jízdní kolo označené 
syntetickou DNA je vybave-
no příslušnými samolepkami  
a upozorněními o tomto ozna-
čení. Samolepky a upozorně-
ní varují pachatele, že jízdní 
kolo je speciálně označeno a že 
může být identifikován policií 
a de facto i de iure usvědčen 
z trestného činu. Samolepky  
a upozornění taktéž informují 
o tom, že jízdní kolo, chráněné 
syntetickou DNA, je pro poten-
ciálního zloděje bezvýznamné  

z pohledu jeho možného dal-
šího zpeněžení. V kombinaci  
s dalšími způsoby ochrany, jako 
je evidence jízdního kola dle 
jeho typu, barvy, čísla rámu, vy-
bavení, fotografie, pomohou od-
radit pachatele od úmyslu spá-

chat trestný čin nebo jej usvědčit 
z jeho spáchání.  
Evidována budou jízdní kola, 
která odpovídají technickým 
podmínkám pro provoz na po-
zemních komunikacích.
Mgr. Lubomír Broza, MP Litovel

Povinné vybavení jízdního kola:
1. dvě na sobě nezávislé účinné brzdy, 2. přední bílá odrazka, 3. zadní červená odrazka, 
4. oranžové odrazky na obou stranách pedálů, 5. oranžové odrazky na paprscích kol,  
6. zaslepení konců řidítek (zátkami, rukojeťmi), 7. zakončení ovládacích páček (brzdy, 
měniče převodu) musí být obalena materiálem pohlcujícím energii, 8. matice nábojů 
kol, pokud nejsou křížové nebo upínací, musí být uzavřené
Vybavení povinné pro jízdu za snížené viditelnosti:
9. přední bílý světlomet, 10. zadní svítilna s červeným světlem, 11. zdroj energie 

Pozvánky

NA HODY NA ČERVENKU
5.–7. 8., areál Olše na Července

V pátek 5. 8. proběhne v areálu Olše 
od 18 hod. slavnost s dechovkou Blu-
dověnka. Na fotbalovém hřišti bude 
od 17 hod. utkání bývalých hráčů  
a od 20 hod. hudební večer s kapelou 
Happy end. Všude je volné vstupné.
V sobotu 6. 8. se na fotbalovém hřišti 
odehraje od 13 hod. utkání a od 20 
hod. bude v areálu Olše hodová zába-
va s kapelou Kreyn.
V neděli 7. 8. začínají už v 8 hod.  
v celém areálu hody s pouťovými  
atrakcemi a stánky.

NA HODY DO CHOLINY
13.–14. 8., ulice ke kostelu v Cholině

V sobotu 13. 8. se od 20 hod. usku-
teční v sokolské zahradě hodová zá-
bava s kapelou Motors včetně staré 
gardy.
V neděli 14. 8. proběhne tradiční pouť 
se stánky a atrakcemi. Ve 14 hod. za-
čínají v sokolské zahradě odpolední 
čaje se skupinou Roxy.
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Co najdete na webu města

Podruhé se dnes spolu podíváme, 
jaké užitečné informace najdete pod 
odkazem Úřad na webových strán-
kách města www.litovel.eu.
Po jeho rozkliknutí najdete v levém 
žlutém sloupci položku Potřebuji si 
zařídit. Některé z rubrik, které v ní 
najdete, jsme už probrali v minulých 
číslech LN.
Je to např. Rezervace na úřad, 
jejímž prostřednictvím si můžete za-
mluvit konkrétní termín na některé 
ze sedmi agend městského úřadu  
a vyhnout se tak čekání. Dočíst jste 
se mohli i o Registru pohledávek, 
který vám po registraci umožní zjis-
tit, zda máte městu uhradit nějaký 
poplatek a kdy je jeho splatnost,  
a o Elektronické podatelně pro 
zasílání zpráv s elektronickým pod-
pisem.
Jsou zde ovšem i další položky,  
o kterých se hodí vědět. Rozkliknete-
-li Vydávání průkazů – OP, CD, ŘP, 
dozvíte se nejen to, co je nutné pro 
vyřízení jednotlivých dokladů, ale na-
jdete zde i informaci o stavu žádosti. 
Dozvíte se, zda už je hotový občanský 
a řidičský průkaz či pas, o který bylo 
žádáno v konkrétním termínu, a od-
kdy je možné si jej vyzvednout.
Pod odkazem Životní situace najde-
te telefonní čísla pro poruchová volá-
ní (voda, elektřina, plyn...), krizová 
volání (policie, hasiči, krizové řízení 
MěÚ...), na koho se obrátit v záležitosti 
městských bytů nebo když potřebuje-
te na své akci zástupce města. Je zde  
i návod, jak podávat žádosti.
Pod odkazem Czech POINT se do-
zvíte, jaké služby tato pracoviště na-
bízejí (výpisy z obchodního rejstříku, 
živnostenského rejstříku, katastru 
nemovitostí, insolvenčního rejstříku, 
rejstříku trestů a registru řidičů), jaký 
je poplatek za jednotlivé dokumenty, 
kde v rámci městského úřadu Czech 
POINT funguje (agenda evidence oby-
vatel, obě pokladny a matrika).
Rubriku Obřadní síň, slavnostní 
obřady ocení zejména snoubenci, 
kteří se dozví, kde je může představi-
tel města oddat, jak dlouho předem si 
rezervovat termín, jaké jsou poplatky 
za obřad... Dozvíte se i o možnosti 
uskutečnění jubilejní svatby v obřadní 
síni městského úřadu.
A pod odkazem Důležité kontakty, 
weby najdete kontakty na organiza-
ce ve městě (školy, Technické služby, 
knihovna, muzeum  atp.).

red.

Dnem 28. 6. 2016 vstoupi-
la v platnost novela zákona č. 
334/92 Sb. o ochraně zeměděl-
ského půdního fondu (ZPF), 
která mimo jiné přinesla někte-
ré změny pro stavebníky rodin-
ných domů:
Pro výstavbu RD umisťovaných 
na zemědělské půdě (tj. orná 
půda, zahrady, trvalý travní po-
rost...) tvořící ZPF je zapotřebí 
souhlasu orgánu ochrany ZPF,  
a to nejen na v současnosti 
zastavěném území obce, ale  
i mimo zastavěné území na 
zastavitelných plochách schvá-
lených územním plánem dané 
obce. Oproti dřívějšímu ust. § 9 
odst. 2 písm. a/ bodu 2 zákona 
tato novela již neumožňuje po-
stavit budovu určenou k bydlení 
v proluce do 0,5 ha bez souhlasu 
orgánu ochrany ZPF.
Investor stavby je povinen za-
platit odvod ve výši stanovené 
podle přílohy zákona. Výše od-
vodů se liší podle bonity půdy 
(BPEJ) a třídy kvality půdy (I. až 
V. třída). Při výpočtu odvodů se 
již nebudou zohledňovat fakto-
ry životního prostředí negativně 
ovlivněné odnětím půdy a eko-
logická váha těchto vlivů (tj. po-
zemek v chráněné oblasti přiro-
zené akumulace vod, v pásmech 
ochrany vod, v CHKO). Tím se 
podstatně sníží výsledná část-
ka odvodů, a to maximálně do 
180 Kč/m2. Úhrada odvodů se 
týká nejen výstavby rodinných 
domů, ale i souvisejících sta-
veb, umisťovaných na jednom 
stavebním pozemku, pokud 
je stavebníkem fyzická osoba  
a rodinný dům má sloužit byto-
vé potřebě stavebníka. 
Žádost o odnětí půdy ze ZPF je 
na stránkách města Litovle. Po-
třebné informace v konkrétním 
případě podá paní Tomášková 
na odboru životního prostředí 
MěÚ Litovel.          A. Tomášková

Změna v pravidlech vynětí 
půdy ze ZPF pro stavebníky

Pozvánky
NA MYSLIVECKÝ DĚTSKÝ DEN
27. 8. ve 14 hod., hřiště v Rozvadovicích

Myslivecký dětský den a rozloučení  
s prázdninami, od 18 h letní karneval.

NA UKONČENÍ LÉTA NA ČERVENKU
27. 8. v 10 hod., fotbalové hřiště

Vaření kotlíkového guláše (10–13), 
zábava pro děti: šašek Viky, bumper 
ball fotbal, bublifuková šou (14–19), 
vystoupení Karel Gott revivalu (16–
18), letní kino – film na přání (20.30).

Od prosince 2015 do ledna 
2016 probíhala v Litovli anketa 
nazvaná Cítíte se v Litovli bez-
pečně? Z podnětu vedení města 
ji zrealizovala Komise prevence 
kriminality, která sestavila do-
tazník a provedla vyhodnocení. 

Co si myslí školáci
Anketa proběhla ve dvou for-
mách. První byla zaměřena na 
děti ze základních škol. Vedení 
základní školy Vítězná a Jung-
mannova bylo požádáno, aby ve 
vybraných třídách zadalo slohové 
práce na téma bezpečnost ve měs-
tě. Žáci z 6.–9. tříd vyslovili svůj 
názor na bezpečnostní situaci ve 
městě a přidali své návrhy. 
Téměř ve všech pracích je jako 
největší bezpečnostní riziko 
uvedena romská komunita. Dě-
tem vadí romské party, které je 
obtěžují a nadávají jim, plivou 
na kolemjdoucí, ničí majetek, 
romské party na hřišti a v par-
ku a velká skupina dětí se Romů 
bojí bez udání důvodu.
Stejně početné byly připomínky 
ke skupině bezdomovců, opilců, 
kteří postávají u Alberta. Dětem 
vadí, že tam postávají a pokři-
kují na kolemjdoucí, znečišťují 
veřejná prostranství a celkově se 
kolem nich bojí procházet.
Další bezpečnostní rizika vidí 
žáci v opilé mládeži v arboretu 
na sídlišti Vítězná, u barů na ul. 
1. máje, v rychle jezdících au-
tech ve městě a v málo osvětle-
ných ulicích.
Odpověď na otázku, zda se ve 
městě cítí bezpečně, vyzněla 
lehce ve prospěch ano, v pomě-
ru 60 ku 40. 
Celkem velká skupina žáků si 
váží práce policistů, přičemž  
nerozlišují strážníky a poli-
cisty, velice kladně je hodno-
ceno hlídkování strážníků na 
přechodech a besedy ve ško-
lách. Podněty pro zlepšení vidí  
v častějších kontrolách policistů  
u škol, v lepším zabezpečení 
škol, ve větším rozšíření kame-
rového systému, v budování 
bezpečných cyk-
lostezek a něko-
likrát se objevilo 
přání na zvýšení 
počtu policistů.
Rovněž byly za-
znamenány ná-
zory, že by mohl 
být ve městě 
zřízen nějaký 
klub pro děti. 
Klub mladých ve 
městě pracuje od  

r. 2002 a v současné době je na 
nevhodném místě v budově 
Městského klubu. Pracovni-
ce DDM Litovel, které zajišťují 
jeho provoz, si stěžují na ne-
dostatečné prostory a samotný 
fakt, že je klub v druhém po-
schodí, jeho větší návštěvnosti 
také nepřispívá. 

Jak to vidí veřejnost
Anketa pro veřejnost proběhla 
dotazníkovou formou, a to pro-
střednictvím LN a interneto-
vých stránek města Litovel. 
I v tomto případě z výsledků vy-
vstává jako největší bezpečnost-
ní riziko v Litovli romská ko-
munita. Občané i děti se jí bojí. 
Dalším bezpečnostním rizikem 
je skupina „bezdomovců“. 
Situací ve městě se zabývalo  
i sdružení Člověk v tísni, jehož 
pracovníci zmapovali a popsali 
stav v Litovli (viz též LN 6/2016). 

Jak bylo s výsledky naloženo
Informace získané z ankety již 
mají své výsledky.
Městská policie Litovel nově za-
jišťuje každodenní pěší hlídky 
v odpoledních hodinách kolem 
základních škol a v parcích, 
zaměřené na veřejný pořádek. 
Několikrát denně také provádí 
kontroly zaměřené na veřej-
ný pořádek u prodejny Albert  
a u prodejny Adam.
Město Litovel novelizovalo 
OZV o zákazu konzumace alko-
holických nápojů na veřejných 
prostranstvích. 
O dalším opatření, které město 
připravuje, se dočtete pravdě-
podobně již v příštím čísle LN.

Na závěr děkuji žákům základ-
ních škol Jungmannova a Vítěz-
ná za aktivní a zodpovědný pří-
stup k vypracování slohových 
prací a za postřehy, které budou 
využity v další práci městské 
policie a v práci Komise preven-
ce kriminality. 

Mgr. Lubomír Broza, 
velitel MP Litovel

Bezpečnost v Litovli
Jak dopadla anketa a co z toho vyplývá

Oblíbené místo popíječů levného alkoholu je i před Adamem.



V pátek 15. července byl při 
večerní bohoslužbě štern-
berským děkanem uveden 
do úřadu nový farář Řím-
skokatolické farnosti Litovel 
Mgr. Miroslav Bambuch, 
který do našeho města přišel 
z farnosti Kněždub v okrese 
Hodonín. Litovel se tak po 
12 letech rozloučila s panem 
farářem Mgr. Josefem Ro-
senbergem, který se stal dě-
kanem v děkanátu Vizovice. 
P. Rosenberg je činorodý 
kněz, za dobu svého půso-
bení na Litovelsku inicioval 
a realizoval řadu akcí. Při-
pomeňme si alespoň někte-
ré z nich.
Největším úspěchem far-
nosti za posledních deset let 
byla bezesporu rekonstruk-
ce a znovuotevření kaple sv. 
Jiří v roce 2011. Z iniciativy 
P. Rosenberga byla podána 
žádost o dotaci z Norských 
fondů, která pokryla 85 % 
nákladů na opravu této vý-
znamné gotické památky. 
Díky spolupráci města s far-
ností se od jejího otevření 
pořádá v kapli každoroční 
předávání ocenění Osob-
nost Litovle a příležitostné 
výstavy. 
P. Rosenberg se zasloužil 
i o opravu kostelů ve své 
farnosti. Kostel sv. Filipa 

a Jakuba na Starém městě 
byl odvlhčen a získal nová 
okna. Rozvadovický kos-
tel má opravenou střechu  
i fasádu, kostel na Červen-
ce prošel také odvlhčením, 
opravou střechy, fasády  
a elektroinstalací i obnovou 
okolní zeleně. 
K nejnovějším projektům 
patří oprava varhan v kos-
tele sv. Marka, která byla za-
hájena v letošním roce.
P. Rosenberg byl nápomo-
cen při zřízení církevní 
mateřské školy Svatojánek 
v roce 2010, po celou dobu 
také podporoval činnost 
místní Charity. Pořádal 

úspěšná setkání křesťanů  
a poutě, farníci se s ním 
vydali do Říma či Krakova. 
Pro staré lidi organizoval 
ve spolupráci s Charitou 
pravidelné zájezdy na Svatý 
Hostýn.
Za působení pana faráře 
Rosenberga se kostel otevřel 
široké veřejnosti, začaly se  
v něm pořádat koncerty, a to 
nejen vážné hudby.
Popřejme tedy Mgr. Josefu 
Rosenbergovi, ať se mu na 
novém působišti dobře daří.
Nového litovelského kně-
ze představíme v některém  
z následujících čísel LN.

hk

Ze společnosti

Byli oddáni
   8. 7.  Marie Štvánová z Litovle
 a Michal Vybíral z Litovle
  8. 7.  Miroslava Papajková z Měrotína
 a Jiří Žváček z Řimic
  9. 7.  Petra Krylová z Červenky
 a Michal Lacina ze Tří Dvorů
  9. 7.  Petra Trhlíková z Dětřichova
 a Pavel Beznoska z Uničova
16. 7.  Tereza Crháková z Litovle
 a Pavel Mokoš z Litovle
16. 7.  Andrea Plačková z Doubravice
 a Petr Štěpán z Mohelnice

Odešli
21. 6.  Vladislav Drápalík z Litovle (77 let)
25. 6.  Jiří Vedra z Litovle (21 let)
26. 6.  Ladislav Grossmann z Mladče (90 let)
26. 6.  Naděžda Boháčková z Litovle (75 let)
29. 6.  Marie Nevrlá z Litovle (93 let)
  6. 7.  Ing. Stanislav Jančík z Litovle (69 let)
  7. 7.  Jarmila Kobzová z Chořelic (68 let)
  8. 7.  Aloisie Lakomá z Unčovic (93 let)
14. 7.  Pavel Slavíček z Litovle (65 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Litovel, Hrandop a Misericordia.
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Římskokatolická farnost Litovel má nového faráře

Nastupující kněz Miroslav Bambuch (vlevo) a odcházející Josef Rosenberg. 

Město děkuje všem, kteří pomáhali při červnovém požáru domu v Litovli
V sobotu 25. června o čtvrt 
na tři ráno byl hlášen požár 
v rodinném domě na Kollá-
rově ulici v Litovli. V době 
uzávěrky nebyla ještě ofici-
álně ohlášena příčina jeho 
vzniku. Odhaduje se však, 
že si jeden z obyvatel domu 
vařil v kuchyni jídlo a při-
tom zřejmě usnul. Kuchyň 
se tak stala ohniskem požá-
ru. Více než plameny zaplnil 
budovu hustý, neprůhledný 
dým.
Na místo se jako první do-
stala dvoučlenná hlídka 
Policie ČR. Nedlouho po ní 
dorazil i dobrovolný hasič ze 
Tří Dvorů Jiří Vaněk, který 
trávil noc z pátku na sobo-
tu v Litovli s kamarády. Při 
podobných událostech do-
stávají členové záchranných 
sborů hromadnou zprávu 
na mobilní telefon. Díky 
tomu mohl dobrovolný 
hasič zareagovat okamžitě  
a dostat se na místo dřív než 
ostatní.

Jiří Vaněk s jedním z po-
licistů Josefem Brisudou 
vlezli oknem do domu, aby 
se pokusili zjistit, co se děje  
a zda je někdo uvnitř. Druhý 
z policistů Petr Grus zůstal 
venku, aby mohl zasáhnout 
v případě, že by se uvnitř ně-
komu něco stalo. Oba muži 
uvnitř budovy se museli 
bez ochranných pomůcek, 
jen s namočeným tričkem 
před ústy, vyrovnat s dusi-
vým kouřem. Díky trénin-
ku věděl mladý hasič, jak se  
v podobném prostředí ori-
entovat, a podařilo se mu 
odhadnout, kde se nacházejí 
obyvatelé domu. Muži sami 
je však vynést nemohli, při 
podobném pokusu by se bez 
vybavení sami udusili.
Pomocí hasicího přístroje  
z policejního vozu uhasil Jiří 
Vaněk ohnisko požáru. Brzy 
nato dorazily jednotky sbo-
ru dobrovolných hasičů ze 
Tří Dvorů, Loštic a Mohel-
nice a profesionální hasiči 

z Uničova. Litovelští hasiči 
byli v té době shodou okol-
ností u požáru ve Vilémově.
I díky informaci o zjiště-
né poloze některých osob  
v domě se hasičům podařilo 
včas vynést dvě ženy. Jako 
poslední byl v kuchyni nale-
zen mladý muž, kterého už 
se zachránit nepovedlo. 
Děkujeme všem dobrovol-
ným i profesionálním hasi-
čům, kteří přispěli k likvidaci 
požáru a záchraně životů, pří-
tomným státním policistům  
i strážníkům městské policie, 
kteří při požáru pomáhali 
shánět příbuzné postižené 
rodiny, postarali se o zraně-
ného psa, jejž hasiči vynesli 
z domu, a zajišťovali další or-
ganizační věci. V neposlední 
řadě patří dík i všímavým 
sousedům, kteří  zpozorovali 
dým a přivolali pomoc.
Kéž bychom o další podobé 
události už v novinách psát 
nemuseli, protože by se vů-
bec nepřihodila.                  hk

V noci 25. června došlo v Litovli k tragic-
kému požáru v rodinném domě, při kterém 
zemřel mladý člověk. Protože o podobných 
událostech se vždy šíří různé zprávy, které 
nemusí odpovídat skutečnosti, ale přede-
vším proto, že chceme ocenit všechny, kteří 
se podíleli na záchranné akci, věnujeme této 
události následující článek. Informace pro 
něj jsme čerpali jednak od Hasičského zá-
chranného sboru Olomouckého kraje, jed-
nak od přímého účastníka Jiřího Vaňka.

Dobrovolný hasič ze Tří Dvorů Jiří Vaněk byl přijat sta-
rostou Litovle. Těm, kteří byli při záchraně nápomocni, 
poděkuje v září i zastupitelstvo města.

El saber no ocupa lugar.
Vědomosti nezabírají místo.



Minule jsme načaly téma povolání našich předků, 
ale zatím jsme se pohybovaly jenom na vesnicích. 
Ve městech to bylo asi trochu jinak. 

Ve městě se k řemeslům, o kterých jsme mluvily 
posledně, přidávají i ta, kterých na vesnici ne-
bylo potřeba, protože tam žili lidé do jisté míry 
soběstačně. Byl to např. pekař – pistor, řezník 
– lanius, mydlář – saponarius, hrnčíř – fornator.
Řemeslníci se dělili do tří stupňů – učedníci, 
řemeslníci – tovaryši a mistři. Učedníci museli  
k samostatnému výkonu povolání složit zkoušky, 
jako tovaryši mohli potom sami vykonávat ře-
meslo, a pokud složili mistrovské zkoušky, mohli 
jako mistři toto řemeslo také vyučovat. To už 
ale odpovídalo jistým pravidlům daného cechu. 
Cechy byly řemeslnická či obchodnická sdružení, 
která hájila práva a zájmy svých členů, dohlížela 
na jakost a ceny výrobků a na výchovu učedníků. 
V okresních archivech se většinou dochovaly do-
kumenty z činnosti těchto organizací. Jsou to uč-
ňovské listy, vysvědčení, záznamy o přijetí učňů, 
tovaryšů a mistrů, artikule cechu apod. Takže 
pokud, Heli, najdeš informaci o tom, že byl Tvůj 
předek členem cechu, nabízí se Ti další pramen  
k Tvému rodopisu.

Vypadá to, Iv, že v Coufalově rodě žádní řemeslníci 
nebyli, jen samí vesničtí rolníci. Ale dejme tomu, 
že by někdo jiný z matriky zjistil, že jeho prapraděd 
byl třeba hrnčířem v Litovli. Jak by se o něm mohl 
dozvědět víc?

Řemeslné cechy tvořily od 14. století až do dru-
hé poloviny 19. století jednu z nejdůležitějších 
složek ekonomické prosperity města a jejich 
příslušníci se řadili k nejpočetnějším vrstvám 
městského obyvatelstva. V olomouckém okres-
ním archivu se nachází 99 svým rozsahem men-
ších samostatných fondů různých cechů, které 
obsahují písemnosti dochované mnohdy i ze  
16. století. Co se týká konkrétně hrnčířů v Litovli, 
pro jejich cech máme k dispozici dokonce i zmi-
ňované artikule pro cech z roku 1667. Informace 
o předkovi lze nalézt v materiálech daného fon-
du. Je třeba navštívit archiv a požadovat předlo-
žení dochovaného materiálu k danému cechu. 
Třeba můj předek Josef Gargel v tomto cechu byl 
a v seznamech tovaryšů a později i mistrů se jeho 
jméno nachází. 
Cechovní organizace byly definitivně zrušeny 
až v roce 1859 vydáním nového živnostenského 
řádu. Řemeslníci a obchodníci se podle oborů 
stali členy nově zřizovaných živnostenských 
společenstev a obchodních grémií, která již fun-
govala na jiných principech než tradiční cechy. 
Písemnosti z činnosti těchto organizací se taktéž 
mnohdy dochovaly a také tvoří samostatné ar-
chivní fondy.

Helena Kaštilová & Ivana Kubíčková

Rodopis (16)
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Litovelské kavárnictví a pražírny v minulosti
Kavárna v Litovli
Nejstarší kavárna v Litovli 
byla otevřena paní Eleo-
norou Travniczkovou ve  
2. čtvrtině 19. století (někdy 
po roce 1826) v tzv. Langově 
domě (postaveném již roku 
1542 soukeníkem Lorenzem 
Langem na severní straně 
náměstí). V průběhu času se 
zde vystřídalo několik maji-
telů. Dle přezdívky jednoho 
z posledních majitelů pana 
Antonína Kalabise se kavár-
ně začalo říkat U Báťušky  
a stala se vyhledávaným 
společenským střediskem. 
Po smrti manžela vedla 
kavárnu paní Božena Ka-
labisová. Roku 1949 bylo 
rozhodnuto o uzavření  
a Langův dům se stal inter-
nátem pivovarnických učňů.
Kavárna je obrazově do-
kladována na pohlednicích 
místního sběratele z roku 
1903, z 20. let a z roku 1940.
V současné době si v Litovli 
můžete zajít do kavárny Ječ-
mínek, Modrá kočka nebo 
Riviera.

Výroba či obchod kávou
s vlastní pražírnou v Litovli
Litovelští občané v minu-
losti mohli v 1. polovině 20. 
století zajít nejen do Lango-
va domu, ale také do obcho-
dů, které byly vůní čerstvé 
kávy pověstné.
Dnes již neexistující dům se 
sgrafity na rohu ulice 1. máje 
a náměstí Přemysla Otakara 
koupil v roce 1898 oblíbený 
obchodník Stanislav Smé-
kal. Byl průkopníkem čes-
kého obchodu na Moravě  
a už v roce 1910 rozšířil svůj 
obchod o pražírnu. Velko-
obchod vedl sám až do roku 
1935, kdy jej předal dlou-
holetým spolupracovníkům 
Janu Rendovi a Leopoldu 
Kročákovi. 
Litovelská továrna poživatin 
pana Petra Hlaváčka byla 
založena v roce 1912. Od 

roku 1917 se stala hlavním 
výrobním programem vý-
roba sušené zeleniny, do-
plňkem pak byla pražená 
sladová a žitná káva a také 
cikorka. Firma je dnes zná-
ma jako Alibona.
Další velkoobchodník Fran-
tišek Schenk založil firmu 
už v roce 1878. Jeho syn 
Antonín vedl obchod až do 
roku 1937. Velkopražírna 
sladové kávy byla pevnou 
součástí stejně jako odborný 
obchod kávou (dům v ulici 
Palackého č. 848 – dnešní 
železářství). Zde se šířila 
vůně čerstvě pražené kávy  
i v novém tisíciletí.

O dva domy severněji (ulice 
Palackého č. 850 – dnešní 
dům s prodejnou jízdních 
kol) působil od roku 1919 
obchodník s uhlím a staveb-
ninami Josef Filipp, který na 

konci 20. let 20. století inze-
roval vlastní velkopražírnu 
kávy. S touto komoditou se 
mu ale nevedlo.
Zda se sladová káva či jiné 
kávové náhražky vyráběly ve 
větším množství v současné 
sladovně na ulici Uničovské 
nebo v jiném z litovelských 
domů, nám není známo. 

Možná právě vy, čtenáři 
Litovelských novin, máte 
nějakou vzpomínku či před-
mět, který souvisí s výrobou, 
prodejem nebo přípravou li-
tovelské kávy. Mohou to být 
účtenky, hlavičkové papíry, 
korespondence, fotografie, 
cedule, plechovky, papírové 
sáčky, krabičky, zásobníky 
i jiné reklamní předměty. 
Prosíme Vás o pomoc při 
dokumentaci této zajímavé 
kapitoly litovelské historie. 
Máte-li něco takového, ne-
váhejte se obrátit na Muze-
um Litovel nebo na redakci 
Litovelských novin. Děkuje-
me.                           hoš a RoN

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ O KÁVĚ V MUZEU V MĚSÍCI SRPNU 

6., 13., 20. a 27. srpna – Tvoření kávou pro veřejnost
Všechna sobotní odpoledne v srpnu v době od 13 do 16 hodin máte v rámci prohlídky muzea možnost 

Tvoření kávou. Nestyďte se a zapojte se do činností, které si v červnu vyzkoušelo více než 400 dětí.
14. srpna – Káva jako první pomoc

Nedělní kávové odpoledne v muzeu s litovelským baristou – od 14 do 17 hodin.
28. srpna – Přednáška o kávě

Přednáška a filmová projekce p. Petra Rajta z firmy SacerGape s. r. o. o pěstování, zpracování a přípravě 
kávy,  od 14 do 17 hodin. 

Langův dům s kavárnou (zcela vlevo) ve 20. letech 20. století.

Reklama na Schenkovu pražírnu, 1939. 



Stalo se v Litovli
 Roku 1346 Karel IV., už jako český král, po-
tvrdil obranný trojspolek královských měst 
Litovle, Olomouce a Uničova. Na jeho podnět 
byly také založeny litovelské městské knihy, jsou 
vedeny od roku 1359.
 Teprve v 18. století jsou v Litovli zaznamená-
ni první kupci, do té doby prodával každý jen 
své výrobky (řemeslník, zemědělec). Rozlišoval 
se kupec (Kaufmann), který kupoval a prodával 
v krámě, a obchodník (Handelsmann), který 
obchodoval, chodil za zákazníky. Byli to r. 1761 
kupci Jakub Keller a Mathias Fischer, r. 1763 
Maxmilian Trottina, železář, pak dva obchodníci 
Ferdinand Jirzik a Karel Schwab.
 18. 8. 1916 se  
v Mladči narodil  
Svatopluk Rieger, 
po mnoho let pro-
pagátor a činovník 
turistiky v Litovli. Do 
Litovle přišel krátce po 
založení Gramozávodů (Tesly) a až do důchodu 
zde pracoval jako mistr v oddělení měřicích pří-
strojů. Navíc organizoval zájezdy ROH na hory, 
byl i členem  závodního fotokroužku. V letech 
1966–70 patřil mezi vedoucí obnovovaného 
skautského hnutí a roky působil v turistickém 
odboru Tatranu. Ještě v sedmdesáti letech přešel 
pěšky celé Československo od východu na západ 
a zpět. Zemřel 16. 10. 2004 v 88 letech.
 24. 8. 1921 vyhořel na Staroměstském ná-
městí hostinec U Labutě, dříve dům lovčího 
Petra. Kamenná deska s jeho erbem byla umís-
těna v muzeu a je dnes před vchodem do muzej-
ních expozic. Hostinec už nebyl obnoven, vznikla 
zde prodejna potravin (Talaša), pak elektrospo-
třebičů (TOM), dnes se zde prodávají barvy.
 8. 8. 1926 byly přivezeny a vysvěceny tři nové 
zvony pro kostel sv. Marka – Marek, František  
a Josef, a ještě týž den zavěšeny na věži. Vyrobila 
je firma O. Winter v Broumově. Na památku byly 
vydány fotografické snímky zvonů ve formě do-
pisnice.
 V roce 1961 už bylo 16 let po válce, ale trvalé 
problémy zásobování se marně pokoušely ře-
šit čtyři spotřebitelské rady, ustavené podle vlád-
ního nařízení z 21. 8. 1961. Podle kroniky nebylo 
možno uspokojit poptávku po čočce, olivovém 
oleji, sardinkách, občas po másle a po chle-
bu, málo bylo cibule a česneku. Před obchody  
s masem stále stály fronty, pomeranče a citróny 
byly jen v době předvánoční prodávány dětem 
na poukaz vydaný MěNV. Z průmyslového zboží 
chyběly ledničky, žehličky, televizory, vařiče, izo-
lačky, baterky, porcelánové hrnky, fotografické 
filmy a fotopapíry, jízdní kola, pláště a vše na 
údržbu domů.
 1. 8. 2006 skončilo promítání litovelské-
ho kina zejména pro malou návštěvnost, ale 
také pro špatný stav budovy.

Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
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Cyklovýlety Pomoravím proběhnou i v srpnu
První polovina prázdnin je za námi a my 
nyní přinášíme slíbenou druhou část cyklo-
výletů okolím Litovle na měsíc srpen. Cyk-
loprohlídky, na kterých vás bude doprovázet 
pan Miroslav Pinkava, jsou zdarma a sraz 
účastníků je vždy před budovou TIC. Vlast-
ní kolo je podmínkou, ale zároveň je mož-
no jej předem zapůjčit v půjčovně kol Ra-
kola (tel. 731 112 455, 731 730 103). Osoby 
mladší 18 let musí jet v doprovodu dospělé 
osoby. Za nepříznivého počasí se prohlídky 
nekonají. 

úterý 9. 8. v 16 hod.
Sobáčov přes Červenku a Nové Mlýny

Červenka  Nový Dvůr (farma manželů Osičko-

vých)   železniční přejezd na Královou  odbočka 
na Nové Mlýny  Chrám Přátelství  vyhlídka na 
Obelisk  Nové Zámky  Mladeč  Sobáčov (ob-
čerstvení)   Litovel                                Celkem: 23 km

neděle 14. 8. ve 14 hod.
Skrbeň – Horka 

Lhota nad Moravou  Hynkov  Skrbeň  Horka 
(Sluňákov)  Hynkov  Lhota n. M. (občerstvení) 
 Litovel                                                        Celkem: 29 km

úterý 16. 8. v 16 hod.
Lhota nad Moravou přes Dětřichov 

Červenka  Dětřichov  Pňovice  Střeň  Lho-
ta n. M. (občerstvení)  Litovel přes Šargoun

Celkem: 23 km
  

neděle 28. 8. ve 14 hod.
Štarnov

Lhota n. M.  Střeň  Štěpánov  Liboš  Mo-
ravská Huzová  Štarnov (možnost občerstvení 
– zmrzlina)  Benátky  Štěpánov  Střeň  
Litovel                                                               Celkem: 36 km

TIC Litovel

Výstava turistických známek v infocentru
V průběhu prázdnin se v Turistickém infor-
mačním centru v Litovli uskuteční výstava 
turistických známek. Kolekce pochází ze 
soukromé sbírky rodiny Hejnovy.
Turistické známky jsou oblíbeným suvený-
rem mnoha turistů. Jde o dřevěnou plaketu, 
na níž je vypálený symbol určitého místa 
či události. Většina známek má i specifické 
identifikační číslo, které představuje jed-
notlivá místa. Turistické známky označují 
historické památky, kulturně či geograficky 
významná místa a mnoho dalších objektů. 
Všechny známky však nejsou pouze číslova-
né, při příležitosti významných událostí či 
výročí jsou vydávány také výroční známky, 
které je možno zakoupit pouze do vyprodá-
ní zásob.
Na světě můžeme nalézt různé druhy turis- 
tických známek, například největší z nich 
byla zhotovena v České republice v roce 

2008 a vážila 40 kilo-
gramů.
T u r i s t i c k é 
známky mů-
žete zakoupit 
na 2080 pro-
dejních mís-
tech po celé 
České repub-
lice. Doposud 
bylo u nás vydáno 
2317 TZ, 1804 výročních TZ a 229 prémio-
vých TZ. V TIC Litovel můžete zakoupit pět 
druhů, z toho tři číslované a dvě výroční.
Výstava bude probíhat od 3. do 31. 8. ve vý-
stavních  prostorách TIC Litovel. Návštěv-
níci ji mohou navštívit v pravidelné oteví-
rací době TIC, tj. od pondělí do neděle mezi  
9. a 17. hodinou (o víkednu je polední pře-
stávka od 12 do 12.30 hod.).                                   TIC

O úspěšné reprezentaci našich borců na Spor-
tovních hrách seniorů Olomouckého kraje, 
kde jsme skončili na stříbrné příčce z 18 sou-
těžních pětičlenných družstev, a o exkurzi  
v labyrintu ZŠ Vítězná jsme již psali v minu-
lém čísle. V červnu se uskutečnil jen cyklo-
výlet  do Hynkova za účasti 12 seniorů a na 
začátku července jsme využili nabídky TIC  
k prohlídce tří chudobínských kostelů.
Aktivity o prázdninách jsme plně dali do 
péče Městského klubu a jeho akcí Litovel-
ského kulturního léta při hudebních pod-
večerech na dvorku nebo letního kina kine-
matografu bratří Čadíků, kteří na náměstí 

promítají filmové novinky roku 2015.
Abychom ale tělesně nezakrněli, dává-
me možnost účasti na cyklovýletech 17. 8.  
a 8. 9. s odjezdem vždy ve 14 hodin od Pen-
zionu u kostela, jejichž trasa bude oznámena 
na místě samém a kilometráž nepřekročí 25 
kilometrů, nebo na pěším výletě 20. 9., je-
hož podrobnosti ještě upřesníme na vývěsce  
a v hlášení městského rozhlasu. 
Zveme též k účasti na besedě se starostou 
města ve čtvrtek 15. 9. v 17 hodin v Malém 
sále Záložny, kde se jistě dočkáme kvalifi-
kovaných odpovědí k dotazům na situaci  
a problémy ve městě.                                    jh



Litovelské ulice

PAVLÍNKA
Název Pavlínka se řadí mezi pomístní názvy 
související s historií města. Skrývá se pod ním 
sv. Pavlína, před jejímž obrazem od litovelského 
malíře J. J. Rotha se v roce 1714 během morové 
epidemie v Litovli udál zázrak. V průběhu mše 
za nemocné byla spatřena slza u oka sv. Pavlíny. 
Doslova se uvádí, že obraz „plakal“ a že kapka 
byla podána nemocné, která se jako zázrakem 
uzdravila. Obraz byl tehdy umístěn v kapličce za 
mostem na Pavlínce. Bylo to místo pro ošetřo-
vání nemocných nacházející se již za městem, 
protože město bylo v době epidemie uzavřeno 
a mše se v kostele sloužit nesměly. Jelikož tento 
zázrak vyvolal pozdvižení a zájem mnoha lidí, 
kteří se zde srocovali, byl obraz na příkaz kon-
zistoře uschován do kostela sv. Marka. 
Na památku zázraku byla na místě postave-
na zděná kaplička a po jejím zchátrání sloup  
s obrazem sv. Pavlíny, který je na místě dodnes 
(obraz ale chybí). Také morový sloup na náměs-
tí Přemysla Otakara je zasvěcen sv. Pavlíně. 

Část města zvaná Pavlínka začíná za mostem 
přes hlavní tok řeky Moravy a stáčí se k hlavní 
silnici na Šternberk, do které ústí u mlýna zva-
ného v minulosti Pušmýl (Bushmühl). Název 
zahrnuje i odbočku směrem k tzv. Dolnímu 
lesu. Ještě v roce 1893 byla Pavlínka spojena  
s dnešní ulicí Kollárovou, která se jako samo-
statná vyčlenila v roce 1900. Název Pavlínka 
zůstal zachován dodnes, v období protektorátu 
byl volně přeložen do němčiny. 

Proměny názvu: Paulinestrasse, včetně dnešní 
ulice Kollárovy (1893)  Pavlínka v dnešním 
rozsahu (1900)  Bei der Pauline (1940 )  
Pavlínka (1945)

Ivana Kubíčková
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Poslední poutník / Gard Sveen
Zázračný úklid / Marie Kondo
Česko – otázky a odpovědi / Karel Foltin

Vážení čtenáři, v rámci aktuální výstavy na 
téma Káva hledáme fotografii (případně 
jiný materiál), na níž by byla zachycena pů-
vodní podoba dnes již zničené reklamy na 
kávu z firmy Stanislav Smékal. Nacházela 
se na štítu domu, který stojí po pravé straně 
silnice při příjezdu do Litovle od Olomou-
ce kousek před benzínovou čerpací stanicí 
– ulice Olomoucká, č. p. 973. Pomozte nám 
ji prosím najít a zachovat tuto vzpomínku. 
Předem velmi děkujeme za Vaši pomoc.

muzejníci

Pátrání Muzea Litovel po nástěnné reklamě na kávu

Pavlínka s kapličkou (nahoře) a dřívější podobou 
boží muky (dole)

Poslední poutník
Skvěle vystavěný detektivní 
příběh oceněný Skleněným 
klíčem – cenou za nejlepší 
skandinávský krimiromán 
2014.
Jak souvisí vražda bývalé-
ho odbojáře s kosterními 
pozůstatky z druhé světo-
vé války? Kdo byla Agnes 

Gernerová, krásná dívka, která přijela do 
Osla na podzim roku 1939? Ve svém domě 
v lepší osloské čtvrti je v létě 2003 brutálně 
zavražděn zestárlý podnikatel Carl Oscar 
Krogh, bývalý člen odboje. O několik týdnů 
dříve byly v lese na sever od města nalezeny 
lidské kosterní pozůstatky pocházející pa-
trně z druhé světové války. Osloská policie 
hledá mezi oběma případy souvislost.

Zázračný úklid
I uklízet se musí umět. 
Možná se do toho v let-
ních měsících pustíte. Vo-
dítkem může být Zázračný 
úklid. Poznejte originál-
ní umění, díky němuž se 
spolehlivě zbavíte nepo-
řádku a náležitě si uspořá-
dáte věci. Tato přesvědčivá 

knížka se právem stala ohromným bestsel-
lerem po celém světě. Proměňte svůj domov 
pomocí autorčiny inspirativní metody v tr-
vale uklizené prostředí. Klíčem je vypořádat 

se s domácností ve správném pořadí, pone-
chat si jen to, co opravdu milujete, a udělat 
vše rychle. 

Česko – otázky a odpovědi
Prázdninové dny s ne-
příznivým počasím mů-
žete využít různě. Skvě-
lou alternativou může 
být kniha zajímavostí  
o České republice. Láká 
vás ověřit si své znalos-
ti a zároveň získat nové 
informace z atraktivních 

oblastí českého prostředí? V knize najdete 
více než 2 000 otázek a odpovědí na růz-
ná témata týkající se naší země, které vám 
usnadní vytvořit příjemnou atmosféru při 
každé příležitosti.

A ještě upozornění
Půjčovní doba o prázdninách bude uprave-
na. Půjčovat budeme každé pondělí a čtvr-
tek v obou odděleních vždy od 9 do 12 ho-
din a odpoledne od 13 do 18 hodin. 
Od 1. do 29. srpna bude zcela uzavřeno od-
dělení pro děti (sanace omítek). Knihy půj-
čené v oddělení pro děti bude možné vracet 
v oddělení pro dospělé. Podrobnosti najdete 
na www.knih-litovel.cz a na plakátech na bu-
dově knihovny. Děkujeme za pochopení!

Hezkou dovolenou a příjemné prázdniny 
přeje kolektiv knihovny.

Mikroregion  Litovelsko připravuje vydání 
knížky o studánkách na Litovelsku. Ved-
le známých studánek, jako jsou Svaté vody 
Čerlinka, Cholina a Cakov, se v knížce obje-

ví i studánky Bezedná, Bílá, U Mísy, Kaděr-
ka, Nácinka, Pod Horou a mnoho dalších.    
Vážení čtenáři, znáte nějakou studánku,  
o které bychom měli vědět? A máte nějakou 
starou fotografii, kterou bychom mohli do 
knihy dát a tak studánku navždy zvěčnit? Za 
každou pomoc budeme vděčni. Knížka by 
měla vyjít počátkem roku 2017.
Obrátit se můžete na mikroregion@mestoli-
tovel.cz nebo tel. 585 153 124.        E. Vaňková

Vyjde knížka o studánkách na Litovelsku, přispějte informacemi a fotografiemi
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Na ochoz věže v Jevíčku vede 126 dře-
věných schodů, z nichž některé svou str-
mostí připomínají staré schody na hůru. 
Po cestě se prochází přímo pod zvony. 
Jsou čtyři a byly roku 1990 ulity v Brodku 
u Přerova. Hodiny jsou připevněny přímo 
na ochozu, takže se návštěvník musí 
zohnout, aby prošel pod táhly, jimiž jsou 
spojeny s hodinovým strojem ve věži.

Jeskyně Průchodnice nemá své jméno 
náhodou. Dvěma jeskynními tunely se 
dá skutečně projít, jedním z nich dokonce 
vede značka. Kromě pěti druhů netopýrů 
tu údajně bydlí i jezevec.

Na nádraží přibíhám bosky. 
Prstové boty, které jsem si den 
předtím koupila, abych v nich 
v rámci experimentu zkusila 
ujít stokilometrovou trasu, si 
nedokážu obout rychleji než za 
čtvrt hodiny. Ve vlaku už čeká 
můj společník. Má nově vypěs-
tovaný knír, kostkovanou čepi-
ci a vypadá jako postava z roku 
1912. Je jasné, že naší cestě ne-
bude chybět poezie.

sobota 2. cervence
Teprve při psaní červnového 
článku o turistickém značení jsem 
zjistila, že červená značka, která 
prochází Litovlí, končí až po 88,5 
km na rozhledně Horní les v okre-
se Žďár nad Sázavou. Prázdniny  
a výzva přede mnou. 
Že záměrem této cesty není po-
dat sportovní výkon, ale co nej-
víc toho poznat a zkusit, pocho-
pil i krokoměr mého společníka 
a rozbil se hned v Mladči. Jelikož 
jsme až tam dojeli lokálkou, kte-
rážto kratochvíle se dá užít jen  
o prázdninách, rozbil se de facto 
symbolicky při prvním kroku.
K Mladečským jeskyním jsme 
přišli půl hodiny před prohlíd-
kou, a tak jsem se konečně stihla 
obout. Podezírám mnohé z na-
šich čtenářů, že tady stejně jako 
my byli naposledy se školním 
výletem, takže neviděli nové zá-
zemí zrekonstruované před pěti 
lety. Ve většině jeskyní je pří-
jemných 9 °C, což, jak jsem ne-
plánovaně zjistila, se dá vydržet  
i v tričku.

Lesní cesta za Mladčí je obsypa-
ná malinami a svádí nás sejít na 
původní, dnes už zrušený úsek 
červené, z nějž se dá podle ze-
lené šipky na stromě odbočit na 
vrchol Třesína. Kdo ale zatou-
ží vydat se sem kvůli výhledu, 
může ušetřit kroky.
Procházíme Měníkem pod sta-
rou císařskou silnicí a přichá-
zíme do Bílé Lhoty. Bílá koza 
právě přes plot ožírá strom  
v arboretu. Uvnitř je ale všech-
no na svém místě. Žluté lekní-
ny na jezírku, holubi a hrdličky  
v holubníku, jména význam-
ných přírodovědců vytesaná do 
opěradel laviček. Klid. Jednou 
sem přijdu strávit celý den.
Z kopce nad Pateřínem je daleký 
výhled. „Tudy kdysi mohla vést 
železnice na Jevíčko,“ ukazuje 
mi můj společník. Jenže podle 
všeho bude zastávka v Mladči už 
navždy konečnou.
V Kovářově odmítáme pokračo-
vat po nově vyznačené červené, 
která vede až do Javoříčka po sil-
nici, a pouštíme se starým smě-
rem. Díky tomu si prohlédneme 
polozbořenou vápencovou pec  
u Hvozdečka, k níž ze silnice 
ukazuje šipka. Díky tomu se 
taky setkáváme se smrtkou. Sto-
jí u lesa před hvozdečským lo-
mem, za jehož neotevření se už 
léta podepisují petice. Když pak 
potkáváme ještě indiány, králov-
nu se Sněhurkou a bandu lou-
pežníků, pochopíme, že tento les 
je pohádkový. Nepřekvapí nás 
proto, že se v jeho hloubi čepuje 
pivo. Ovšem tím, že nás oba po-
čůrá roztomilý psík mývalovitý, 
kterého nám dá pochovat zvíře-
cí záchranář Ondřej Csik, který 
zde dětem pro radost předvádí 
zvířata, jsme přece jen zaskoče-
ni. (Na rozhovor o novinkách ze 
záchranné stanice v Pateříně se 
můžete těšit v příštím čísle LN.)
Přes Střemeníčko přicházíme 
do Javoříčka. Už po několikáté 
se mi nedaří natrefit na otevře-
nou expozici, která byla loni za-
hájena při výročí vypálení obce  
v zrekonstruované škole. Stáváme 
se tedy hosty kiosku, který od le-
toška provozuje čím dál slavnější 
minipivovar Kosíř. Právě když se 
chystáme k odchodu, přižene se 
bouřka, a tak naše cesta toho dne 
končí v chatě Jeskyňka. Dřevěná, 
jednoduše zařízená budova se 
společnými koupelnami, stejná 
jako před desítkami let. Navíc 
živly opakovaně přerušují do-
dávku elektřiny, a tak si s ostatní-
mi hosty povídáme při svíčkách.

nedele 3. cervence
Prší celou noc, ale když 
kolem deváté vyrážíme ke 
Zkamenělému zámku, je 
po dešti. Oblíbený skalní 
útvar je stále místem klidu 
a tišivého pohledu do ne-
konečných lesních svahů. 
Po strmých cestičkách ob-
cházíme rekreační areál  
a spolu se sluncem přichá-
zíme do hezky opraveného 
Vojtěchova. Zdejší indián-
ská hospoda U Posledního 
mohykána prý stojí za ná-
vštěvu, ale v neděli dopole-
dne je bohužel zavřená.
Svou náruč nám zato ote-
vře magická jeskyně Průchod-
nice nad Ludmírovem. Ohniště 
sálá teplým popelem, jako by 
odsud pravěcí lidé odešli před 
chvílí, ačkoli archeologové jejich 
pobyt situovali už do mladé-
ho paleolitu. Hlavní jeskyně je 
poměrně mělká, brzy se zužuje 
do neprůchodnosti, ale chodby 
skrze skálu dělají z Průchodnice 
jedinečné místo.
Kolem hrachového a chrpového 
pole přicházíme po poledni do 
Konice. Městem byla prohláše-
na už 30. 6. 1970, ale sama se 
jím zjevně být ještě úplně ne-
cítí. V neděli je zavřená většina 
restaurací, dokonce i cukrárna. 
Naše hladové hledání naštěs-
tí vyváží návštěva zámku. Ač 
jsme neměli příležitost setkat se  
s jeho správcem, všude narážíme 
na jeho tvůrčí stopy. Za jeden  
a půl roku se mu podařilo se-
stavit největší sbírku seker v ČR 
(dnes je jich kolem 640), která 
je zapsána v knize rekordů. Aby 
na ni přilákal návštěvníky, vy-
robil roku 2015 sekeru vysokou 
2015 mm a dlouhou 6060 mm, 
která stojí před zámkem. Po se-
kerách přišla na řadu kyvadla.  
K Foucaultovu kyvadlu, které visí 
kolem schodiště až do přízemí  
a kresbou v písku dokazuje, že se 
Země otáčí, mají letos přibýt tři 
další typy kyvadel. Na trávníku 
před zámkem, ve kterém správ-
ce zrovna vysekal vzor z kruhů 
a čtverců, má vziknout parčík. 
První strom sem nedávno přijel 
zasadit ministr zemědělství.
Zámek nám kromě milé prů-
vodkyně nabídl ještě expozici 
gramofonů a rádií, starých ře-
mesel nebo prohlídku dekora-
tivní obřadní síně. 
A pak – léto budiž pochváleno! 
Lesy za Konicí jsou plné borů-
vek a louka u Šubířova, na které 
stavíme stan, porostlá jahodami.

pondelí 4. cervence
Máloco mě přiměje vstávat už  
v půl páté, ale díky velikému ne-
pohodlí, které mi zajistilo spaní 
ve stanu (stárnu?), můžu už po 
páté hodině sbírat luční jahody 
umyté rosou a pozorovat páru 
stoupající za prvních slunečních 
paprsků z rybníka Slámova lou-
že. Šubířov spí, jen na jedné za-
hrádce trhá paní květiny.
Prvním prubířským kamenem 
tohoto dne je rozcestník Pod 
Proklestem. Několik lesních 
cest, ale značka žádná. Málo-
koho by napadlo, že se musí od 
rozcestníku pustit přímo dolů, 
téměž neviditelnou cestičkou.
Když trasu konečně najdeme, 
vyvede nás z lesa k nově vybu-
dovaným rybníčkům pro žáby 

ˇ

Ve 30. letech 20. století vzniklo na Litovelsku na 
české podmínky nezvykle velké množství pravo-
slavných chrámů. Jeden z nich stojí i ve Střemeníč-
ku a je zasvěcen sv. Václavovi. V letech 1936–39 
jej vystavěl Vsevolod Kolomackij, který je také au-
torem chrámů v Řimicích, Chudobíně či Olomouci.

ˇ ˇ

ˇ ˇ
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V zámku Letovice je několik 
sálů zcela zaplněných 2 222 
obrazy Tomáše Vavříčka, syna 
majitele. Jako největší výstava 
obrazů jednoho autora na jed-
nom místě je toto dílo zapsáno 
v české knize rekordů.

a obojživelníky. O kousek dál, 
na kopečku vedle památníku, 
vystavíme vlhkou stanovou 
plachtu a mé promokavé boty 
dopolednímu slunci. Zatímco 
schnou, prohlížím si fotky vo-
jenských letců, kteří zde zemřeli 
v květnu 1949 po srážce s jiným 
vojenským letadlem. Kolem 
druhého památníku, který byl 
vztyčen za Jevíčkem na místě 
dopadu druhého stroje, půjde-
me odpoledne.
Do Jaroměřic přicházíme ko-
lem jedenácté. K největší místní 
pamětihodnosti, jíž je poutní 
místo Kalvárie, vede od kostela 
na návsi čtrnáct zastavení křížo-
vé cesty. Stoupám do prudkého 
hlinitého svahu bosa a s těžkým 
batohem na zádech a myslím na 
Kristův výstup na Golgotu. Mé 
břímě není zdaleka tak těžké. 
Poutní kostel musíme trochu 
hledat, skrývá se až za barokní 
farou. Má připomínat chrám 
Božího hrobu v Jeruzalémě a za 
hlavním oltářem se údajně na-
chází kaple v podobě krápníko-
vé jeskyně. Kdyby nebyla brána 
zamčená (aha, je pondělí!), jistě 
bych o tom podala přímé svě-
dectví.
Je horko. Pereme si trička v po-
toku na návsi, dáváme si je na 
hlavu a vyrážíme do Jevíčka. Ko-
lem zrušeného nádraží dojdeme 
až na prostorné náměstí plné 
života. Až v infocentru zjišťuje-
me, jak nadcházející svátky ve 
skutečnosti chod ani ne třítisí-
cového městečka narušují. Paní, 
která je zde pouze na záskok za 
dovolenou, mě vybaví spous-
tou papírů a informací, že dnes 
tady vlastně není kam jít. Přesto 
nám pak zařídí speciální pro-
hlídku věže. Také náš průvodce 
je záskok a vzhledem k tomu, 
jaká je jeho skutečná fuknce, má  
z toho, že provází dva turisty po 
věži, docela legraci. O historii 
nám neřekne nic, zato se dozvím 
třeba to, že v Jevíčku fungují to-
várny na žiletky a padáky. Neza-
městnanost je ale prý velká.

V průběhu odpoledne se ukáže, 
že Jevíčko naštěstí má čím zau-
jmout. Kromě knihy hostů na 
veřejných záchodech je to Kr-
chomilčin okruh po místních za-
jímavostech, díky kterému jsem 
si tohle městečko zamilovala. To 
ostatně i Jára Cimrman, který 
kdysi opravil hodinový stroj na 
věži, aby pracovníci nechodi-
li pozdě do pivovaru. Kdeže je 
mu konec. Torzo zbylo i z vel-
kolepého plánu Velkoněmecké 
říše vybudovat dálnici z Vídně 
do Vratislavi. Na zamýšleném 
dálničním mostě za Jevíčkem 
rostou stromy, takže klid na blíz-
kém židovském hřbitově, který 
už připomíná jen pár náhrobků 
v rohu parku, zůstává nedotčen. 
Krchomilka mě zavedla i k pra-
starému hřbitovnímu kostelíč-
ku nad městem a Napoleonovu 
památníku. Vztyčili ho tady na 
začátku 20. století na památku 
Bitvy národů. Na následky vá-
lečných zranění zemřelo tehdy  
v jevíčském špitálu 376 vojáků.
Kolem druhého pomníku let-
ců scházím k přehradě Smolná. 
Původně jsme se zde chtěli vy-
koupat a postavit stan, ale břehy 
jsou lemované rybáři a místo 
jeví se pro naše účely nevhod-
ným. Nakonec dorazíme do dva 
kilometry vzdálených Velkých 
Opatovic, kde nás čeká mnohem 
příjemnější bydlení v bývalém 
internátu zrušené střední školy 
uměleckých řemesel, proměně-
ném v ubytovnu.

úterý 5. cervence
Vietnamské obchody s potravi-
nami naštěstí zatím státní svát-
ky moc nedrží, takže si ráno 
bez potíží opatřujeme snídani  
a vyrážíme do zámeckého parku. 
Unikátní sedmikmenná borovi-
ce černá, nejstarší v naší zemi, se 
před dvěma lety stala stromem 
roku ČR. Žádné tituly mi ale ne-
zabrání, abych na ni nevylezla, 
tak jako chlapeček před chvílí. 
Jeho ovšem vysadil tatínek, já se 
sem škrábu sama. Proto on urči-

tě neměl tričko od smůly. 
Na druhé straně zámku najde-
me vstup do Moravského kar-
tografického centra. Moderním 
prostorám dominuje obrovská 
plastická mapa Moravy a české 
části Slezska, vytvářená pro vo-
jenské účely od konce 19. století 
do 30. let 20. století. Pořádně by 
si ji ovšem užil jen ten, kdo by se 
nad ní dokázal vznášet. Po stě-
nách je rozvěšeno množství sta-
rých map, pro milovníky plánů 
skutečná lahůdka.
Kromě kartografické expozice se 
s průvodkyní vydáme i do histo-
rické části muzea. Dozvídáme 
se zajímavosti ze života šlechtic-
kých majitelů, prohlížíme si vý-
robky místní šamotky i díla vý-
tvarníka Karla Otáhala. Kousek 
za Opatovicemi míjíme v lese 
dva reliéfy ve skále – podobizny 
J. B. Foerstera a P. Bezruče, které 
sem v polovině 20. století vytesal 
právě K. Otáhal.
Opatovické hradisko, k němuž 
vede krátká odbočka, nám na-
bídne jen zarostlý kopec, jak už 
to většinou hradiska dělají. Víc 
jsem čekala i od zruinovaných 
lázní ve Velké Roudce. Kromě 
pramene František, téměř roz-
padlé budovy s utrženou cedulí 
Rekreační středisko a opuštěné-
ho domu o kousek dál ale nevi-
díme nic. Kdysi slavné rekreační 
místo asi čeká definitivní zánik.
To, že jsem se v Kochově roz-
plácla na trávník vedle autobu-
sové zastávky a odmítla jít dál, 
se dá vysvětlit horkem a únavou  
z cesty. To, že v téhle vesničce 
ve státní svátek o čtvrt hodiny 
později zastavil autobus a odvezl 
nás do Letovic, se dá vysvětlit je-
dině zázrakem. Město samo nás 
však vystavilo náročné zkoušce. 
Všechna ubytovací zařízení byla 
plná. Když už jsme se chystali 
přemluvit ředitele jakéhosi tur-
naje, ať nás nechá aspoň postavit 

stan vedle sportovní haly, smilo-
val se nad námi duch této cesty  
a zavedl nás do bývalého obývá-
ku zesnulé devadesátileté tetičky, 
kde na nás vedle stěny plné por-
celánu čekaly skutečné postele.

streda 6. cervence
Kdo už je nasycen běžných zám-
ků, měl by se vydat do Letovic. 
V roce 2004 ho téměř jako ruinu 
koupil soukromý majitel, který 
ho od té doby postupně spravu-
je. Chodí se tady bez průvodce, 
jen šipky naznačují směr a nápis 
křídou na čele postele hlásá, že 
v 18 hodin se zavírá. Po zámku 
je umístěna spousta starých kla-
vírů, na které se dá hrát. Škoda, 
že to neumím, mohla bych vám 
říct, zda jsou rozladěné. Ná-
vštěvník brzy ztratí ostych na 
něco sahat. Exponáty v nahrubo 
omítnutých místnostech v pří-
zemí jsou rezavé vany, otlučené 
židle nebo nástěnné obrazy zví-
řat z kabinetu přírodopisu staré 
desítky let. Čím výš však stoupá, 
tím opravenější zámek je. Přes 
výstavy fotografií a obrazů dojde 
kolem kabinetu, v němž byl ve 
14. století přeložen Milion Mar-
ka Pola, až do krásně zařízených 
komnat. Když jsem po necelých 
dvou hodinách sestoupila po 
posledním schodišti, ocitla jsem 
se přímo uprostřed zámecké re-
staurace. 
Odpoledne můj společník musí 
odjet. Doprovázím ho na nádra-
ží a sama se vydávám na LetFest, 
multižánrový americko-český 
festival pořádaný místní Círk-
ví bratrskou. A ačkoli nezvána, 
jsem zde vítána a zažiju pár pří-
jemných hodin na besedě i v im-
provizovaném kinosále.            hk

Reportáž příliš dlouhá na to, aby se 
vešla na dvě stránky, mě nutí napí-
nat vás až do příštího čísla. Končí 
tahle cesta opravdu na rozhledně?

2. ledna 1973 vyhořela vinou trámu zazděného v komíně střední část zámku ve Velkých 
Opatovicích, v níž byla umístěna škola. Po mnoha letech, kdy nebyly peníze na opravu, 
byla v r. 2007 dokončena nová stavba podle návrhu architekta Zdeňka Fránka, ve které  
bylo vybudováno Moravské kartografické centrum.

ˇ

ˇˇ
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Městský klub připravuje

 Předprodej:
Turistické informační centrum při MK, náměstí Přemysla Otakara 762, Litovel
tel.: 585 150 499  nebo 775 339 098, e-mail: nepustilova@mklitovel.cz

září
TANEČNÍ KURZY  taneční kurzy pro mládež i dospělé, kurz salsy pro ženy

úterý 13. 9.
IVAN ŽENATÝ A SANDRA SHAPIRO  koncert v rámci KPH, housle + kla-
vír, na tomto koncertu můžete zakoupit abonentky na celou sezónu KPH

pondělí 19. 9.
TEORIE TYGRA  kino – promítání české komedie

úterý 20. 9.
KLÍČ  koncert renesančně folkové skupiny Klíč v kostele Husův sbor

čtvrtek 22. 9.
PŘÊNDITE SI SPLKNÓT  zábavný pořad pro přátele hanáckého nářečí, 
pořadatel: Hanácká ambasáda

neděle 25. 9.
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ  kino – promítání pro celou rodinu

pondělí 3. 10.
KONCERT V MLADEČSKÝCH JESKYNÍCH  Jiří Erlebach – ďábelský hous-
lista

úterý 11. 10.
ZAČÍNÁME KONČIT  velmi populární komedie, v hlavních rolích s Bárou 
Hrzánovou a Radkem Holubem

čtvrtek 13. 10.
POETIČTÍ STRÉCI Z HANÉ S ALFRÉDEM STREJČKEM  autorské hudebně 
poetické setkání básníků a muzikantů se známým hercem a recitátorem

čtvrtek 20. 10.
MINIPÁRTY  nová a zábavná talkshow baviče, moderátora a textaře Karla 
Šípa na motivy televizního pořadu Všechnopárty, host: J. A. Náhlovský

sobota 22. 10.
VLČNOVJANKA  taneční večer

úterý 25. 10.
MOTANI – BRAZÍLIE  diashow a beseda manželů Motani

úterý 1. 11.
LACO DÉCZI  jazzový koncert

neděle 6. 11.
KRYSÁCI  velká nedělní pohádka pro celou rodinu

úterý 8. 11.
CYRANO  muzikál Ondřeje Brzobohatého a Lubomíra Feldeka

úterý 22. 11.
VÁCLAV ARNOŠ  beseda o Nepálu

čtvrtek 24. 11.
VĚRA ŠPINAROVÁ  koncert Věry Špinarové s kapelou Adama Pavlíka

sobota 26. 11.
ADVENTNÍ TVOŘENÍ  tvoření vánočních dekorací

úterý 13. 12.
VÁCLAV NECKÁŘ  vánoční koncert Václava Neckáře

 
Změna programu vyhrazena. Aktuality najdete na na www.mklitovel.cz.

Divadelní sezóna 2016/2017:
říjen 2016 
Začínáme končit
 

Velmi populární hra nabízí 
unikátní hereckou příležitost 
pro Barboru Hrzánovou, která 
ztvární jednu ženskou hrdin-
ku, a přesto se jedná o dvojroli: 
hraje totiž nejen atraktivní ženu 
svého věku, ale také stejnou ženu 
tak, jak ji vidí její manžel, který 
je přesvědčený, že jeho manželka  
v poslední době příliš rychle stár-
ne. Ale možná je za jejich man-
želským odcizením něco docela 
jiného…  Francouzská komedie 
výstižně vypráví o vztazích mezi 
muži a ženami, o plynutí času, 
strachu ze stárnutí a ošklivosti,  
o (ne)schopnosti být spolu. 
 
Hrají: Barbora Hrzánová, Ra-
dek Holub, Radek Zima, Jana 
Jiskrová/Miluše Hradská/Johana 
Tesařová

listopad 2016
Muzikál Cyrano
 
 

Autorský muzikál Ondřeje Br-
zobohatého a Ľubomíra Felde-
ka. Nádherný historický příběh 
plný hrdosti a lásky, který nikdy 
nezestárne! Cyrano – muž bez 
bázně a hany je legendární po-
stavou, symbolem cti, odvahy  
 a mužnosti, Gaskoněc s proslu-
le dlouhým nosem, který se na 
smrt zamiluje do své sestřenice 
Roxany. Své city se jí ale neo-
považuje přiznat, a tak smutně 
přihlíží, jak se Roxana zhlédne 
v krásném, ale hloupém Kristi-
ánovi... Touha a nenaplněná lás-
ka na pozadí válečných bojů... 
Silný příběh umocněný roman-
tickými písněmi a famózní hud-
bou Ondřeje Brzobohatého. 

Hrají: Ernesto Čekan, David 
Gránský/Přemysl Pálek, Eva Bu-
rešová/Kateřina Velebová, Petr 
Vágner, Martin Sochor a další 

KURZY MĚSTSKÉHO KLUBU 2016/2017
ROZTLESKÁVAČKY – GOLDEN BEES 

Zahájení kurzu v úterý 6. 9. 
Každé úterý v 16.30–17.30 hod., Koncertní sál MK Litovel

vedoucí: Miroslava Tchírová, Lenka Bohuslavová

CARAMBA – latinskoamerické tance pro zájemce od 13 let  
Zahájení kurzu v pátek 2. 9. 

Každý pátek v 16.00–18.00 hod., Koncertní sál MK Litovel 
vedoucí: Pavla Vydrželová

TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ – kurz pro začátečníky
Zahájení kurzu v pátek 2. 9. 

Každý pátek v 17.30–20.00 hod., Velký sál Záložny v Litovli
pod vedením manželů Coufalových TS Olomouc

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ – kurz pro začátečníky
Zahájení kurzu v pátek 2. 9. 

Každý pátek ve 20.15–21.50 hod., Velký sál Záložny v Litovli
pod vedením manželů Coufalových TS Olomouc

SOLO SALSA PRO ŽENY
Pro všechny ženy bez rozdílu věku. Společenskou obuv i oděv nechte 
doma, přijďte v tom, v čem se cítíte dobře. Kurzovné: 720 Kč (8 lekcí).

Zahájení kurzu ve čtvrtek 15. 9. 2016
Každý čtvrtek 17.30–18.30 hod., Koncertní sál MK v Litovli

instruktor: Pavel John

Přihlášky podávejte nejpozději do 12. 9.



leden / únor 2017
Každý rok ve stejnou dobu

Osudové setkání dvou lidí (on 
ženatý, ona vdaná) přeroste  
v celoživotní lásku a každoroční 
několikadenní nevěru. Rozpětí 
pětadvaceti let, v němž se mění 
chování, oblečení i názory obou 
protagonistů, tvoří kalendář 
událostí a nálad, které zmítaly 
v rozmezí let 1951 až 1975 ame-
rickou společností.
Brilantní komedie, která oslovi-
la diváky na celém světě

Hrají: Veronika Freimanová, 
Zdeněk Žák

 březen 2017
Růže pro Algernon

Tragikomický příběh dementní-
ho muže, který chce být chytrý. 
Nejúspěšnější inscenace spolku 
Kašpar.
Charlie Gordon je mladík s IQ 
68. Než se podrobí experimen-
tální operaci mozku. Před zá-
krokem se ani nevyrovná opero-
vané laboratorní myši Algernon, 
vykazující nadprůměrnou in-
teligenci, ale po operaci začne 
jevit rychlý nárůst duševních 
schopností, rychle se učí, dělá 
vědeckou kariéru. Stejným tem-
pem se ale nerozvíjí jeho emo-
cionální schopnosti. A navíc 
experiment nemá věčné trvání.

Hrají: Jan Potměšil, Barbara Lu-
kešová/Eva Elsnerová/Markéta 
Coufalová, Petr Lněnička/Jakub 
Špalek/Tomáš Stolařík, Lukáš 
Jůza/Míla Tichý 

duben/květen 2017
Žena za pultem

Je volební víkend. Jiřina, proda-
vačka v malém koloniálu, věří, 
že to konečně dopadne a ko-
munisté vyhrají. Již dlouho se 
učí, jak se řeknou čínsky rohlí-
ky a vlašák, protože chce stačit 
čínským obchodníkům, kteří 
přijdou, až se rozjede obchod  
s východem. Číňané nezklamou, 
ti nejsou jako Rusové. Tentokrát 
to všechno vyjde a její syn Kája 
udělá hereckou kariéru, bude 
novým Vladimírem Brabcem. 
Hanka, která nakupuje u Jiři-
ny makrobiotickou stravu, se jí 
vysmívá. Komunisti nikdy ne-
vyhrají a Jiřina je bláhová. Ale 
není náhodou naivní spíš Han-
ka, když věří, že s ní její stokilo-
vý muž Pepa drží dietu…?
Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve 
čtyřech rolích v režii Davida 
Drábka v komedii Petra Koleč-
ka, která je tak šílená, že to mož-
ná jednou může být pravda!

Pozvánky
k Modré kočce
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muzika, láska, vědecký experiment, převleky i svérázný humor

Litovelsko – region lemovaný 
chráněnou krajinnou oblastí, 
Bouzovskou vrchovinou a rovi-
natou Hanou. Stačí vejít do ote-
vřené krajiny a dívat se kolem 
sebe. Některými stezkami pro-
cházely už celé generace před 
námi, jiné jsou nové, skoro ne-
známé. Tyhle řádky jsou vlastně 
dveřmi otevřenými dokořán.  
Sledujte popis stezek, a pak jděte 
a objevujte. O devíti naučných 
stezkách, na kterých jsou umís-
těny tabule s informacemi, vydal 
Mikroregion Litovelsko papíro-
vé skládačky s mapami.

Naučná stezka Romantický areál 
Nové Zámky
Naučná stezka v okolí zámku 
Nové Zámky je skutečně velmi 
romantická, přesně jak napoví-
dá její název. Začátek je u vla-
kového a autobusového nádra-
ží, kousek se jde mezi domky 
a zahrádkami a pak už podél 
řeky Moravy. Pokud se zastaví-
te v lese a budete tiše pozorovat 
řeku, možná spatříte modrý 

drahokam – vzácného ledňáčka. 
Tento ptáček se v těchto místech 
skutečně vyskytuje. Trasu po-
tom přetne silnice, kde je mož-
nost volby. Donedávna tahle na-
učná stezka vedla po turistické 
trase pod zámkem. Nově stačí 
přejít most a pokračovat po dru-
hém břehu Moravy. Nabízí se 
zde další informační tabule a víc 
lužní přírody. 
K vyhlídce na Obelisk, zvaný 
také Komín, prostě sloupu, kte-
rý je postaven na druhém břehu 
řeky, je nutné malinko uhnout  
z trasy, směrovka ukazuje kde. Je 
to jen pár metrů a výhled stojí 
za to. 
V poslední třetině cesty se na 
skále nad řekou vypíná Chrám 
přátelství, Templ. Letohrádek, 
směrem do lesa otevřený, k řece 
nabízející výhled z oken, cha-
rakterizuje celou naučnou trasu. 
Tohle místo okouzluje všech-
ny návštěvníky už po několik 
generací. Templ si stále zacho-
vává svou krásu, s láskou o něj  
i o skálu pod ním pečují Lesy 

ČR. Zbývající část trasy vede  
k bývalé Rybářské hospodě, 
která je už dlouho zavřená, ale 
nic se neděje, hospůdka naproti 
také nabízí posezení.
Sice by bylo možné vrátit se do 
Litovle jinou trasou. Ale proč? 
Naučná stezka Romantický are-
ál Nové Zámky je tak krásná, že 
nejlepší je prohlédnout si ji ještě 
jednou při cestě zpět. A třeba to 
tentokrát vzít po staru, kolem 
rybníka a pod zámkem.               
Naučná stezka měří asi 8 km. 
Tam a zpátky 16 km. A kdyby to 
ještě bylo málo, stačí vrátit se na 

most a po druhém břehu řeky se 
vydat k Obelisku. I o ten se sta-
rají Lesy ČR. A také o novodobý 
dřevěný altánek, který zde zve  
k posezení.   

Postupně jsme společně prošli  
9 naučných stezek. Všechny se 
nachází na katastru 22 obcí, kte-
ré tvoří svazek obcí Mikroregion 
Litovelsko. Určitě jsou však další 
místa, která nabízí něco krásné-
ho k vidění a zaslouží si přivést  
k nim turisty. Kam nás asi zave-
de další naučná stezka, desátá?

Eva Vaňková

Naučné stezky na Litovelsku (9) NS Romantický areál Nové Zámky

KDY, KDE, ZA KOLIK

Všechna představení budou 
odehrána ve Velkém sále Záložny 

v Litovli od 19 hodin. 

Vstupné je 350/300/280/250 Kč. 

Cena divadelního předplatného 
činí 1 000–1 400 Kč.

Abonentky zakoupíte v infocentru 
při MK Litovel (budova Záložny) 

u paní Nepustilové.
e-mail: nepustilova@mklitovel.cz 

tel.: 585 150 499, 775 339 098

I v srpnu budou v kavárně Modrá kočka 
probíhat každé úterý v 18 hodin žen-
ské kruhy, někdy tematicky zaměřené 
(př. 2. 8. o cestě do Compostely, 16. 8. 
o hvězdách s Pavlínou Holancovou).  
O víkendu 20.–21. 8. bude opět beseda 
s Blankou Čejkovou o kvantovém léčení 
a transformaci, s možností konzultace. 
Po celý srpen bude v kavárně výstava 
obrazů žáků Jany Látalové, která vede 
v olomoucké Šantovce a ateliéru Hroch 
kurzy léčivého malování.
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Kroužky DDM Litovel
HUDEBNÍ VÝCHOVA
Kytara pro začátečníky (táborákové hraní) – pro děti
Kytara pro pokročilé (táborákové hraní) – pro děti
Příprava na klavír – pro děti i dospělé – nově 
Drumbeny – pro děti i dospělé – nově 
 
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Angličtina pro předškoláky a malé školáky 
Angličtina pro školáky  
Angličtina pro dospělé začátečníky
Angličtina pro mírně pokročilé – dospělí (úroveň A2 - B1)  
Angličtina – individuální – děti (talentovaní) 

KLUBY
Klub mladých – klubové a herní činnosti, deskové hry pro děti a mládež od 6 let
Klub Raníček – pro malé děti od 2,5 let
Klub Zdravý pohyb maminek, zabavení dětiček – pro maminky na MD
Logopedické chvilky – pro děti s problémy s výslovností nebo komunikací

PŘÍRODNÍ VĚDY
Chovatelé – teraristika pro děti od 2. třídy ZŠ   
Chovatelé – o zvířátkách, která se dají chovat doma – pro děti od 2. třídy ZŠ
Koumáci – tajemství vědy, techniky, kuchyně i dílny – pro děti od 2. třídy ZŠ
Přírodověda, Nasobůrky
Matematika – individuální (doučování)
Astronomie – o planetách a hvězdách – pro děti od 5. třídy i dospělé – nově
 
TANEC
BABY TRIPS Senice na Hané – pro malé děti
TK Těšetice – pro děti od 6 do 11 let
SHOW DANCE TRIPS – pro děti od 7 do 12 let
MINI KASTER – pro děti od 4 do 7 let
TS KASTER – pro děti od 8 do 11 let
TS Kaster Junior – pro děti od 12 do 15 let
Tančíme, abychom žili – taneční odreagování pro dospělé
Country tance – pro děti od 6 let

DRAMATICKÁ VÝCHOVA
Divadélko Rolnička pro děti

TECHNIKA
Radioelektrotechnika pro radioamatéry a elektrotechniky – pro děti od 8 let
Počítače pro školní družiny – pro děti od 6 let

TĚLOVÝCHOVA
Cipísek pro předškoláky
Aerobik Haňovice, Červenka – pro děti od 7 let
Cvičení pro ženy 
Skateboarding – pro děti od 7 let
Cvičení pro zdraví a pohodu pro děti i dospělé
Pohybové hry – Haňovice, Červenka
Cvičíme s Evou, Nasobůrky – nově 
Hejbeme se s Evou, Litovel – pro děti od 6 let – nově

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Keramika pro děti
Keramika pro rodiče s dětmi
Keramika pro dospělé
Keramika Nasobůrky, Haňovice a Červenka – nově
Pastelka – pro děti od 3 let 
Výtvarka pokaždé jinak – pro děti

MUZEJNÍ PEDAGOGIKA
Badatelé v tajemném muzeu – pro děti – nověŘešení nesmrtelné partie ze strany 19: 1. Df6 + Jxf6, 2. Se7 mat        

Litovelský bylinkář
ČERNOHLÁVEK OBECNÝ

Na vlhkých místech na trávnících, 
například v litovelském parku před 
sokolovnou i na jiných místech,  
a v lužním lese začíná kvést černo-
hlávek obecný (Prunella vulgaris). Je 
to vytrvalá bylina z čeledi hluchav-
kovitých (Laminaceae). 
V naší přírodě roste hojně na lou-
kách, trávnících, pasekách a na 
šetrně sečených plochách kolem 
lidských sídel. Preferuje vlhčí půdu. 
Kvete od června do září.
Svými modrými až fialovými květy 
velmi dekorativně doplňuje na tráv-
nících bílé květy jetele plazivého, 
sedmikrásky a žluté květy štírovníku 
růžkatého.
Užívá se kvetoucí nať ve formě nále-
vu, odvaru, prášku a lihové tinktury. 
Doporučená doba sběru je kolem  
10. hodiny dopoledne. Léčivě pomá-
há při očních chorobách, jako je sl-
zení a řezání očí, které je způsobeno 
poruchou jater, dále snižuje vysoký 
krevní tlak, horečku, pomáhá léčit 
nemoci mízních uzlin, rakovinu 
štítné žlázy, bolesti žaludku, gastri-
tidu. Svými svíravými, antivirovými, 
protizánětlivými a hemostatickými 
účinky zvyšuje srážlivost krve a účin-
ně podporuje hojení ran. 
Černohlávek je vhodný do směsí. Při 
zastavování krvácení se kombinuje  
 s květem řebříčku a kokoškou pastu-
ší tobolkou, při žaludečních problé-
mech je dobrá kombinace s řepíkem 
lékařským, dobromyslí obecnou, 
yzopem lékařským a ožankou kala-
mandrou.
Při zevním použití ve formě prášku 
zastavuje řezná krvácení, ve formě 
odvaru pomáhá při koupelích, kde 

tlumí kloubní a svalové bolesti. Také 
se používá při zanícených heme-   
roidech v kombinaci s dubovou ků-
rou. Ve formě kloktadla v kombinaci 
se šalvějí lékařskou pomáhá při an-
gíně a bolestech v krku. Na hojení 
kožních ekzémů je vhodná kom-
binace s květem úročníku bolhoje  
a natí dvojzubce trojdílného. Ve for-
mě lihové tinktury jsou navýšeny 
jeho antivirové a antibiotické účinky.
Při léčení se dají použít i další druhy 
černohlávku rostoucí v naší přírodě  
.Je to černohlávek dřípený (Prunella 
lacinaiata) a jeho kříženci. 
Černohlávek velkokvětý se dá použít 
pouze z vlastního pěstování, v pří-
rodě je chráněný a nesmí se sbírat. 
Sazenice černohlávků pro domácí 
pěstování se dají zakoupit ve specia-
lizovaném zahradnictví v Markvarti-
cích u Sobotky nedaleko Jičína.

Vážení příznivci léčivých bylin, srdečně 
Vás všechny zvu na další víkendové 
poznávací  bylinkové kurzy. V srpnu 
do Popic u Znojma od 26. do 28. 8. 
Pořadatelkou je Ing. Jela Brychtová, 
telefon 723 926 331, e-mail alej.
alej@centrum.cz. V Popicích má po-
řadatelka největší bylinkovou zahradu 
čínských léčivek, které rostou v našem 
klimatu.
Další víkendový kurz bude v Těšíkově 
nad Šternberkem od 23. do 25. 9. 
Pořadatelkou je Ing. Jana Víťazková, 
telefon 732 349 939, e-mail slon1@
volny.cz. Součástí těchto bylinkových 
kurzů bude vzájemná výměnná burza 
sazenic a semen léčivek, které se běž-
ně nedají sehnat.

Vláďa Vytásek
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Kroužky zahajují činnost v týdnu od 12. září. Informativní schůzky budou probíhat od začátku září. Bližší informace o místě a termínu schůzek naleznete na našich 
webových stránkách v sekci kroužky v průběhu měsíce srpna.
O přijetí do kroužku se rozhoduje na základě přihlášky. Formulář přihlášky do našich kroužků a klubů pro děti i dospělé je k dispozici v sídle DDM Litovel na Komenské-
ho ulici č. 719/6 nebo si jej můžete stáhnout z našich webových stránek www.ddmlitovel.cz, kde najdete i telefonní kontakty. Těšíme se na Vás!

Mgr. Jana Chmelařová pochází z Chudobína. 
Po absolvování litovelského gymnázia vystudovala 
Zdravotně sociální fakultu Ostravské univerzity, obor 
sociální práce se zdravotnickým profilem. Na stejné 
univerzitě následně absolvovala doplňující pedago-
gické studium. 
Po škole pracovala dva roky v občanském sdružení 
Mens Sana, které poskytuje sociální služby duševně 
nemocným. Následující tři roky působila jako vedou-
cí ošetřovatelské a pečovatelské služby ve Valašském 
Meziříčí. Po návratu do rodiště přijala místo na od-
boru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého 
kraje, kde pracovala až do konce loňského roku.
Od ledna 2016 je třetí ředitelkou Domu dětí a mlá-
deže Litovel. Jejími předchůdci byli Jaroslav Krestýn 
(1979–1998) a Jana Čekelová (1998–2015).

Představujeme novou ředitelku DDM Litovel  Janu Chmelařovou
Po prázdninách loňského roku 
odešla do důchodu dlouholetá 
ředitelka Domu dětí a mládeže 
Litovel Mgr. Jana Čekelová. Po 
několikaměsíční přestávce, kdy 
DDM vedla její zástupkyně, na 
její místo nastoupila Mgr. Jana 
Chmelařová.

Co Vás motivovalo k tomu stát 
se ředitelkou DDM?
Jednak jsem matka dvou malých 
dětí, takže je mi tahle problema-
tika blízká, jednak nezastírám, 
že jsem hledala nějaké bližší 
pracovní uplatnění. Dojíždění 
mě stálo dvě hodiny denně a čas 
s dětmi se tak dost úžil.
Věděla jsem, že to bude náročné, 
protože je to pro mě trošku pole 
neorané, byť tady můžu využít i 
zkušenosti z předchozích zaměst-
nání. Být ředitelem malého zaří-
zení znamená určitý požadavek 
na všestrannost, protože je spous-
ta věcí, které musím řešit sama. 
Tím je to náročnější, na druhou 
stranu i zajímavější a obohacující.

Přišla jste navíc do DDM  
v době, kdy tady proběhlo víc 
personálních změn.
Bývalá paní ředitelka Čekelová 
je od srpna v důchodu, i když  
s námi nadále spolupracuje jako 
externista. S její zástupkyní Šár-
kou Grunovou jsem se pracovně 
ani nepotkala, protože odešla na 
mateřskou. Ještě před ní odešla 
na mateřskou i Michaela Šku-
lavíková, která zde pracovala.  
A hned po nástupu jsem se 
dozvěděla, že skončil i správce 
táborové základny v Cakově, 
kterou máme v pronájmu, takže 
jsem musela rychle řešit i tohle.
Loni na podzim byla přijata 
nová kolegyně Eva Mariánko-
vá, takže teď je tady včetně mě 
sedm pedagogů.

Vy děláte jen administrativní 
práci, nebo i vedete kroužky?
Podle legislativy musím mít 
přímou pedagogickou činnost 
nejméně dvě hodiny týdně. Na-
stoupila jsem v průběhu roku, 
takže jsem se snažila zastoupit 
tam, kde chyběli lidi – jsem den 
v Klubu mladých a vedu PC 
kroužek pro školní družiny.
Není to jen administrativní 
práce, ale i řídící, personální, 

částečně ekonomická. Byť tady 
máme šikovnou paní ekonom-
ku, za kterou jsem velmi vděčná.

Ten, kdo nastoupí do nějaké 
funkce, má obvykle snahu věci 
měnit a modernizovat. Co vy?
Ono se zároveň musí postupo-
vat pomalu, aby se nerozjelo víc, 
než se může zvládnout. 
Díky městu dojde o prázdni-
nách v budově na Komenského 
ulici k výměně oken, čímž ušet-
říme nezanedbatelné náklady na 
energie. Po výměně oken chce-
me vymalovat. Zároveň máme  
v plánu upravit prostor dvora 
tak, aby se dal využívat pro en-
vironmentální výchovu. Letos 
jsme získali 10 000 Kč od Olo-
mouckého kraje na vybudování 
zvýšeného záhonu a zakoupení 
tří nových terárií. Děti zde budou 
moci vypěstovat nějakou zeleni-
nu pro zvířátka, která tu máme,  
a také nějaké bylinky.

Bude se rozšiřovat i nabídka 
kroužků?
Nabídka je každý rok poměrně 
široká a nikdy se nepodaří napl-
nit úplně všechny kroužky. 
V příštím školním roce ale chce-
me posílit spolupráci se zdejším 
muzeem ve formě muzejní peda-
gogiky. Děti potřebují řešit záha-
dy, bádat, a tak pro ně připravuje-
me zcela nový kroužek Badatelé 
v tajemném muzeu, kde se dozví 
mnohé o historii svého města  
a regionu i o tom, jak se žilo dřív.

Kolik stojí průměrný kroužek 
pro dítě?
Pokud se v kroužku musí pořídit 
nějaký materiál, jako třeba hlína 
a glazury v keramice, a kroužek 
se koná každý týden, je výše 
úplaty 650 Kč za pololetí. Krou-
žek, u kterého nejsou náklady na 
materiál, se pohybuje kolem 300 
až 350 Kč za pololetí.

Jste sice dům dětí a mládeže, na-
bízíte ale i kroužky pro dospělé.
Pro dospělé máme kurz angličti-
ny, taneční kroužky, kroužek ke-
ramiky... Záleží ale na tom, jaký 
je zájem. Tyto kroužky se musí 
uživit samy, protože finance na 
mzdy pro vedoucí dostáváme  
z ministerstva jen na kroužky 
pro děti. Jestliže se tedy ozvou 

dva nebo tři zá-
jemci, nemůžeme 
ho otevřít.

Před lety se pod 
DDM v rámci 
prevence krimi-
nality rozjel Klub 
mladých, který se 
za dobu své exis-
tence už několi-
krát přestěhoval. 
Jak to s ním vypa-
dá teď?
Klub mladých je 
pro mě tvrdý oří-
šek. Byl vytvořen 
tak, aby dával pro-
stor spontánním 
aktivitám. Jenže 
pokud se tady se-
jdou děti od 1. do 
9. třídy a v ma-
lých prostorách na 
Městském klubu, 
kde teď Klub mla-
dých sídlí, je na ně 
jeden pracovník, je 
těžké to ukočírovat. 
Navíc za porušení 
pravidel je možné 
někoho na týden, 
dva vyloučit, ale je 
obtížné zajistit, aby 
nepřišel.
Proto od příští-
ho školního roku 
chceme Klub 
uchopit jinak. Jeho 
působnost zúžíme 
na tři dny v týdnu, 
dáme větší akcent 
na dodržování 
pravidel a náplň bude víc orga-
nizovaná, než byla dosud. Navíc 
rozdělíme čas pro mladší a starší. 
A budeme vyžadovat iniciativu  
i od dětí, protože ty většinou jen 
čekají, s čím přijdeme my.

Pojďme si na závěr shrnout, co 
všechno vlastně DDM dělá.
Pravidelné jsou zájmové krouž-
ky. Mezi nejoblíbenější patří 
taneční kroužky, které vedou 
Monika Pospíšilová a Mirosla-
va Grulichová, a přírodovědné 
kroužky Pavla Sovy, jako je cho-
vatelství, teraristika. 
V průběhu roku probíhají příle-
žitostné akce. Některé jsou pra-
videlné, jako např. soutěž Dívka 
roku, jejíž letošní vítězka se do-

stala až do finále.
Pak jsou to příměstské i poby-
tové tábory. Třeba Hedvika We-
berová realizuje každý rok tábor 
pro děti ze sociálně znevýhodně-
ného prostředí, na který přispívá 
stát i město, takže tady pro děti 
není finanční bariéra. Jana Če-
kelová ml. zas na Cakově pořádá 
tábor s integrací postižených.
Pro žáky 4. tříd provozujeme 
výuku dopravní výchovy. Za 
teplého počasí je praktická část 
na dopravním hřišti, přes zimu 
výuka v jednotlivých školách.
Akce bývají vyvěšeny na našem 
webu, v LN, v Kalendáři akcí info-
centra, hlášeny rozhlasem. Nejen 
o nich se dozvíte i na dni otevře-
ných dveří DDM 16. září.              hk



1. Letošní ocenění Litovelské nadě-
je jsem získal za sportovní výsledky  
v atletice, a to především za republiko-
vé finále Odznaku všestrannosti olym-
pijských vítězů v desetiboji, kde jsem 
ve velké konkurenci skončil na 9. místě. 
2. Atletice se věnuji jen okrajově, mou 
hlavní sportovní činností je házená. 
Házenou hraji již 8 let a jsem členem 
Tatranu Litovel, kde jsme za náš tým 
mladších žáků získali také ocenění Li-
tovelské naděje. 
3. Můj velký zážitek je osobní setkání 
s našimi olympioniky během republi-
kového finále v Praze. Setkal jsem se 
například s paní Šárkou Kašpárkovou, 
Romanem Šebrlem a Robertem Změ-
líkem. I letos jsem měl velké štěstí  
a opět se do finále probojoval. Už 
se těším na nové zážitky a setkání  
s kamarády z loňska. Děkuji také paní 
učitelce Anně Rakowské, že mě pod-
poruje, fandí a vše se mnou prožívá.

1. Mažoretkový sport údajně vznikl 
na univerzitě v Mississippi, v roce 
1861. Od té doby prošel obrovským 
vývojem. Již dlouho se nepochoduje 
na dechovku v uniformách, ale v dneš-
ní době se tančí na moderní hudbu  
a v choreografiích jsou použity taneční 
a gymnastické prvky.
Náš soubor se účastní Mistrovství Čes-
ké republiky pod asociací MAC. Naše 
duo letos získalo tři medaile, ve finále 
MČR jsme obsadily 5. místo, čímž jsme 
si zajistily postup na Mistrovství Evro-
py do slovenského Púchova. Zde jsme 
získaly 8. místo v konkurenci 7 států. 
2. Díky tomu, že obě dvě jsme také 
trenérky a choreografky, můžu říct, 
že za tu dobu jsme se naučily zod-
povědnosti, práci s malými dětmi  
a kreativitě.
3. Naše duo vzniklo před šesti lety, 
vlastně úplnou náhodou. Natálie měla 

napřed úplně jinou duařku, ta se ale 
v roce 2010 rozhodla odejít z našeho 
souboru a hlavní trenérka Hana Popel-
ková oznámila Ivetě, že bude mít duo 
s Natálií. My dvě jsme se do té doby 
vůbec rády neměly. Avšak s postupem 
času začalo vznikat naše přátelství. 

 1. Mým oborem je hra na keyboard. Je 
to tak trochu zvláštní hudební nástroj. 
Nezáleží totiž jen na tom, jak doká-
žete skladbu zahrát, ale i jak skladbu 
naaranžujete a jak využijete možnosti 

keyboardu. Můžete využít široký výběr 
zvuků a stylů a způsobů hry. Originali-
ta a nápaditost se také hodnotí. Každý 
hráč může k dané skladbě přistoupit 
úplně jinak, a i když dva hrají stejnou 
skladbu, nikdy to nebude to samé.
Hraji už 11. rokem a každoročně se 
účastním různých soutěží. Letos jsem 
se zúčastnil mezinárodní soutěže ve 
hře na keyboard v Povážské Bystrici, 
kde jsem se umístil ve zlatém pásmu,  
a celostátní soutěže keyboardů ve Fran-
tiškových Lázních, kde jsem získal abso-
lutní vítězství ve své věkové kategorii.
2. Hra na keyboard je pro mě hlavně 
zábava. Nehraji jenom na keyboard, 
občas ho vystřídám za klavír. Hraji 
hlavně doma, ale do budoucna bych si 
rád občas zahrál i s nějakou kapelou.
3. Někdy nastanou při vystoupení do-
cela nepříjemné chvíle, když například 
selže technika. Při okresním kole jsem 
přišel na pódium, uklonil se a chystal 
jsem se začít hrát. Klávesy však byly 
nějakým nedopatřením vypnuté. 
Stiskl jsem tedy tlačítko a spustil key-
board, jenže tomu keyboardu, na kte-
rý jsem hrál, to vždycky chvíli trvá, než 
se zapne. Následovala dlouhá minuta 
ticha, kdy porota a diváci čekali, co 
se bude dít, a já jsem nervózně seděl  
a snažil se jim naznačit, že chyba není 
na mé straně.

16 / DĚTI A MLÁDEŽ

Litovelskými nadějemi jsou muzikanti, sportovci, ale i technici či fyzici
21. června udělilo vedení města při slavnostním aktu v obřadní síni radnice dvanáct ocenění Litovelské naděje. Devět mladých lidí a tři 

týmy, kteří dosáhli v uplynulém školním roce ve svých oborech mimořádných výsledků, se vám představí odpovědí na tři otázky.
1. Představte nám svůj obor i to, za co přesně jste byli letos oceněni.

2. Co vám váš obor dal pro běžný život? Využíváte své umění nebo zkušenosti i mimo soutěže a závody?
3. Vyprávějte nám příběh, který vás potkal ve vašem oboru.
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Zleva: členové týmu InFyMa, mezi nimi Tomáš Němeček (3. zleva) a Adam Krejčí (4. zleva), dále Michal Zavadil, Štěpán Kratochvíl, zástupci oddílu házené (v červených tričkách), 
Tadeáš Fryčák, Natálie Elgnerová, Karel Šotola, Iveta Rosmanová, Michal Šmoldas, Viktorie Zapletalová, Barbora Dimovová
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1. Již druhým, někteří i třetím rokem 
navštěvujeme na Základní škole Li-
tovel, Vítězná 1250, klub InFyMa pod 
vedením paní učitelky RNDr. Mirosla-
vy Černé. Klub má tento název proto, 
že bádáme nad problémy z oblasti 
informatiky, fyziky a matematiky. Le-
tos jsme se zapojili do soutěže Pohár 
vědy, jejíž organizátoři vedou mladou 
generaci k zájmu o fyziku a další pří-
rodní vědy. Naše skupina šesti hochů 
ze 7. B, Jakub Kolář, Adam Krejčí, Jan 
Kučka, Tomáš Němeček, Lukáš Plíšek  
a Jakub Zatloukal, se od ledna do dub-
na scházela každý týden odpoledne 
na několik hodin, aby řešila zadání 
této celostátní soutěže s mezinárodní 
účastí. Zaměřena byla na kreativitu, 
teorii, výzkum, praxi a projekt. Kon-
krétně v projektech například na vý-
robu létajícího stroje, výrobu zařízení 
k dorozumívání na dálku, účinnou, ale 
nedevastující past na zloděje, model 
čerpadla. Z více jak 300 přihlášených 
družstev jsme se dostali mezi 7 postu-
pujících do celostátního finále. Z devíti 
soutěžních družstev 3. kategorie jsme 
se umístili na krásném 3. místě. 
2. Zkušenosti a znalosti z klubu InFy-
Ma používáme ve škole, především ve 
výuce fyziky. Také doma při vytváření 
dalších modelů a pokusů, při řeše-
ní konkrétních situací s rodiči doma  
a na zahradě. Zkušenosti z klubu nám 
pomáhají k pochopení běžných jevů 
v životě, například při práci ve sboru 
dobrovolných hasičů. Rozvíjíme a obo-
hacujeme svoje schopnosti získané  
v jiných zájmových oblastech – např. 
letecké modelářství, výtvarné schop-
nosti, programování...
3. Společnými silami jsme vyrobili 
model horkovzdušného balónu o ob-
jemu přibližně 250 l. Podle šablony 
jsme pomocí hrotové pájky k sobě 
postupně pájeli jednotlivé díly balónu  
z lehkých mikrotenových sáčků, nejdřív 
ve formě harmoniky. Nakonec jsme 
krajní díly k sobě spojili jako lampión. 
Vznikl opravdu krásný tvar koule, který 
jsme dole zatížili manžetou z papíru. 
Vzali jsme prodlužovačku a vysoušeč 
vlasů a vydali jsme se vypouštět svůj 
balón na naši halu. Abychom z jakékoli 

výšky mohli náš balón stáhnout k sobě 
dolů, opatřili jsme manžetu prováz-
kem, který jsme postupně uvolňovali 
z namotaného klubíčka. Pokus jsme 
několikrát opakovali. Balón naposledy 
vystoupal, opět hodně vysoko. Konec 
provázku se ale zamotal okolo háčku 
v trámu stropu. Tahali jsme za něj, ale 
podařilo se nám ho pouze utrhnout. 
Protože škola tak vysoký žebřík nemá, 
vzpomněli jsme si na velké Adamovy 
schopnosti z házené. Adam mířil prud-
kými a přesnými ranami, ale protože 
balón byl z lehkého materiálu, vždy ho 
volejbalový míč jakoby jen pohladil. Už 
jsme chtěli odcházet s nepořízenou. 
Najednou se to Adamovi podařilo! Vo-
lejbalovým míčem nám model sestřelil 
dolů a my ho mohli prezentovat na fi-
nále Poháru vědy. 

1. Můj obor nebo také můj oblíbený 
hudební nástroj je klavír. Letos jsem 
byla oceněna za soutěže, ve kterých 
jsem uspěla. Ty hlavní byly Mozart 
opět v Olomouci, kde jsem uspěla na 
sto procent a odnesla jsem si odtam-
tud Zlaté pásmo. Další byla 3. cena  
v Teplicích. Přesný název soutěže byl 
Beethovenovy Teplice. A poslední 
hlavní věc, za kterou jsem byla oceně-
ná, byla soutěž Pro Bohemia Ostrava 
2016, kde jsem přes velkou konkurenci 
28 dětí skončila na krásném 2. místě. 
2. Klavír mi pro běžný život dal zku-
šenosti, nové zážitky a velkou zábavu.
Klavír využívám třeba i ve škole. Když 
se děti ve škole trápí nad notami, která 
je která, já se na test vůbec nemusím 
učit, protože mě noty doprovází kaž-
dým dnem, když usednu ke klavíru.
3. Můj nejzábavnější příběh se stal 

právě na mé nejúspěšnější soutěži 
v Ostravě. Když mi paní profesorka 
Alena Vlasáková předávala diplom, já 
jsem pro ni měla připravený dáreček, 
a když jsem jí ho na pódiu předávala, 
tak, já stále nemůžu pochopit proč, 
ale prostě celé publikum, které čekalo 
spolu se svými učiteli, až zazní jejich 
jméno, se po předání dárečku začalo 
smát. Tak tohle byl můj nejzábavnější 
příběh. Doufám, že se vám líbil.

1. Ve svém oboru se věnuji grafickým dis-
ciplínám na počítači. Soutěžím v disciplí-
nách, jako je třicetiminutový opis na po-
čítačové klávesnici, korektura textu, kde 
upravuji předložený text, protokolování, 
kde potřebuji znalost jazyka a slohovou 
zdatnost, a wordprocessing, kde formá-
tuji dle předlohy několikastránkový text. 
Dále se soutěží ve třech diktátech. Nejlépe 
zvládám Auditranscription, kde si diktát 
předem mohu dle libosti zpomalit, zrych-
lit nebo během psaní zastavit či vrátit  
o několik sekund. Dalšími diktáty jsou 
CBA a RTC, ve kterých jsem zatím vý-
znamnějších úspěchů nezaznamenal.
Úspěchy: Mistrovství světa 2015 Buda-
pešť ve zpracování textů – 2. místo ko-
rektura textu, 6. místo korespondence 
a protokolování, 7. místo kombinace 
disciplín, 9. místo audiotranscription; 
Mistrovství České republiky OPEN Li-
tovel 2015  – 2. místo korespondence 
a protokolování, 3. místo wordpro- 
cessing, 3. místo korektura textu; 
Intersteno International typing com-
petition 2016 – 13. místo Multilingual  
(z 350 účastníků).
2. Umět ovládat klávesnici je v součas-
né počítačové době velkou výhodou. 
Tato zdatnost se mi hodí ve škole, kde 
učitelé většinu prací vyžadují v elek-
tronické verzi, a věřím, že i v budoucím 
životě se mi umění psát rychle a bez 
dívání na klávesnici bude hodit.
3. Během výuky psaní jsem měl ob-
dobí, kdy jsem chtěl s tímto oborem 
skončit a přestat se jím zabývat. Všech-
no to mělo na svědomí jedno příšerné 
cvičení v internetovém vyučovacím 
programu, kdy jsem měl z papírové 
předlohy pět minut opisovat článek 
o biopodnicích a jimi nabízených bio-

potravinách. Nad tímto cvičením jsem 
se trápil snad několik týdnů. Vždy jsem 
buď spáchal velký počet chyb, nebo 
jsem během časového limitu nestihl 
napsat požadovaný počet úhozů. Šel 
jsem za paní ředitelkou (naší skvělou 
trenérkou) a požádal ji, aby mi zrušila 
účet na ZAVu (již zmíněný program 
na výuku). Asi to nebyl ten nejlepší 
nápad... Se slovy, jestli jsem normální, 
mě poslala zpět k počítači a jako zázra-
kem jsem hned tento pokus úspěšně 
zvládl a myšlenky na konec jsem hodil 
za hlavu. Nebýt těchto slov, tak bych 
se nikdy nestal vicemistrem světa, 
seděl bych nad klávesnicí jako většina 
národa s dvěma ukazováčky a psaní 
každé obyčejné slohovky by pro mě 
bylo noční můrou. A právě za tato slova 
jsem paní ředitelce Zuzaně Absolonové 
velmi vděčný a chtěl bych jí tímto ne-
smírně poděkovat.
 

1. Můj obor je sjezd na divoké vodě na 
singl kánoi neboli C1. Za největší le-
tošní úspěch považuju vyjetí seniorské 
reprezentace a tím také účast na mis-
trovství světa v bosenské Banja Luce, 
kde jsem se v klasickém sjezdu umístil 
na 14. místě a ve finále sprintu jsem 
skončil na krásném 8. místě. Ale ještě 
mě čeká juniorské mistrovství Evropy 
v rakouském Murau, kde doufám, že 
zajedu ten nejlepší výsledek.
2. Pro běžný život mi to přineslo 
spoustu zkušeností a jiný životní styl, 
také spoustu přátel a zážitků.
3. Nejradši vzpomínám na to, když se 
na mistrovství světa v USA v minulém 
roce jel první závod v dlouhém sjezdu, 
kde jsem nejvíce soupeřil se svým nej-
větším rivalem Quintarellim z Itálie. 
Quintarelli startoval hned po mně, 
takže poslední. Když jsem dojel do 
cíle, tak jsem se nervama a nervozitou 
strašně rozklepal a jediné, co jsem sle-
doval, byl Quintarelliho dojezd do cíle 
a jeho čas na výsledkové tabuli. Když 
dojel, ocitlo se moje jméno na prv-
ním místě, byl jsem první o nějakou 
vteřinu a půl. Že jsem se stal mistrem 
světa, jsem nemohl uvěřit až do vyhlá-
šení. Vyhlášení pro mě bylo jedinečné, 
plné radosti a štěstí. 
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Družstvo mladších žáku oddílu házené ˚

1. Tým mladších žáků házenkářského 
oddílu Tatranu Litovel byl oceněn za 
skvělé výkony předvedené v sezoně 
2015/2016. Hned z kraje sezony jsme 
přivezli 1. místa z turnajů ve Velké 
Bystřici a Brně. V podzimní části ligy 
Olomouckého kraje jsme se umísti-
li na 3. místě, což nám umožnilo se 
zúčastnit kvalifikace házenkářského 
desetiboje. Na mezinárodním turnaji 
Prague handball cup jsme obsadili 5. 
místo z 64 účastníků v naší kategorii, 
což byl vynikající výsledek. V jarní části 
ligy Olomouckého kraje jsme obsadili 
krásné 2. místo. Sezonu jsme zakon-
čili mezinárodním turnajem Polanka 
cup, kde jsme vybojovali 3. místo. Za 
celosezonní skvělé výkony jsme tým 
odměnili účastí na turnaji v plážové 
házené v Brně, kde jsme suverénně 
získali 1. místo. 
Družstvo bylo složeno z 18 chlapců  
a 2 děvčat ve věku 12 a 13 let. V dů-
sledku vysokého počtu dětí jsme 
vytvořili A a B tým, kde byly děti roz-
děleny dle věku, a dle herního projevu 
se pak mladší zapojovali do A týmu. Za 
výše zmíněnými výsledky stojí hlavně 
členové A týmu, ale ani mladší B tým 
se výsledkově neztratil. 
2. Vzhledem k množství tréninků  
a jejich zaměření jsou členové týmu 
fyzicky zdatnější než jejich vrstevníci, 
kteří nesportují. Z toho pak děti mo-
hou těžit například v zapojení ve škol-
ních sportovních soutěžích. Za zmínku 
také stojí větší psychická vyspělost. 
Nejen že musí umět ovládat své emo-
ce, ale také musí mít pevné nervy a ve 
vypjatých okamžicích se umět rychle  
a správně rozhodnout. To je větší dřina 
než jakýkoli namáhavý běh, a proto 
se na trénincích snažíme podobné si-
tuace vytvářet, abychom v důležitých 
okamžicích byli připraveni. Také kla-
deme důraz na spolupráci a přátelství, 
což je základ úspěchu. 
3. Podělíme se s Vámi o zážitky z le-
tošního Prague handball cupu. Je to 

největší házenkářský halový turnaj 
v Evropě, kam se sjíždí spousta kva-
litních mládežnických týmů z celého 
světa. My jsme tam letos prožívali 
doslova euforii. Nejprve jsme bez po-
rážky ovládli naši skupinu a postoupili 
tak do vyřazovacích bojů, a po boji  
s několika velmi kvalitními týmy pak 
i do osmifinále a čtvrtfinále, kde jsme 
se střetli s týmem Kúpele Bojnice. Veš-
kerá vyřazovací utkání jsme odehráli 
v jeden den a každé nás stálo mnoho 
sil. Také jsme oproti soupeři z Bojnic 
museli odehrát osmifinále, zatímco 
on mohl odpočívat. Byl to rozhodující 
faktor a nám ve čtvrtfinálovém utkání 
chyběly síly v důležitých okamžicích. 
Prohráli jsme o 2 branky a celý tým byl 
velmi nešťastný, že si nezahraje o tak 
cenné medaile. Trenéři nám ale připo-
mněli, jaký kus práce jsme na turnaji 
odvedli a co vše jsme dokázali. 
Na závěr chceme i my, trenéři Petra  
a David, poděkovat nejprve samotným 
hráčům a hráčkám za jejich neustálou 
chuť na sobě pracovat. Dále pak jejich 
rodičům za podporu a obětavost.

1. Už od malička se věnuji kanoistice. 
Dělám jak rychlostní kanoistiku, tak  
i sjezd na divoké vodě, kterému se už 
věnuji více. V letošním ročníku Lito-
velských nadějí jsem byla oceněna za  
4. místo v klasickém závodě a za dvě  
1. místa v závodě družstev, a to na 
mistrovství světa v USA.
2. Díky kanoistice jsem silná nejen 
fyzicky, ale i psychicky, takže není jed-
noduché mě jen tak setřást z cesty za 

mým cílem.
3. Letos jsem se zúčastnila zimního 
soustředění, které bylo zaměřeno 
spíše na tu psychickou stránku. Nejen, 
že jsem si našla nové kamarády, ale 
poznala jsem i sama sebe v nejtěžších 
situacích. Všichni jsme spolupracovali  
a stala se z nás prima parta a díky 
tomu jsme dokázali přejít přes žhavé 
uhlíky nebo zlomit šíp o vlastní krk. 
Dokáže to úplně každý, ale když si 
sami nevěříte, nikdy nedokážete pře-
konat překážky, které na vás při cestě 
za vaším snem číhají.  
A za to vše vděčím mému trenérovi  
a zároveň tatínkovi Kenu Dimovovi, 
bez kterého bych tu zřejmě nebyla.

1. Chodím do kroužku elektrotech-
niky na DDM. Skládá se z teoretické  
a praktické části. V teorii se učíme, jak  
v praxi zhotovit plno zajímavých vý-
robků. Kroužek mám velice rád, proto-
že získávám spoustu nových zkušenos-
tí a dovedností, ale také proto, že jsme 
tu skvělá parta a výborný pan učitel, se 
kterým zažíváme spoustu legrace.
Ocenění jsem získal za 2. místo v Mis-
trovství České republiky v radiotech-
nice, které se konalo v Rožnově pod 
Radhoštěm.
2. Obor elektrotechniky mi dal plno 
zkušeností, naučil mě spoustu věcí, 
které mě strašně zajímaly a já na ně 
neznal odpověď. Díky tomu si doká-
ži vyrobit např. rádio, power banku, 
zdroj stejnosměrného napětí a spous-
tu dalších hodně zajímavých věcí. Když 
si výrobek sám vyrobím, mám z něj 
velikou radost. Také si ho více vážím  
a spoléhám na svoji kvalitu. V případě, 
že se výrobek stane nefunkčním, jed-
noduše ho otevřu, najdu chybu, kterou 
následně opravím. Žádné lepené díly, 
jak je tomu u výrobků z Číny.
3. Když jsem byl v 1. třídě, dostal jsem 
na Vánoce elektronickou stavebnici 
Boffin, s kterou jsem vyráběl spous-
tu obvodů, a zajímalo mě, na jakém 
principu pracují. Maminka dostala 
nápad přihlásit mě do kroužku Radio-
elektrotechniky. Tam jsem začínal jed-
noduchými hlavolamy z drátů, naučil 
se pracovat s pájkou, vytvářet plošné 

spoje a dnes již vyrábím složitější elek-
tronické výrobky. Radioelektrotechni-
ka mě hodně naučila díky skvělému 
panu učiteli Jiřímu Bahounkovi, které-
mu touto cestou moc děkuji.

1. Moje úspěchy se týkají přede-
vším matematiky, fyziky, informatiky  
a též šachu. V matematice jsem získal 
1. místo v okresním i krajském kole 
Matematického klokana a 3. místo  
v okresním kole Matematické olympiá-
dy. Mezi mé úspěchy v informatice pat-
ří 1. místo v republikové soutěži Bobřík 
informatiky a 2. místo v regionální sou-
těži Mladý programátor 2016. Byl jsem 
také zapojen do mezinárodní soutěže 
Genius Logicus do několika logicky 
náročných disciplín a obhájil jsem 
11. místo v republikovém a 37. místo  
v mezinárodním umístění s konkurencí 
7 dalších zapojených zemí. Ve fyzice 
jsem se umístil na 3. místě v meziná-
rodní soutěži Rojko 2016 a na 4. místě 
v okresním kole fyzikální olympiády. 
Tento rok se konal turnaj starších žáků 
v šachu O stříbrnou věž města Litovle 
a já se umístil na překrásném třetím 
místě v tomto turnaji. 
2. Svoje znalosti a zkušenosti obzvlášť 
z matematiky a informatiky budu urči-
tě využívat ve svém budoucím povolá-
ní, a to v programování. Budu je moct 
uplatnit jako IT specialista nebo také 
jako vývojář počítačových her. Není 
vyloučeno obojí naráz.  
3. Nenapadá mě žádný příběh, který 
by mohl zaujmout čtenáře LN.

Karel Šotola byl oceněn za úspěchy ve 
sjezdu na divoké vodě. Z mistrovství 
ČR si dovezl dvě stříbrné a dvě bron-
zové medaile, na mistrovství světa ve 
sjezdu vybojoval 7. místo a spolu se 
dvěma kolegy získal v závodu družstev 
ve sprintu na mistrovství světa stříbro.
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Klání obcí Mikroregionu Lito-
velsko, nazvané podle populár-
ního televizního pořadu z 90. let  
Hry bez hranic, vzniklo teprve 
loni. Záměrem bylo uspořádat 
společnou akci pro všechny 
obce mikroregionu, na níž si  
v zastoupení pětičlenných druž-
stev netradiční a zábavnou for-
mou zasoutěží. První obcí, kte-
rá hry hostila, byly Haňovice.  
S putovním pohárem, který teh-
dy vítězná obec získala, jí připa-
dl i úkol uspořádat druhý ročník 
soutěže. A vítězem se tenkrát 
stala Cholina.
Druhý ročník Her bez hranic 
se proto v sobotu 9. červen-
ce konal na cholinském hřišti. 
Oproti loňským jedenácti se ho 
letos zúčastnilo dokonce pat-
náct družstev z dvanácti obcí. 
Za tímto navýšením stojí i sku-

tečnost, že vedle 
smíšených družstev, 
jejichž členem mu-
sela být aspoň jedna 
žena, mohla star-
tovat i čistě ženská 
družstva. Ta se při-
hlásila čtyři, a sice  
z Bílé Lhoty, Litovle, 
Choliny a Haňovic.
Vedle nich si na 
start stoupli zástup-
ci Odrlic, Vilémova, Červenky, 
Senice na Hané, Mezic, Naso-
bůrek, Litovle, Loučky, Haňovic, 
Měrotína i pořádající Choliny.
Disciplíny byly letos voleny zá-
bavné a divácky atraktivní, ale 
ne tak fyzicky náročné jako loni, 
aby byla soutěž přístupná vět-
šímu okruhu závodníků. Bylo 
mezi nimi i několik štafet, např. 
ta, ve které soutěžící musel vy-

lovit klíč ze dna 
kádě, doběhnout 
k řetězu se zámky, 
najít ten vhod-
ný, odemknout 
ho a převěsit na 
druhou stranu. 
Jakmile se mu to 
podařilo, pustil se 
do stejného úkolu 
jeho kolega.
Další disciplínu 
zajistila nafukova-

cí lezecká stěna, po níž závodník 
vyběhl do sedmi metrů a pak 
se sklouzl dolů. Na simulátoru 
Formule 1 bylo třeba co nej-
rychleji vyměnit kola, umělou 
krávu bylo nutné co nejrychleji 
podojit. Nechybělo nafukovací 
bludiště nebo živé kuželky, při 
nichž se soutěžící valil přímo  
v kouli. Při truhlářské štafetě bylo 
třeba řezat dřevo, sekat prkénka, 
vrtat šrouby a zatloukat hřebíky. 
Po veselém zápolení, při němž 
se diváci mohli občerstvovat 
speciální Křópalovou desítkou 
(neboť, jak víme, stréček Křópal 
pocházel z Brôchovan, což je prá-
vě Cholina), zahrály kapely O5  
a Radeček a Modrá rosa.
A kdože to nakonec zvítězil  
a stal se tak pořadatelem třetího 
ročníku her? Bylo to družstvo 
Vilémova. Na druhém místě 
skončily Mezice a na třetím do-
mácí Cholina.                              red.
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Extrémní závod Spartan Race opět v Litovli, tentokrát 20. srpna
Bahno a voda – nic nevystihu-
je závod Spartan Race v Litovli 
více než tato dvě slova. I kvů-
li tomu přijedou do Litovle již 
druhým rokem tisíce běžců 
připravených pořádně se uma-
zat a hlavně si závod a celý den 
pořádně užít. Sobota 20. srpna 
bude patřit všem nadšencům 
extrémního překážkového běhu, 
ale i divákům, pro které to bude 
jistě velká podívaná. Závodní 
trasa dlouhá přes pět kilomet-
rů, více než dvacet různorodých 
překážek, startovní vlny po celý 
den, závody pro děti, stánky  

s občerstvením, 
skvělí mode-
rátoři, hudba  
a hlavně úžas-
ná atmosféra 
– tohle čeká na 
všechny, kteří 
se přijdou do 
areálu Loděnice 
podívat. 
Součástí akce 
budou také zá-
vody pro děti 
Spartan Kids.  
I děti se mohou 
těšit na zábav-

nou tra-
su plnou 
překážek 
p ř i z p ů -
s ob e nou 
j e j i c h 
v ě k o v é 
kategorii. 

Stejně jako dospělí závodníci, 
i každý malý Sparťan dostane 
po doběhnutí závodu speciální 
tričko a medaili. Závody Spar-
tan Kids budou probíhat po po-
ledni, od 12.05 do 13.05 hodin. 
Děti je možné registrovat i na 
místě. 

Přijďte si s celou rodinou užít 
letní den plný sportu, legrace 
a zábavy! Akce Litovel Spartan 
Sprint se koná v sobotu 20. srp-
na od 9 hodin v areálu loděnice 
na Komárově. Všichni jste sr-
dečně zváni!

Kamila Rybková

Nesmrtelná partie
Nechce se vám ven a radši byste pře-
mýšleli? Pokuste se vyřešit nesmr-
telnou partii.
Nesmrtelná partie je označení pro 
šachovou partii Anderssen – Kie-
seritzky, sehranou 21. června 1851 
v Londýně. Přezdívku si vysloužila, 
neboť obsahuje takovou ukázku 
krásy a mistrovství, že je považována 
za nezapomenutelný klenot šachové 
historie. Průběh partie je romantic-
ký. Bílý obětoval skoro všechen ma-
teriál, než dal soupeři mat. Pozice po 
20. tahu je zobrazena na surinamské 
poštovní známce z roku 1984. Je 
také základem detektivního románu 
stejného jména od Marka Cogginse. 
Přijdete na to, jak dá z této pozice 
bílý 2. tahem mat?
Řešení najdete na str. 14.
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75 závodníků se utkalo v Cholině při Hrách bez hranic
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