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TÉMA MĚSÍCE

Zahájení turistické sezóny 
v Litovli

V sobotu 
8. dubna se konal 4. ročník akce 

Zahájení turistické sezóny v Litovli.
Byl to den, kdy byla návštěvníkům zpřístupněna největší 
lákadla Litovle. Nepříliš teplé počasí letos přálo komen-

tovaným prohlídkám budovy radnice, radniční věže, 
knihovny, Muzea Litovel, muzea harmonik a kaple sv. Jiří. 

Ti, které neodradilo chladnější počasí, se s dětmi vydali 
na Lesánkovu cyklotrasu, která byla plná zajímavých úkolů a her. Navštívili také Informační středisko CHKO 

Litovelské Pomoraví – Šargoun, kde si mohli opéci špekáčky. Celý program byl zahájen slavnostním proslovem 
pana starosty Ing. Zdeňka Potužáka, a pak se nám představily svými tanečními vystoupeními skupiny Golden Bees, 

Trips a Kaster. Po zábavném programu se skřítkem Lesánkem si každý mohl vybrat z pestrého programu, ke kterému 
jako již každoročně patřily i plavby na lodičkách po Nečízu, kdy se podplouvalo pod radniční věží. V kapli sv. Jiří probíhaly 
ochutnávky mešních vín, v infocentru ochutnávky produktů sýrárny Brazzale (dříve Orrero). Nechyběly ani zpřístupněné 
výstavy Jak se rodí večerníčky v TIC, střechy a krovy v muzeu nebo Velikonoční prodejní výstava ve Výstavní síni MK. Den 

byl zakončen velikonočním jarmarkem s bohatým programem v muzeu. 
Akce se konala ve spolupráci s Klubem českých turistů, který připravil pro pěší, kteří k nám přijeli z celé ČR, zajímavé 

trasy po okolí a také zajistil upomínkové listy a diplomy jako památku na tuto akci. Celkem se zahájení sezóny 
zúčastnilo skoro 550 návštěvníků, z toho téměř 60 se vydalo na cyklovýlet po Lesánkově cyklotrase.

Děkuji za výbornou spolupráci 
všem, kteří se podíleli 

na organizaci. 
Za rok na shledanou.             

TIC Litovel
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Milí čtenáři,
je pondělí 24. dubna. Za pár hodin 
naposledy pošlu do tiskárny noviny, 
v pátek je naposledy rozvezu do 
prodejen. (Á, mimochodem – od 
července se cena novin zvedá na 
11 Kč, abychom mohli po letech 
aspoň trochu zvýšit marži těm, kteří 
naše noviny prodávají.) Od příštího 
měsíce převezme úlohu redaktora 
Litovelských novin pan Ivo Heger, 
jehož články podepsané zkratkou ih 
najdete už v tomto čísle.
Před časem psala má kamarádka 
seminární práci o lokálních zpravoda-
jích. Při dvouhodinovém rozhovoru, 
kterému mě podrobila, jsem si uvě-
domila, jak zvláštní a nezastupitel-
nou úlohu městské noviny mají. Tím, 
že píší o věcech, které jsou tady a ne 
někde daleko. S nimiž se ztotožňu-
jeme, protože je známe. A proto mě 
těšilo je dělat.
Práce redaktorky LN mi hodně dala.
Když jsem před téměř šesti lety 
začínala, měla jsem nechuť k te-
lefonování a potíž někoho o něco 
požádat. Dnes s lehkostí zavolám 
komukoli a požádám ho o cokoli.
Dala mi spoustu zážitků. Ráda 
vzpomínám na procházku kaná-
lem nebo po lešení kolem ochozu 
radniční věže, na den, který jsem 
strávila jako slepec. Na návštěvu 
ve varhanářské dílně, v zahradnic-
tví pana Holuba i na tréninku Ving 
Tsun. Setkání se zajímavými a pří-
jemnými lidmi, rozhovory s nimi, 
byly pro mě potěšením.
Snažila jsem se pro vás připravovat 
témata zajímavá a pestrá, zavést 
vás na místa, kam byste se sami asi 
nedostali. Přesto zůstal největším 
trhákem a bestsellerem seznam lé-
kařů v Litovli.  (Dala bych sem usmě-
váčka, ale do novin se to nehodí.)
Měla jsem štěstí na šikovné a spoleh-
livé spolupracovníky. Pečlivou paní 
korektorku Hrubou, která zkontroluje 
i to, jestli je 24. 4. vážně pondělí. Vytr-
valou paní Šalšovou a jejího syna Petra 
Šalšu, kteří doručují noviny do schrá-
nek bez chyby a v jakémkoli počasí.
Každý měsíc se s vámi dělím o ně-
jaký citát, jehož myšlenku obvykle 
zrovna prožívám. Nikdy jsem ale 
nenapsala ten, který mě provází 
už tolik let a jehož pravdivost se mi 
stále potvrzuje. „Štěstí je vědomí 
růstu.“ A aby se rostlině dobře da-
řilo a zdárně se rozvíjela, je třeba ji 
čas od času přesadit.
Tak ať se dobře roste i vám.

Helena Kaštilová

Město má pro letní turistickou sezónu co nabídnout

Před několika dny jsme v Lito-
vli zahájili letošní turistickou 
sezónu. Co nás v ní čeká? Na 
co se mohou těšit obyvatelé 
města, případně jakou atrakci 
by mohli doporučit případným 
návštěvníkům města? Tématu se 
budeme věnovat v květnovém  
a červnovém vydání. 

Výstupy na radniční věž
Od června do září budou probí-
hat prohlídky radniční věže od 
pondělí do neděle vždy v 10, 11, 
13, 14, 15 a v 16 hod. Prohlídka 
věže je pro skupinu od 3 osob. 
Za plné vstupné zaplatíte 40 Kč, 
zlevněné je za 20 Kč.

Komentované prohlídky města  
a pivovaru
Turistické informační centrum 
a Pivovar Litovel na letní sezó-
nu opět připravily pravidelné 
komentované prohlídky. Od  
12. července do 23. srpna vždy 
každou středu od 12 hodin bude 
probíhat komentovaná prohlíd-
ka pivovaru. Prohlídka je určena 
pouze pro účastníky starší 15 let 
a zaplatíte za ni 50 Kč bez ochut-
návky. 
Ve stejný den vždy od 13.30 
proběhne zdarma hodinová 
prohlídka městem, při které 
budou k vidění nejvýznam-
nější litovelské památky. Pro-
hlídková trasa začíná před in-
formačním centrem. Termíny 
dalších komentovaných pro-
hlídek městem jsou 5. července  
a 30. srpna. 
Návštěvníci tak dostanou mož-
nost v jeden den navštívit až dva 
prohlídkové okruhy, které jim 
představí jeden průvodce. 

Kaple sv. Jiří
Kaple bude otevřena od 4. čer-
vence celé prázdniny denně 

kromě pondělí, a to od 9.30 do  
16 hodin.

Dům přírody na Šargouně 
Informační středisko CHKO 
Litovelské Pomoraví na Šargou-
ně bude otevřeno o víkendech  
a svátcích od 10 do 15.30 hodin.

Cyklovýlety Litovelským Pomo-
ravím
I na letošní léto jsou pro zá-
jemce připraveny zdarma ko-
mentované cyklovýlety s prů-
vodcem. Na účastníky opět 
čekají zajímavé trasy Litovel-
ským Pomoravím, a to v těchto 
termínech: 27. června, 9., 11.  
a 25. července, 6., 15., a 29. 
srpna a 12. září. Sraz účastníků 
bude na náměstí před TIC (bu-
dova Záložny). O jednotlivých 
výletech vás budeme průběžně 
informovat v aktuálních číslech 
Litovelských novin a také na 
plakátech. 

Pěší výlet – Střížov – Barokní 
sýpka – Černá věž
Na neděli 18. června Turistické 
informační centrum Litovel při-
pravilo celodenní výlet po zají-
mavostech mikroregionu. 
Těšit se můžete na kombino-
vaný výlet vlakem spojený  
s nenáročnou pěší vycházkou 
(asi 7 km). Navštívíte Zahrad-
ní železnici ve Střížově, Barok-
ní sýpku v Ludéřově, kde bude 
mimo jiné probíhat výstava 
fotografií pana Miroslava Pin-
kavy a dále Černou věž v Dra-
hanovicích, případně galerii  
U Kalicha tamtéž. Jednotný 
oběd je možné zajistit v restau-
raci v Ludéřově. Sraz účastní-
ků je 15 minut před odjezdem 
(v 8.15 hod.) na vlakovém 
nádraží Litovel město, návrat  
v 17.30 hodin. Každý účastník si 

hradí dopravu i jednotlivé vstu-
penky. V případě vašeho zájmu 
uvítáme nahlášení účastníků na 
tel. 585 150 221, e-mailu: tic@li-
tovel.eu kvůli rezervací jízdenek 
a vstupenek do jednotlivých 
objektů a zajištění případného 
oběda. V případě nepřízně po-
časí lze domluvit přesun výletu 
na termín 25. června. Bližší in-
formace v infocentru.

Muzeum Litovel 
Muzeum v budově bývalé střel-
nice je v období květen až září 
otevřeno od středy do neděle 
od 9 do 17 hodin. Příchozí mo-
hou zavítat do stálých expozic 
Litovelská řemesla 1. poloviny 
20. století, Gustav Frištenský 
a Od mechanického hracího 
strojku k modernímu gramo-
fonu. Ty doplní od 2. května 
do 27. srpna numismatická 
výstava Zmatené peníze a od  
1. září Společenský život hmy-
zu. Vstupné do muzea činí  
40 Kč, zlevněné 20 Kč.

Muzeum harmonik
Největší česká sbírka harmo-
nik, která uchovává dědictví 
našich hudebně, řemeslně a vý-
tvarně nadaných předků. Ná-
vštěvníkům umožňuje zhléd-
nout i klávesové či knoflíkové 
akordeony a heligonky  ital-
ských a německých výrobců. 
Zájemcům je expozice otevře-
na po domluvě.
Prohlídku tří set hudebních 
nástrojů, z nichž některé byly 
vyrobeny pouze v jediném 
exempláři, jiné pak jsou atypic-
ké, další například intarzované  
a vykládané, je možné objednat 
na telefonu 585 342 733 nebo  
e-mailu jiseli@volny.cz.

Zážitková karta 
Litovelská zážitková karta je 
určená návštěvníkům našeho 
města a opravňuje svého držite-
le získat zvýhodněné vstupné na 
významné atraktivity v Litovli.
Ten, kdo si na jednom ze čtyř 
míst, která jsou do programu 
zapojena, koupí plné vstupné 
pro dospělou osobu, získá zá-
roveň se vstupenkou slevovou 
kartu, která mu umožní zlev-
něný vstup na další tři místa.  
S kartou tak lze navštívit radnič-
ní věž (20 Kč), Muzeum Litovel 
(20 Kč), Muzeum harmonik  
(20 Kč) a městské koupaliště  
(25 Kč). 
Karta má platnost týden od vy-
stavení. 

TIC a ih
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Vyneseno z radnice

52. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 6. dubna 2017
 Aby mohla být zvýšena dosud 
nízká marže pro prodejce Litovel-
ských novin, bude cena novin od  
1. července navýšena na 11 Kč.
 Město poskytne dotaci ve výši 
19 000 Kč na částečné pokrytí ná-
kladů souvisejících s výstavbou te-
nisových kurtů na Komárově.
 V návaznosti na rekonstrukci sil-
nice vedoucí přes Chudobín dojde  
v této obci i ke komplexní rekon-
strukci chodníků.
 Rada města jmenovala Ing. Jiřího 
Procházku členem Komise pro in-
vestice a výstavbu.
 V sobotu 24. června mezi 9.30  
a 12.30 hod. proběhne na náměstí 
u morového sloupu sraz majitelů 
osobních vozů Rower a přehlídka 
těchto vozidel.
 Správa CHKO vybuduje na části 
pozemku po zrušené lesní školce za 
lesním závodem dvě druhově boha-
té louky.
 V sobotu 10. 6. od 10 hodin bu-
dou před budovou Českého rybář-
ského svazu probíhat oslavy 95. vý-
roční vzniku místní organizace ČRS. 
Rybářský svaz uspořádá soutěže 
pro děti a dospělé s možností lovu 
ryb na speciálním simulátoru. Akce 
bude doprovázena živou hudební 
produkcí.

výběr redakce

Stíny Litovelska
Dopolední zákusek
Oznámení o muži, který obtěžu-
je hosty, přišlo 24. března ráno  
z cukrárny na náměstí. Strážníci na 
místě našli mladíka, který mum-
lal, rozhazoval rukama a pohybo-
val se nemotorně. Přivolaný lékař 
konstatoval, že si klučina osladil 
život nějakým fetem a musí do 
nemocnice. To se feťákovi nelíbilo  
a začal se sápat po zdravotnících i po 
strážnících. Za pomoci donucovacích 
prostředků byl naložen do sanitky  
a za policejního doprovodu převezen 
do Fakultní nemocnice v Olomouci.

Hlavně nenápadně
Poslední březnový den po 21. ho-
dině prováděla hlídka MP kontrolu 
v Rozvadovicích a přesouvala se  
k cyklotrase Šargoun – Litovel, kde 
je zákaz vjezdu všech motorových 
vozidel. Při průjezdu cyklotrasou 
hlídka zpozorovala, že ji ve směru od 
Rozvadovic, dojíždí další vůz. Stráž-
níci vystoupili ze služebního auta  
a vozidlu dávali svítícím zastavova-
cím terčem, znamení k zastavení. 
Když je řidič zpozoroval, zabrzdil, 
otočil auto a ujížděl pryč. Strážníci  
s majákem se vydali za ním. Dojeli 
ho na začátku Rozvadovic, kde řidič 
kapituloval a zastavil. Muž z Hranic 
chvíli tvrdil, že si řidičák zapomněl, 
pak si ale vzpomněl, že o něj před 
nedávnem přišel. Chtěl být nená-
padný a vyhnout se městu, proto si 
cestu zkrátil právě tudy. Případ byl 
předán PČR k dalšímu šetření. 

Silnici si spletl s postelí
V Havlíčkově ulici ležel 14. dubna ve 
20 hodin neznámý muž. Byl opilý, 
špinavý, pomočený, zapáchající  
a úplně mimo. Strážníkům se jej 
podařilo vzbudit, ale nebylo mož-
né zjistit, jak se jmenuje, kde bydlí 
a co se mu stalo. Na místo přivolali 
záchrannou službu, která muže 
převezla k ošetření a vystřízlivění 
do nemocnice.

Městská policie Litovel
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Městská televize

Premiéra     st   3. 5. 18.45 hod.
 st 17. 5. 18.45 hod.
                       st 31. 5. 18. 45 hod.
Repríza denně 6.45, 11.00,
 18.45 a 23.00 hodin
on-line: infokanal.litovel.eu
 www.youtube.com 
 (kanál Litovel.eu)

Připomínky, názory, nápady, náměty, ale  
i věcnou kritiku týkající se vysílání můžete 
volat nonstop na záznamník 581 003 467.

Nečíz dostal novou opěrnou zeď
Vybudování nové opěrné zdi ve 
Smetanových sadech zakonči-
lo jednu etapu obnovy Nečízu 
procházejícího centrem města. 
Práce financovalo město Litovel 
a na projektu se podílelo také 
Povodí Moravy, které nechalo 
opravit levý břeh Nečízu včetně 
tamních palisád. 
Vybudování opěrné zdi navá-
zalo na dřívější práce v kory-
tě říčního ramene i nad ním. 
Nečíz má za sebou vyčištění 
od nánosů bahna, zásah do 
porostů na břehu a obnovu 
palisád poblíž altánku ve Sme-
tanových sadech. Skončila tak 
hlavní část úprav v úseku od 
sídla Chráněné krajinné ob-
lasti Litovelské Pomoraví po 
někdejší papírnu. 
Město má v úmyslu navázat na 
dosavadní práce budoucí opra-
vou zaklenutí v Husově ulici  
a vybudováním nového můst-
ku k současnému sídlu Policie 
České republiky. Tato část Nečí-
zu by zároveň potřebovala také 

odbahnění a opravu opěrné zdi 
včetně zábradlí. 
Podle vedoucího odboru život-
ního prostředí Městského úřadu 
Litovel Pavla Kurfürsta je dlou-
hodobým cílem města protaže-
ní úseku, kterým je možné po 
Nečízu plout na loďkách. Sta-
vební úpravy mezi náměstím 
a sídlem CHKO by měly délku 
splavné části prodloužit. V bu-
doucnu bude třeba ještě vyřešit 
další mostky ve Smetanových 
sadech, aby se loďky dostaly až 
k někdejší papírně. Úpravy si 
vyžádají náklady v řádech mili-
onů korun, a mimo jiné i proto 
k nim město přistupuje po eta-
pách.
Nečíz získal své jméno od staro-
slovanského výrazu nečeti, tedy 
téci. Kdysi jeho koryto dělilo 
dnešní náměstí Přemysla Ota-
kara na dvě části, od poloviny 
19. století je nad ním klenba  
a tok je možné spatřit pouze 
před radnicí, kde k němu vede 
dvouramenné schodiště.             ih

Silácká Litovel proběhne 20. května
V sobotu 20. května proběhne 
sportovní klání silných borců 
Silácká Litovel, kterým si letos 
už podesáté připomeneme li-
tovelského zápasníka Gustava 
Frištenského.
Soutěž probíhá ve sportovní hale 
ZŠ Vítězná. V 10 hodin bude 
Silácká Litovel zahájena. Do 12 
hodin budou probíhat závody 
družstev ve shybech na hrazdě, 
přemisťování břemene a vzpě-

račském nadhozu. O přestávce 
od 12 do 12.30 hodin diváky 
čeká ukázka řecko-římského 
zápasu, soutěž v arm wrestlin-
gu (páce) a profesionální silác-
ká produkce Siláka Franty. Ve 
druhé části soutěže se sportovci 
utkají ve skoku dalekém, hodu 
medicinbalem a bench pressu.
Výsledky budou vyhlášeny  
v 15.30 hodin.
Jste srdečně zváni.                       hk
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Teplé jarní dny vybízejí k pro-
jížďkám za zajímavými místy 
Litovle a okolí na kole. Pokud 
byste rádi vyzkoušeli pohled 
na naše město ze sedla bicyklu, 
případně chcete nabídnout po-
dobný zážitek například návště-
vě odjinud, najdete níže základ-
ní informace, co vám Litovel 
nabízí. 

Úschovna kol
Pokud vás naopak přijede ně-
kdo navštívit na kole a po spo-
lykaných kilometrech by se rád 
prošel městem pěšky, můžete 
mu nabídnout službu úschov-
ny kol v našem turistickém in-
formačním centru. Za jejich 
uložení se neplatí. Centrum 
souběžně nabízí také úschovnu 
zavazadel, a to za 30 korun. Bicykly  
i zavazadla je nutné vyzvednout 
vždy ještě v den uložení. Službu 
je možné využívat od pondělí do 
pátku od 8 do 17 hodin, v sobo-
tu pak od 8 do 12 a od 12.30 do 
15 hodin. 

Půjčovna kol
Mikroregion Litovelsko v mi-
nulosti pořídil čtyři bicykly,  
o které se stará firma Rakola. 
U ní si je můžete také půjčit. 
Za hodinu zaplatíte 80 korun, 
za dvě 160 korun a za 12 hodin 

200 korun. 
Půjčovnu najdete ve dvoře 
Městského klubu Litovel, vchod 
je z Husovy ulice. Připravte si 
dva doklady totožnosti a dvou-
tisícovou kauci. Půjčovna je  
v provozu od pondělí do pátku 
od 9 do 17 hodin. 

Půjčovna elektrokol
Kdo se necítí na celodenní po-
hyb vlastními silami, pro toho 
se hodí elektrokolo. K zapůjče-
ní je nabízí firma Elektrokola 
Litovel. Nedejte se ovšem mýlit 
jejím názvem, přímo v našem 
městě nesídlí. Zájemci ji na-
jdou v Měrotíně. Jedno ze tří 
horských elektrokol, která mají 
různé způsoby pohonu a od-
lišnou kapacitu baterií, si zde 
můžete půjčit na celý den za 390 
korun. Počet ujetých kilometrů 
nemá na cenu vliv, majitelé vám 
v případě zájmu přibalí i nabí-
ječku pro eventuální dobití při 
celodenní jízdě. Zapůjčená elek-
trokola jsou určena k rekreační 
jízdě, nikoliv například k využití 
v bikeparcích. 

Stojany na kola
V centru města a u důležitých 
cílů najdou cyklisté stojany na 
kola. Mohou si je samozřejmě 
zamknout svým vlastním zám-

kem, nebo vy-
užít nabídky 
tur is t ického 
i n f o r m a č -
ního centra  
a koupit si spe-
ciální vložku, 
která bicykl 
ochrání před 
krádeží lépe 
než běžné 
zámky. 

ih

Litovlí na kole nebo elektrokole Vysazujme stromy, říká PagoPago
Od letošního roku 
působí ve Třech 
Dvorech dobrovol-
nická organizace 
PagoPago, jejímž 
cílem je vrátit do 
krajiny co nejvíce 
stromů. Jedním ze 
zásadních projektů 
sdružení je nedávné 
otevření Domu Při-
Rodu, který má fun-
govat jako centrum 
ekologické výchovy.

Mladí lidé, kteří na 
záhonech na dvoře 
starého statku pěs-
tují desetitisíce sazenic starých 
odrůd jabloní, procestovali nej-
různější země světa, aby se pou-
čili o tom, jaké stromy, kde a jak 
nejlépe vysazovat. Skutečnost, 
že na naší planetě ubývají stro-
my, které jsou pro život na Zemi 

zásadní, je přiměla vrátit se do 
České republiky a ve spolupráci 
s obcemi a organizacemi se pus-
tit do jejich výsadby v krajině. 
Stromy, které sází, si sami pěs-
tují ze semínek. Vracejí se tak 
k původním druhům, v součas-
nosti především jabloní, v menší 
míře i jiných ovocných stromů.
Na statku ve Třech Dvorech 
pořádá PagoPago workshopy 
pro školy i širokou veřejnost. 
Děti se dozvědí o pěstování  
a výsadbě dřevin, životě stromu 
i jeho významu v krajině. Budou 
také seznámeny se včelařstvím  
a tím, jak se dřív hospodařilo na 
statku. Každý také dostane svou 
sazenici stromu, který si jednou 
bude moct vysadit v blízkosti 
svého bydliště a těšit se z toho, 
jak roste.
Sdružení je otevřeno i ostatním 
zájemcům, kteří mají zájem vy-
sazovat staré odrůdy stromů. 
Rádo jim poskytne sazenice 
včetně potřebných informací. 

hk

V prvním patře statku na návsi ve Třech Dvorech jsou vy-
sazená okna. V místnosti za nimi jsou totiž umístěny včelí 
úly, takže okenními otvory stále prolétají včely. Dřevěné 
sochy před domem odkazují na původní sochařskou pro-
fesi nynějších obyvatel.

Trs ročních jabloní vypěstovaných z ja-
dérek. Kořen je mnohonásobně delší než 
nadzemní část rostliny.

INZERCE

Pozvánka
NA BOUZOVSKOU TŘICÍTKU 
so 20. 5. od 7 do 11 hod., fotbalové 
hřiště na Bouzově

TJ Sokol Bouzov pořádá 43. ročník 
turistického pochodu Bouzovská 30. 
Trasy pro pěší jsou dlouhé 3, 8, 15  
a 30 kilometrů, pro cyklisty 25 a 40 
kilometrů. Zapsat se k pochodu lze od 
7 do 11 hodin, do cíle je třeba dojít do 
17 hodin. Na účastníky čeká upomín-
kový předmět a diplom, připravena je 
i tombola. Občerstvení je zajištěno na 
trase i v cíli.

Společnost PAPCEL, 
a. s., hledá vhodné 
kandidáty na pozici 
skladník hutního 
materiálu a všeobecná účetní. 
Bližší informace naleznete na strán-
kách www.papcel.cz v sekci Kariéra 
nebo na telefonu 585 152 134. 

Úklidová společnost Forcorp 
Group hledá šikovnou paní na úklid 
kancelářských prostor v Litovli. Dobré 
platové podmínky. Volejte na tel. 723 
612 506.

Nabídka práce
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Počátkem letošního roku se rozjela 
výroba v nové firmě sídlící v litovel-
ské průmyslové zóně Víska. Je jí závod 
EKT CZ, dceřiná společnost německé-
ho producenta výrobků z plastů Eifler 
Kunststoff-Technik. Specializuje se 
na dodávky dílů pro takzvanou bílou 
techniku.
Závod v průmyslové zóně vyrostl s cí-
lem sídlit poblíž uničovského produ-
centa myček, sušiček a praček Miele 
technika. Ten je prozatím jediným 

odběratelem výrobků z Litovle, v budoucnu by jej ovšem měli doplnit další zákazníci. Dříve uničovská 
továrna dovážela díly z mateřské firmy EKT CZ v Německu, nyní má svého dodavatele takříkajíc na dohled. 
Vzdálenost mezi oběma závody se tak zmenšila z 850 kilometrů na pouhých 10.

Budování nových výrobních 
prostor zabralo osm měsíců  
a dodavatel je dokončil 8. pro-
since 2016. Významnou roli 
při získání potřebných povole-
ní sehrálo město Litovel, které 
investorovi pomohlo překonat 
některé obtíže dané umístěním 
budovy v regionu výrazně ovliv-
ňovaném řekou Moravou. Hala 
stojí nad úrovní stoleté vody  
a můžeme ji považovat za mo-
derní inteligentní budovu. Ob-
jekt umí sám regulovat intenzitu 
světla, aby měli pracovníci stále 
stejné podmínky k práci, má 
silnou klimatizaci, aby se v něm  
v létě teploty nezvyšovaly nad 
30 stupňů, a několikrát za hodi-
nu se v celých prostorách kom-
pletně vymění vzduch.
Výroba v litovelské hale se po-
prvé rozběhla 2. ledna letošní-
ho roku. „Tehdy nás bylo do-
hromady 28 a hned po poledni 
jsme rozjeli výrobu na prvním 
vstřikolisu. O dva dny později 
následoval druhý,“ říká vedou-
cí závodu Jiří Buchta. Nyní je 
ve Vísce podobných zařízení  
8 a zaměstnanci na něm pracují 

v třísměnném provozu. Závod 
plánuje další rozšiřování. Ma-
jitelé slíbili městu, že dají práci 
alespoň 60 lidem. „Věřím, že 
tento závazek překročíme už 

letos, v budoucnu počítáme se 
stovkou pracovníků,“ dodává 
Jiří Buchta. Hala firmy dosud 
není plná a navíc byla vybudo-
vána tak, aby šla snadno rozší-
řit, což se zřejmě už napřesrok 
stane. Zatím ve Vísce vznikají 
díly pro myčky na nádobí, brzy 

se k nim přidají také kompo-
nenty pro sušičky prádla.
Zatímco řada firem bojuje s ne-
dostatkem zaměstnanců, EKT 
CZ podobné problémy nemá. 
Pracovníky přibírá postupně  
a vybírá si především z lidí, kteří 
už mají zkušenosti s průmyslo-
vou výrobou. Služeb personál-
ních agentur nevyužívá, všechny 
kolegy přijímá osobně vedoucí 
závodu, a to takřka výhradně 
z Litovle a nejbližšího okolí. 
S náborem už mu v současné 
době pomáhají i ostatní kolego-
vé, kteří doporučují své známé 
coby budoucí posily. Několik 
lidí přišlo také na doporučení 
úřadu práce a jsou mezi nimi  
i obyvatelé nejbližšího okolí 
průmyslové zóny.
Všichni zaměstnanci dostávají 
už při nástupu smlouvu mi-
nimálně na jeden rok. „U nás 
najdou nadstandardní mzdové 
podmínky, příplatky za směny, 
volné víkendy a pět týdnů do-
volené. Kolegové si práce váží, 
za dobu naší existence jsem na 
nikoho nemusel zvýšit hlas,“ 
dodává vedoucí Jiří Buchta.    ih
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Vedoucí litovelského závodu Jiří Buchta

Zlato z Číny pro J. Dostála
V lednovém čísle LN jste si 
mohli přečíst rozhovor s mla-
dým matematikem Jakubem 
Dostálem, který byl za svou 
práci o šíření epidemie ve spo-
lečnosti vyznamenán prestižní 
cenou České hlavičky. Na kon-
ci března se svou prací repre-
zentoval Českou republiku na 
mezinárodní vědecké soutěži 
The Beijing Youth Science 
Creation Competition, která 
se každoročně koná v Pekingu 
v Číně. Ve své kategorii, jíž je 
matematika, získal Jakub Do-
stál první místo. Z Číny si při-
vezl zlatou medaili.

Ocenění pro M. Hlavinkovou
Dne 5. dubna byly v Morav-
ském divadle v Olomouci udí-
leny Ceny Olomouckého kra-
je za přínos v oblasti kultury  
v roce 2016. Událost, jejímž 
záměrem je ocenit a zvidi-
telnit výborné představitele 
kultury v regionu, proběhla 
letos už po jedenácté. „Vě-
řím, že tato anketa je nesmr-
telná, protože mimořádných 
osobností má kulturní scéna  
v Olomouckém kraji mnoho  
a s postupem roků jich neubý-
vá, naopak,“ řekl na úvod nový 
hejtman Olomouckého kraje 
Ladislav Okleštěk. Tentokrát se 
mezi oceněné zařadila i osob-
nost z Litovle. Cenu Mistr tra-
diční rukodělné výroby získala 
litovelská keramička Miluše 
Hlavinková. Ta se vedle výroby 
tradiční keramiky, jejíž ukázku 
si můžete (kromě její dílny) 
prohlédnout a zakoupit např.  
v infocentru či muzeu, věnuje  
i drátování.

Na věžê vêkládá Pepin
Radnični věž, jedno z névěčich 
turistickéch lákadel našeho 
města, má dalši zajimavosť. Od 
dôbna na ni náštěvnici ôslêšijó 
vêkládat posledniho hlásnyho, 
keré na věžê bêl, Jozefa Jirán-
kovyho. Všeckém, co se bôdó 
drápat do schodu, bôde na 
cestô vêprávět o tym, jak se na 
věžê žêlo, co všecko měl hlás-
né na starosti a jak to vêpa-
dalo, gdêž začlo hořet. Zatim 
se zkóši, jak bôde to mlôveni 
fungovat, toš snaď to vêdrži. 
Běžte si to takê poslechnót. Je 
vám asi jasny, gdêž to toť tak 
pišô, že je to cely namlôveny  
v hanáčtěně. Hlásnyho Jirán-
ka si zahrál slavné rozhlasové 
mlôvka Pepin z Hané.

hk

Zajímavosti



Ze společnosti

Přišli na svět  
  30. 9.  Kateřina Kusá ze Tří Dvorů
  8. 10.  Amélie Vrobelová z Unčovic
13. 10.  Teodor Klapka z Litovle
25. 10.  Natálie Leitlová z Litovle
20. 11.  Emily Fialová z Litovle 
23. 11.  Tobiáš Klega z Litovle
29. 11.  Darina Tempírová z Litovle
18. 12.  Jiří Kristen z Litovle
27. 12.  Tereza Filipová z Litovle
28. 12.  Marek Krňávek z Litovle
     7. 1.  Marie Urbášková z Litovle
     9. 1.  Adéla Sitárová z Litovle
   16. 1.  Klaudie Rakašová z Nové Vsi
   19. 1.  Edvard Šlégl z Litovle
   20. 1.  Sofie Ilkiwová ze Tří Dvorů
   20. 1.  Daniela Matulíková z Rozvadovic
   23. 1.  Prokop Fidler z Litovle

Byli oddáni
22. 4.  Veronika Frenzlová z Řimic
 a Jaroslav Podivinský z Nové Vsi
28. 4.  Lucie Běhalová z Litovle
 a Martin Kudrnovský z Litovle

Odešli
24. 3.  Jaroslav Kupka z Rozvadovic (83 let)
25. 3.  Marie Zemenová z Unčovic (101 let)
30. 3.  Naděžda Urbánková z Červenky (78 let)
  5. 4.  Hynek Havlíček z Březového (70 let)
  8. 4.  Dagmar Petříková z Litovle (62 let)
12. 4.  Vladimír Chyba z Choliny (82 let)
14. 4.  Oldřich Klein z Myslechovic (70 let)
14. 4.  Ing. Josef Doneberk z Litovle (77 let)
19. 4.  Libuše Šmídová z Měrotína (92 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Via ultima, Hrandop a Misericordia.
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Blahopřání

Nabídka práce

Hledáme zkušeného a spolehlivého soustružníka 
a frézaře s praxí v obrábění dílů na klasickém sou-
struhu a fréze. 
Podmínky 
 stálý pracovní poměr, jednosměnný provoz 
 kusová a malosériová výroba 
 pracoviště Haňovice, menší kolektiv 
 hrubý plat 21 000–24 000 Kč v závislosti na praxi 
Požadavky
 vyučen ve strojírenském oboru
 věk 30–62 let
Zájemci, posílejte životopis na e-mailovou adresu 
mdostal@celpap.cz nebo volejte na tel. 602 217 684.

Benjamínek je opět zlatý, Mládí je stříbrné
V pátek 31. března 2017 se konal 27. ročník 
soutěžní přehlídky dětských pěveckých sbo-
rů v Uničově, na který se již od ledna při-
pravovaly oba naše sbory, a to Benjamínek  
a Mládí při ZŠ Vítězná. 
Celý soutěžní den se nesl v pohodové atmo-
sféře. Rozezpívání, soustředění, čekání, pak 
ještě vystoupení ostatních sborů, než porota 
sdělí výsledky… Moc rádi se s vámi podělí-
me o velikou radost – DPS Benjamínek, ve 
kterém zpívají děti z 1. až 5. tříd, se ve své 
kategorii umístil stejně jako loni na příčce 
nejvyšší – ve zlatém pásmu! Je to krásný 
úspěch doplněný skutečností, že je Benja-
mínek vybrán jako náhradník do letošního 
celostátního kola! 

Starší děti ze 4. až 8. tříd, které zpívají v DPS 
Mládí, předvedly milý a soustředěný výkon 
a právem jim za to náleží umístění ve stříbr-
ném pásmu. Zajímavé je, že v jejich katego-
rii zlaté pásmo nebylo uděleno. 
Oba naše sbory na klavír brilantně doprová-
zel pan Jiří Absolon, za což mu moc děkuje-
me. Také bychom se neobešli bez podpory 
našich rodičů a pedagogů.
Chtěla bych tímto všem sboráčkům podě-
kovat za reprezentaci školy i města a také 
pozvat všechny čtenáře na náš výroční 
koncert, který se koná ve čtvrtek 1. června  
v 17 hodin v Koncertním sále Městského 
klubu  Litovel.

Mgr. Iveta Navrátilová

Muzejní společnost Litovelska – akce na květen
Vítání ptačího zpěvu
Muzejní společnost Litovelska, z. s. ve spo-
lupráci s Moravským ornitologickým spol-
kem pořádají vycházku s názvem Vítání 
ptačího zpěvu v CHKO Litovelské Pomora-
ví. Vycházku povedou Jan Vidlař a Ing. Ra-
dovan Urválek. Sraz je v pondělí 8. května  
v 8 hodin na železniční stanici Litovel město. 
Na programu je určování ptáků podle hlasů, 
povídání o jejich životě, odchyt a kroužko-
vání ptactva a komentovaná vycházka. Akce 
se koná za každého počasí! 

Vycházka po litovelském hřbitově
Na sobotu 13. května 2017 zveme své čle-
ny i veřejnost na již deváté setkání z cyklu 
komentovaných vycházek po litovelském 
hřbitově. MSL ve spolupráci s Letopiseckou 
komisí Městského úřadu Litovel tuto akci 
pořádají pravidelně vždy v květnu a říjnu od 
roku 2013. Výklad povede opět paní Marie 
Hrubá. Sraz účastníků je ve 14 hodin před 
vstupní branou na hřbitov. Opět je možné 
využít dopravu autobusem, který odjíždí 
ve 13.53 hodin ze zálivu naproti autobuso-
vému stanovišti. Vzpomínky a připomínky 
pamětníků jsou vítány.

Peníze jak je neznáte
Jako doprovodný program k aktuální vý-

stavě Zmatené peníze v Muzeu Litovel se ve 
výstavním sále - expozici řemesel uskuteční 
ve čtvrtek 18. května v 17 hod. přednáška  
s názvem Peníze jak je neznáte. Přednášejí-
cí Ing. Josef Moša, CSc., sběratel, předseda 
numismatické sekce Vlastivědné společnos-
ti muzejní v Olomouci a zároveň předseda 
České numismatické společnosti, pobočky  
v Olomouci příchozí návštěvníky seznámí  
s kuriózními předměty ze své sbírky. 

Zájezd do Kroměříže
První letošní zájezd nás zavede do Kromě-
říže, kde budeme poznávat krásy tamních 
zahrad s průvodkyní Ing. Lenkou Křesa-
dlovou, Ph.D. Sraz je v neděli 28. května  
v 8 hodin v zálivu naproti autobusovému 
stanovišti Litovel. 
Pozvánka s rámcovým časovým plánem je 
k dispozici na webových stránkách Muzea 
Litovel v sekci O muzeu/Připravujeme nebo 
přímo v muzeu denně od středy do neděle 
od 9 do 17 hodin. Zde se mohou zájemci 
hlásit a na pozvánce uvedenou částku zapla-
tit, a to nejpozději do neděle 21. května.  

Na červen chystáme další doprovodné pro-
gramy k aktuální výstavě. Bližší informace 
uveřejníme v červnových LN.

RoN

Dne 27. 4. oslavila naše babička a prababička paní 
Alenka Roubíčková své 87. narozeniny. Hodně zdra-
ví, štěstí a spokojenosti přejí Michal, Simča a Brutík.
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Od května 2015 jsme, Iv, postupně odhalovaly 
čtenářům, jak si můžou vytvořit rodokmen svého 
rodu. Ty jako archivářka a zkušená tvůrkyně rodo-
kmenů, já jako nevědomá tazatelka, které se díky 
Tvým radám podařilo dohledat své předky až do 
poloviny 17. století. Komu unikly starší díly, může 
je najít v archivu Litovelských novin na stránkách 
města (noviny.litovel.eu).
Určitě jsou mezi našimi čtenáři i takoví, kteří by 
chtěli vědět víc, a nám se jistě nepodařilo podchy-
tit a vysvětlit úplně všechno. Píšeme poslední díl 
rodopisu, takže naši čtenost už neohrozí, pokud 
teď prozradíme, jaké obecné i speciální knihy  
a příručky můžou naši amatérští genealogové při 
svém bádání využívat.

V současné době existuje, Heli, mnoho příruček 
rodopisné práce ve formě knih nebo interneto-
vých stránek. Všechny Ti přiblíží logické postupy 
práce a pomůžou při orientaci v nepřeberném 
množství pramenů využitelných pro bádání. 
Jednu část tvoří ty genealogické, které vysvětlují 
logické postupy v hledání předků. Z nich Ti můžu 
doporučit např. autora Kristoslava Říčaře a jeho 
Občanskou genealogii, Úvod do genealogie či Ro-
dokmen, objevte tajemství vašeho rodu. Dalším 
autorem je Henry Camillo Pohanka, jeho kniha 
se jmenuje Po stopách vlastních předků. Asi nej-
novější na trhu jsou knihy Lenky Peremské Váš 
rodokmen krok za krokem a Blanky Lednické Se-
stavte si rodokmen. Tyto autorky popisují cestu  
k rodokmenu převážně pro amatérské genealo-
gy. B. Lednická vydala dokonce takový praktický 
sešit, kde je možné dělat si poznámky – Rodo-
kmen naší rodiny. K dispozici jsou i různé příruč-
ky lexikonového charakteru, jako např. Příručka 
praktické genealogie Marie Marečkové a Lexikon 
genealoga Boleslava Lutonského.
V minulých dílech jsme se bavily také o využití 
různých slovníků. Zmiňovaný B. Lutonský je au-
torem či spoluautorem několika z nich. Jsou to 
Německo-český slovník pro genealogy (Kasalický 
Václav), Latinsko-německo-český slovník nemocí, 
úrazů, příčin smrti a výrazů s nimi souvisejících 
(nejen) pro genealogy (Černý Jaroslav). Autorem 
Latinsko-českého slovníku pro genealogy je např. 
Jan Mareš. 
Dál jsme si říkaly o místopisných rejstřících,  
z nichž lze pro náš region využít Historický místo-
pis Moravy a Slezska v letech 1848–1960 vydaný 
na olomoucké univerzitě autory M. Traplem,  
J. Schulzem a J. Bartošem, a jmenovaly jsme si 
Místopisný rejstřík obcí českého Slezska a severní 
Moravy vydaný Zemským archivem v Opavě.
Speciální slovník pro návštěvníky archivů objas-
ňující pojmy a typy pramenů z oblasti archivnic-
tví vydal Václav Rameš – Slovník pro historiky  
a návštěvníky archivů. 

Helena Kaštilová & Ivana Kubíčková

Rodopis (25)Mesto Revúca sa predstavuje po piátykrát:
Korene ochotníckeho divadla v Revúcej
Neoddeliteľnou súčasťou histórie 
i súčasnosti Revúcej je ochotnícke 
divadlo, o rozvoj ktorého sa po-
staral PhDr. Ivan Branislav Zoch, 
profesor Slovenského evanjelické-
ho a. v. gymnázia, pedagóg, pub-
licista, jazykovedec, prekladateľ  
a ľudovýchovný pracovník. Prvou 
hrou, s ktorou sa študenti nižších 
tried gymnázia predstavili 14. ok-
tóbra 1866, bola romantická čino-
hra Siroty. Po násilnom zatvorení 
slovenského gymnázia pre ochot-
níkov nastalo obdobie temna až do 
vzniku Československej republiky 
v roku 1918. 
Významnou kapitolou kultúrnych divadel-
ných dejín bolo obdobie rokov 1966–1970, 
kedy sa konal prednes umeleckého slova  
a prehliadka tvorivosti pod názvom Ku-
kučínova Revúca, inšpirovaná osobnosťou  
a dielami Martina Kukučína, študenta Prvého 
slovenského gymnázia v rokoch 1871–1874.  
Významným medzníkom bolo aj obdobie 
rokov 1968–1970, kedy boli vytvorené pod-
mienky pre rozvíjanie umeleckých záujmov 
mládeže a odštartovanie detského divadla. 
V dňoch 26.–28. marca 1968 sa konala  
I. krajská prehliadka detských divadelných 
krúžkov.
Od roku 1972 boli pravidelne organizované 
krajské – oblastné divadelné prehliadky zá-
kladných súborov a od r. 1994 je pravidelne 
organizovaná oblastná prehliadka ochotníc-
kych divadelných súborov Zochova divadel-

ná Revúca.
V roku 2014 bol v Revúcej založený ochot-
nícky divadelný súbor REV, ktorý svoju čin-
nosť odštartoval premiérou súboru krátkych 
scén Malé životy dňa 2. októbra 2015 pre 
revúcke publikum. Cieľom súboru je, aby 
divák divadlo nielen videl, ale ho aj zažil.   
Dňa 22. marca 2017 sa v Mestskom kultúr-
nom stredisku v Revúcej konal 20. ročník 
regionálnej súťažnej prehliadky detských 
divadelných súborov Detská divadelná Re-
vúca, ktorej súčasťou bola aj detská výtvarná 
súťaž Divadlo očami detí. Postup na krajskú 
prehliadku detských divadiel získal divadel-
ný súbor PORTÁL pri ZŠ J. A. Komenského 
s predstavením Šťastný škriatok a divadelný 
súbor Zauško z Rimavskej Soboty s predsta-
vením Paddingtonove dobrodružstvá. 
V dňoch 27.–29. apríla 2017 sa Revúca stala 

centrom mladých aj dospelých di-
vadelníkov, ktorí zahájili 43. ročník 
kultúrneho podujatia Zochova di-
vadelná Revúca. Pódium divadel-
nej sály patrilo aj divadelnému od-
boru Sokola Litovel s divadelnou 
hrou FurtFURIANTI. 

Zdroj: Dubovský, D. 2012. Svätyňa 
osvety a vzdelanosti. Revúca: Mesto 

Revúca
Text: Mestský úrad Revúca,  

Oddelenie regionálneho rozvoja
Foto: Peter Poboček

Detská divadelná Revúca

Zochova divadelná Revúca

Pietní setkání u hrobu G. Frištenského
V úterý 4. dubna proběhlo při 
příležitosti 60. výročí úmrtí 
Gustava Frištenského pietní se-
tkání na hřbitově u jeho hrobu. 
Sokoli, jejichž podporovatelem 
byl zápasník po celý život, drželi  
u jeho hrobu čestnou stráž. Za-
zněla smuteční řeč Josefa Matej-
ska, již autor přednesl při pohřbu 
Frištenského a jež shrnula celý 
jeho život. Setkání doprovodila 
hudbou dechovka Nákelanka.

hk



Stalo se v Litovli
 1. 5. 1597 zemřel nejznámější z litovel-
ských pánů, Jan  Šembera Černohorský  
a s ním vymřeli Boskovicové po meči. Šem-
bera byl typický renesanční velmož, politikou 
se nezabýval, na rozdíl od svých předchůdců 
zastával jediný  úřad – královského truksase 
(stolníka). Z pohledu současníků žil poživač-
ným a nevázaným životem. Prudká povaha jej 
přivedla do řady konfliktů. Nejznámějším z nich 
je  souboj s  rytířem Zikmundem ze Zástřizl  při 
zemském sněmu v  Brně 12. dubna 1581. Při 
noční pitce se dostali oba do sporu. Zikmund 
jej vyzval slovy: „Pse panský, je-li v tobě dob-
rá žíla, braň se!“ Šembera jej zasáhl kordem  
a zabil. Dodnes zůstalo otázkou, byl-li souboj 
regulérní, nebo byl Zikmund zabit úkladně ve 
chvíli,  kdy se od  Šembery s opovržením od-
vrátil. V Litovli byla známá pověst o studánce, 
kde pozoroval koupající se panny převlečený  
v kůži jelena, a proto ho pak potrhali vlastní psi. 
 8. 5. 1892 se konala schůze akcionářů 
pivovaru. Předsedou správní rady se stal Josef 
Svozil. Po zmařeném jednání o koupi pivovaru 
v Haňovicích, případně měšťanského pivovaru 
v Litovli, bylo rozhodnuto o novostavbě. Začala 
agitace pro upisování akcií. Nebylo to snadné, 
Němci nasadili všechny síly, aby stavbu zne-
možnili. Bránili prodeji pozemků, podávali 
stížnosti proti stanovám, stavebním plánům aj. 
Je zajímavé, že jedna ze stížností se ještě odvo-
lávala na mílové právo měšťanského pivovaru! 
Byla ovšem zamítnuta. Když pak se na financo-
vání stavby zakoupením akcií podílely dodava-
telské firmy, stavitel R. Zapletal z Holice a doda-
vatel strojů Novák a Jahn z Prahy, mohla stavba 
začít a 22. 7. byl položen základní kámen.
 9. 5. 1897 Kroužek českých velocipedistů  
v Litovli uspořádal společnou nedělní vyjížďku 
do Loštic, Olomouce aj. Dopisovatel LN ale cyk-
listy kritizuje: Mírná, rozumná jízda musí býti 
odporučována co ušlechtilá zábava, avšak zá-
vody, které nabývají čím dále větší dokonalosti 
v lámání nejen strojů, ale i dření a lámání údů 
jezdce, musí být rozhodně odsouzeny. Máme již 
spolky proti týrání zvířat, avšak zde spolek proti 
týrání lidí byl by věru více na místě, když úřady 
si toho nevšímají.
 2. 5. 1947 vznikla Muzejní a archivní 
rada s předsedou Stanislavem Nedomou. 
Usnesla se, že z muzea do archivu  budou pře-
dány věci, které  svou povahou  náleží archivu 
(šlo o staré listiny a část knihovny). Rada kvito-
vala s povděkem, že archivářem byl jmenován 
odborník, profesor Vladimír Vahala. Městský 
archiv se po zemské revizi oddělil od muzea  
a přemístil do 1. patra Národního domu (dnes 
Městský klub).
 28. 5. 1997 byl utvořen Mikroregion Li-
tovelsko. Sdružoval mimo město ještě 21 obcí 
západní části bývalého litovelského okresu. 

Lubomír Šik
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Zprávy ze Seniorklubu Litovel

Že nejsou naši senioři žádní suchaři, se  
každý mohl  přesvědčit ve čtvrtek 23. března 
na tradičním tanečním odpoledni „Vítání 
jara a loučení se zimou“ v Koncertním sále 
MK. Početnější návštěvě (77) asi nepřálo 
příjemné jarní počasí, ale ti, co přišli, nelito-
vali. V kulturním programu, který pro akci 
připravily učitelky ZŠ Jungmannova se svý-
mi žáky, nejprve vystoupily žákyně (a 1 žák) 
2. stupně s několika písněmi, které s nimi 
nacvičila Mgr. Irena Poláchová. Pobavila 
pohádka o Trautenberkovi, kterou  prvňáč-
ci vedeni učitelkou Mgr. Irenou Kučerovou 
předvedli s velkou vervou. V závěru jsme  
s chutí zatleskali tanečnímu vystoupení dětí 
z 1. stupně. Občerstvení, stejně jako hudba  
v podání pana Milana Koupila, mělo výbor-
né hodnocení, a tak se všichni dobře bavili 
až do večerních hodin. 
První letošní pěší výšlap 29. března vedený 
paní Ludmilou Kaštilovou směřoval přes 
Nový Dvůr do Střelic s obědem v Colchi.  
Přilákal 12 turistů a proběhl za krásného 
slunečného počasí. 
Na první dubnovou akci se muselo počkat 
až do 12. dubna, kdy pan Lukáš Navara zau-
jal všech 35 účastníků besedy nejprve poví-
dáním o své cestě k  fotografování.  Že byla 
velmi úspěšná, doložil 15 knihami fotogra-
fií i promítnutím dokumentů o Zanzibaru  
a New Yorku. Protože na další povídání ne-
zbylo času, přislíbil pokračování v další po-
dobné akci na podzim. 
Hned další den, ve čtvrtek 13. dubna, došlo 
na cyklovýlet, který pro nepříznivé počasí 
byl o týden posunut. Ale ani tentokrát se po-
časí příliš nevyznamenalo, bylo proměnlivo 
a dosti foukalo. Sedm statečných nakonec 
trasu poněkud pozměnilo  –  z Červenky 
se vydali přímo do Renot a Střelic, pak se 
občerstvili zmrzlinou na Novém Dvoře. Ta 
chutnala!        
Na čtvrtek 4. května je připraven další 
zájezd do termálů ve Velkých Losinách  
s odjezdem v 8.30 hodin z autobusového 
nádraží. Ve čtvrtek 11. května se sejdeme na 
schůzce seniorů v klubovně v 15 hodin, na 

kterou jsme již připravili zajímavý program. 
Ve středu 17. května se zájemci o pěší turis-
tiku mohou vydat na výšlap po trase Kaple 
– Kosíř – Slatinice s paní Ludmilou Kašti-
lovou. Bližší informace najdou včas v naší 
skříňce v Husově ulici.  
Na čtvrtek 18. května  je v plánu  další cyk-
lovýlet pod vedením Mirka Fendrycha směr 
Hynkov a Horka nad Moravou. Sraz zájem-
ců jako obvykle ve 14 hodin u Penzionu. 
Loni jsme byli na Sportovních hrách se-
niorů stříbrní, a tak vysíláme pětičlenné 
družstvo v čele s kapitánem Fendrychem 
24. května za obhajobou do Olomouce na 
stadion Lokomotivy. Uvítáme fanoušky pro 
povzbuzování našich borců. Přijďte se při-
hlásit kterýkoliv pátek mezi 9. a 10. hodinou 
do klubovny. 
Hlavní májovou akcí je ve čtvrtek 25. květ-
na autobusový zájezd na Vranovskou pře-
hradu a hrad Bítov. Odjezd je v 6 hodin  
z autobusového nádraží. V 9 hodin by již 
účastníci zájezdu měli z pláže pod penzio-
nem M odjíždět lodí směr Bítov, kde je na 
10.30 hodin objednána asi hodinová pro-
hlídka. Ve 12.30 je odjezd lodí zpět, a čeká 
nás nudlová polévka a kuřecí řízek v restau-
raci U Pavelců ve Štítarech. Cestou plánu-
jeme ještě zastávku na občerstvení, případ-
ně prohlídku města Moravské Budějovice. 
Vzhledem k cestě lodí je tentokrát příspě-
vek na účastníka zvýšen na 300 Kč. Snad 
nám vyjde slunečné a příjemné počasí?     jh

V Lužici odhalí pamětní desku Frištenskému
V sobotu 13. května proběhne v obci Lu-
žice u Šternberka akce připomínající pa-
mátku Gustava Frištenského. Známý si-
lák v Lužici se svým bratrem Františkem 
hospodařil na statku a společně pomohli 
vybudovat také zdejší českou školu. 
Gustavovu Lužici zahájí ve 14 hodin od-
halení Frištenského pamětní desky před 
místním statkem. 
O hodinu později začne na místním fotba-
lovém hřišti sportovní odpoledne. Před-
staví se na něm litovelské mažoretky, na 
jejichž vystoupení naváže sportovní klání 
mateřských škol, exhibice v řecko-římském 
zápase, silácký souboj pro muže a soutěže 

pro rodiny s dětmi. Program vyvrcholí  
v 18 hodin vystoupením hudební skupiny 
Trocha klidu ze Šumperka. 
Na obecním úřadě v Lužici bude souběž-
ně probíhat výstava fotografií Gustava 
Frištenského a obce Lužice pod názvem 
Od Gustava až po současnost. Navštívit 
ji bude možné v den akce od 14.30 do 17 
hodin a poté také v následujícím týdnu od 
pondělí 15. do pátku 19. května od 8 do 
16 hodin.  
Vstupné na akci je dobrovolné, výtěžek 
bude určen na zhotovení busty Gustava 
Frištenského. 

ih

výšlap do Střelic



Litovelské ulice
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Hana / Alena Mornštajnová
Příběh civilizace / Miroslav Bárta

Jan Wood, chlapec, který zasadil strom / Iva Vodrážková

ŠARGOUNSKÁ 
Ulice se nazývá podle nedalekého mlýna, je-
hož směrem vede. Mlýn Šargoun (Žargón) se 
nachází v polích blízko města. Patřil ke vsi Roz-
vadovice a jeho vznik se klade do 13. století. 
Na tomto místě stávala také vladycká tvrz, což 
dokazuje zápis z gruntovní knihy velkostatku 
Haňovice z konce 18. století, kde se zmiňuje 
prodej mlýna s rytířským sídlem. 
Nyní se zde chovají koně a mlýn bývá nazýván 
vstupní branou do Pomoraví. Objekt samotné-
ho mlýna je v havarijním stavu.

Ulice Šargounská se nachází na východě měs-
ta. Odbočuje z ulice Čihadlo k bývalé rasovně, 
směrem ke mlýnu Šargoun. Po celé své délce 
kopíruje rameno řeky Moravy. 
Ulice dostala svůj název v roce 1930 a je platný 
dodnes. Za protektorátu byl pouze přeložen do 
němčiny. 

Proměny názvu: Šargounská (1930)  Schar-
gaunergasse (1940)  Šargounská (1945)

ŠERHOVNÍ 
Název ulice je odvozen od staršího výrazu 
pro věznici – šerhovna. Městská šerhovna se  
v Litovli nacházela za radnicí. Šerhovní ulička 
tvoří průchod mezi radnicí a někdejším pan-
ským domem, k jejichž spojení klenbou došlo  
v 17. století.

Ulice Šerhovní se nachází v historickém jádru 
města. Prochází pod radnicí, kopíruje Nečíz  
a spojuje tak dnešní ulici Komenského s náměs-
tím Přemysla Otakara. 
První písemné zmínky o ulici pochází ze 16. sto-
letí a již tenkrát byla identifikována podle polo-
hy věznice (Gassl, als man zu der Zucht geht = 
uličkou, jak se jde k vězení). Ke konci 16. století 
se také setkáváme s názvem Bodergessel (Ba-
dergasse) – Lázeňská ulička podle městských 
lázní, které zde v jednu dobu také byly. Kdy 
přesně se začal používat název Šerhovní, není 
známo, ale roku 1893 bylo toto pojmenování 
zavedeno úředně v německém překladu Scher-
gengasse. Název, který je příkladem historické-
ho pojmenování, užíváme dodnes.

Proměny názvu: Gassl, als man zu der Zuch 
geht (1573)  Bodergessel (1593 )  Scher-
gengasse  Schergengasse (1893)  Šerhovní 
(1900)  Schergengasse (1940 )  Šerhovní  
(1945)                                                    Ivana Kubíčková

Hana
Silný psychologický příběh 
talentované české autorky.
Je zima roku 1954 a devíti-
letá Mira se přes zákaz ro-
dičů vypraví k řece jezdit na 
ledových krách. Spadne do 
vody, čímž se její neposluš-
nost prozradí, a je za to potrestána tím, že na 
rodinné oslavě nedostane zákusek. Nevinná 
příhoda z dětství však pro Miru znamená 
zásadní životní zvrat. Následuje tragédie, 
která ji na dlouhá léta připoutá k nemluvné 
a depresivní tetě Haně a odhalí pohnutou 
rodinnou historii, jež nadále popluje s prou-
dem jejího života jako ledová kra.
Příběh, který vychází ze skutečných událos-
tí, popisuje Alena Mornštajnová ve strhují-
cím tempu a se smyslem pro dramatičnost, 
až má čtenář pocit, že sleduje napínavý film.

Příběh civilizace
Mezinárodně uznávaný 
egyptolog a archeolog 
Miroslav Bárta se ve své 
nové knize zabývá me-
chanismy, které měly  
a mají zásadní vliv na 
vývoj komplexních ci-

vilizací. Za pomoci mnoha společenských, 
přírodních i technických věd hledá odpo-
vědi na to, jak civilizace – a nejen ta staro- 
egyptská – vznikly, fungovaly, jaké byly je-

jich cesty vývoje, jak se vyrovnávaly s kri-
zemi i změnami přírodního prostředí a také 
jak zanikaly. Výsledkem tohoto hledání 
smyslu dějin a člověka je zejména poznání, 
že naše minulost rozhodně není mrtvá. Na-
opak, můžeme v ní najít zdroj inspirace, ale 
i poučení o nás samotných. 
Neobyčejně zajímavá publikace, která na 
příkladech dokumentuje vznik a zánik ci-
vilizací.

Jan Wood, chlapec, který 
zasadil strom
Napůl báje, napůl sku-
tečný příběh. Jeho po-
čátek leží kdesi v hlu-
boké minulosti daleké 
Austrálie. Její původní 
obyvatelé museli ustou-
pit před kolonizátory až do vyprahlých částí 
ostrova, ale nevzdali se svých zvyků a ritu-
álů. Tajemnými znameními přivedou do 
posvátných míst mladý pár, Annu a Marka, 
přistěhovalce z Anglie.
To, co by se mohlo zdát jako náhoda, je peč-
livě vypracovaný tajný plán: Annu jmenují 
ochránkyní stromů a do rukou jí vloží dře-
věnou sošku dítěte. Jaké je její překvapení, 
když soška ožije! Anna a Marek přijmou 
chlapce za svého a pojmenují ho Jan Wood. 
Působení neznámých sil se ale nejde ubrá-
nit, svedou Jana Wooda na dlouhou dobro-
družnou cestu...                                                 lf

Od středy 3. května bude v muzeu  
k vidění nová putovní výstava Zmatené 
peníze. Tématem výstavy jsou platidla 
velkých evropských států v době kolem 
první světové války, kdy ve financích do-
cházelo k velkým zmatkům. Návštěvníci 
tak budou mít možnost poznat nouzo-
vá platidla, okupační papírové peníze  
i jiné, jejichž motivy zachycují například 
vtipné příhody, pověsti a další netradič-
ní výjevy. Výstava je doplněna bohatým 
doprovodným programem a interaktiv-
ními prvky. Za všechny lze jmenovat 
možnost zahrát si deskovou hru, vyfotit 
se jako baron Prášil nebo složit obráz-
kový příběh. 

Výstava bude přístupná vždy od středy 
do neděle v době od 9 do 17 hodin až do 
konce srpna. 
Těšíme se na Vaši návštěvu.

zaměstnanci Muzea Litovel

Do muzea za penězi
Výstava představí tvorbu letošních absol-
ventů výtvarného oboru ZUŠ Litovel. Své 
práce s tématem Dinosauři vystaví Filip 
Drešr. Soubor prací tvoří studijní kresby, 
grafiky i volné malby. Lea Grossmanno-
vá si zvolila jako téma fenomén Lebky, na 
které nahlíží z různých úhlů pohledu a volí 
rozličné výtvarné techniky. Vít Maitner vy-
staví sérii keramických nádob, vytáčených 
na hrnčířském kruhu. Součástí budou také 
přípravné kresebné skicy. Sára Hrdlovičová 
zpracovává téma Fashion – návrh oděvů.  
A posledním absolventem je Aleš Závodný, 
který si vybral téma Strom – Stromy. 
Vernisáž se uskuteční 4. 5. v 16 hodin. 

Jolana Lažová

Výstava je přístupná ve výstavních prosto-
rách Turistického informačního centra Li-
tovel v květnu po–pá: 9–17, so: 9–12, 12.30 
až 15 hodin, v červnu denně po–ne: 9–17 
hodin. Vstupné dobrovolné.

Výstava prací absolventů ZUŠ
 TIC Litovel, 4. 5.– 23. 6.

POZVÁNKA NA POSLEDNÍ CHVÍLI
V neděli 4. června od 14 hodin se na litovelské faře 
a v jejím okolí uskuteční farní den. Připravena je 
hudba, občerstvení, hry pro děti a ukázka hasičské 
techniky. Doufám, že i pěkné počasí. Tak přijďte.



Stoupáme do věže kostela sv. 
Marka. Vůně starého dřeva  
a prachu mi připomíná půdy, 
které jsem tak ráda prozkou-
mávala jako dítě. (Dětství bez 
půdy je jako kůň bez křídel, 
četla jsem někde.) Vysoké klen-
by, které mají pozvedat vzhůru 
duši člověka, jenž pod nimi dlí, 
jsou působivé i při pohledu  
z opačné strany.
Vcházíme do zvonice. Visí tady 
čtyři zvony. Tři z nich jsou 
elektrifikované a na trámech 
vedle nich jsou připevněny 
tabulky s jejich názvy – svatý 
Marek, Josef, Alois. Od čtvrté-
ho visí poměrně zteřelý provaz  
a napsáno u něj není nic. Jen 
kolem horní části zvonu je vy-
rytý starodávný nápis. 
Zvony, o kterých zatím nevím 
nic. Jen to, že tři z nich byly 
podle letopočtu na plášti ulity 
roku 1921, takže to v žádném 
případě nemohou být zvony, 
které Litovel s takovou slávou 
přivítala roku 1926.
A tak začíná mé pátrání, kte-
ré mě zavede ke starým kro-
nikám, do okresního archivu  
i seznámí s arcidiecézním 
kampanologem RNDr. Mgr. 
Františkem Johnem, Ph.D.

Anděl
Tak se jmenuje onen zvon, kte-
rý jako jediný místo elektřiny 
rozhoupává zvoník tahající za 
provaz, jenž vedl až dolů pod 
schody. „U památných zvonů je 
ruční zvonění žádoucí a často 
jediné možné. Umožňuje do-
chování zvonu včetně původ-
ního technického příslušenství  
a používání zvonu stejným způ-
sobem, jako tomu bylo po stale-
tí,“ vysvětluje F. John a dodává, 
že na historicky cenné zvony se 
obvykle zvoní jen při zvláštních 
příležitostech. 
Právě jeho stáří, a tedy dosta-
tek záznamů v písemných ma-
teriálech je důvod, proč jsem 
se o Andělu dozvěděla nejdřív. 
Pochází totiž už z roku 1475  
a společně se zvonem v kostele 
sv. Filipa a Jakuba patří k nej-
starším datovaným zvonům  
v okrese Olomouc. Oba zvony 
ulil olomoucký zvonař Václav, 
který byl zároveň zlatníkem, 
cínařem i nejstarším známým 
moravským mědirytcem. Jeho 
kovolijecká činnost je doložena 
mezi lety 1475–1482. Z jeho díl-
ny pochází i menší zvon v Nákle.
Anděl ovšem nebyl původně ulit 
pro kostel sv. Marka. Ve 2. po-
lovině 15. století, když v Litovli 
panovaly spory mezi evangelíky 
a katolíky o farní kostel, se stal 
hlavním střediskem katolíků 
kostel Panny Marie při klášteře 
sv. Ducha. Pro něj byl Anděl vy-
tvořen. Kostel i s klášterem vyho-
řel za třicetileté války a následně 
byl zrušen. Zvon se tak roku 1699 
dostal do věže kostela sv. Marka, 
která byla v té době zvýšena.
Zajímavou zprávu o Andělu na-
cházíme v kronice z r. 1939. Teh-
dy totiž pukl a musel být opraven 
v brněnské firmě p. Manouška.

Zuzana
Kostelní věží ve skutečnosti pro-
šlo o dost více zvonů, než kolik 
jich tam najdeme dnes. Kam 
se mohly podít? Zvon se určitě 
neztratí ani se jen tak nerozbije. 
Tak jsem se zeptala pana kam-
panologa.
„Nejčastějšími příčinami zániku 
zvonů bývaly požáry, při kterých 
se zvony roztavily, či prasknutí 
zvonů. Ve dvacátém století pak 
drastické rekvizice světových 
válek, které velmi zasáhly zvo-
nový fond. Mnohá místa se  
s jejich následky nevypořádala 
dodnes,“ odpověděl.
Jedním z těch, který nepřetr-
val do dnešních dní, byl zvon 
Zuzana. Příběh o jeho vzniku 
roku 1652 je ale zajímavý. Jeho 
výrobu měl na starosti zvonař 
Štěpán Mollot. Dozvídáme se, 
že „dne 23. dubna byl starý opo-
třebovaný zvon na věži rozbit  
a po kusech snesen dolů. K němu 
přidala městská rada ještě puklý 
zvon z klášterního kostela sv. 
Ducha. Měšťané věnovali další  
1 centýř a 7 liber mědi, mosazi  
a cínu. Na pustém spáleništi 
proti domu Ambrože Millera 
byla postavena kovolijecká pec.“ 

Ono spáleniště po požáru roku 
1623 se nacházelo v oblasti 
dnešního sídliště Vítězná. Zvo-
nař Mollot se zde třikrát poku-
sil zvon odlít, ale pokaždé to 
skončilo nezdarem. Při třetím 
pokusu se dokonce pánev s roz-
taveným kovem převrhla a roz-
žhavený kov stříkal kolem. Ni-
komu se naštěstí nic nestalo, pec 
však byla stržena a postavena na 
méně vlhkém místě u Nasobů-
rek, kde se odlití zvonu podařilo 
hned na první pokus. Poprvé se 
jím zvonilo 28. června 1652.

Salvator mundi a ti další
Do trámu ve věži v blízkosti 
zvonů je vyryt letopočet 1699. 
Tehdy, jak už bylo zmíněno dří-
ve, byla věž dostavěna do dnešní 
výšky. Dozvídáme se také, že te-
sařský mistr Kristián Auer poté 
zhotovil na věži kopuli a Jakub 
Roth natřel báň červenou bar-
vou.
Co nás ale zajímá obzvlášť, je, že 
tohoto roku byly z věže sneseny 
staré zvony a přelity na tři nové 
zvony. Dostaly jméno Salvator 
mundi (tj. Spasitel světa, jak byl 
označován Ježíš Kristus), svatá 
Marie a svatý Marek. 

10 / TÉMA MĚSÍCE

Litovelské zvony, neviditelný hlas každého dne

Největší zvon sv. Marek (vlevo) se zvonem sv. Josefem.

Zvon sv. Alois se zvonem Andělem v po-
zadí.

KOSTEL NA ČERVENCE
BUDE MÍT NOVÝ ZVON

Kostel sv. Alfonse na Července, 
která patří do litovelské farnosti, 
bude mít nový zvon. Na svátek 
sv. Alfonse, který připadá na  
1. srpna, bude v kostele požeh-
nán. Zavěšen do zvonice bude 
při příležitosti oslav 730 let obce 
v sobotu 16. září a tehdy také po-
prvé zazní.

Zvon Anděl je vysoký 86 cm a v průměru měří 88 cm. Váží přibližně 
580 kg, vyjádřeno ve starém vážním systému 10 centýřů, 40 liber.
Zvon je zavěšen na koruně se šesti uchy. Na jeho čepci je reliéfní 
nápis vyvedený v gotické minuskuli, který zní: „O rex gloriae veni 
[cum] pace wences[laus] kondler me fecit mcccclxxv.“ V překladu 
z latiny to znamená: „Ó, Králi slávy, přijď v pokoji. Ulil mne konvář 
Václav 1475.“ Stejný nápis (tedy jeho 1. část) je i na zvonu v kostele 
sv. Filipa a Jakuba. Jde o zvolání ke Kristu, které odkazuje na napl-
nění času, jehož plynutí je právě zvony odměřováno a připomínáno.



Ačkoli jsme téměř celé téma měsíce 
věnovali jenom zvonům na kostelní 
věži, zvony nebyly a nejsou pouze 
tam. Při rekvizicích roku 1942 byly 
zaznamenány i zabavené zvony  
v Husově sboru, národní škole a cuk-
rovaře. Uniknout se podařilo zvonu 
na radniční věži, pravděpodobně 
díky jeho historické hodnotě.
Chceme-li se podívat na minulost 
radničního zvonu, musíme si nejdřív 
povědět něco o velikém požáru, kte-
rý Litovel zachvátil 26. června 1724. 
Oheň, který propukl o půl desáté 
dopoledne, během hodiny díky sil-
nému větru zachvátil 17 šenkovních 
a 15 menších domů. Neunikla ani 
radnice a šerhovna, tedy vězení. 
Shořela i radniční věž včetně hodin, 
které na ní byly od roku 1572. 
Roku 1724 tak byla vystavěna věž 
nová. A na ni přišel v první řadě po-
žární zvon (snímek dole), který měl 
obyvatele varovat před nebezpečím 
ohně. Byl zavěšen na ochozu věže. 
Jeho lano bylo taženo přes zábradlí 
až do přízemí (tam, kde jsou dnes 
umístěny pamětní desky), aby byl 
zvonek kdykoliv přístupný pro pří-
pad požárního poplachu. Když zača-
ly požáry ohlašovat poplašné sirény, 
přestal se zvon používat. Dnes si 
jej můžete prohlédnout vystavený  
v interiéru věže. Nese vyobraze-
ní Panny Marie, k jejíž cti byl ulit.  
A nedá se vyloučit, že v budoucnosti 
bude opět zavěšen na ochoz.
Jen o tři roky mladší je hodinový 

cimbál (vlevo), který byl 
vyzdvižen do lucerny 
věže po jejím znovuvy-
budování roku 1727. 
Do samé špičky věže se 
vejde jen jeden člověk,  
a tím byl docela nedávno 
kampanolog František 
John. Necháme proto  
o cimbálu pohovořit jej: 

„Z radniční věže se pravidelně ozý-
vají hodinové cimbály, věžní hodiny 
na ně odbíjejí čtvrti a celé. Hodinové 
cimbály vypadají jako nízké zvony. 
Vyrobené jsou ze stejného materiálu 
jako zvony, tedy zvonoviny – bronzu 
o přesném složení mědi a cínu. Velký 
hodinový cimbál litovelské radnice 
byl odlit v roce 1727. Ze stejného 
roku jsou i kované věžní hodiny, kte-
ré byly před několika lety zrestauro-
vány a jsou součástí věžní expozice. 
Cimbál ve svém nápisu připomíná 
okolnosti jeho odlití po požáru i zvo-
naře, kterým byl Jan Antonín Behr 
z Olomouce (1677–1746). Menší  
z cimbálů je zavěšen v hůře přístup-
né horní lucerně a jeho podrobná 
dokumentace může přinést další 
zajímavá zjištění.“
Vzhledem ke zjištěné technické zá-
vadě je nyní větší cimbál odstaven, 
takže dočasně uslyšíte odbíjet pou-
ze čtvrtě, ne však celé hodiny.
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Zvony pořízené v roce 1926 zvonily v Litovli jen 16 let. U příležitosti jejich 
vysvěcení a zavěšení do věže kostela 8. srpna 1926 byla vydána tato pohled-
nice. Slavnou událost popsal tehdy kronikář takto: „V neděli konalo se svěcení 
nových tří zvonů pro farní kostel sv. Marka. Po sv. požehnání šel kolem kostela 
průvod se zvony, které byly vezeny na ozdobeném voze. Při průvodu stala se 
nehoda. Na Husově náměstí svezl se největší zvon s vozu a spadl na zem. 
Pak byl dopraven na místo na kolečkách. Svěcení vykonal kap. děkan prelát 
Dr. Jan Kubíček z Olomouce, který promluvil o významu zvonů a poděkoval 
dobrodincům. Kostelní sbor zazpíval sbory od Říkovského a Trumpuse. Při 
vytahování zvonů na věž rozvinula se před kostelem lidová slavnost. Jakmile 
některý zvon byl vytažen, zazněly fanfáry a byla zapěna píseň. Po 8. hod. 
večer rozezvučely se zvony poprvé. Účast obecenstva při slavnosti byla veliká. 
Na památku byly vydány fotografické snímky zvonů ve formě dopisnice.“

KDY ZVONÍ KOSTELNÍ ZVONY V LITOVLI

V Litovli zvoní pravidelně tři ze čtyř zvonů zavěšených ve věži kostela sv. 
Marka, a to:
 každý den v poledne: V tuto dobu zvony ohlašují modlitbu Anděl 
Páně. Křesťané si připomínají vtělení Syna božího, tedy že se Bůh stal člo-
věkem. Výzvu k modlitbě by měly zvony ve skutečnosti ohlašovat třikrát 
denně – kromě poledne ještě v 6 hodin ráno a v 18 hodin. V Litovli se ale 
ranní ani večerní klekání zatím nezvoní.
 v pátek v 15 hodin: Připomíná se hodina ukřižování Ježíše Krista.
 čtvrt hodiny před každou mší: To znamená v pondělí v 7.45, ve stře-
du a pátek v 17.45 a v neděli v 9.15 a 17.45 hodin. A také před každou další 
mimořádnou mší.

Co zvoní na radniční věžiDalších pár století prolistujeme 
jako netrpělivý čtenář – sem 
tam stěhování, přelévání či po-
řizování menších zvonů (i kaple 
sv. Jiří měla svůj zvon). Až se za-
stavíme na stránce s letopočtem 
1915. V kronice se dočítáme, že 
„dne 26. listopadu započato bylo 
s rekvizicí pro válečné účely na 
Moravě. V olomoucké diecézi 
bylo z 2500 zvonů určeno 722 
k válečným účelům na výro-
bu děl.“ Během let 1916 a 1917 
tak Litovel přišla o čtyři zvony 
z věže kostela sv. Marka, včetně 
umíráčku, dva zvony z kostela 
sv. Filipa a Jakuba a zvon z kaple 
sv. Jiří. Uchránit se podařilo jen 
historicky nejcennější zvony.

Marek, František a Josef
Válka skončila a život se po-
stupně vracel do starých kolejí.  
A vracely se i zvony na věž. 
Nebo spíš – odlévaly se zvony 
nové. Pro Litovel je zhotovil zvo-
nař Oktáv Winter z Broumova  
a vysvěceny byly v neděli 8. srp-
na 1926. Na největším z nich, 
svatém Marku, byl nápis „Dnes 
uslyšíte-li hlas jeho, nezatvrzujte 
srdcí svých.“ Týž žalm je uveden 
i na tabulce vedle dnešního zvo-
nu sv. Marka. Druhý zvon byl 
zasvěcen Františku z Assisi a ten 
nejmenší sv. Josefu.
Jenže přišla 2. světová válka, rok 
1942 a další rekvizice. Zvony 
Marek, František i Josef, poříze-
né nedlouho předtím za nemálo 
peněz, tak zmizely navždy. 
V olomouckém archivu je tlustá 

složka věnovaná rekvizici zvonů 
v litovelském okrese. Dozví-
dáme se tak, že městská rada 
musela oslovit velké množství 
firem, než se našla nějaká, která 
byla schopná (a ochotná) zvony 
z věže sejmout. A v ohlašovacím 
listu pro bronzové zvony se do-
čítáme také to, že zvon Anděl, 
který jako jediný směl v kostele 
zůstat, je laděn v tónu C a v té 
době byl nejužívanější ze všech. 
Zvonilo se jím třikrát denně,  
v neděli, svátky a o pohřbech.

Marek, Josef a Alois
Když už jsme probrali všechny 
zvony, které v Litovli nevisí, pojď-
me se konečně dozvědět, čí zvuk 
zní městem každý den v poledne. 
Kampanolog František John to ví.
„Současné tři největší zvony 
byly odlity v roce 1921 pro Ko-
jetín, v brněnské dílně Rudolfa 
Manouška, z ocelolitiny, která 
se v době nedostatku barevných 
kovů, konkrétně bronzu, i kvůli 
její nižší ceně používala. V roce 
1982 byly zavěšeny do litovel-
ského farního kostela, protože 
v Kojetíně pořídili nové bron-
zové zvony. Zvony byly nově za-
svěceny, největší zvon patronu 
kostela sv. Markovi.“ Ty ostat-
ní, dodávám já, svatému Josefu  
a Aloisovi. 

Bez ohledu na to, zda jsme vě-
řící či známe jeho význam, nás 
zvonění zvonů doprovází celým 
životem. Krásný, vznešený zvuk, 
který stojí za to vnímat.               hk
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Městský klub Litovel 

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

5
4. 5.–23. 6., po–pá 8–17, so 9–12, 12.30–15 hod., prostory TIC při MK Li-
tovel, vstupné dobrovolné
VÝSTAVA ABSOLVENTI 2017  Výstava prací absolventů výtvarného 
oboru ZUŠ Litovel. Vernisáž ve čtvrtek 4. 5. v 16 hodin.

pá 5. 5., 10 hod., Velký sál Záložny v Litovli,  vstupné 40 Kč
STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI  Divadelní zpracování příběhů z dávné 
mytologie bájných hrdinů v podání divadla Sem Tam Fór. Vhodné pro žáky 
3.–7. tříd a veřejnost.

so 6. 5., 16 hod., Velký sál Záložny v Litovli, vstupné v předprodeji 50 Kč, na 
místě 100 Kč, děti do 3 let zdarma
O PEJSKOVI A KOČIČCE – VÍKENDOVÁ POHÁDKA  Čapkovo populární 
povídání z říše zvířat tentokrát v podání divadla Sem Tam Fór.

st 10. 5., 14 hod., Velký sál Záložny v Litovli, vstupné 40 Kč
KINO PRO DĚTI: ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT  Je to velkolepé velko-
město, ve kterém žijí pospolu zvířata ze všech koutů světa. Promítání pro 
školní družiny včetně veřejnosti.

10.–31. 5., po, út, čt 8–15, st 8–17, pá 8–13, so 10–13 hod., Výstavní síň 
MK Litovel
VÝSTAVA OBRAZŮ A ŠPERKŮ: EVA JANSOVÁ, OLGA HOLOUŠKOVÁ, 
ELIŠKA ŽILOVÁ VÁCLAVÍKOVÁ  vernisáž: středa 10. 5. v 17 hod.

pá 12. 5., 19 hod., Malý sál Záložny v Litovli, v předprodeji 80 Kč, na místě 
100 Kč
KONCERT – LA BOUJEAN  Zazní francouzské chansony a swing, Iva Stán-
cová Kevešová – zpěv, Petr Stojan – piano, Vladimír Veselý – kontrabas, 
Miloš Pohl – bicí, Martin Stánec – klarinet.

út 23. 5., 19 hod., Velký sál Záložny v Litovli, vstupné v předprodeji od 400 
Kč, na místě + 50 Kč
ŠTEFAN MARGITA  Koncert jednoho z našich nejlepších operních pěvců.

út 30. 5., 16–19 hod., Městský park a nádvoří MK, vstup zdarma  
ZUŠ OPEN  Celostátní happening základních uměleckých škol. V případě 
špatného počasí na radnici. Pořadatel: ZUŠ Litovel

PŘIPRAVUJEME
         10. 6.  HANÁCKÉ BENÁTKY (Slza, Jelen, Lenny, Pekař, Poletíme?, Pan-
gea – The Beatles Revival Band, Dopoledne pro děti - Majda a pískomil se 
vrací a další..., více na www.hanackebenatky.eu)
 červenec       HUDEBNÍ PODVEČERY (v restauraci Amazonka)
         14. 7.  FOLKOVÉ POMORAVÍ (v restauraci Amazonka)
22.–25. 7.  LETNÍ KINO

Povídání o pejskovi a kočičce

Do Litovle zavítá Štefan Margita

La Boujeau přiveze šansony a swing

V sobotu 6. května v 16 hodin 
zveme celou rodinu do Velkého 
sálu Záložny na divadelní pohád-
ku Povídání o pejskovi a kočičce 
v dramatizaci Jitky Smejkalové  
a Petra Vaňka.
Známé povídání pana Čapka  
o pejskovi a kočičce, které je svou 
hravostí blízké dětem od 3 let. 
Veselá vyprávění o dvou neroz-
lučných kamarádech, která po-
těšila již několik generací čtenářů  
a diváků.

Povídání o tom, jak pejsek  
a kočička myli podlahu, jak pek-
li dort nebo o tom, jak si pejsek 
roztrhl kalhoty a kočička mu je 
zašila dešťovkou, si čítávali už 
prarodiče dnešních dětí. Autorův 
laskavý humor, kterým si bere na 
mušku drobné dětské nectnosti, 
jeho vcítění do dětského myšlení 
a krásný vroucný jazyk tvoří ten-
to příběh nesmrtelným. Vstupné 
v předprodeji 50 Kč, na místě 100 
Kč, děti do 3 let zdarma.          MK

Koncert našeho nejznámější-
ho tenoristy Štefana Margity  za 
doprovodu renomovaného br-
něnského ansámblu Moravské 
klavírní trio (doprovodné těleso 
Evy Urbanové, Andrey Kalivo-
dové, Richarda Samka a jiných 
významných českých pěvců).
Mimo významná hostování to-
hoto světového operního pěvce 
v nejslavnějších operních do-
mech Evropy (Praha, Turín, na-
přesrok i San Francisko) se poda-
řilo domluvit i turné po českých 

městech. A tak budeme mít to 
potěšení přivítat pana Margi-
tu i u nás v Litovli, a to v úterý  
23. května v 19 hodin ve Velkém 
sále Záložny.                             MK

Po několika letech se bývalá Li-
tovelačka Iva Stáncová Kevešová 
opět objeví na pódiu Malého sálu 
Záložny, a to v pátek 12. května  
v 19 hodin. Kromě nových chan-
sonových a swingových kousků 
má její kapela i nový název, a sice 
La Boujeau (čti labužo). 

O to, aby pro vás byl hudební 
zážitek skutečné labužo, se po-
starají Martin Stánec – klarinet  
a saxofon, Petr Stojan – piano, 
Vladimír Veselý – kontrabas, 
Miloš Pohl – bicí. 
Vstupné v předprodeji 80 Kč, na 
místě 100 Kč.                               MK

po 15. 5., 18 hod., Mladečské jeskyně, vstupné 120 Kč
KONCERT V MLADEČSKÝCH JESKYNÍCH  Dominika Ťuková (harfa), 
Kristýna Fialová (viola); koncert v rámci KPH. Odjezd autobusu z náměstí 
Př. Otakara v 17.15 hod. se zastávkami Palackého, Nasobůrky, Sobáčov – 
restaurace STOP (a zpět).

˚
˚

˚

kompletní servis autoskel

cištení interiéru
renovace laku

leštení svetlometu

AUTOSKLA   STAVARIC, s. r. o.

Javoříčská 1313/6a, Litovel

tel. 585 154 631
724 158 043

ˇ

ˇ ˇ
ˇ ˇ

INZERCE
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Tři olomoucké výtvarnice představí v květnu své obrazy a šperky

Květnová výstava bude patřit 
ženám. Ve Výstavní síni MK 
se setkají obrazy Evy Jansové  
a Olgy Holoušové se šperky 
Elišky Žilové Václavíkové. 
Všechny žijí a působí v Olo-
mouci, a protože tedy litovel-
skému publiku nejsou osobně 
známé, požádali jsem je o krát-
ké sebepředstavení.

Eva Jansová
Vystudovala jsem pedagogickou 
fakultu na Palackého univerzitě 
v Olomouci, kde jsem pak učila. 
Studovala jsem také výtvarnou 
výchovu a věnovala se řadě vý-
tvarných činností – smaltu, ke-
ramice, malbě na hedvábí, pas-
telu. Teprve později jsem začala 
malovat olejovými barvami. 
Mám ráda krajiny, na které se 

dívám jiným 
způsobem – 
hledám v nich 
b a r e v n o s t  
a zjednodušuji 
je. Ráda malu-
ji také uličky, 
květiny a po-
hledy od moře.
Měla jsem 
několik samo-
statných výstav 
v Olomouci,  
v Bohumíně,  
v Konici, a také 

několik výstav společných. Navíc 
vystavuji se skupinou Olomoučtí.

Olga Holoušová
Vystudovala jsem Pedagogickou 
fakultu Univerzity Palackého  
a většinu produktivního věku 
jsem strávila ve 
školství.
K malování měla 
moje rodina velmi 
blízko. Dvě sestry, 
které žijí v Ně-
mecku, se tomuto 
koníčku věnovaly 
od dětství, já za-
čala až s odcho-
dem do důchodu 
v roce 2012.
Maluji pro radost 
a potěšení a hle-
dám vlastní směr. 

Zkoušela jsem různé techniky 
(pastel, akvarel, akryl apod.).
Delší dobu se věnuji především 
olejomalbě. Maluji krajiny, kvě-
tiny, městská zákoutí apod. Ně-
kdy se nechávám inspirovat ob-
razy již známých umělců. 

Eliška Žilová Václavíková
Narodila jsem se v roce 1981 ve 
Stodu u Plzně. Od dvou let jsem 
žila na jižní Moravě v Hodoní-
ně, střední školu jsem studovala 
v Brně, vysokou školu v Olo-
mouci. Osm následujících let 
jsem strávila na severní Moravě 
v Bohumíně a loni jsem zakotvi-
la v Olomouci. Cestování mám 
tedy v krvi a je mou velkou váš-
ní, stejně jako tvoření. 
Procestovala jsem skoro celou 
Evropu a delší čas strávila v USA 

a na Novém Zélandu.
Od malička mám blízko k ruč-
ním pracem, mým nejoblíbeněj-
ším materiálem byl vždycky tex-
til. Nejčastěji vytvářím textilní 
šperky, experimentuji s mateiály 
i technikami a zkouším, co který 
materiál dovolí. Baví mě pro-
nikat do tajů textilních technik  
a využívat je při vlastním tvo-
ření. Několik let jsem působila 
jako učitelka výtvarné výchovy 
na různých typech škol. 
V současnosti organizuji kur-
zy zaměřené na plstění, drhání, 
tkaní, tisk na textil a pletení bez 
jehlic pro dospělé i děti po celé 
Moravě. Jsem také spolumaji-
telkou obchodu s designovými 
oděvy, šperky a doplňky Flop- 
shop v Olomouci. 
Kurzy i vlastní tvorbu prezentuji 
pod značkou FibreArt.             hk

Močálová krajina Evy Jansové

obraz Olgy Holoušové

šperk Elišky Žilové Václavíkové

Koncert v Mladečských jeskyních
V letošním roce přivítáme  
v Mladečských jeskyních Domi-
niku Ťukovou a Kristýnu Fialo-
vou. Těšit se na ně můžete v pon-
dělí 15. května v 18 hodin.
Kristýna Fialová je violistka s oh-
nivým temperamentem, přiroze-
nou vir-
tuositou 
a vřelým 
t ó n e m . 
Je jednou 
z nejta-
lentova-
n ě j š í c h 
violistek 
m l a d é 
generace. 
Absolvovala Konzervatoř v Brně. 
V současné době studuje dokto-
randské studium na Akademii 
múzických umění v Praze. Je 
laureátkou řady mezinárodních 
soutěží. Vystupuje jako sólist-
ka či komorní hráčka s českými  
i zahraničními umělci. Představi-
la se s několika předními český-
mi orchestry.
Dominika Ťuková absolvovala 

G y m -
názium 
J a n a 
Nerudy 
s hu-
debním 
zaměře-
ním, ve 
s t u d i u 
p o k r a -
čuje na 
HAMU v Praze ve třídě Jany 
Bouškové. Od listopadu 2010 je 
první harfistkou Filharmonie 
Hradec Králové. Pravidelně spo-
lupracuje s Brněnskou filharmo-
nií a Pražskou komorní filhar-
monií. 
Odjezd autobusu z náměstí Př. 
Otakara je v 17.15 hodin. (Jíz-
denka je v ceně vstupného.) 
Díky vstřícnosti Obecního úřadu 
Mladeč, Správě Mladečských jes-
kyní a především mecenáši kul-
turních akcí, generálnímu spon-
zorovi Ing. Ladislavu Vitoulovi 
(Vápenka Vitoul, s. r. o.) můžeme 
tento koncert zrealizovat.      

   MK

Kysucká 345/15, Litovel  mobil: 777 276 746 
e-mail: info@geodezielitovel.cz  www.geodezielitovel.cz
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Od tohoto roku je naše gymná-
zium zapojeno do Mezinárod-
ní ceny vévody z Edinburghu, 
tzv. DofE, kterou založil v roce 
1956 princ Philip, vévoda  
z Edinburghu (manžel krá-
lovny Alžběty II.). Jde o ce-
losvětové ocenění pro lidi od 
14 do 24 let, které motivuje  
a podporuje studenty v osob-
ním rozvoji. Studenti si stano-
ví své cíle ve čtyřech oblastech 
– talent, sport, dobrovolnictví  
a expedice a za pomoci dospě-
lého vedoucího usilují o jejich 
splnění na bronzové, stříbrné 
či zlaté úrovni (závisí na dél-
ce plnění – min. 3 měsíce). 

Podstatou programu je osobní 
výzva. Je na zvážení každého 
účastníka, jaké jsou jeho zá-
jmy, schopnosti, ambice, a na 
základě těch si stanoví své cíle. 
V současné době je do ceny 
zapojeno celkem 10 studentů 
vyššího gymnázia a pevně vě-
říme, že jich bude rok od roku 
přibývat.
Zapojeným držíme palce  
a přejeme jim, aby vytrvali  
a cena jim přinesla naplnění  
a dobrý pocit.

za Gymnázium Jana Opletala
Michaela Hradilová 

a Iva Morongová

GJO a cena vévody z Edinburghu
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Dům dětí a mládeže Litovel
1. května  Prvomájový dětský den / dopravní hřiště a park Míru (9.00)

Pro děti bude zdarma skákací hrad, prohlídka hasicí techniky, divadelní představení, soutěže. Tradiční 
občerstvení zajištěno. 
 Info Hedvika Weberová, DiS: 585 342 448, 775 550 962, weberova@ddmlitovel.cz 

3. května  Oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů / dopravní hřiště a park Míru (8.00 ) 
Soutěž je určena pro děti ze základních škol města Litovel a přilehlých obcí.
 Info Hedvika Weberová, DiS: 585 342 448, 775 550 962, weberova@ddmlitovel.cz 

11. května  Základní kolo Zlatého listu
Přírodovědná vědomostní soutěž pro kolektivy základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. 
Přihlásit se lze u vyučujících přírodovědy a biologie příslušných škol.
 Info Ing. Pavel Sova: 585 342 448, 775 550 964, p.sova@ddmlitovel.cz

 13. května  O erb města Litovel / sportovní hala při ZŠ Vítězná (12.00)
Nepostupová soutěž tanečních skupin (souborů). Vstupné: dospělí 60 Kč, děti od 3 do 15 let 40 Kč. 
Občerstvení zajištěno.
 Info Jana Čekelová: 585 342 448, 775 550 963, j.cekelova@ddmlitovel.cz 

20. května  Proměny Olomouce aneb hledání ztracené řeky / autobusové nádraží (7.45)
Akce pro malé i velké. Vydáme se opět společně s myšákem Hubertem do Olomouce probádat olo-
moucké podzemí. Čeká nás adrenalin a hlavně zábava. Návrat v 13.50 na autobusové nádraží v Litovli. 
Přihlášky odevzdejte do 16. 5. 2017. Cena: 60 Kč.
 Info Bc. Eva Mariánková, 739 655 803, mariankova@ddmlitovel.cz

27. května  Jarní kolo dětské výstavy domácích mazlíčků / Komenského ulice (9.00) 
Vystavit lze drobné domácí mazlíčky, ovšem kromě psů a koček a vždy ve vlastní kleci či teráriu! Pře-
jímka zvířat bude probíhat už od 8.00 hod. Startovné činí 20 Kč za jednu výstavní expozici, vstupné 
20 Kč.

      Info Ing. Pavel Sova: 585 342 448, 775 550 964, p.sova@ddmlitovel.cz

VOLNÁ MÍSTA NA PŘÍMĚSTSKÝCH A POBYTOVÝCH TÁBORECH
Stále máme volná místa na našich táborech. Další informace najdete na našich webových stránkách 
www.ddmlitovel.cz v sekci Tábory. 

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

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

INZERCE

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
10. až 14. července: Toulavý týden 
17. až 21. července: Výletníček 
28. srpna až 1. září: Hravá škola

POBYTOVÉ TÁBORY
  1. až  9. července: Bobříkobraní 
10. až 15. července: Taneční týden TRIPS 
12. až 20. července: Survivor 
30. 7. až 4. 8.: Taneční soustředění TS Kaster

Vítání jara v Náměšti
Konečně je tu jaro a akce, se kterými se  
v dubnu na ZŠ v Jungmannově ulici oprav-
du roztrhl pytel. Hned na jeho začátku 
vítali prvňáčci a druháčci jaro na zámku  
v Náměšti na Hané. Místní obyvatelé svými 
hereckými výkony ve velikonočně vyzdobe-
ných komnatách zámku zpestřili prohlídku 
a předváděli scény z oblíbeného večerníčku 
Krkonošské pohádky. Děti si pak vyrobily 
velikonoční obrázek a pozorně sledovaly 
ukázky tradičních řemesel. Svačinu na zá-
meckém trávníku zalitém jarním sluncem si 
pak všichni náležitě užili.  

Jarní dílny v družině
Ani školní družina nezahálela a opět pořá-
dala jarní dílny pro naše žáky. Zúčastnilo se 
jich asi 80 a asistovalo jim našich pět šikov-
ných vychovatelek a čtyři odvážné šikovné 
maminky. A co si letos mohly děti vyrobit  
a odnést domů? Například závěsného papí-
rového zajíčka, zajíčka na výslužku, krabič-
ku ve tvaru kuřátka, slepičku nebo zajíčka  
z plastové lžičky, vymalovaného keramic-
kého ptáčka a samozřejmě i vlastnoručně 
ozdobená velikonoční vajíčka. Mnoho do-
mácností bylo jistě krásně velikonočně i jar-
ně vyzdobených. 

Ukliďme svět

Den před velikonočními prázdninami vyra-
zila třída 8. B do lesů a luk v okolí Litovle 
sbírat jako každý rok to, co do přírody nepa-
tří. Akce s názvem Ukliďme svět znamená 
nekonečný souboj s odhozenými obaly, lah-
vemi, podlahovou a střešní krytinou, růz-
nými autodíly či zbytky nábytku a ostatním 
nesmyslným odpadem. Letos jsme naplnili 
asi 8 pytlů, které jste mohli vidět rozeseté  
a připravené k odvozu podél cesty na Nové 
Zámky. Velké kusy se však do nich ani ne-
vlezly. Je s podivem, že někomu stojí za to 
vozit odpadky do lesa, když má ve městě 
sběrový dvůr, kde mu nepotřebné věci zdar-
ma vezmou.                                                    ZSJL

Děti z Jungmanky vítaly jaro na Doubravce
Pátý ročník tradiční akce Vítání jara probě-
hl v úterý 11. dubna tentokrát na Doubrav-
ce. Padesát dětí v doprovodu svých rodičů, 
prarodičů i psích mazlíčků vyrazilo na pro-
dlouženou jarní vycházku do lesa k mysli-
vecké chatě Doubravka. Průvod dětí zbavil 
paní Zimu kralování vhozením Morany 
do řeky a připomněl si tak tradice, které se  
k jaru váží. Znalosti dětí o zvířecích rodin-
kách prověřila, za mohutného povzbuzová-
ní přihlížejících rodičů a pedagogů, týmová 
soutěž družstev. Jarní náladu přinesla také 
malá dílnička, zaměřená na zdobení kelím-
ků s hlínou a setí řeřichy. Na závěr akce jsme 
se společně přesunuli k ohništi, kde si větši-
na z nás opekla svůj první letošní špekáček. 
Poděkování patří všem účastníkům, které 
neodradilo chladné počasí a do lesa s námi 
přesto vyrazili. 

ZSJL

Střípky z Jungmanky
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Válečné hroby 7: POMNÍK OBĚTEM 1. SVĚTOVÉ VÁLKY VE VILÉMOVĚ
Téměř v každé obci, i v té nejmenší, jsou vá-
lečné hroby. Nejsou to hroby v pravém slova 
smyslu, připomínají padlé vojáky z 1. světo-
vé války. 
V obci Vilémov odhalili pomník svým  
19 padlým v 1. světové válce poměrně brzy 
po skončení bojů, 11. července 1920. Na jeho 
stavbu přispěla obec, sbor dobrovolných ha-
sičů a členové Sokola. Místo vybrali pečlivě, 
vedle pomníku Antonína Švehly. Ten však 
v roce 1948 odstranil komunistický režim. 
Ale i pomník padlým měl namále, ten už za  
2. světové války. 
Dominantou pomníku je kamenný lev, kte-
rý vítězně stojí nad ležící dvouhlavou orli-
cí.  Celá kompozice je umístěna na mohyle  
z hrubě osekaných bloků hořického pískov-
ce. Vpravo přičleněný hranol s vloženou 
deskou z černé žuly nese nástavec ve tvaru 
urny. Uprostřed kamenné mohyly je des-
ka s nápisem: My padli v dálavách… Však 

tyran trpce nes,  že hnal nás v boje vřavu, 
dnes hrdý český lev hle, drtí jeho hlavu.  
A dílo jeho – svoboda – jež z krve našich 
těl Vám zkvetla k blahu národa; tu každý  
z nás vždy chtěl. Nám patří již jen vzpomínka, 
Vám zase život vřelý. Vy nyní činy posvěťte, 
zač my jsme v dálce mřeli! Další černá deska 
se jmény 19 padlých je vpravo. Pouze jména  
a rok smrti. Zdálo se tehdy, že to jako varo-
vání před nesmyslnou smrtí ve válce stačí.
Neuběhlo však mnoho let a opět se přiblí-
žila světová válka. Na počátku okupace byl 
vydán příkaz, aby pomníky, které nějakým 
způsobem burcují vlastenectví nebo jinak 
ohrožují cíle nacistů, byly odstraněny. Vi-
lémovští občané si uvědomili, že lev na je-
jich pomníku, rdousící dvouhlavou orlici, je  
v nebezpečí. Hasiči a sokolové se domluvili  
a sochu lva i s orlicí tajně sundali z pomní-
ku a odvezli do domu ke Koupilům. Tam ji 
zahrabali do plevníku. O úkrytu vědělo jen 

pár lidí, protože v případě 
prozrazení by hrozilo za-
tčení účastníků a možná 
i smrt. 
Velký problém nastal  
v létě 1944. V neděli od-
poledne se nad Vilémo-
vem přehnala silná bouře 
a blesk zapálil humno, 
kde byl lev uschován. 
Zasvěcení trnuli, aby 
sousoší nebylo objeveno. 
Z kroniky: Při hašení se 
jeden hasící občan smekl 
a rozkročmo si v plevách 
na cosi nasedl. Když se 
začal zajímat, na co že to 

narazila jeho mužská pýcha, bylo mu to sdě-
leno s prosbou, aby se o této úsměvné přího-
dě dál nešířil.  
Po skončení 2. světové války byl zachráněný 
lev s orlicí vyhrabán. Znovu byl umístěn na 
původní místo. Na pomník přímo pod lva 
však musela být umístěna další tabulka... 
Tentokrát se třemi jmény mužů, kteří padli 
během další světové války. 
Vilémovský pomník obětem válek patří  
v regionu k nejkrásnějším a k nepřehléd-
nutelným. Připomíná statečné muže, kteří 
padli ve válkách. Připomíná však i ty, kteří 
se válek neúčastnili, ale proti bezpráví bojo-
vali také. Doma po svém.

Eva Vaňková

Pedagog Olomouckého kraje je z Litovle
Prestižního ocenění se letos zaslouženě 
dostalo jednomu z našich litovelských ko-
legů z řad pedagogů. Nominaci na ocenění 
Pedagog Olomouckého kraje podala Zá-
kladní umělecká škola pro Jiřího Kováře  
a jeho nominace byla nakonec podpořena. 
Oceněných pedagogů bylo v Olomouckém 
kraji celkem patnáct. Slavnostní předání se 
konalo 28. března v Divadle Šumperk, ceny 

předával hejtman Ladislav Okleštěk a ná-
městek pro školství Ladislav Hynek.
Jiří Kovář se od začátku své pedagogické ka-
riéry věnuje výuce hry na akordeon, avšak 
s měnící se dobou začal vyučovat také hru 
na keyboard. Při výuce uplatňuje kreativní 
přístup zejména v oblasti výběru reperto-
áru a aranžování skladeb. Je profesionál, 
přitom přátelský a motivující. Jeho žáci se 
každoročně umísťují na předních příčkách 
celostátních a mezinárodních soutěží ve hře 
na oba tyto nástroje. Jiří Kovář je často zván 
jako porotce soutěží pořádaných MŠMT od 
okresních po ústřední kola a dlouhodobě 
působí jako okresní a krajský metodik. Pra-
videlně organizuje okresní přehlídky ve hře 
na akordeon a keyboard a je iniciátorem ko-
nání krajských kol soutěží na domácí půdě  
v ZUŠ v Litovli. Mnoho svých žáků připravil 
ke studiu na odborných uměleckých ško-
lách a řada z nich v oblasti školství a umění 
úspěšně pracuje. Jiří Kovář je sběratel aut 
značky FIAT 600, rád jezdí na běžkách, cho-
dí po horách, kutí a tráví čas na zahradě.
Oceněnému blahopřejeme.

Hana Kaštanová

Ponožkový den

V úterý 21. 3. na naší škole proběhl Ponožko-
vý den, čímž jsme si připomněli Den Downova 
syndromu. Proč zrovna v tento den? Jednadva-
cátý chromozom je ztrojený, proto 21. března,  
a patami spojené ponožky svým tvarem připo-
mínají písmenko X, tedy chromozom zodpo-
vědný za toto zdravotní postižení. Učitelé si s 
žáky popovídali o tomto závažném onemocně-
ní a díky heslu „Na každou nožku jinou ponož-
ku“ si uvědomili, že nejsme všichni stejní, ale 
právě rozdíly nás spojují. 

Marcela Nevěřilová
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Nechce se ani věřit, že už je to 
celých patnáct let, co kterýsi 
politik, dnes už si ani nevzpo-
menu který, přestřihl pásku 
před vchodem do zbrusu nové 
školy v Litovli. Byl to okamžik 
slavnostní a významný, protože 
nové školy se zase tak často ne-
otvírají. 
Za těch dlouhých patnáct let 
už škola prožila mnohé. Změ-
ny na místě ředitele, odchody 
učitelů a příchody nových sil. 
Jejími dveřmi prošly stovky dětí. 
Úspěchy některých z nich se za-
psaly do historie nejen školy, ale 
i města Litovle. Potkaly ji časy 
dobré i méně přívětivé. Jenže 
tak už to v životě chodí. Škola 
je organismus živý, neustále se 
proměňující s dobou i měnící se 
společností. Co zůstává, je její 
význam. A to nejen jako insti-
tuce vzdělávací, ale především,  
a já to tak vnímám, jako insti-
tuce kulturní. Každodenní se-
tkávání se dvou i více generací 
je obohacující pro všechny zú-
častněné, přináší nové podněty, 
nápady, nutí k přemýšlení. 
Slavnostní žákovská akademie 
uspořádaná právě k patnáctému 
výročí otevření školy proběhla 
symbolicky v úterý 28. března, 

kdy si kulturní svět připomíná 
narození učitele národů Jana 
Ámose Komenského, a kdy pe-
dagogové společně s dětmi sla-
ví svůj svátek. A je třeba říci, 
že akademie svátkem opravdu 
byla. Po dlouhé týdny paní uči-
telky a páni učitelé se svými 
žáky nacvičovali jednotlivá vy-
stoupení. Pečlivě se připravova-
ly choreografie, kostýmy, rekvi-
zity i kulisy. Zúčastnilo se všech  
22 tříd prvního i druhého stup-
ně, tedy přibližně 400 účinkují-
cích. Aby vše klaplo, bylo třeba 
skvělé organizace. O tu se za-
sloužily především paní učitel-
ky Iveta Pospíšilová a Michaela 
Skálová. Ale pomáhal, kdo měl 
ruce nohy – asistentky, vychova-
telky školní družiny, třídní i ne-
třídní učitelé. V neposlední řadě 
také pan školník a paní uklízeč-
ky, kteří jídelnu, kde akademie 
probíhala, připravovali.
V úterý odpoledne praskala 
školní jídelna ve švech. Přestože 
byl překrásný jarní den, svítilo 
sluníčko a lákalo k vycházce do 
přírody, většina rodičů si nene-
chala ujít vystoupení své ratoles-
ti. Akademii zahájila paní ředi-
telka Mgr. Zuzana Absolonová 
spolu s panem místostarostou 

města Litovle Viktorem Kohou-
tem. 
A pak už nastupovaly jednotlivé 
třídy se svými představeními. 
A bylo se na co dívat. Na jeviš-
ti se střídali tanečníci, zpěváci, 
hudebníci, recitátoři, sportovci, 
kouzelníci i reklamní agenti. 
Hemžilo se to skřítky a kovboji, 
popeláři a modely a modelkami, 
zvířátky, kytkami a chodícími 
stromy, zněly známé i exotické 
rytmy, proletěli jsme se křížem 
krážem celým světem. Na jevi-
ště přišla také Tři prasátka, Vlk  
a Červená Karkulka. Potlesk 

střídal potlesk. Sotva jím diváci 
ze scény vyprovodili jednu tří-
du, už nastupovala jiná. Kon-
ferenciérky, dívky z devátého 
ročníku, každou třídu uvedly 
a představily. Jedním slovem 
„show“. Podívaná jak má být.
Už ve středu ráno zasedli žáci 
opět do svých lavic, kantoři za 
katedry a začal obyčejný školní 
den. Na každém z nás však urči-
tě ulpěl střípek z úspěchu a opo-
jení předešlého odpoledne, aby 
nám byl povzbuzením a motiva-
cí do další práce. 

Miloslava Flášarová

Slavnostní akademie k 15. výročí otevření školy na Vítězné

Jak Vikingové dobývali naši školu

První jarní den navštívil ZŠ 
Vítěznou spolek Pernštejni  
z Pardubic. Představení žákům 
přiblížilo život severských mo-
řeplavců Vikingů, kteří se v 8. až 
11. století vydávali na loupeživé 
výpravy po Evropě a kolem roku 
980 se dostali až do Ameriky. 
Herci s sebou přivezli zajíma-
vé rekvizity – oděvy, zbraně  
a především vikinskou loď. Žáci 
se více dozvěděli o jejich plav-
bách, o způsobu boje, o složení 
vikinské společnosti. Mnozí lidé 
mají Vikingy spojeny s rohatý-

mi přilbami, ale my už víme, že 
je to nesmysl. Takové přilby ni-
kdy nenosili. 
A protože si nejvíce zapamatu-
jeme to, co přímo zažijeme, byli 
do představení zapojeni i zá-
jemci z řad žáků. Vyzkoušeli si, 
jaké to je být vikinským váleč-
níkem a ocitnout se na palubě 
vikinské veslice. 
Naštěstí naši žáci byli bojovní 
a odvážní, tak se jim podařilo 
představení bez zranění vítězně 
dohrát!

Mgr. Halka Verna

Světový den vody
V prosinci roku 1992 byl 
Valným shromážděním OSN 
stanoven 22. březen Světo-
vým dnem vody. U této pří-
ležitosti pořádá VHS Čer-
linka  s. r. o., ve spolupráci  
s bazénem Litovel, již tradiční 
plaveckou soutěž dětí 3. až 5. 
tříd základních škol. Součas-
ně se na hale ZŠ Vítězná koná 
turnaj ve volejbale pro okolní 
firmy, které patří k největším 
odběratelům vody. Tuto tra-
dici založil v roce 2006 teh-
dejší ředitel společnosti Ing. 
Zdeněk Potužák, dnešní sta-
rosta města Litovel. Po jeho 
odchodu převzala vedení 
společnosti Ing. Helena Stou-
pová, která v organizování 

této akce úspěšně pokračuje. 
Děti soutěží na 50metrové 
trati libovolným stylem ve  
3 kategoriích a závěrečném 
polohovém závodě.  Závodu 
se zúčastnilo 44 dětí z 5 zá-
kladních škol. 
V polohovém závodě opět 
obhájila 1. místo ZŠ Vítězná 
s týmem ve složení Martina 
Geprtová, Sebastian Kunert 
a Vašek  Najer. Na 2. místě 
se umístila ZŠ Jungmannova  
a na 3. místě ZŠ Medlov.
VHS Čerlinka s.r.o. má pro 
každého účastníka pěkný 
dárek a pro vítěze hodnotné 
ceny. Děti i dospělí si užijí 
pěkný den a za to patří dík or-
ganizátorům celé akce.

Výsledky
1. kategorie: 1. Kryštof Weiser ze ZŠ Vítězná Litovel, 2. Do-
minik Krejčí ze ZŠ Červenka, 3. Dominika Štěpánová ze ZŠ 
Vítězná Litovel.
2. kategorie: 1. Patrik Venos ze ZŠ Jungmannova Litovel, 2. 
Filip Stratil ze ZŠ Jungmannova Litovel, 3. Martina Geprtová 
ze ZŠ Vítězná Litovel.
3. kategorie: 1. Oliver Doležal ze  ZŠ Vítězná Litovel, 2. Sebas-
tian Kunert ze ZŠ Vítězná Litovel, 3. Anděla Blažková ze ZŠ 
Jungmannova Litovel. 



Mateřské centrum Rybička
NÁVŠTĚVA EKOCENTRA SLUŇÁKOV
středa 3. 5., odjezd od MC v 9.00
 Zveme rodiče s dětmi na návštěvu ekocentra Sluňákov, kde bude pro naše děti 
připraven naučný program Se skřítky v kouzelné hoře. Cena výletu je: 1 dospělý + 1 
dítě 130 Kč (80 Kč doprava, 50 Kč vstup). Každé další dítě 65 Kč, (40 Kč doprava, 25 Kč 
vstup). Je nutné přihlásit se předem do 30. 4.
POUTNÍ PRODEJ NA POUTI SV. FILIPA A JAKUBA
neděle 7. 5. od 9.00, Litovel Staré město
 Prodej výrobků MC. Výtěžek je určen na podporu projektu Adopce na dálku  
a dalších projektů MC Rybička.
POKUSY A HOKUSY S IVOU
čtvrtek 11. 5., 14.30 – 15.30
 Lektorka: Mgr. Ivana Kubíková.
LETNÍ KLOBOUČKY   
čtvrtek 18. 5.,  9.30–11.30  
středa 24. 5.,  odpoledne 16.00–17.00
 Prodej letních kloboučků a jiných letních pokrývek dětských a nejen dětských hla-
viček od paní Kvapilové z Příkaz.
VÝLET DO PRADĚDOVY GALERIE
čtvrtek 25. 5., odjezd v 9.00 od MC
 Pojeďte s námi na pohodový výlet s dětmi.  Snad nám vyjde počasí a užijeme krás-
ný výlet. Cena dopravy: rodič + 1dítě 100 Kč, další dítě 50 Kč. Vstupné si hradí každý 
sám.

CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA (Jarmila Dospivová)
sídlo v budově Charity Litovel, ul. Vítězná 1129, Litovel
tel. 739 246 016, mcrybickalitovel@seznam.cz, www.mcrybicka.cz
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S ANGLIČTINOU
pro děti ve věku 3–6 a 7–12 let

 kdy: 14.–18. srpna, denně od 8 do 16 hodin 
 kde: v Litovli, ul. 1. máje 792/2
 co: hry, soutěže, origami, rukodělné činnosti, vý-
tvarné aktivity, setkání s hasiči nebo se čtyřnohými 
kamarády na cvičišti...
 za kolik: 2 100 Kč
 více info na: 608 808 094, www.anglictinalitovel.cz

INZERCE

Mladí házenkáři Tatranu Litovel 
se 8. dubna připojili k celosvěto-
vé akci Ukliďme svět/Ukliďme 
Česko. Díky podpoře DDM Li-
tovel a Technických služeb Lito-
vel jsme obdrželi pracovní ruka-
vice a pytle na odpadky. Naším 
cílem bylo po zimě, než se vše 
rozroste a zazelená, vyčistit od 
odpadků přidělený prostor měs-
ta, a to konkrétně oblast areálu 
sokolovny a Smetanových sadů.
Do akce se zapojili zástupci 
všech mládežnických družstev 
od miniházené po dorostence 
i s některými trenéry.  Ukázalo 
se, že ačkoliv část odpadků do 
přírody např. zanesl vítr, velká 
část odpadu měla charakter za-

hozených odpadků a drobných 
černých skládek především  
v místech, kde nevychovaní lidé 
v parcích a na sportovištích tráví 
volný čas. Celkem jsme nasbíra-
li 5 vrchovatě zaplněných pytlů 
drobného odpadu. Proto může-
me říci, že akce jistě měla smysl 
jak pro naše město a krajinu, tak 
měla i motivační a výchovný 
efekt pro zúčastněnou mládež. 
Někteří účastníci byli z akce 
doslova nadšeni: „Sbírání od-
padků mě moc bavilo, škoda, že 
se akce koná jenom jednou za 
rok, určitě se příští rok zúčast-
ním znovu,“ znělo z úst jednoho  
z mladých házenkářů.

Radovan Šimek

Literární soutěž v muzeu
V rámci výstavy Paměť starých 
krovů a střech byla v březnu 
vyhlášena literární soutěž pro 
žáky základních škol a nižších 
tříd víceletého gymnázia na 
téma Kominík, komíny, půda, 
podkroví. Z oslovených škol 
se do soutěže zapojilo 58 dětí, 
z nichž bylo odbornou porotou 
vybráno 8 výherců: 

Taťána Poulíčková – ZŠ Čer-
venka
Michaela Nantlová – ZŠ Jung-
mannova

Kateřina Buchtová – ZŠ Jung-
mannova
Michaela Piperková – ZŠ Jung-
mannova
Kristýna Spurná – ZŠ Vítězná
Jakub Navara – ZŠ Vítězná
Valerie Verna – GJO Litovel
Matyáš Bartoň – GJO Litovel

Vyhlášení výsledků a předání 
cen proběhlo v prvním patře 
muzea v pátek 21. dubna do-
poledne. Všem zúčastněným 
děkujeme a výhercům gratulu-
jeme.                                        hoš

Kominík
Matyáš Bartoň (prima, GJO)

Když k nám přijde kominík,
v komíně se rýpe.
Když si hrajem v podkroví,
slyšíme, jak sípe.

V komíně jsou totiž saze,
proto mu to nejde snáze.
Nemůžem si zatopit,
mohl by se udusit.

Za práci mu vděčíme,
dobře ho odměníme.
Buchtou, pitím, penězi,
saze už tam nevězí.

Proč kominíci nosí štěstí
Adéla Kaňáková 
(5. B, ZŠ Jungmannova)

Kominík i kominíček
dá ti štěstí za knoflíček,
štěstí, štěstí, štěstíčko,
každému dá maličko.
Když pohádková postava
u komína postává,
štěstí mu lpí na rameni,
s ním nám nikdy smutno není.

Pod střechou
Michaela Piperková 
(5. B, ZŠ Jungmannova)

Pod střechou je krásná půda
a tam sídlí velká zrůda.
Přes den neslyšíme ani muk,
ale v noci tam dělá velký hluk.

Jednou jsem vyšla nahoru
a řekla jsem: „Co je to za potvo-
ru?“
Koukala na mě ze šera,
byla to prostě potvora.

Měla veselá očka, 
připadala mi jako kočka.
Hlas měla něžný 
jako všechny kněžny.

Měla ho jako z pohádky,
prostě lék na všechny hádky.
Pak jsme spolu začaly kamarádit
a její slova mě začala hladit.

Co se děje v podkroví,
to vám nikdo nepoví.
A jak to všechno končí?
Strach má velké oči!

Svět uklízejí i házenkáři

Hned první dubnový den za-
končili litovelští florbalisté se-
zónu 2016/2017. Nutno dodat, 
že šlo o velmi povedené za-
končení. Reprezentanti našeho 
města nejprve po tuhém boji 
a strhující koncovce porazi-
li Sportcentrum Prostějov 4:3  
a v pěkné přestřelce srazili pře-
rovské Bizony 8:5. Díky šesti 
bodům poskočili litovelští flor-
balisté na třetí příčku v ligové 
tabulce. Z té už je mohou sesa-
dit jen Hranice, které v posled-
ních dvou zápasech musí uhrát 
tři body. Poslední kolo se do-
hrává 7. května.          Jiří Skála

Rozloučení se sezónou Pozvánka
NA TURNAJ VE FOTBALE
so 20. 5. v 9 hod., fotbalové hřiště na 
Pavlínce

TJ Tatran Litovel pořádá ve spolupráci 
s E.ON ČR kvalifikační turnaj ročníku 
U10 ve fotbale. Turnaje se zúčastní 32 
družstev z celé Moravy. Vstup zdarma.  
Doprovodný program zajištěn.

Všechny zdi, o které se 
rozbíjím, jsou v mé hlavě.

(John Lennon)
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Nabídka práce v Kimberly-Clark, s. r. o.

Mezinárodní společnost zabývající se výrobou  
a prodejem výrobků osobní hygieny hledá pro svůj 
výrobní závod v Litovli vhodné kandidáty na tyto 
pozice: 

M E C H A N I K
 
 Náplní vaší práce bude údržba výrobních strojů  
a zařízení, odstraňování poruch a seřizování výrob-
ních strojů a zařízení, odpovědnost za dodržování 
technologických postupů a norem. Práce probíhá  
v nepřetržitém provozu. 
 Základní mzda činí 27 500 Kč, měsíční bonus až 
1 650 Kč, příplatky za směnování až 6 875 Kč. 
 Požadujeme vyučení v technickém oboru, schop-
nost samostatného řešení problémů, komunikativ-
nost, orientaci v technické dokumentaci, dodržo-
vání předepsaných technických postupů, manuální 
zručnost a samostatnost. 

O P E R Á T O R – M E C H A N I K
 Náplní vaší práce bude obsluha a seřizování strojů 
a výrobního zařízení, zastupování směnových me-
chaniků v případě potřeby, plnění výrobních operací 
dle pracovního a výrobních postupů, monitorování 
a kontrolní měření produktů a odpovědnost za do-
držování technologických postupů a norem. Práce 
probíhá v nepřetržitém provozu.

 Základní mzda činí 22 194 Kč, měsíční bonus až 
1 332 Kč a příplatky za směnování až 5 549 Kč. 
 Požadujeme vyučení v technickém oboru, schop-
nost samostatného řešení problémů, komunikativ-
nost, orientaci v technické dokumentaci, dodržo-
vání předepsaných technických postupů, manuální 
zručnost a samostatnost. 

E L E K T R I K Á Ř  E X P E R T
 Náplní vaší práce bude údržba a opravy strojů  
a zařízení spojené s vývojem a modernizací stáva-
jících systémů, odpovědnost za dodržování tech-
nologických postupů a norem, seřizování a opravy 
a programování strojů a zařízení. Práce probíhá na 
ranní směně. 
 Základní mzda činí 36 934 Kč a měsíční bonus až 
2 216 Kč. 
 Požadujeme středoškolské vzdělání v oboru elek-
tro nebo vyučení v oboru elektro s maturitou, vy-
hláška 50 výhodou, schopnost samostatného řešení 
problémů, orientaci v technické dokumentaci, zna-
lost problematiky automatizace a řízení se zaměře-
ním na programování – Siemens Step 7, Omron CX 
ONE, řízení pohonů, průmyslové sítě a všeobecný 
přehled, dodržování předepsaných technických 
postupů, manuální zručnost, komunikativnost  
a samostatnost. 

E L E K T R I K Á Ř
 Náplní vaší práce bude seřizování, údržba a opra-
vy strojů, zařízení a stávajících systémů a odpověd-
nost za dodržování technologických postupů a no-
rem. Práce probíhá v nepřetržitém provozu. 
 Základní mzda činí 27 500 Kč s výhledem růstu po 
zaučení až na 32 173 Kč, měsíční bonus až 1 650 Kč 
a příplatky za směnování až 6 875 Kč. 
 Požadujeme vyučení v oboru, vyhláška 50, §5  
a výše, schopnost samostatného řešení problémů, 
orientaci v technické dokumentaci, znalost pro-
blematiky automatizace a řízení, instalace, opravy  
a seřizování zařízení, dodržování předepsaných 
technických postupů, manuální zručnost, komuni-
kativnost a samostatnost. 

Na všech nabízených pozicích získáte smlouvu 
na dobu neurčitou a zaměstnanecké benefity  
v podobě životního pojištění, penzijního připojiš-
tění, SharePlus, Benefit Plus, příspěvku na brýle 
a dalších. 

V případě zájmu zašlete životopis na adresu:
Kimberly-Clark, s. r. o., personální oddělení 
Čihadlo 1361/13 
784 01 Litovel 
nebo na e-mail Katerina.Dosoudilova@kcc.com 

Šachový turnaj O Stříbrnou věž má své vítěze
Pod záštitou starosty Ing. Zdeňka Potužáka 
se v sobotu 8. dubna v Městském klubu v Li-
tovli odehrála pátá série GP, krajského pře-
boru jednotlivců mládeže chlapců a děvčat 
ve čtyřech věkových kategoriích jako druhý 
ročník rapid šachu O Stříbrnou věž měs-
ta Litovle. Klání se zúčastnilo 75 šachistů  
a šachistek. Rozhodčím turnaje byl Martin 
Šmajzr. 
V kategorii chlapců do deseti let zvítězil Ma-
těj Harašta z ŠK Vinary, v kategorii děvčat 
získala zlato Diana Tichá z ŠK Jeseník.
V kategorii chlapců do dvanácti let zvítězil 
papírový favorit Jan Kolář z ŠK Mohelnice, 
vítězství mu však zkomplikovala Táťána Ne-
sporá z ŠK 1921 Zábřeh, která ho porazila  
a zvítězila mezi děvčaty.
V kategorii do čtrnácti let s náskokem ce-
lého bodu zvítězil teprve desetiletý Tomáš 
Mohapl z Agentury 64 Grygov, ztratil bod 
jen se třetím v pořadí, Martinem Londinem 
z SK Prostějov. Druhé místo vybojoval Ma-
rek Blaha z ŠK 1921 Zábřeh.
Michala Hvozdová z ŠK Jeseník získala Stří-
brnou věž v kategorii děvčat.
V kategorii do osmnácti let porazil Šimon 
Londin z SK Prostějov všechny své soupe-
ře. Zvítězil s náskokem dvou bodů před 
druhým Matějem Hrabalem z Agentury 
64 Grygov a favoritem Jáchymem Barešem  
z Agentury 64 Grygov.
Kategorii děvčat vyhrála Veronika Šmajzro-
vá z ŠK Ústí nad Orlicí před Julií Jeřábkovou 

z ŠK Mohelnice a Danielou Urbanovou z SK 
Prostějov. 
Z litovelských zástupců si mezi nejstaršími  
nejlépe vedl Vít Maitner, v kategorii do dva-
nácti let Jaroslav Renda a mezi nejmladšími 
Jakub Hojgr.
Finančně přispěla firma Hopax Červenka  
a paní senátorka MUDr. Alena Šromová, 
věcnými cenami sponzoři město Litovel, 
Euronics, BAVI cestovní kancelář, Davcom, 
STK Litovel – Vladimír Jašek, knihkupectví 
pana Lindušky a firma Papírák Litovel.
Turnaj byl uspořádán ve spolupráci s rodiči 
dětí ze šachového kroužku Tatranu Litovel.

U příležitosti zahájení série turnajů O Stří-
brnou věž města Litovle vydal šachový oddíl 
publikaci o historii šachu v Litovli od roku 
1908. Brožura je zájemcům k dispozici kaž-
dý čtvrtek od 14 do 17 hodin, mimo školní 
prázdniny,  v době konání šachového krouž-
ku mládeže v sokolovně v Litovli.

Zdeněk Beil

Sportovní pozvánky

MALÁ KOPANÁ
 5. 5. v 18 hod.
FC Levotil – Aston Pila 98 
 19. 5. v 18 hod.
FC Levotil – Galatasaray

FOTBAL
 13. 5. v 10 hodin: dorost – Sokol Ústí
 13. 5. v 16.30 hodin: muži – Štěpánov
 21. 5. v 17 hodin: mladší žáci – Troubelice
 27. 5. v 17 hodin: muži – Paseka
 31. 5. v 17 hodin: mladší žáci – Paseka

HÁZENÁ
 6. 5. v 9.30 hod., sokolovna
mladší žáci – Sokol Centrum Haná B
 6. 5. v 11 hod., sokolovna
starší žáci – Sokol Centrum Haná 
 6. 5. ve 12.30 hod., sokolovna
starší miniházená: Turnaj miniházené v Litovli
 6. 5. v 15 hod., hala ZŠ Vítězná
mladší dorost – TJ Rožnov p. R.
 6. 5. v 17 hod., hala ZŠ Vítězná
starší dorost – Fatra Slávia Napajedla 
 7. 5. v 16 hod., hala ZŠ Vítězná
muži B – TJ Rožnov p. R. 
 20. 5. v 9 hod., sokolovna
mladší miniházená: Turnaj miniházené v Litovli
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V dubnu nám již příroda nabízí více rostlin ke sběru, 
mezi nimi i listy keřů a stromů. Sbíráme listy maliníku, 
černého rybízu, jasanu, ostružiníku, a především břízy.
Mezi nejléčivější stromy v naší přírodě patří bříza 
bělokorá. Léčivé jsou všechny nadzemní části stro-
mu. Nejčastěji se v dubnu sbírají listy, které ve for-
mě nálevu léčí nemoci ledvin, močového měchýře  
a revmatismus. 
Při zánětu ledvin pomáhá směs z březového listu 
(3 díly), kvetoucí nati zlatobýlu obecného (2 díly)  
a 1 dílu bazalky posvátné (může být i pravá). Vše ve 
formě nálevu – 2 čajové lžičky na 250 ml vařící vody. 
Při revmatismu je dobrá kombinace 3 dílů květu 
tužebníku jilmového, 3 dílů březového listu a 2 dílů 
listu kopřivy žahavky. Vše ve formě nálevu. Pro zvý-
šení účinku můžeme přidat na čtvrtlitrový hrnek čaje  
1 čajovou lžičku lihové tinktury z listu černého rybízu. 
Při různých bolestech pomáhají suché zábaly konče-
tin nebo jiných částí těla v čerstvém nebo usušeném 
březovém listí. Silný protirevmatický účinek mají 
koupele z březového listí. Šlehání březovými větvič-
kami po saunování zlepšuje cirkulaci krve a detoxi-
kuje organismus.
Další léčivou částí břízy jsou její pupeny, které se 
sbírají těsně před rašením. Suší se v sušičce nebo  
v troubě do 40 °C. Užívají se ve formě nálevu při 
astmatu a namožených hlasivkách po dobu 3 týdnů, 
pijeme jej dvakrát denně před hlavním jídlem. Tento 
čaj měl v oblibě známý léčitel Josef Prouza. Nyní se 
pupeny břízy používají více na výrobu gemmotera-
peutik jako základní drenážní pročišťující prostředek 
při léčbě boreliózy, žloutenky, zánětech slinivky, zá-
nětech ledvin, při bílkovině v moči atd.
Velmi léčivá a oblíbená především v Rusku je březová 
míza, která čistí a omlazuje organismus, pomáhá při 
revmatismu, artritidě, žloutence a zánětech ledvin 
a močového měchýře. Užívá se jednou denně malá 
sklenice (1 dl). U nás se míza většinou používá jen 
zevně ke zkrášlení vlasů a proti lupům. 
Březovou mízu odebíráme pouze ze starších stromů, 
které mají průměr ve výšce jednoho metru větší než 
20 cm. Po navrtání menšího otvoru a  odebrání mízy 
musíme ránu na stromě ošetřit štěpařským voskem 
nebo jílem, aby nedošlo k infikování stromu dřevo-
kaznými houbami atd. Mízu skladujeme v chlad-
ničce. Pokud ji potřebujeme uchovat delší dobu, 
musíme přidat  trochu alkoholu nebo pár hřebíčků 
se skořicí, aby nedošlo k jejímu kvašení.  

Z mízy se vyrábí březové víno. Na jeho výrobu potře-
bujeme 4 l čerstvé mízy, 20 dkg nasekaných hrozinek, 
1,2 kg cukru, šťávu ze 2 citronů, kvasinky. Mízu při-
vedeme do varu, přidáme cukr a vaříme 10 minut. 
Hrozinky a citronovou šťávu dáme do nádoby, do 
které přilijeme mízu. Ochladíme a do vlažné tekuti-
ny přidáme kvasinky. Necháme tři dny fermentovat 
a scedíme do demižónu. Zajistíme skleněným vzdu-
chovým uzávěrem a necháme znovu fermentovat. Po 
skončení fermentace stočíme do čistého demižónu 
a necháme vyčeřit. Když je víno čisté, stočíme ho do 
lahví. Víno je vhodné ke konzumaci po 6 měsících.
V aromaterapii se používá éterický olej, který se 
získává z listových pupenů destilací vodní párou. 
Používá se při artritidě, potížích močového měchýře, 
poruchách prokrvení, vředech, dně, padání vlasů, 
chronických potížích pokožky, bolestech svalů, oto-
cích, lupénce, při celulitidě. V účincích psychických 
pomáhá při strachu, nedostatku podnětů, nervozitě, 
zvyšuje sebedůvěru.
Mazání z kůry, kterou necháme pět týdnů macerovat 
v olivovém oleji, pomáhá při revmatických a jiných 
bolestech kloubů.
Léčivý je i březový dehet, který se vyráběl v dřívěj-
ších dobách suchou destilací kůry. Ošetřovaly se jím 
rány, odřeniny, lišeje, vyrážky a ekzémy. Vnitřně po-
máhal při katarech a vředech žaludku. Na jeho vý-
robu se používají dvě kovové nádoby. Ta horní, větší 
s poklopem, v níž je kůra, má na dně malý otvor na 
odkapávání dehtu do druhé nádoby, která je pod ní. 
Obě nádoby zasypeme hlínou do poloviny výšky hor-
ní nádoby. Poté kolem nádob rozděláme oheň, který 
udržujeme přikládáním dřeva nejméně hodinu. Zá-
leží na množství a velikosti nádob – čím větší budou, 
tím déle by měl hořet oheň. Po skončení hoření bude 
ve spodní nádobě léčivý dehet.
Na břízách rostou dvě velmi léčivé dřevokazné hou-
by. Známý je rezavec šikmý (Inonotus obliquus).  
U nás není příliš rozšířený, hojněji roste v Rusku, Es-
tonsku a Polsku. K nám se dováží především z Ruska 
pod názvem čaga. Tato houba léčí záněty žaludku, 
žaludeční vředy, Crohnovu nemoc, ulcerósní kolitidu 
a nádorové onemocnění trávicího ústrojí. Má silný 
tonizující účinek s povzbuzením enzymatických 
funkcí.
Další léčivou houbou je hojněji rostoucí březovník 
obecný (Piptoporus betulinus). Léčebně užíváme 
mladé bílé plodnice ve formě prášku nebo lihové 

tinktury. Pomáhá při žaludečních a dvanácterní-
kových vředech a při rakovině žaludku. Nověji byly  
v této houbě objeveny fermenty, které urychlují spa-
lování tuků a zabraňují přibývání na váze.
Příprava je následující: Čerstvý mladý březovník na-
lámeme a podrtíme na malé kousky. 50 gramů drtě 
dáme do termosky, zalijeme jej litrem vody o teplotě 
50 °C a necháme jej přes noc odstát. Výluh pijeme 
dvakrát denně ráno a večer. Choroš nemůžeme za-
lévat horkou vodou,protože jsou v něm obsaženy 
enzymy, které se horkou vodou zničí. Tyto enzymy 
zlepšují štěpení tuků a ostatních složek potravy, čímž 
podporují hubnutí a zabraňují opětnému přibývání 
na váze. 
Podobné léčivé účinky mají i další druhy bříz rostoucí 
u nás – bříza pýřitá (Betula pubescens) a bříza kar-
patská (Betula carpatica). Další břízy, jako je bříza oj-
covská, bříza tmavá, bříza trpasličí, k léčení nepouží-
váme, neboť jsou v naší přírodě ohrožené a zákonem 
chráněné. Bříza nízká již v naší přírodě vyhynula. 
Bříza byla v minulosti posvátným stromem Keltů. 
Březovými pruty se na hranici magického kruhu na 
svátek Beltane vyháněla zima, aby ustoupila létu. 
Březová košťata sloužila k obřadnému čištění po-
svátných oltářů a k vyhánění zlých duchů.

bylinář Vláďa Vytásek

Litovelský bylinkář: BŘÍZA BĚLOKORÁ
Bříza bělokorá (Betula pendula) je strom z čeledi břízovitých (Betulaceae). Roste hojně na vlhkých místech. 

Dílem o bříze bělokoré se uzavírá tříletý seriál 
Vladimíra Vytáska o bylinkách v našem okolí. 

V Olomouci proběhne 13.–14. května Garden Food Festival. Můžete u nás vyhrát vstupenky
Garden Food Festival je přehlídka dobrého jídla  
a pití pod širým nebem. Smetanovy sady v Olomouci 
zaplní stany a stánky nejlepších lokálních restaurací 
a výrobců regionálních specialit. Na pódiu předve-
dou své kulinářské umění špičkoví šéfkuchaři. Hlavní 
hvězdou festivalu bude opět Zdeněk Pohlreich. 
Diváci budou moci ochutnat také kuchyni herečky  

a spisovatelky Markéty Hrubešové, michelinského 
šéfkuchaře Radka Kašpárka, hvězdy české gastrono-
mie Jana Punčocháře, specialistky na asijskou kuchy-
ni Kamily „Kamu“ Rundusové a řady dalších.
Na programu bude například i porcování obřích ryb, 
papričková ohnivá show, prezentace pokrmů z Brazí-
lie, Srí Lanky, Polska, Itálie nebo ze Slovenska.

CHCETE VYHRÁT DVĚ VSTUPENKY NA FESTIVAL?
Pošlete nám recept na přípravu jídla, ve 
kterém použijete litovelské pivo. Autora 
nejzajímavějšího nápadu oceníme. Recep-
ty posílejte na adresu litovelskenoviny@
mestolitovel.eu do 9. května.



20 / FOTOREPORTÁŽ

Kulturní památky v Litovli 4

budova radnice

kříž se sochou anděla v Červenské ulici

sloup se sousoším Nejsvětější Trojice
altán ve Smetanových sadech

dům v Boskovicově ulici č. 154

morový sloup

dům v Boskovicově ulici č. 780


