
Z obsahu: 

Snad všichni obyvatelé i návštěvníci Litovle 

zaznamenali čištění Nečízu (resp. jeho části od 

starého mlýna k parku), které proběhlo na 

podzim roku 2012. To, ţe došlo ke dvoumě-

síční sráţce vody v korytě tohoto ramene Mo-

ravy, umoţnilo přístup do nitra toku včetně 

části pod náměstím také historikům. Stavebně 

historický průzkum zde provedla Mgr. Lucie 

Augustinková, ostravská znalkyně v oblasti 

historické architektury. Třebaţe závěrečná 

zpráva dosud není vypracována, měla litovel-

ská veřejnost moţnost seznámit se s výsledky 

průzkumu jiţ na konci února, kdy pro ni paní 

Augustinková uspořádala přednášku. Co tedy 

o Nečízu v současnosti víme? 

 

Především to, ţe to je, a zřejmě i v minulosti 

byl, určitý unikát. Vodoteče tekoucí přes náves 

nebo náměstí byly typické pro menší obce, ne 

však pro města. Z jednoho břehu na druhý 

bylo třeba přebrodit. Dokud nebyl Nečíz pře-

klenut a voda tak svedena do podzemí. Otáz-

kou zůstává, kdy se to stalo. Literatura badate-

lů z 20. století datuje zaklenutí toku aţ do 

poloviny 19. století. Nejnovější výzkumy (viz 

příspěvek Radovana Urválka: Nečíz, zaklenu-

té, náměstím protékající rameno řeky Moravy; 

in Zajímavosti Litovelska 2011) potvrzují, ţe 

zaklenutí Nečízu je o několik staletí starší. 

Konkrétní letopočet však dosud není znám. 

Předpokladem je, ţe k zatrubnění došlo v 17. 

století, R. Urválek však předpokládá, ţe zakle-

nutí náměstí bylo provedeno ještě dříve neţ 

stavba Svatojánského mostu (z konce 16. sto-

letí) a ţe je tak tato technická památka vlastně 

nejstarším kamenným mostem na Moravě.  

Při průzkumu bylo v nitru kanálu nalezeno 

několik konstrukčních značek, nápisů a leto-

počtů vytesaných v kameni a dokládajících 

stavební úpravy toku. Zatím nejstarší letopočet 

– 1767 – byl nalezen pod radniční věţí. Odka-

zuje nejspíš k opravě základů po veliké povod-

ni z roku 1765.  

Na klenbě mostu mezi ulicí Šerhovní 

a Mlýnskou je vytesán letopočet 1805 (třebaţe 

na mapě z r. 1834 je most označen ještě jako 

dřevěný; vzhledem k řadě odchylek ve stabil-

ním katastru je však pravděpodobnější rok 

uvedený na mostě).  

 

Jisté je, ţe po zaklenutí byly k Nečízu vytvo-

řeny na náměstí dva přístupy, a sice ten, který 

se nachází před radnicí aţ do dnešních dní, 

a druhý před budovou bývalých jatek při vstu-

pu do Husovy ulice. Právě tyto přístupy však 

byly po dlouhou dobu ostudou Litovle, neboť 

se zde koupali vepři i dobytek, a náměstím se 

tak šířil silný zápach. V 50. letech 19. století 

bylo podle plánu stavitele Vincence Cerhy 

vybudováno stávající schodiště, čímţ byl zne-

moţněn vstup zvířat do toku. Propracovaná 

a kvalitní stavba se stala chráněnou kulturní 

památkou (tou je i část Nečízu pod radnicí 

jakoţto součást kulturní památky radnice). 

V současnosti se zvaţuje, zda nevyhlásit 

kulturní památkou celý Nečíz, ojedinělé tech-

nické dílo, které nemá obdoby na celé Moravě 

a velkou konkurenci nemá ani v Čechách.  

Vrátíme-li se na závěr do dnešní doby, ne-

můţeme opominout diskusi nad čištěním části 

Nečízu v parku. V únoru proběhla schůzka 

zástupců města, Povodí Moravy, firmy Kim-

berley Clark a Správy CHKO. Zainteresované 

strany se shodly na nutnosti provést opravu 

toku v parku esteticky a v některých částech 

realizovat také zpevnění břehů. Bylo dohodnu-

to, ţe bude zpracována studie proveditelnosti, 

která by řešila i rozsah odtěţení nánosů a způ-

sob přístupu k toku pro mechanizaci. Odbor 

ţivotního prostředí uţ oslovil projektanta 

a bude svolán výrobní výbor k zadání poţa-

davků na provedení díla. Věříme tedy, ţe 

i poslední úsek Nečízu bude brzy chloubou 

našeho města.             hk 

Hlubinami Nečízu za poznáním 

kresba původního přístupu k Nečízu z kroniky 

Donáta Ulricha; vlevo nahoře je vidět i pra-

nýř, který na náměstí stál do 20. let 19. století 
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Slovo starosty 

o rozpočtu a chystaných akcích 
Seniorklub Litovel doporučuje drţitelům Seniorpasů další moţnost 

jejich vyuţití. V měsíci dubnu poskytne Růţová Darka na ulici Třebíz-

ského 662 slevu 10 % na veškeré zboţí (kromě potravin) a nově ote-

vřený esoterický krámek Andílek na ulici Palackého 10 slevu 5 % na 

veškeré zboţí (léčivé čaje, oleje, kameny, svíčky, knihy, časopisy aj.). 

Vyuţijte této časově omezené moţnosti.  

Josef Hubáček 

Ve městě Litovli a v místních částech bylo v průběhu 

měsíce března zaznamenáno mj. i spáchání těchto činů:  

Dne 2. 3. v době mezi 15.45 a 16 hodinami odcizil do-

sud neznámý pachatel před prodejnou Albert v Litovli neuzamčené 

pánské horské jízdní kolo. 

Dne 2. 3. v 17.40 hodin byl v Litovli zadrţen J. F. pro přečin neo-

právněného zásahu do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru. 

Dne 5. 3. ve 14.45 si L. D. v prodejně Penny market v Litovli dal za 

svetr větší mnoţství drogistického zboţí a bez zaplacení s ním prošel 

pokladnou. 

V době mezi 9. hodinou dne 5. 3. a 14. hodinou dne 6. 3. odcizil 

dosud neznámý pachatel bez pouţití násilí z kolárny domu na ulici 

Novosady v Litovli jízdní kolo značky Liberta. 

Dne 7. 3. kolem 17.45 hodin dosud neznámý pachatel natankoval na 

čerpací stanici Pento na Olomoucké ulici v Litovli 55,10 l motorové 

nafty do osobního vozidla zn. VW Golf a bez zaplacení ujel. 

Policie ČR 

Ještě k Seniorpasům 

MĚSTSKÁ TELEVIZE – VYSÍLÁNÍ V DUBNU 
 

 premiéra:  středa   3. 4. v 18.45 hod.  

   středa 17. 4. v 18.45 hod.  

 reprízy: denně v 6.45, 11.00, 18.45 a 23.00 hod. 

 

 on-line:  http://infokanal.litovel.eu 

Restaurace Za Školou 
Gemerská  505, Litovel 

 
otevírá po č á steč ne  rekonstrukči 

2. dubna 2013 
 

Provozní doba: 
po–č t  11.00–22.00 
pá –so  11.00–23.00 
ne  11.00–21.00 

 
Nabízíme 

 nekur á čke  prostr edí  
 denní  menu 

 strávová ní  pro seniory á ž eny ná máter ske   
dovolene  žá žvy hodne ne  čeny (i do jí dlonosič u ) 

 strávová ní  pro firmy s rožvožem obe du  
 pr ipráví me pro vá s svátby, oslávy, firemní  ákče,     
srážy, ráuty, smuteč ní  hostiny, ví kendove  ákče 

 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Věříme, že u nás budete nadmíru spokojeni. 
 

Kontakt 
tel.: 605 075 677 e-mail: info@litovelzaskolou.cz  

Váţení spoluobčané, 

Zastupitelstvo města Litovel schválilo na svém zasedání 28. února 

rozpočet na rok 2013. V něm jsou uvedeny akce, které zase o kousek 

zlepší ţivotní podmínky v Litovli a okolí.  

Na základě nového rozpočtového určení daní očekáváme pro naše 

město vyšší příjmy. Protoţe je však ekonomika v recesi, nejsou tyto 

příjmy v rozsahu přibliţně 10 milionů Kč z důvodu finanční opatrnosti 

v rozpočtu uvedeny. Proto bude zastupitelstvo rozhodovat o dalších 

akcích k realizaci aţ podle skutečného toku peněz na účty města. 

 

V letošním roce tedy budou provedeny následující akce: 

Do konce dubna bude dokončena komunikace mezi ulicemi Zahradní 

a Loštickou, jejíţ budování začalo jiţ v loňském roce a muselo být 

přerušeno kvůli zimě. 

Příprava technické infrastruktury pro lokalitu určenou k výstavbě 

rodinných domků na Pavlínce bude pokračovat vybudováním kanaliza-

ce a vodovodu. Vodovod zajistí VHS Čerlinka, kanalizaci firma 

Modos. V závislosti na termínu dokončení uvedených sítí pak bude 

budována elektrická síť. 

Dekontaminace skládky v Nasobůrkách bude pokračovat ukončením 

výběrového řízení na dodavatele akce a zahájením průzkumných prací. 

V červnu budou dokončeny dvě akce zahájené v roce 2012, a to revi-

talizace městského hřbitova v Chořelicích a rekonstrukce koupaliště. 

Na letošní rok je naplánovaná i rekonstrukce výměníkové stanice na 

sídlišti Gemerská, kde by měly vzniknout nové prostory pro Dům dětí 

a mládeţe. V plánu je dále zřízení nového turistického informačního 

centra v prostorách Záloţny (v bývalém sídle Komerční banky). O 

obou akcích vás budeme informovat v některém z dalších čísel LN. 

Socha Gustava Frištenského, jejíţ model byl v březnu představen 

veřejnosti, by měla být ve druhé polovině roku dokončena a instalová-

na před sokolovnou. V Litovli také vznikne stálá expozice věnovaná 

tomuto slavnému zápasníkovi, a to v nově budované půdní vestavbě 

muzea. V současnosti probíhají první práce. Jako druhá stálá expozice 

je zvaţována výstava mapující historii gramofonů, které jsou s Litovlí 

spjaty desítky let.  

Pro zvýšení bezpečnosti občanů bude rozšířen kamerový systém 

v Masarykově ulici. 

Řada akcí proběhne i v místních částech. V Unčovicích bude pokra-

čovat rekonstrukce sokolovny. Po kompletní opravě střechy z minulých 

let bude letos následovat výměna oken, na další roky je plánována 

změna vytápění a oprava fasád. Náhradou za stavbu na hřišti v Chudo-

bíně, která loni vyhořela, bude postupně postavena nová zděná budova. 

Opraveny či zbudovány budou autobusové zastávky, a to v Nové Vsi a 

v Nasobůrkách naproti Aliboně ve směru na Litovel. Dále má město 

podánu ţádost o dotaci na úpravu zastávek v Rozvadovicích a Unčovi-

cích. 

Proběhnou i stavební úpravy budov patřících městu, konkrétně vy-

dláţdění dvora v ZŠ Jungmannova či zateplení fasády bytového domu 

v ulici Revoluční (1. etapa), chystá se rekonstrukce šaten na gymnáziu. 

 

Přeji všem hezké jarní dny, hodně sluníčka a elánu. 

Ing. Zdeněk Potužák, starosta města 

Sběr větví proběhne 

od pátku 12. dubna do neděle 14. dubna  

na osmi tradičních stanovištích: 
 

1. ul. Palackého (naproti prodejně ETA)        2. parkoviště na ul. Příčné 

3. Komárov (za pomníčkem)    4. ul. Ţerotínova (za garáţemi) 

5. ul. Červenská (konec ulice u zahrádek)              6. Pavlínka 

7. křiţovatka ulice Šmakalovy a Sochovy 

8. ul. Dukelská u mostu (proti marketu TESCO) 
 
Prosíme občany, aby větve odkládali na volná prostranství na určených 

místech aţ ve stanovené dny. Neodkládejte zde prosím jiný odpad ze 

svých zahrádek a domácností. Děkujeme! 

Jarní sběr větví 

http://infokanal.litovel.eu/
mailto:info@litovelzaskolou.cz


24. zasedání Zastupitelstva města, konané dne 28. února 2013 

  
Zastupitelstvo města Litovel: 

 schvaluje zveřejnění záměru odprodeje šesti pozemků k výstavbě 

rodinných domů nacházejících se v Litovli v lokalitě Pavlínka, 

zahrnutých do 1. etapy výstavby. Předmětem budoucího odprodeje 

jsou dva pozemky o výměře 797 m2, tři pozemky o výměře 798 m2 

a pozemek složený ze tří parcel (226 m2, 198 m2 a 374 m2) o celko-

vé výměře 798 m2. Minimální cena za 1 m2 pozemku bude činit 

1 000 Kč.  

 schvaluje, že finanční prostředky získané z prodeje objektu v Přemys-

lově budou použity na opravu střechy ve školní jídelně Studentů a za-

teplení Velkého sálu Záložny v Litovli 

 schvaluje vstup do zájmového sdružení OK4EU, jehož účelem je 

zajistit zastupování zájmů regionu Olomouckého kraje v institucích 

Evropské unie  

 schvaluje poskytnutí finančního daru občanům postiženým tragic-

kou událostí ve Frenštátě pod Radhoštěm ve výši 50 000 Kč na 

sbírkový účet města Frenštát pod Radhoštěm. 

 

45. schůze Rady města Litovel, konaná dne 28. února 2013  
 
Rada města Litovel projednala a schvaluje: 

 zveřejnění záměru odprodeje pozemku parc. č. 154/2 trvalý travní 

porost, o výměře 1 594 m2, v k. ú. Litovel, lokalita Příčná. Pozemek je 

určen k výstavbě RD. Minimální cena za 1 m2 bude činit 100 Kč.  

 stanovuje, že přepočtený počet pracovníků v Muzeu Litovel je 2,5.  

výběr redakce 

VYNESENO Z RADNICE  3 

 kdo: Helena Němcová, Ivona Vernerová 

 kde: Městský úřad Litovel, Havlíčkova 818, v přízemí, dveře č. 114 

 kontakt: 585 153 233 / 585 153 234 

       nemcova@mestolitovel.cz, vernerova@mestolitovel.cz  

 

Cestovní pas 

Žádost o vydání cestovního dokladu si občan může podat pouze v místě 

svého trvalého pobytu, případně na zastupitelském úřadě. Tam, kde 

o cestovní pas zažádá, si dotyčná osoba musí doklad i vyzvednout. 

Cestovní pas obsahuje biometrické údaje svého vlastníka, tj. fotogra-

fii a otisky prstů (to vyžadují např. země jako USA nebo Austrálie; 

otisky se však odebírají až osobám od 12 let). V pase je uvedeno i místo 

narození a rodné číslo, od června 2012 se však do cestovních dokladů 

nezapisují děti (a zápisy ve starších pasech se stávají neplatnými). 

Každé dítě musí mí svůj vlastní cestovní pas. K jeho vystavení je 

nutný rodný list a až do 18 let souhlas zákonného zástupce. Dětský pas 

platí 5 let, pas pro dospělého cestovatele 10 let. 

Cestovní pas je platný nejdéle 3 měsíce po změně v něm uvedených 

údajů (tj. po sňatku a změně jména).  

Vystavení pasu trvá měsíc, lze však vystavit i krátkodobý pas za 15 

dnů. Ten platí pouze půl roku (do států, které požadují delší platnost 

dokladu, se s ním vycestovat nedá) a neobsahuje biometrické údaje. 

 

Občanský průkaz 

Od 1. ledna 2012 je vydáván nový typ občanských průkazů o velikosti 

platební karty. Pro jeho majitele je uvedení rodinného stavu dobrovol-

nou informací, partner ani děti se do něj již nezapisují. Od roku 2017 

nebude v OP uvedeno ani trvalé bydliště jedince. 

O občanský průkaz si osoba může požádat na kterémkoli obecním 

úřadě s rozšířenou působností, tedy nejen tam, kde bydlí. Součástí do-

kladu je černobílá fotografie, kterou pořídí úřednice speciálním přístro-

jem přímo při vyřizování žádosti (imobilní občany a ty, kteří nejsou 

schopni přijít sami, vyfotí úřednice doma). Pokud žadatel preferuje užití 

snímků od profesionálního fotografa, musí je poslat na úřad přes dato-

vou schránku. Vyřízení občanky trvá měsíc. 

Nově jsou k dispozici dva typy OP, a sice bez čipu nebo s čipem. 

Zatímco OP bez čipu je vydáván zdarma, za variantu s čipem žadatel 

uhradí 500 Kč. Do čipu lze nahrát elektronický podpis. Ten využívají 

nejčastěji podnikatelé při posílání údajů přes datové schránky. 

Za 50 Kč lze vyřídit i občanský průkaz pro dítě do 15 let. Platí 5 let 

a rodiče o něj nejčastěji žádají, když chtějí s potomkem cestovat po 

Evropské unii. Je totiž levnější než pas. 

Pokud dojde ke změně údajů (např. sňatkem), musí si občan vyřídit 

nový průkaz do 15 dnů. 

 

Možnosti internetu 

Úřední dny, ve kterých si žadatel může přijít vyřídit OP nebo CP, jsou 

pondělí a středa. Kdo však nechce čekat, může se objednat na čtvrtek 

přes objednávkový systém na stránkách města www.litovel.eu (Úřad → 

Rezervace na úřad → Občanské průkazy / Cestovní doklady). V něm 

může zvolit konkrétní čas, ve kterém se dostaví. 

Na stránkách města se občan rovněž dozví, zda už je jeho doklad 

hotový a může si pro něj přijít. Cesta k této informaci vede přes Potře-

buji si zařídit → Vydávání průkazů → OPCD → Stav žádosti.         red. 

  ekologická  likvidáce vozidel zdármá 
  odvoz vozidel k likvidáci zdármá 
  odhlá š ení  vozidlá ná evidenci MV 

á ukonc ení  zá konne  pojištky 
 vy kup vozidel,  

vy kup vyr ázeny ch AKU báterií  á kátályzá toru  
  prodej ná hrádní ch dí lu  

 
telefonní čísla: 

606 724 755     736 600 604,  
773 833 628     604 469 753  
e-mail: zochjiri@seznam.cz  

www.autovrakac.cz 

  

Kudy kam na městském úřadě 

AGENDA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH PASŮ 

se sídlem na náměstí Přemysla Otakara 753 v Litovli 

(budova Městského klubu Litovel) 

 
zapsaná u ČAK v Praze pod č. reg. 3762, IČO 66223245 

 
poskytuje právní pomoc v oblasti práva rodinného,  

občanského, pracovního, obchodního 
 

úřední hodiny kanceláře: 

pondělí–čtvrtek: 8.30–12.00 13.00–17.00 

pátek:     8.30–13.00 

možnost sjednat poradu i mimo tyto úřední hodiny 

tel.    585 341 357, 602 533 323 

ADVOKÁT 

JUDr. MILUŠE CALÁBKOVÁ 



4 ROZMANITOSTI  

Stalo se v Litovli 

výročí na duben 2013 
 

 25. 4. 1623, ve svátek patrona kostela sv. 

Marka, vypukl v domě hejtmana Presingera 

U Černého medvěda (je to současně nejstarší 

zmínka o restauraci Záložna) veliký požár, 

který se rychle šířil přes Uničovskou bránu na 

klášter a špitál sv. Ducha a Uničovské před-

městí. Vyhořelo 135 domů, celá severový-

chodní část města. Klášter sv. Ducha s koste-

lem už nepovstal z trosek, po celá desítiletí 

ještě přetrvávala v této části města prázdná 

spáleniště. Při požáru byly zničeny i písem-

nosti, privilegia a artykule pekařského cechu, 

uschované ve sklepě Kryštofa Zehetnera. 

 18. 4. 1903 se v Litovli narodil Ladislav 

Hejný. Jako odborný učitel vyučoval v Mlad-

či, Bohuslavicích, v letech 1926-27 v Litovli, 

pak v Cholině, Přemyslovicích, Michálkovi-

cích, Troubelicích, Štěpánově a posléze jako 

správce smíšené hlavní školy v Těšeticích. Se 

svým bratrem Vítem napsal hru Pochopilas? a 

samostatně Přímou cestou. 14. 10. 1941 byl 

zatčen a byla mu zabavena krátkovlnná vysí-

lačka, kterou měl řádně ohlášenou. Vězněn 

byl v Olomouci, v Brně a pak v Mauthause-

nu, kde vysílením zemřel 29. 6. 1942.  

 Roku 1953 byly sníženy příděly na potravi-

nové lístky. Místní časopis Nová vesnice to 

zdůvodnil sabotáží kulaků. Podle zápisu 

z jednání MNV bylo „zásobování obyvatel-

stva kritické, výroba chleba klesla o polovi-

nu“. Kronikář zaznamenal: „Co se týká záso-

bování, jmenovitě potravinami, jest toto pro-

zatím dosti svízelné. U potravinových prode-

jen tlačily se velké zástupy kupujících a často 

zde docházelo k výstupům, které kupujícím 

nijak nesloužily ke cti. Prodávající byli napa-

dáni urážlivými výstupy, jako by oni mohli za 

tuto situaci. A teď něco o tom vypínání elek-

trického proudu. Sedíš v kině, sleduješ napí-

navý děj na plátně, najednou tma – vše zmizí. 

Byl vypnut proud. Máš na vybranou. Buďto 

se bavit hodinu se sousedy, nebo si zdřím-

nout. Proud se stále vypínal několikrát denně, 

což dělalo zlou krev v průmyslových podni-

cích, v zemědělství i v rodinách.“  

 10. 4. 1963 se předsedou MěNV Litovel 

stal Josef Veis (dosavadní předseda MV 

KSČ), náměstkem byl jmenován Josef Slouka 

a tajemníkem Oldřich Němec. Z rozhodnutí 

stranické organizace tak vystřídali hlavní 

představitele 50. let, předsedu Müllera, tajem-

níka Šmakala a náměstka Zatloukala, kteří 

odstoupili v lednu.     Lubomír Šik 

oddávající Josef Veis blahopřeje nevěstě 

Jazykové okénko 

Viz 

Výraz viz je rozkazovacím způsobem slove-

sa vidět v jednotném čísle. Nejde o žádnou 

zkratku, a proto se za ním nepíše tečka. 

Tvar se používá pouze v jednotném čísle, 

a to i když se obracíme k většímu počtu lidí. 

Užívá se v psané formě, chceme-li odkázat 

na jiný text. Např. Zasílám Vám potřebné 

informace (viz příloha). 

Protože po slovese vidět má následovat 

4. pád (např. vidím louku), píšeme po tvaru 

viz výraz ve 4. pádu, přípustný je ale i 1. pád 

(např. viz stranu 8 / viz strana 8). 

První pokus o prezentaci subjektů spolupracu-

jících se Seniorklubem Litovel se ukázal jako 

podnětný. Ve středu 13. 2. se téměř 40 účast-

níků mohlo seznámit s náplní práce nového 

Odboru sociálního a právního MěÚ v Litovli, 

který vede Mgr. Pavel Procházka. Část pravo-

mocí byla sice převedena na Úřad práce, ale 

informace o tom, jaké příspěvky jsou poskyto-

vány, kdo a kdy o ně může požádat, byla pro 

seniory velmi informativní a nabídka pomoci 

se žádostí od odborníka byla přijata s povdě-

kem. Zajímavé byly informace o sociálně- 

právní ochraně dětí, náhradní rodinné péči, 

pěstounské péči nebo o komunitním plánování 

sociálních služeb. Účastníci akce měli ještě 

možnost vyslechnout si přednášku Ing. Jana 

Řihoška, koordinátora Centra Semafor Magis-

trátu města Olomouce na téma Senioři v do-

pravě. Zhlédli pět informativních šotů, kde byl 

představen senior jako chodec, cyklista, řidič 

motorového vozidla nebo spolujezdec a účast-

ník hromadné dopravy. Po komentování uká-

zek následovala diskuse a dotazů bylo více 

než dost. Mnohé diskutabilní situace v dopra-

vě vysvětlil odborník naprosto jednoznačně 

a je třeba poděkovat organizátorům za tento 

způsob školení. Každý pak obdržel i informa-

tivní brožurku Senioři v silniční dopravě, 

reflexní pásek na oblečení a tašku od BESIPu. 

Neméně zajímavá se ukázala beseda o mys-

livosti, kterou si připravili aktivní funkcionáři 

Českomoravské myslivecké jednoty MVDr. 

Vojtěch Grézl a RNDr. Jiří Zbořil. Donesli 

s sebou spoustu materiálu k tématu – trofeje, 

zbraně, ukázky střeliva, časopisy i literaturu 

o myslivosti. Přednáška dr. Zbořila, mimo jiné 

člena Rady ČMMJ Praha, předsedy Ekologic-

ké komise ČMMJ Praha a člena redakční rady 

časopisu Myslivost, doplněná videozáznamem 

byla sice vysoce odborná, ovšem nám všem 

srozumitelná a poučná. Teď už víme, jak se 

stát myslivcem, kdy a co se může lovit, co je 

škodná, jaké jsou rasy mysliveckých psů či 

jak vypadá zvláštní myslivecká mluva. Když 

nás potom dr. Grézl seznámil se situací na 

Litovelsku a přidal zážitky z myslivecké pra-

xe, beseda nebrala konce. A že toho zažil od 

roku 1952, kdy složil první zkoušky 

z myslivosti, přes předsedování v mnoha okol-

ních honitbách až k funkci místopředsedy 

ČMMJ Praha a nepřetržité funkci předsedy 

Okresního mysliveckého spolku Olomouc od 

roku 1991. Oba reprezentanti myslivců si za 

akci zaslouží podtrženou jedničku! 

 

V tomto měsíci nás čeká již dvakrát avizo-

vané Loučení se zimou a vítání jara, a to ve 

středu 3. dubna od 15 hodin v Koncertním 

sále MK. Vše bude připraveno, hudba je zajiš-

těna, občerstvení též, jen dobrou náladu si 

musíte vzít z domu s sebou. Budeme vybírat 

po 30 korunách a jistě za to i něco dostanete. 

Nechte se překvapit!  

Ve středu 10. dubna pokračujeme v prezen-

taci našich spolupracujících subjektů Mikrore-

gionem Litovelsko, který představí jeho ma-

nažerka paní Eva Vaňková. Přijďte do jídelny 

DPS od 16 hodin.  

Opět ve středu, tentokrát 24. dubna, budeme 

spolu s MUDr. Ivo Pospíšilem, známým lito-

velským kardiologem, hledat cestu k aktivní-

mu stáří (alespoň do stovky!). Sejdeme se 

v Malém sále Záložny, ale pozor, tentokrát až 

v 17 hodin.  

Další měsíc bude pokračovat prezentace 

seznámením s činností Muzejní společnosti 

Litovelska, o. s. a MAS – Moravské cesty ve 

středu 15. 5. v Muzeu Litovel a na 22. 5. plá-

nujeme zájezd do lednicko-valtického areálu. 

Děkujeme všem, kdo se spolupodíleli na 

výrobě pletených výrobků pro Oddělení před-

časně narozených dětí ve FN Olomouc 

(zvláště pak iniciátorkám akce paní Marii 

Ščučkové a Jaroslavě Köhlerové).  

Závěrem jen konstatování, že náš Seni-

orklub Litovel se 27. března dožil pěkných 

pěti let své činnosti a může se za nimi ohléd-

nout s pocitem, že ta práce stála za to!          hj 

Seniorklub informuje 
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Stalo se ve světě 

výročí na duben 2013 
 

 21. 4. 753 př. n. l. byl podle pověsti zalo-

žen Řím. Z legendy plné postav lidských 

i božských vystupují dvojčata Romulus 

a Remus, které jejich mocichtivý prastrýc 

nechal jako nemluvňata poslat v košíku po 

Tibeře, aby neohrozila jeho nároky na trůn. 

Chlapce však zachránila a odkojila vlčice, 

později se o ně postaral pastýř, který je vy-

choval se svými syny. Jako jinoši se Romulus 

s Remem setkali se svým dědem a dozvěděli 

se, že mu jeho bratr (již zmiňovaný prastrýc 

dvojčat) uloupil trůn. Společně tedy uzurpáto-

ra zabili, a pak se rozhodli vybudovat vlastní 

město. Stalo se. Podle znamení, které přinesli 

ptáci, bylo město pojmenováno jménem Ro-

mulovým. Kdo ví, zda to či něco jiného bylo 

příčinou hádky, z níž vyšel živý pouze Romu-

lus. Odhlédneme-li od legendy, pak za ná-

zvem města snad stojí etruský rod Ruma, 

který Římu vládl od počátku 7. století př. n. l. 

 3. 4. 1873 se narodil český lékař Jan Jan-

ský, objevitel čtyř krevních skupin. Jakožto 

psychiatr se Janský zabýval souvislostí mezi 

aglutinací (shlukováním) krve a duševními 

poruchami. Dospěl posléze k závěru, že tato 

souvislost neexistuje, při svém výzkumu však 

jako vedlejší produkt popsal čtyři krevní sku-

piny (pojmenoval je ovšem římskými číslice-

mi I., II., II. a IV.). Jan Janský zemřel ve 48 

letech 8. 9. 1921 na následky anginy pectoris. 

 29. 4. 1913 vynalezl švédsko-americký 

inženýr Gideon Sundback zdrhovadlo – zip. 

Své dílo autor několik let zdokonaloval, až jej  

roku 1917 nechal patentovat. Za název zip 

vděčíme průmyslníku Benjaminu Goodricho-

vi, který jej využil při výrobě nového typu 

bot. Právě boty a váčky na tabák byly první-

mi objekty, na nichž se zip objevil. V oděv-

ním průmyslu se začala zdrhovadla využívat 

až o dvacet let později. 

 3. 4. 1973 použil americký vynálezce Mar-

tin Cooper poprvé mobilní telefon. Nápad na 

vytvoření mobilu dostal při sledování seriálu 

Star Trek, kde ho inspiroval přístroj, který 

používal kapitán Kirk. Přístroj, který vytvořil 

s dalšími spolupracovníky ve společnosti 

Motorola, tehdy vážil asi 2 kg, měřil 25 cm 

a jeho baterie vydržela necelé půl hodiny. 

Vývoj mobilního telefonu stál asi 20 milionů 

korun, takže přístroj si mohl ještě v roce 1983 

zájemce koupit v přepočtu za 200 tisíc korun. 

To už telefon vážil jen kilo a prodával se 

komerčně. 

Knihy na tento měsíc 

V prvních měsících roku 2013 byly v Litovli 

veřejnosti představeny dvě nové knihy, které 

jsou s naším krajem spojeny buď autorem, 

nebo tématem. 

 

Kultura v době zrychlené globalizace 

Milan Kreuzzieger 

 

„Poukázal jsem na důležitost civilizační ana-

lýzy, která by se s dalšími přístupy orientova-

nými na studium kulturních útvarů a formací 

větších rozměrů měla stát součástí vzdělání 

ve 21. století. Vždyť co se dnešní středoškoláci 

nebo vysokoškoláci ve škole dozvědí o čínské, 

latinskoamerické, africké nebo islámské kultu-

ře? Může převážně národně orientované vzdě-

lání pomoci lidem v globalizujícím se světě?“ 

Takové otázky klade čtenářům v závěru své 

útlé publikace Milan Kreuzzieger. Rodák 

z Měrotína, nyní žijící v Praze, působil jako 

historik umění v Národní galerii i v Národním 

divadle. Pracuje v Centru globálních studií, 

přednáší na Filozofické fakultě Univerzity 

J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a na Fakultě 

humanitních studií Univerzity Karlovy v Pra-

ze. Zabývá se mezikulturními vztahy a proce-

sy ve spojení s globalizací, tedy se současným 

propojováním světa (to souvisí s větším pohy-

bem lidí, zboží i informací přes celý svět). 

Ve své knize se Milan Kreuzzieger zabývá 

pojmem kultury, jež měla v minulosti roli 

spíše vyhraňující a u některých kulturních 

společenstev vytvářela pocit nadřazenosti, 

jenž vedl až k násilným konfliktům. V součas-

né době čím dál větší množství lidí cestuje, 

žije v jiném státě, než ze kterého pochází, 

uzavírá sňatek s příslušníkem jiné kulturní 

skupiny. Tak dochází k vzájemnému ovlivňo-

vání, rozšiřování hranic, prolínání. Tyto pro-

měny popisuje autor ve své knize, která je 

spíše odbornou studií. Za pár desítek let bude-

me moci posoudit důsledky oněch proměn, jež 

nám tato doba nastolila. 

Kuneš Sonntag 

Životní příběh z dvacátého století 

Jindřich Fiala 

 

To jméno je příliš neobvyklé na to, aby se 

nedalo zapamatovat. Kuneš Sonntag. Mnozí si 

nejspíš vybaví starého bělovlasého pána, který 

vždy 17. listopadu před bustou Jana Opletala 

vyprávěl studentům, pamětníkům a dalším 

účastníkům pietního aktu o událostech roku 

1939. O událostech, jichž se sám jako vysoko-

školský student práv v Praze zúčastnil. Devět 

studentských vůdců bylo tehdy popraveno 

a dalších 1 200 studentů putovalo do koncen-

tračního tábora. On mezi nimi. 

Také o tom vypráví biografická knížka Jin-

dřicha Fialy, která vznikala dlouhých šest let. 

První tři roky věnoval autor rozhovorům 

s Kunešem Sonntagem. Pro knihu pak zvolil 

velmi vhodnou formu dialogu – on je pou-

hým, byť dobře poučeným tazatelem, příběh 

svého života však vypráví sám pan Sonntag 

v první osobě. Další tři roky věnoval autor 

práci v archivech a vyhledání pamětníků, kteří 

potvrdili a upřesnili informace pana Sonntaga. 

Důkladná příprava je na knize znát. Není to 

jen příběh jednoho života, ale odraz událostí 

dvacátého století. To ve svých stech letech 

obsáhlo nejen nacistické koncentrační tábory, 

ale i komunistické lágry. Tam Kuneš Sonntag 

prožil dalších šest let života.  

„V tehdejších komunistických lágrech byli 

vězněni i čeští Němci odsouzení za spolupráci 

s nacisty. Prvním vedoucím pracovní čety se 

stal jistý pan Hetzel z Mohelnice, který byl 

jedním z dozorců v koncentračním táboře 

Sachsenhausen (kde byl K. Sonntag vězněn za 

2. světové války; pozn. red.). Nepoznal jsem 

ho, protože sloužil u hlídek na strážních vě-

žích, a tak jsem s ním nepřišel do přímého 

styku. On však poznal mne, přistoupil ke mně 

a česky mi řekl: ,Za co jsi bojoval? K čemu ti 

to bylo? Nač ses štval?‘ Strašné ponížení…“ 

Jedna ze vzpomínek na pohnutý osud muže, 

který později prožil 50 let v Litovli. Jeho cesta 

se uzavřela roku 2010 v jeho 90 letech.         hk 

vlčice kojící Romula a Rema 
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Co uskutečnil a co plánuje odbor životního prostředí 

Některé akce odboru ţivotního prostředí jsou veřejností rychle zazna-

menány, o jiných se ani nedozví. O tom, co bylo mimo jiné uskutečně-

no loni, jakoţ i o tom, co OŢP plánuje na letošek, jsme si povídali 

s jeho vedoucím Ing. Pavlem Kurfürstem. 

 

Jaké akce tedy byly realizovány v roce 2012? 

V loňském roce bylo zavedeno třídění drobného kovového odpadu. Na 

deseti stanovištích na něj byly instalovány šedé kontejnery. Protoţe 

třídění zaznamenalo úspěch, chceme letos počet stanovišť rozšířit. 

V městských rozpočtových organizacích, jako je např. knihovna nebo 

muzeum, byly umístěny nádoby na tříděný odpad. 

Došlo také k rozšíření sběrného dvora v Cholinské ulici, který má teď 

dvojnásobnou kapacitu. Velký zájem zaznamenala nabídka kompostérů 

litovelským domácnostem, jíţ jsme chtěli podpořit třídění biologického 

odpadu. Zatím bylo distribuováno celkem 350 kompostérů. 

V září si město podalo ţádost o dotaci na výstavbu podzemních kon-

tejnerů v Litovli. Rádi bychom zbudovali jedno stanoviště v centru 

města, kde klasické kontejnery ruší, a další na sídlištích. Tyto kontejne-

ry by však byly uţ polopodzemní, tedy levnější. Kromě estetického 

hlediska je jejich výhodou výrazně větší objem. Vzhledem ke stálé 

teplotě v podzemí se z nich také nešíří zápach. 

V loňském roce byly také vysázeny, vykáceny nebo ošetřeny stromy 

na různých místech. Výběrem jmenujme ozelenění cyklostezky z Cho-

řelic ke hřbitovu, výsadbu dřevin na dopravním hřišti v Litovli, obnovu 

lipové aleje ve Třech Dvorech nebo revitalizaci zeleně na návsi v Roz-

vadovicích. 

 

Zájem vzbudily také práce na litovelském hřbitově. 

Od září probíhá rekonstrukce hřbitovní zeleně, na kterou jsme v roce 

2010 získali dotaci z Operačního programu Ţivotního prostředí. Práce 

budou dokončeny letos v červnu. 

V loňském roce jsme si podali další ţádosti o dotace. Jednak na reali-

zaci protierozních opatření v Myslechovicích, zpracován by měl být 

i projekt na revitalizaci místní poţární nádrţe. Ţádáme také o finance na 

parkové úpravy na Staroměstském náměstí v Litovli. Tyto projekty by 

však byly uskutečněny aţ v roce 2014. 

 

Dojde k nějakým úpravám zeleně už letos? 

Všechny naše akce závisí na penězích, které na ně získáme. V rozpočtu 

bylo na činnost OŢP vyhrazeno přibliţně 500 000 Kč. Podáme si také 

ţádosti o dotace z operačních programů EU i z Programu péče o krajinu 

– za tuto částku bychom rádi obnovili dvě aleje v Myslechovicích. Po-

ţádat o příspěvek chceme také Nadaci Partnerství, která má ovšem 

podmínku, ţe se na výsadbě musí podílet i veřejnost. Protoţe např. 

v Olomouci tento systém poměrně dobře funguje, uvaţujeme o tom, ţe 

bychom ho zavedli i u nás. Začali bychom výsadbou zeleně v MŠ 

Gemerská, kde doufáme v zapojení rodičů. 

Uţ 22. dubna, na Den Země, se ale budou ţáci z ekotýmu ZŠ Jung-

mannova podílet na výsadbě aleje z Litovle na Šargoun.  

V plánu je také revitalizace arboreta na sídlišti Vítězná, doplnění 

stávající zeleně na Rybníčku, revitalizace dřevin v okolí pomníku pad-

lých na Komárově, obnova zeleně v Březovém a výměna dřevěných 

vývěsních tabulí v Unčovicích. 

 

Vaším tématem je také nakládání s odpady. Bezpochyby něco plánujete 

i v tomto směru. 

O plánovaném rozšíření stanovišť na sběr kovů jsem uţ mluvil. Proved-

li jsme dotazníkový průzkum o nakládání s odpady v místních školách 

a chceme zavést nádoby na kov i v nich. Uvaţujeme také o zpracování 

biologického odpadu, zvláště ze školních jídelen, kde ho vznikne hod-

ně. To je ale výhledová záleţitost, protoţe v Litovli zatím nemáme 

kompostárnu, která by bioodpad zpracovala. V současnosti řešíme sta-

vební povolení, a pokud bude výzva z Operačního programu ŢP, podá-

me ţádost o dotaci na výstavbu této kompostárny ve výši 9,5 milionu 

Kč. Pokud uspějeme, mohlo by za několik let toto zařízení vzniknout 

v Nasobůrkách vedle bývalé skládky. 

Protoţe podporujeme a propagujeme třídění odpadu, máme v úmyslu 

vydat informativní broţurku pro místní občany. Jelikoţ ale zvaţujeme, 

zda zavést i třídění kuchyňského oleje z fritéz, počkáme s vydáním na 

podzim, aţ budeme mít jasno. 

 

Jak to letos bude se svozem velkoobjemového odpadu a zeleně? 

Vzhledem k tomu, ţe občané začali hodně vyuţívat sběrný dvůr, kam 

mohou velkoobjemový, nebezpečný a další odpad vozit po celý rok, 

bude hromadný svoz probíhat jen jednou za rok. Na jaře se provede 

svoz velkoobjemového odpadu a na podzim proběhne svoz zeleně. Při-

pomínám také, ţe občané Litovle mají moţnost vyuţít nabídky Tech-

nických sluţeb a za určitý obnos si nechat velkoobjemový odpad odvézt 

přímo z domu v průběhu celého roku. 

Rozhodli jsme se také uzavřít dohodu s obcemi mikroregionu a dát 

sběrný dvůr k dispozici i občanům vesnic, které nejsou součástí Litovle. 

O tom ještě budeme informovat formou letáků.              hk 
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Odešli... 
v době od 21. února do 20. března 

 
Ve ra Waiserova  z Unc ovic (69 let) 
Helena Nova kova  z Litovle (61 let) 
Jaromí r Svozil z Litovle (43 let) 
Olga Navra tilova  z Litovle (79 let) 
Svatava Smrc kova  z Bí le  Lhoty (90 let) 
Frantis ek Sna s el z Nasobu rek (73 let) 
Pavel Mach z Litovle (51 let) 
Elis ka Pys na  z Litovle (98 let) 
Jaroslav Pola ch z Litovle (82 let) 

 
Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami 

Hrandop a Hlubinka. 

 

kompletní servis autoskel 
čištění interiérů, renovace laků  

leštění světlometů 
 

Javoříčská 1313/6a, Litovel 
 

tel.: 585 154 631, 724 158 043 

5 otázek pro… 

Ivo Škrabala 

ředitele ZUŠ Litovel 

 

Můžete těm, kteří na Základní uměleckou 

školu nikdy nechodili, přiblížit, co tam žáka 

čeká? 

Jsme školou, nikoliv volnočasovým zaříze-

ním. Jsme školou, která se řídí školským zá-

konem, Vyhláškou o základním uměleckém 

vzdělávání (č.71/2005 Sb.) a také vlastním 

Školním vzdělávacím programem, který jsme 

tvořili v uplynulých letech. 

Z toho plyne, že jak žáci, tak učitelé jsou 

vázáni určitými pravidly, ale mají samozřejmě 

i určité kompetence, které jsou garancí vzrůs-

tající úrovně jejich uměleckého růstu po dobu 

studia. Vedeme své žáky k osvojení si urči-

tých návyků, jako je mj. pravidelná domácí 

příprava, zejména v hudebním oboru (HO). 

Kromě nástroje, který si zvolili, mají také jako 

povinný předmět hudební nauku (teorii) 

a v pozdějších ročnících i hru v různých ko-

morních uskupeních, souborech. Ve výtvar-

ném oboru (VO) jsou žáci vedeni pedagogy, 

kteří mají speciální vzdělání pro výuku na 

ZUŠkách a jsou zde seznámeni s veškerými 

výtvarnými technikami, včetně fotografie. To 

všechno je systematicky rozloženo do tzv. 

přípravky, tj. od pěti let věku do sedmi, od 

sedmi do čtrnácti je to I. stupeň a od čtrnácti 

do osmnácti let II. stupeň. Vypadá to, že stu-

dium je nekonečné, ale je tam možnost vari-

ant. 

 

O které obory je největší zájem? A je obtížné 

najít učitele pro některé obory, které by žáci 

chtěli studovat? 

Naše škola je dvouoborová, má hudební 

a výtvarný obor. Vzhledem ke kapacitě školy 

(380 žáků) je v HO cca 75 % žáků. Ale vy jste 

se, paní redaktorko, asi chtěla zeptat na zájem 

o studium hry na určité nástroje. Tradičně je 

v ZUŠ Litovel nejpočetněji zastoupen zájem o 

hru na klavír, následuje keyboard, kytara a v 

poslední době to jsou bicí nástroje. 

Druhá část vaší otázky je vzhledem k sou-

časnosti, kdy je poptávka po zaměstnání větší 

než nabídka možností, celkem jednoznačná. 

Obtížné pro vedení školy je jedině snad trefit 

se a angažovat odborně vzdělaného a poctivé-

ho učitele. 

 

Mohou na ZUŠ studovat i dospělí, nebo kam 

se mohou obrátit? 

Vzhledem k prostoru, který mně byl zde dán, 

mohu odpovědět jen stručně – ano, mohou. Je 

to tzv. SPD (Studium pro dospělé) a je určeno 

pro zájemce, kteří dosáhli 18 let. Horní hrani-

ce věku není omezena. Bližší informace po-

dám ve škole a rád. Je tam totiž určité ALE. 

 

Prezentují se studenti VO a HO i veřejně? 

V rámci ZUŠ prý fungují i nějaké kapely? 

Ano, naši žáci se veřejnosti prezentují na 

koncertech a výstavách nejen v Litovli, ale 

i v místech působení poboček. V Litovli to 

jsou pravidelné akce, které pořádá nejen ško-

la: podzimní, adventní, jarní a absolventské 

koncerty a výstavy, samostatný koncert kla-

vírního oddělení, oddělení bicích nástrojů a 

Minibandu. Účinkujeme na vernisážích MK, 

na Hanáckých Benátkách, na Dnech evrop-

ského kulturního dědictví. Na pobočkách jsou 

to různé akce jako např. vítání občánků, Letní 

koncert (na hradě Bouzov), vystoupení ve 

skanzenu v Příkazích apod.  

Zvu vás na letošní Jarní koncert a výstavu 

do Městského klubu. Bude se konat ve čtvrtek 

11. dubna v Koncertním sále a začínáme už 

v 16.30 hod. Snad tam uslyšíte i nějakou tu 

kapelu. V tuto chvíli ještě nemám celou na-

bídku programu. 

 

Má litovelská Základní umělecká škola nějaké 

významné absolventy? 

To je nejtěžší otázka. Vzhledem k tomu, že 

organizované hudební školství v Litovli začí-

ná rokem 1900, je pochopitelně velmi těžké 

jmenovat ty absolventy, kteří se umění věno-

vali i poté. Je to šest generací. Absolventů je 

jistě několik set. My si vážíme všech, kteří to 

dotáhli až k absolutoriu. Určitě na tom mají 

dominantní zásluhu i jejich rodiče, prarodiče a 

vůbec prostředí, ve kterém se studenti pohy-

bovali. Významní jsou tím pádem všichni. 

Na závěr si dovolím citovat motto z našeho 

Školního vzdělávacího programu: 

„Účelem základního uměleckého školství 

není naučit žáka mistrovsky ovládat svůj ná-

stroj, štětec…, ale prostřednictvím těchto 

prostředků z něj vytvořit člověka jiné dimenze 

v chápání života a světa.“ 

 

V příštím čísle bude na vaše dotazy odpovídat 

MUDr. MICHAL SCHMALZ, zubní lékař. 

Otázky můžete posílat do 12. 4. na adresu 

redakce. 

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  

Benefic ní  festival Cave beat 2013 
bude zaha jen programem 

 

Kořeny života 
akusticky m hudebne  divadelní m  

pr edstavení m 
 

Kde: Mladečské jeskyně 
Kdy: 6. dubna v 17 hodin 

 
Kdo:  

Pěvecký čtvereček z Vincentina 
(hudební  skupina z domova pro  
osoby se zdravotní m postiz ení m) 

O.LI.V.Y 
(olomoucka  liga v improvizaci) 

Live Music Superheroes 
(olomoucka  hudební  formace  
k jeskynní mu divadlu i po ne m) 

 
Více informací najdete na: 

www.cave-beat.org 
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Socha Frištenského 

V pondělí 4. března byl veřejnosti představen 

model sochy Gustava Frištenského, která má 

být osazena v září před sokolovnou. Město tak 

chce zvýšit povědomí o spojení Litovle a slav-

ného zápasníka, jeho nejznámějšího občana. 

V České republice se vyskytují pouze tři 

sochy Gustava Frištenského, a to v loštickém 

betlému, v Praze a v Kolíně. Všechny jsou 

dřevěné. Litovelské dílo bude z bronzu a jedi-

nou otázkou zůstává, zda bude patina tmavá, 

či světlá. 

Při své práci však jeho autor, sochař MgA. 

Jiří Finger musí řešit otázek víc. V jakém 

věku zápasníka zobrazit, když jeho kariéra 

byla tak dlouhá? V parku bude nakonec stát 

Frištenský coby třicátník, ve věku, kdy už měl 

za sebou velké úspěchy a řadu medailí. Oříš-

kem bylo také najít živou předlohu, která by 

postavou odpovídala tehdejší podobě zápasní-

ka. Dnes už však vzniká sádrová forma, do 

které bude 2,5metrová socha odlita. 

Celé dílo stojí 1 300 000 Kč. Část uhradí ze 

svého rozpočtu město, 300 000 Kč pochází 

z dotací Olomouckého kraje. Zbylou částku 

doufá město získat od dárců z řad firem nebo 

i jednotlivců.             hk 

Vzniká nová cyklomapa mikroregionu 

Roku 2011 vznikla Uherskohradišťská charta, 

dohoda mezi městy ČR, která chtějí podporo-

vat cyklistickou dopravu. Jejím cílem je vy-

tvořit ve městě a regionu takové podmínky, 

aby se zvýšil podíl cyklistické dopravy a sní-

žilo riziko nehod cyklistů, ale také zefektivnit 

propagaci cyklistiky a rozvoj cykloturistické-

ho ruchu v oblasti.  

Litovel jako člen této charty má svého cy-  

klokoordinátora, kterým je Vladimír Neset, 

jenž na uvedených cílech pracuje společně se 

zástupkyní Mikroregionu Litovelsko Evou 

Vaňkovou. Jedním z výsledků této práce je 

cyklomapa Mikroregionu Litovelsko, která 

začala vznikat loni. Cyklokoordinátor, který 

vymýšlí všechny trasy, je projede s přístrojem 

GPS. Ten zaznamená jejich průběh i nároč-

nost. Uvedená data pak lze snadno převést do 

počítače. 

V první mapě, která vyjde na začátku sezó-

ny, bude zakresleno sedm tras různých stupňů 

obtížnosti, které povedou převážně lesními 

a polními cestami. Uvedena bude délka trasy 

i převýšení. Protože by se při větším počtu 

zakreslených tras stala mapa nepřehlednou, je 

v plánu v případě zájmu ze strany cyklistů 

vytvořit další mapy s novými okruhy. 

Mapa bude zdarma k dispozici návštěvní-

kům města i místním obyvatelům v infocentru 

a na dalších propagačních místech.        hk 

Fotbalisté Sigmy vařili v Litovli pivo 

Z trenéra Sigmy Romana Pivarníka se ve 

čtvrtek 21. března stal úspěšný pivovarník. 

Pod jeho a sládkovým vedením vařili v Litovli 

pivo pro své fanoušky nejzkušenější „plejeři“ 

Michal Ordoš, Aleš Škerle, Tomáš Janotka 

a Pavel Drexa.  

Šlo o třináctku speciál jako symbol dalších 

šťastných zápasů, a lze tedy očekávat, že se 

maximální nasazení promítne do každého 

doušku.  

„Chceme, aby pivo vynikalo plnou chutí, 

vyšší hořkostí, vysokou pitelností a sytě zlatou 

až jantarovou barvou. S ta-

kovým se pak nejlépe připíjí 

na vítězství. O modrém nebo 

zeleném pivu určitě neuvažu-

jeme, toho se  fanoušci obá-

vat nemusí,“ vzkazuje Petr 

Kostelecký, sládek pivovaru 

Litovel. Fanoušci si své pivo 

také sami pojmenují v rámci 

ankety, která poběží přede-

vším na facebooku od dubna 

do konce května.  

   Následně se sigmácké pivo 

přemístí z minivarny na ote-

vřenou spilku, kde proběhne 

hlavní kvašení, a poté popu-

tuje na dvouměsíční dozrává-

ní do ležáckého sklepa.  

1. června bude připraveno na poslední ligo-

vý zápas Sigmy s Českými Budějovicemi na 

Andrově stadionu v Olomouci. Dva hektolitry 

sigmáckého speciálu se tady budou čepovat 

zdarma jako poděkování fanouškům.  

Vaření fotbalového piva se v Litovli stává 

tradicí. Loni tady speciálem připíjel se svým 

mužstvem na vítězství v Poháru trenér Petr 

Uličný.          Hana Matulová, Pivovar Litovel 

 

foto: Roman Pivarník při práci s mlatem 

Pořád dokola opakujete svému dítku, že si má 

před jídlem vždy umýt ruce a ono vás ne a ne 

poslechnout? Pak je tu pro vás dobrá zpráva! 

Zdravotníci Nemocnice Šternberk, která je 

členem skupiny AGEL, vyrážejí do mateř-

ských školek, aby dětem zábavnou a naučnou 

formou vysvětlili, proč je důležité si pravidel-

ně mýt ruce.  

Zdravotníci si povolají na pomoc bacila 

Emila, který bude společně se svými kamará-

dy prostřednictvím scének dětem vysvětlovat, 

jak důležité je dodržování zásad správného 

mytí rukou. „Kromě toho čekají na děti filmo-

vé ukázky účinků bacilů a za pomoci básniček 

jim ukážeme, jak si ruce správně umýt. Na 

závěr si pak budou moci pomocí speciální 

lampy ověřit, zda se naučily své ruce mýt 

správně. Neumytá místa se pod lampou proje-

ví barevně odlišně od umytých,“ prozrazuje 

hlavní sestra Lenka Neumannová. 

Zájemci ze strany mateřských škol se mo-

hou hlásit i nyní. Pokud budou chtít, aby bacil 

Emil dorazil i k nim, stačí zavolat na telefonní 

číslo 725 500 679 Ing. Darině Formánkové. 

Hana Szotkowská, 

tisková mluvčí skupiny AGEL 

 

Bacil Emil učí děti mýt si ruce 
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Svatá voda, voda uzdravující, pramení na mnoha místech naší 

země. Lidé u studánek stavěli kapličky nebo sošky světců, na 

strom pověsili svaté obrázky, pořádali k nim pouti. Svatou vo-

dou je i pramen Čerlinky v Litovli za cukrovarem. Mnozí si 

sem stále jezdí pro vodu, která jim chutná víc neţ ta z kohout-

ku. Tak jako k dalším podobným místům, i k tomuto se váţí 

pověsti.  

Jedna z nich vypráví o pánu, který převlečen v jelení kůţi i s parohy 

pozoroval tři dívky koupající se ve studánce. Ty jej však uviděly, po-

znaly a modlily se, aby byl pán za své chování potrestán. Tu se pán 

proměnil v jelena a ve zvířecí podobě se toulal lesem. Tím lesem kráčel 

i jeho myslivec. Zpozoroval velkého jelena a chtěl ho zastřelit. Jelen 

však promluvil a uţaslému myslivci vysvětlil, kým doopravdy je. Co si 

počít? Pomodlit se za vysvobození pána? A shůry se ozval hlas: „Štvi 

jelena psy!“ Štval myslivec jelena, svého pána, aţ ten konečně vběhl do 

chrámu svatého Marka a uštván klesl k zemi. A zde, při modlitbě na 

stupních oltáře, se jelen proměnil zase v člověka. 

Ţil byl? Pán natolik čilý, ţe se stal hrdinou řady pověstí a zkazek. 

Poslední muţ svého rodu. Moravský šlechtic, protestant, jeden z nejzá-

moţnějších lidí své doby. Tou dobou bylo 16. století. A jeho majetkem 

byla i Litovel. 

Kdo to byl? ptá se paní Ró. 

Který moravský šlechtic, 

pán Litovle a Úsova, se to 

proháněl po našich lesích 

jako lovec i lovená zvěř?  

Své odpovědi zasílejte do 

20. dubna na adresu re-

dakce. Kromě jména uveďte i 

telefonní číslo. Výherce získá dvě 

vstupenky od Městského klubu 

Litovel na vybrané květnové 

představení. 
 

Správná odpověď z minulého 

čísla: 

Geologické varhany leží mezi 

obcemi Mladeč a Hradečná (příp. 

Měrotín), přesněji při odbočce 

z hlavní silnice na Hradečnou. 
 
Vylosovaný výherce: 

Mirka Žitná 

 

Paní Ró se ptá: Kdo to byl? 

soutěž 

  

17. dubna se doţívá 93 let jeden 

z nejvýznamnějších červenských 

rodáků, historik umění František 

Dvořák. Pojďme si proto tohoto 

Hanáka, který celý ţivot věnuje 

výtvarnému umění, připomenut. 

I kdyţ Hanáka… Narodit se 

o pár let dřív, pocházel by ze 

Sedlčan, odkud se jeho rodiče na 

Červenku přistěhovali díky otco-

vu zaměstnání u dráhy. Tady, 

v domě naproti škole, se narodil.  

   „Vesnice Červenka byla cha-

lupnická a sedlácká vesnice. Žili 

tu lidé od světa odtržení, ale 

nesmírně pracovití. Byli udření, 

přetížení, a navíc skoro všichni 

z daňových spekulací hodně 

zadlužení. Měli čeledíny, pa-

cholky, kteří pracovali jenom za jídlo. Pacholek dostal za celý rok 120 

korun. Přitom v té době byl plat listonoše 800 korun měsíčně.  

/…/ Když do Červenky přijela divadelní společnost, raději hned druhý 

den odjela, protože zpravidla nikdo na představení nepřišel. Něco tako-

vého považovali sedláci za ztrátu času i peněz.“ 

Tak vzpomínal František Dvořák o desítky let později na svou rodnou 

obec. Nejen odborník na výtvarné umění, ale také schopný vypravěč 

natočil v letech 2004-2005 pro Český rozhlas Vltava své vzpomínky do 

desetidílného cyklu Osudy. O několik let později vyšly i v kniţní podo-

bě (z níţ citujeme) pod názvem Můj ţivot s uměním. Psaný text však 

kvality ţivého slova dosáhnout nemůţeme. Zájemcům proto doporuču-

jeme vyhledat si zvukový záznam v archivu Českého rozhlasu 

(www.rozhlas.cz → Audio archiv → iRadio → název pořadu: Osudy). 

S Litovlí je František Dvořák spojen svými gymnaziálními studii. 

„Na litovelském gymnáziu jsem studoval přímo katastrofálně,“ vzpomí-

ná však ve výše uvedené knize v rozporu s očekáváním. „Netajím se 

tím, že jsem opakoval čtyři třídy, takže mi studium zabralo dvanáct let. 

Ale já myslím, že to svým způsobem zavinil otec. Jednou, když jsem byl 

v kvintě, ho zavolali do školy. Vrátil se rozčilený, že už tam nikdy ne-

půjde. Prý se nebude pokořovat před nějakým nafoukaným klukem, 

který sotva dokončil studia. A otec mu zřejmě něco řekl. Jenomže ,ten 

kluk‘ byl můj profesor matematiky a od té kvinty se do mě doslo-

va ,zakous‘, tím spíš, že mi matyka moc nešla.“ 

Po maturitě a doškolení na učitelském ústavu v Kroměříţi se Franti-

šek Dvořák za války sám stal na nějaký čas učitelem na měšťance 

v  Lošticích. Hned několik dní po osvobození odjel do Prahy za studii. 

Stal se posluchačem oboru dějiny umění u profesora Antonína Matějč-

ka. Rád také vzpomíná na profesora Josefa Cibulku, s nímţ absolvoval 

několikatýdenní studijní cestu po Francii a Švýcarsku. Po studiu praco-

val František Dvořák v Národní galerii, pak byl asistentem prof. V. V. 

Štecha na Akademii výtvarných umění. Původně načatá pedagogická 

dráha se k němu na mnoho let vrátila – učil dějiny umění na Karlově 

univerzitě i na Palackého univerzitě v Olomouci, desítky let přednášel 

na praţské FAMU. 

Osobně se znal a nezřídka i přátelil s výraznými výtvarnými umělci, 

ať uţ to byl Jan Zrzavý, Kamil Lhoták, František Tichý nebo Max Šva-

binský aj. 

Vedle řady odborných článků, studií a monografií je František Dvo-

řák také autorem cyklu knih – Zastavení s Františkem Dvořákem, 

v nichţ čtenáře provází po konkrétních místech a vypráví jim o jejich 

historii a pozoruhodnostech. Zájemci se tak na stránkách knih projdou 

například po Královské cestě, po Louvru nebo po Karlově mostě. Na 

poslední jmenované cestě ho mohli vidět i televizní diváci v seriálu 

České televize.  

Jak vnímá umělecké dílo člověk, pro kterého je výtvarné umění po-

jem hluboce proţitý a vyzkoušený, jak doporučuje dojít ke skutečnému 

poznání podstaty? 

„Obraz se musí dobývat,“ říká. „Nejdříve při svém vzniku, ale ná-

sledně každým, kdo se na 

něj podívá. Nestačí se 

podívat jen jednou, pro-

tože každé dílo je třeba 

prožít. Je to stejné, jako 

když se dítě učí básničku 

do školy. Na obraz se 

musí hledět tak, aby si jej 

člověk nejdříve zapama-

toval, probírat ho místeč-

ko vedle místečka. Pak je 

třeba odejít a teprve za 

chvíli se s jinými myšlen-

kami vrátit. A najednou 

k vám začne dílo hovořit 

jinak, až užasnete. Tak se 

člověk může dopracovat 

k hlubokému zážitku. 

Jedině tak je možné získat 

kritérium hodnoty.“ 

hk 

 

František Dvořák, historik umění 
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Školka pro děti stromů Rady pro sazeče 

stromků 

 

 Pokud si u školkaře koupíte stromek, je 

nejlepší zasadit ho hned. Není-li to možné, 

zaházejte stromek vlhkou zeminou nebo ho 

dejte na chladné, vlhké místo, třeba do skle-

pa. Pokud stromek dáte do kbelíku s vodou, 

utopí se. 

 Na zasazení si vyryjte dostatečně velkou 

jamku. Kořeny se do ní nesmí jen tak nějak 

porovnat – je třeba dát pozor, aby se neobráti-

ly nahoru. Nejlepší je, když stromek sází dva 

lidé. Jeden ho drží tak, aby trošku visel, druhý 

zasypává zeminou kořeny. Ten, kdo stromek 

drží, jím mírně potřepává, aby hlína zapadla 

všude mezi kořeny. 

 Strom zasaďte jen do takové hloubky, do 

jaké byl zasazen ve školce. Poznáte to snad-

no, protože část, která byla pod zemí, je od 

hlíny. Abyste měli jistotu, můžete si přes 

jamku položit prkénko a přiložit stromek 

k němu. Toto opatření je třeba udělat kvůli 

tomu, že v určité výšce nad zemí se stromky 

očkují. Toto místo musí zůstat nejméně 7 cm 

nad úrovní půdy. Jinak se může stát, že se 

kořeny stromu v hloubce zadusí, nebo strom 

naopak zakoření z naočkovaného místa 

a roste zcela jinak, než jak bylo v plánu. 

 Zem by měla být sypká, ne moc mokrá, 

když do ní stromek sázíte. Hlína totiž musí 

kořen obalit dokonale, aby do ní prokořenil. 

 Jakmile zasypete kořeny hlínou, půdu po-

řádně ušlapejte. V jamce kolem stromu ne-

chejte malou prohlubeň a do ní, ať je sucho 

nebo mokro, nalijte kbelík vody. Na druhý 

den jamku dosypejte suchou prstí. Dál stro-

mek zalévat nemá žádný smysl, protože není 

zakořeněný. 

 Sázíte-li stromek na jaře, udělejte kolem 

něj z hlíny takovou mísu, do níž byste v pří-

padě pozdějšího sucha mohli nalít vodu. Sází-

te-li strom na podzim, nahrňte kolem něj 

kopeček hlíny. 

 Sázíte-li stromek na jaře, je třeba ho ještě 

před zasazením nebo těsně po něm ostříhat, 

pokud už to neudělal pěstitel. Korunka má 

mít čtyři výhony a terminál – hlavní větev. 

Větvičky by se měly zkrátit na 3–4 očka. 

Dělá se to proto, že pro přesazený stromek 

s poraněnými kořeny je potíž zásobit vodou 

a živinami dlouhé a hojné větve až do špiček. 

 Někdy se tak může stát, že stromek na jaře 

nevyraší. Pokud je pěkný, a když do něj ma-

linko říznete nožem, vidíte, že je i živý, nech-

te ho odpočívat. Vyraší buď s druhou mízou 

v červnu, nebo příštím rokem. 

 Dejte si pozor, pokud nový stromek sázíte 

na místo po vykáceném starém stromu. Stro-

my do půdy vylučují látky, které zabraňují 

jejich potomstvu, potažmo stromům téhož 

druhu, aby kolem nich rostly. Pravidlo zní: po 

peckovině jádrovinu a naopak. Nechcete-li se 

tímto pravidlem řídit, pak na místě výsadby 

odstraňte hlínu alespoň do hloubky 0,5 m 

a nahraďte ji hlínou z místa, kde strom tohoto 

druhu nerostl. Než nový strom prokoření do 

původní půdy, bude už dost odolný. 

Je tady jaro, a tak ven s rýčem z kůlny a hurá 

k zahradníkovi pro přísadu. Nastala sezóna 

pěstění a zahrádky zase ožívají. Jsou však 

tací, jejichž sezóna trvá celý rok. Tací, kteří 

obhospodařují plochu deseti i stonásobně 

větší, než je vaše zahrádka. Tací, kteří se sta-

rají o to, aby měl zahrádkář co na jaře či na 

podzim zasadit do země. 

Do světa profesionálních zahradníků se 

podíváme se dvěma zajímavými muži přes 

plot sadu i skrze stěny laboratorního skla. 

 

Není školka jako školka 

Ne každý ví, že v Mezicích se nacházejí dvě 

ovocné školky. „Pro nás ale nemá smysl dávat 

si reklamu. Zájemci přijedou do Mezic, uvidí 

družstevní školku u silnice a vůbec je nena-

padne, že je tady ještě nějaká jiná,“ směje se 

Oldřich Špunda. Jeho zahrady na konci obce 

jsou rodištěm jabloní, hrušní, třešní, višní, 

švestek, meruněk, broskví, angreštu a rybízu. 

„Máme 7 ha sadů, z toho 3 ha rybízových 

plantáží a 4 ha jabloní a hrušní,“ vyjmenovává 

školkař, který o rostliny pečuje se dvěma 

dalšími pomocníky. Z jablek, hrušek a rybízu  

v Mezicích ve vlastním provozu vyrábějí 

přírodní mošt, certifikovaný jako Haná regio-

nální produkt. Ve školkách se pěstují stromy 

na prodej, ročně je jich kolem 10-13 tisíc, a 

podnože, výchozí materiál pro ostatní školka-

ře. Těch jde do distribuce kolem 300 tisíc. 

 

Podnože? Co to je? 

„Tradici pěstování podnoží zavedl v této škol-

ce pan Šincl,“ vypráví Oldřich Špunda, který 

v mezické školce pracuje celý život. Nejprve 

jako zaměstnanec družstva. Když byl po revo-

luci statek vrácen původním majitelům 

a družstvo přesídlilo do objektu u silnice na 

Olomouc, rozhodl se pan Špunda vrátit do 

původních prostor. 

„Podnož, to je vlastně kořen stromku,“ vra-

címe se k tématu. „Na typových podnožích se 

dnes už pěstuje většina 

stromků. Mateřská ros- 

tlina, matečnice, obros-

te každý rok výhonky, 

které různě ošetřujeme, 

a tak dosáhneme toho, 

že zakoření. Oddělky z 

matečnice, tedy ony 

podnože, na podzim 

odřežeme, sklidíme a 

připravíme pro další 

školkaře, kteří na ně 

pak štěpí požadovanou 

odrůdu. To, jakou pod-

nož pro budoucí stro-

mek zvolíme, má vliv 

na vzrůst a charakter stromu. My pěstujeme 

podnože pro jabloně a hrušně,“ vysvětluje 

školkař.  

 

Předškolní výchova stromku 

Na začátku jsou tedy podnože. Na jaře, ob-

vykle v březnu a dubnu, se zasadí do školky. 

Během vegetačního období se dbá na to, aby 

mladé proutky nenapadli škůdci nebo aby 

nezarostly plevelem. Nad zemí z nich totiž 

vyčnívá jen 30 cm. Do srpna stromy zesílí 

a na řadu přijde očkování (jedna z forem ště-

pení; druhou je roubování). Očko, což je pu-

pen z rostliny odrůdy, již chce zahradník pěs-

tovat, se vloží do speciálního řezu na podnoži, 

místo se zaváže, a dál nezbývá než čekat, až 

se očko uchytí. Trvá tři roky, než se z takto 

naočkované podnože dopěstuje prodejní stro-

mek s korunkou. (Třebaže je dnes ve světě, 

ale i u nás, trendem pěstování jednoletých 

a dvouletých stromků bez korunky.) Ten se 

pak na podzim vyorá a připraví k expedici. Na 

jaře i na podzim se stromky prodávají drob-

ným pěstitelům a do zahradních center. 

Ovšem vyorat stromek není jen tak. „Před 

vyorávkou se musí stromky odlistit. V listech 

totiž probíhá odpařování vody. Kdybych ne-

chal vykopanému stromku listy, do dvou ho-

din zvadne a je znehodnocen. Protože různé 

druhy mají jinak dlouhou vegetační dobu, 

začíná se s odlisťováním třeba u třešní, brosk-

ve a meruňky přijdou na řadu jako poslední. 

Ty by se neměly vykopávat před půlkou října 

a vůbec nejlepší je přesadit je rovnou ze země 

do země,“ shrnuje sadař s tím, že koupíte-li si 

někde vykopanou broskev už koncem září, 

nejspíš neporoste. 

 

Pár zajímavostí závěrem 

Tak třeba: Víte, kdy který strom zasadit? Zku-

šený sadař doporučuje na podzim sázet jablo-

ně, hrušně, švestky a drobné ovoce. Teplomil-

né meruňky a broskve však nechejte na jaro. 

Nebo: O které stromy je největší zájem? 

O švestky. Samozřejmě, na slivovici. Jabloně 

tvoří jen asi 20 % produkce školkařů. 

A závěrem střípek z naší zahrady. Z višně 

pokácené před několika lety vyrostl prut, dnes 

už mladý strom, raduji se. „Záleží na tom, jak 

vysoko jste kmen uřezali, jestli to bylo pod, 

nebo až nad místem štěpení. Pravděpodobně 

vám ale vyrostla jen podnož, což bude v reálu 

nejspíš planá třešeň,“ zamyslí se sadař.  

Takže višňový kompot asi nebude. 

příprava podnoží 
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Místo narození: zkumavka In vitro 

 

In vitro znamená ve skle. Konkrétně v labora-

torním skle, kde se pěstují a kultivují nejen 

rostliny, ale třeba i tkáně nebo embrya. 

O množení rostlin touto metodou jsem si 

povídala s pěstitelem Janem Holubem. 
 
Co je podstatou metody in vitro? 

In vitro je biotechnologická metoda používa-

ná od 80. let minulého století. Jde vlastně 

o vylepšenou hydroponii. Ve velmi krátkém 

čase umožňuje namnožit z jediného pupenu 

desetitisíce až statisíce rostlin. Když vznikne 

šlechtitelská novinka, chce její autor, aby po- 

tomci byli úplně stejní jako původní rostlina. 

Toho se dosáhne klonováním. Lidé z něj mají 

strach v souvislosti s klonováním živočichů, 

ale zahradníci klonují už stovky let. Vždyť 

zakořeňování řízků pelargónií či roubování 

jabloní jsou rovněž formy klonování. 

 

Jak se tedy takové rostliny pěstují? 

Rostliny se pěstují ve zkumavkách na uměle 

připravených půdách obsahujících všechny 

látky, které rostlina potřebuje. Hnojiva, vita-

miny, ale i hormony podporující růst. A hlav-

ně cukr. Na glukózu funguje celá Zem, to je 

vlastně energie. Látky jsou rozpuštěné ve 

vodním roztoku, a aby se v něm rostlinky 

neutopily, je zpevněný agarem, želatinou 

z mořských řas. Protože rostliny už přímo 

všechno dostanou, nemusejí si samy nic vy-

tvářet a můžou jenom růst.  

Zásadní je, aby všechno bylo sterilní. Jinak 

by se v substrátu rozmnožily houby, kvasinky 

a další organismy, které jsou ve vzduchu, 

a celé by to zplesnivělo. Proto se půda vyste-

rilizuje na 120 °C v autoklavu, velkém Papi-

nově hrnci, kde se všechny organismy zahubí. 

S rostlinkami se pak manipuluje ve flowboxu, 

laboratorním zařízení, kde se vzduch filtruje 

přes HEPA filtr, a proto je sterilní.  

Optimálně jsou pak nastavené i další pod-

mínky, jako je teplota, světlo atd. 
 

Jak dlouho celý proces trvá? 

Rostlinky sklidíme šest týdnů po zasazení 

a můžeme se rozhodnout. Buď je dál množí-

me, nebo je zasadíme do zeminy. V takovém 

případě jsou ve 12. týdnu zakořeněné. V 18. 

týdnu je přemístíme do skleníku a za dalších 

šest týdnů už můžou jít pod širé nebe. 
 
Co tímto způsobem množíte? 

Všechno, co tady pěstujeme. Protože tím, co 

jde množit řízkováním nebo semenem, se my 

nezabýváme. Specializujeme se na rostliny, 

které je problematické množit jinak, napří-

klad kanadské borůvky. Pro ostatní rostliny 

by to byl zbytečný luxus, protože je to drahé. 
 
Kanadské borůvky se nedají množit jinak? 

Dají, ale ta výtěžnost je tak malá, že z řízků, 

které dáte zakořenit, vám vzejde pětina. Nám 

vzejdou všechny. Stejně tak šlechtitelská 

novinka se dá nařízkovat, ale za rok můžete 

z mateční rostliny vzít jen omezený počet 

řízků. My stejné množství vyrobíme za šest 

týdnů. Aby se to zaplatilo, můžeme tímto 

způsobem množit jen rostliny, o nichž víme, 

že jich prodáme víc než třeba 10 tisíc za rok. 

Přijíždíte-li do Hvozdečka od Olešnice, mož-

ná si v poli všimnete velkých skleníků. Pří-

střešky pro rododendrony, azalky a další rost-

liny zde před čtyřmi lety zbudovali Hanka 

a Jan Holubovi, kteří se ve své malé zahrad-

nické firmě o pěti zaměstnancích věnují nepří-

liš časté metodě množení rostlin – in vitro. 

 

In vitro a jak se všechno seběhlo 

„Když jsem byl mladší, zajímaly mě masožra-

vé rostliny a takové kytičky, které bylo pro-

blematické získat. Pátral jsem po tom, jak je 

rozmnožit, a někde jsem se dočetl, že se to dá 

udělat technologií in vitro – ve skle. Pak jsem 

se dozvěděl, že se tím zabývají v Ústavu ex-

perimentální botaniky Akademie věd, v olo-

moucké pobočce. Šel jsem tam a řekl jim, že 

chci u nich dělat brigádu. A protože jsem se 

nedal odehnat, skončil jsem tam nakonec jako 

pomocná vědecká síla. Pracoval jsem u prof. 

Strnada na výzkumu rostlinných hormonů. 

A protože se mi dařilo, naučila mě nakonec 

Ing. Kubaláková rozmnožovat kytičky in vit-

ro. Půjčila mi k tomu veškerou literaturu. 

Tenkrát jsem ještě neuměl moc dobře anglic-

ky, tak mi to dalo velkou práci, ale protože mě 

téma zajímalo, přelouskal jsem to,“ vzpomíná 

Jan Holub na začátky své práce. „V botanic-

kém ústavu jsem navíc natrefil na svou bu-

doucí ženu Hanku, která tam také pracovala.“ 

Po studiu pokračoval ve svých pokusech 

nejprve v pronajatých prostorách Vědecko-

technického parku Univerzity Palackého 

v Olomouci, a když mu začaly být malé, pře-

stěhoval se s rodinou na statek ve Hvozdečku. 

V laboratoři in vitro zde rozmnožují mimo 

jiné nově vyšlechtěné odrůdy rostlin. „Pokud 

vznikne šlechtitelská novinka, můžeme se 

domluvit s držitelem odrůdy a namnožit ji 

v horizontu měsíců. Proto ji taky můžeme 

rychle uvést na trh. Hodně klientů nás oslovu-

je právě proto, že jsme schopni rychle reago-

vat na změny v poptávkách,“ vysvětluje pěsti-

tel, z jehož skleníků vychází jak materiál pro 

ostatní zahradníky a školkaře, tak hotové rost-

liny, které jdou přímo do distribuce. 

 

Pod střechami skleníků 

A nejen jich. Část rostlin se nachází na polích 

pod širým nebem. Třeba plantáž kanadských 

borůvek, které byly původně vysazeny jako 

rostliny na pozorování. V červenci si sem 

mohou zájemci přijít za určitý poplatek nasbí-

rat jejich velké zralé plody.  

Právě kanadské borůvky, jichž zde úspěšně 

pěstují kolem 10-15 druhů, přivedly Jana 

Holuba na myšlenku zabývat se i dalším drob-

ným ovocem. Z jeho zahrady vychází množ-

ství druhů malin, ať už klasické červené, nebo 

žluté, černé a fialové, beztrnné ostružiny či 

nové a populární druhy jako kamčatská borův-

ka, lonicera kamschatica. Ta byla vyšlechtěna 

ve 20. století v Rusku jakožto zdroj vitaminu 

C v nepřívětivých podmínkách Sibiře.  

Vedle borůvek jsou ve sklenících vysazeny 

další vřesovištní rostliny – kolem 35 odrůd 

rododendronů velkokvětých nebo krásně zbar-

vené opadavé azalky, vyšlechtěné v Anglii. 

 

Drsné české klima? 

„Když začínáme s novou odrůdou, vysadíme 

ji na pokusné pole, kde ji nějakou dobu pozo-

rujeme, jestli je vhodná pro naše klima. Ono 

se zdá, že pracujeme na Hané, ale tady ve 

výšce 430 m n. m. jsou podmínky docela drs-

né,“ vysvětluje Jan Holub a upozorňuje na 

význam podnebí, ve kterém je rostlina vypěs-

tována. „Většina školkařského zboží v marke-

tech a zahradnických centrech pochází z Ně-

mecka nebo Holandska. To zboží je perfektní, 

ale není přizpůsobené kontinentálnímu klima-

tu, ve kterém žijeme my. Jejich výpěstky jsou 

přeneseny z ideálních podmínek mírné zimy 

i léta do podnebí s výraznými výkyvy teplot. 

Rostliny nemají tyhle změny rády, a proto 

často reagují tím, že odejdou.“ 

Proto firma Jana Holuba začala označovat 

své výpěstky českou vlajkou a nápisem český 

výrobek. Zákazník tak ví, že se rostlina naro-

dila do stejných podmínek, v jakých bude žít 

i nadále.  

 

Kam jít 

Možná byste si po přečtení člán-

ku rádi vysadili kanadskou bo-

růvku, zahořeli jste pro loniceru 

nebo rododendron. Je tedy třeba 

upozornit na to, že firma Jana 

Holuba přímo rostliny neprodá-

vá, nedodává je ani do marketů 

typu Hornbach. Najdete je pouze 

v zahradních centrech, obcho-

dech specializovaných na profe-

sionální prodej rostlin pro za-

hrádkáře. Nejbližší z nich je 

firma Florcenter, s. r. o., která se 

nachází v Olomouci-Holici. 

 

připravila hk množení rostlin ve sterilním prostředí 
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PROGRAM MĚSTSKÉHO KLUBU LITOVEL 

NA VLASTNÍ UŠI 

úterý 9. 4., Koncertní sál MK Litovel, 19 hod. 

vstupné: v předprodeji 80 Kč, na místě 130 Kč 

Josef Klíma vypráví o ţivotě reportéra, o cestách do Asie i Ameriky, 

o meditacích v buddhistickém klášteře a o osobním setkání se známými 

kriminálními postavami 

 

ZLOČIN KOLEM NÁS                   

středa 10. 4., Koncertní sál MK Litovel, 8.15 hod., vstupné: 40 Kč 

Josef Klíma – přednáška s besedou o kriminalitě, vycházející ze skuteč-

ných případů  

 

JAN HUBÁČEK 

11.–30. 4., Výstavní síň MK Litovel,  

PO, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17, PÁ 8–13, SO 10–13 hodin 

výstava obrazů, vernisáţ: 10. 4. v 17 hod. 

 

KURZ TVOŘENÍ  

středa 17. 4., budova MK Litovel, klubovna č. 3, od 17 hod. 

cena kurzu: 100 Kč 

šití látkové květinky kanzashi pod vedením Hanky Slané 

 

Václav Havel: AUDIENCE, VERNISÁŽ … dvě aktovky od Havla 

čtvrtek 18. 4., Velký sál Záložny v Litovli, 10 hod., vstupné: 100 Kč 

tragikomické jednoaktovky protkané pro Václava Havla typickými 

dějovými smyčkami a tématy slovní manipulace, lidského odcizení 

a přítomností alter ega samotného autora – disidentského spisovatele 

 

OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK 

sobota 20. 4., Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., vstupné: 80 Kč 

kantáta Otvírání studánek od Bohuslava Martinů v podání SPS Senza-

kord (zpěv), Alfreda Strejčka (přednes) a komorního souboru ZUŠ 

Uničov (hudební doprovod) 

KONCERT V MLADEČSKÝCH JESKYNÍCH 

pondělí 22. 4., Mladečské jeskyně, 19 hod., vstupné: 120 Kč 

Kateřina Šmídová Kalvachová – soprán, Pavel Švingr – bas, Miroslav 

Sekera – klavír; koncert v rámci KPH 

odjezd autobusu z nám. Př. Otakara v 18.15 hod. se zastávkami na ulici 

Palackého, v Nasobůrkách a v Sobáčově u restaurace STOP  

 

FRANTIŠEK A JAN NEDVĚDOVI s kapelou TIE BREAK                   

pátek 26. 4., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod.  

vstupné: v předprodeji od 250 Kč, na místě +50 Kč 

dvojkoncert legend folkové a trampské scény, zazní písně z nového alba 

Souhvězdí jisker i staré známé písně 

 

ROCK3 

sobota 27. 4., Záložna Litovel 

účinkují: Venefica, Rattle Bucket, No Distance Paradise 

rockový koncert, pořadatel: Radek Dolinský      

více informací na www.rockna3.4fan.cz a facebook.com/rockna3 

  

Irena Dousková: HRDÝ BUDŽES 
úterý 30. 4., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod. 

vstupné: v předprodeji od 200 Kč, na místě +50 Kč 

divadelní tragikomedie 

hrají: Barbora Hrzánová, Jarmila Vlčková, Libor Jeník 

 
 
Připravujeme: 

KORNGOLD QUARTET (v rámci KPH), HOMEOPATICKÉ FÓRUM 

V LITOVLI, 8. 6. HANÁCKÉ BENÁTKY 2013 (Olympic, Polemic, 

Olga Lounová, Wohnout, Iné Kafe, Mňága a Ţďorp, Pub Animals, 

módní přehlídka Luďka Hanáka, Kelt Grass Band aj.) 

 

Městský klub Litovel, náměstí Přemysla Otakara 753, Litovel 

tel.: 585 341 633, e-mail: nepustilova@mklitovel.cz 

TIC (agentura Bavi) Litovel, náměstí Přemysla Otakara 754, Litovel 

tel.: 585 342 300, e-mail: info@bavi.cz 

SPS Senzakord pod vedením Hany Kaštanové je sbor, který zpívá pro 

radost a který chce zaujmout své posluchače něčím nevšedním, co jej 

dokáţe vytrhnout z denního shonu. Repertoár je proto pestrý a sbor se 

nebojí secvičit i tak zajímavou skladbu, jakou je Otvírání studánek od 

Bohuslava Martinů.  

Ten navštívil v červenci roku 1938 na pozvání své české ţačky   

Vítězslavy Kaprálové, hudební skladatelky a dirigentky, vesnici Tři 

Studně, leţící poblíţ Nového Města na Moravě v okrese Ţďár nad 

Sázavou, kde pobýval téměř celý měsíc. V některých oblastech probí-

halo vţdy na jaře tzv. otvírání studánek, tj. jejich čištění po přešlé zi-

mě; studánky byly mnohde jediným zdrojem pitné vody. Většinou bylo 

otvírání i obřadem se symbolickým zaháněním zlé moci a neštěstí. 

Básník Miloslav Bureš, mající v úctě lidové tradice, po zhlédnutí tako-

véhoto obyčeje právě ve Třech Studních napsal báseň Píseň o studánce 

Rubínce. Následujícího roku ji poslal svému příteli a spolurodákovi 

z Poličky, hudebnímu skladateli Bohuslavu Martinů s ţádostí o zhu-

debnění. Ten ji částečně zkrátil a vytvořil kantátu Otvírání studánek.  

Recitátorem večera bude Alfred Strejček. Patří mezi špičkové inter-

prety poezie a prózy a je několikanásobným laureátem soutěţí profesi-

onálních umělců v uměleckém přednesu. Je drţitelem nejvyššího oce-

nění v tomto oboru – Křišťálové růţe. Přednáší téţ v latině, angličtině, 

němčině, španělštině a italštině. Má za sebou řadu filmových a televiz-

ních rolí – filmy Tři zlaté vlasy děda Vševěda a Podivuhodná přátelství 

herce Jesenia, televizní inscenace Josefína, Lásky hra osudná, Smrt 

a blaţená paní, Malá mořská víla aj. Je vyhledávaným interpretem 

melodramatických děl. Spolupracuje s našimi nejvýznamnějšími hu-

debními tělesy i sólisty. Jeho hlas se vepsal do povědomí posluchačů 

rozhlasu i televize. Společně se Štěpánem Rakem je nositelem ceny 

UNESCO za koncertní projekt Vivat Comenius, se kterým oba umělci 

vystoupili na více neţ šesti stovkách koncertů ve dvaatřiceti zemích 

čtyř kontinentů.             MK 

Otvírání studánek Hudba v jeskyních 

Jako kaţdým rokem i letos umoţnilo vedení Mladečských jeskyní 

uspořádat koncert v tomto jedinečném prostředí. Pozvání přijali Kateři-

na Šmídová Kalvachová, Pavel Švingr a Miroslav Sekera.  

Kateřina Šmídová Kalvachová, absolventka HAMU, se zúčastnila 

mnoha pěveckých kurzů jako např. Mezinárodních pěveckých kurzů 

Antonína Dvořáka v Karlových Varech, Mezinárodních pěveckých 

kurzů Petera Dvorského v Jaroměřicích nad Rokytnou a v Piešťanech 

na Slovensku. Spolupracuje s Eurooperou pod záštitou dirigenta Milo-

še Krejčího, s nimiţ pravidelně vystupuje v Německu se mší C dur L. 

van Beethovena a sopránovým sólem Exultate jubilate W. A. Mozarta. 

Miroslav Sekera patří k výrazným osobnostem naší mladé klavírní 

generace. Stal se vítězem mezinárodní soutěţe J. Brahmse v rakous-

kém Portschachu, ale jiţ předtím získal ocenění v mnoha významných 

soutěţích u nás i v zahraničí. Hře na klavír se věnuje od tří let. Součas-

ně s klavírem započal studium hry na housle. Díky umění hry na tyto 

nástroje byl vybrán do role malého Mozarta v oskarovém filmu Ama-

deus reţiséra Miloše Formana.  

Pavel Švingr studuje na Akademii múzických umění. Zúčastnil se 

mnoha mistrovských pěveckých kursů a workshopů. Úspěšně se zú-

častnil celé řady domácích i mezinárodních soutěţí, na nichţ získal 

mnohá ocenění. Patří mezi ně zejména 1. cena v písňové soutěţi 

B. Martinů v Praze či vítězství v Berlíně na mezinárodní soutěţi Kam-

meroper Schloss Rheinsberg, kde získal roli vodníka ve Dvořákově 

Rusalce. Pravidelně koncertně vystupuje také v rámci mezinárodního 

projektu Euroopera; naposledy zpíval v listopadu 2010 basové sólo 

v Beethovenově mši C-dur s dirigentem Milošem Krejčím v Němec-

kém Zittau.  

Díky vstřícnosti Obecního úřadu Mladeč, Správě Mladečských jes-

kyní a především mecenáši kulturních akcí, generálnímu sponzorovi 

Ing. Ladislavu Vitoulovi, Vápenka Vitoul, s. r. o., můţeme tento kon-

cert zrealizovat.             MK 

mailto:nepustilova@mklitovel.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADt%C4%9Bzslava_Kapr%C3%A1lov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dirigent
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99i_Studn%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99i_Studn%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A9_M%C4%9Bsto_na_Morav%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_%C5%BD%C4%8F%C3%A1r_nad_S%C3%A1zavou
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_%C5%BD%C4%8F%C3%A1r_nad_S%C3%A1zavou
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C5%99ad
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1sn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Miloslav_Bure%C5%A1_(b%C3%A1sn%C3%ADk)&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%ADse%C5%88_o_stud%C3%A1nce_Rub%C3%ADnce&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%ADse%C5%88_o_stud%C3%A1nce_Rub%C3%ADnce&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poli%C4%8Dka
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Bratři Nedvědovi se skupinou Tie Break 

Jan a František Nedvědovi jsou jedni z nejvý-

znamnějších českých folkových a trampských 

písničkářů. Vyrůstali v Praze na Spořilově, ale 

hodně času trávili v Lukách pod Medníkem na 

Sázavě. Hudební kariéru zahájili v beatových 

kapelách. Spolu založili trampskou skupinu 

Toronto, která byla později nucena změnit 

jméno na méně závadné Brontosaury. Kromě 

Brontosaurů působili Jan a František souběžně 

u skupiny Spirituál kvintet. První brontosauří 

album Na kameni kámen přineslo kromě titul-

ní skladby i legendární hity jako Růže z papí-

ru, Tulácký ráno, Valčíček. Následovalo al-

bum Ptáčata s legendárními Stánky.  

V roce 1996 oslavil Honza padesáté naroze-

niny megakoncertem na pražském Strahov-

ském stadionu. Na podzim tohoto roku vznikl 

také poslední společný projekt bratrů Nedvědů 

– album Pasáček hvězd. Od té doby vystupo-

vali Jan a František samostatně. Až v roce 

2007 vyšlo album Ta noc, kdy mi vyšlo slun-

ce, na kterém se znovu setkali. Ve stejném 

roce také oba bratři absolvovali společné naro-

zeninové turné se skupinou Fešáci. Následova-

la série neobyčejně úspěšných koncertů.  

V roce 2011 vyšlo album Souhvězdí jisker, 

které mělo velký 

úspěch, a proto se Jan 

a František rozhodli, 

že pojedou na stejno-

jmenné turné. Projekt 

měl obrovský ohlas, 

o čemž svědčí vysoká 

návštěvnost diváků 

a beznadějně vypro-

dané sály.  

V roce 2008 si brat-

ři vytvořili společnou 

kapelu, a přestože 

hrají své samostatné 

koncerty, najdou si 

i chvíli na společný 

večer. Skupina Tie 

Break je složena z profesionálních muzikantů, 

kteří hráli v mnoha formacích. V současné 

době hrají Honza a František Nedvědovi spolu 

s Vojtou Nedvědem, Milanem Plechatým, 

Petrem Kocmanem a Jardou Petráskem.  

Koncertní program, který můžete navštívit 

v pátek 26. dubna v 19 hodin ve Velkém sále 

Záložny v Litovli, je tvořen směsicí nových a 

nově zaranžovaných skladeb, ale samozřejmě 

je doplněn nejznámějšími hity, jako jsou Val-

číček, Stánky, Frankie Dlouhán, Kamarád 

apod. Nejprve zahraje své nejkrásnější hity 

František (Kočovní herci, Proužek, Devate-

náct, Zvon…), poté Honza a nakonec uslyšíte 

oba bratry spolu (Slunovrat, Skládanka, Jižní 

kříž…). Do programu jsou zařazeny i písně 

z posledního společného alba. 

     MK 

Muzika našeho kraje 

HB BAND 

 

žánr: tradiční jazz 

 

rok založení: 1991 

 

členové: 

Iva Kevešová (zpěv) 

Igor Hartmann (saxofon, zpěv) 

Ondřej Hojgr (pozoun) 

Josef Krchňák (klarinet, zpěv) 

Ivan Smékal (banjo, zpěv) 

Jakub Knápek (piano) 

Miloš Pohl (bicí) 

Vojslav Ketman (kontrabas) 

 

vystoupení na Litovelsku: 

červenec: Litovelské kulturní léto 

srpen: jazzový festival na loděnici 

srpen: vystoupení ve Dvoře Nové Zámky 

 

webové stránky (s aktuálními termíny): 

www.hbband.cz 

HB band není 

v Litovli pojem 

neznámý. Je to ale 

vůbec litovelská 

kapela? A co zna-

mená HB v jejím 

názvu? Nejen o tom 

jsem si povídala se 

dvěma jejími členy, 

Igorem Hartman-

nem a Jakubem 

Knápkem. Právě se 

vraceli z hor a celou 

cestu v autě poslou-

chali – jazz. „Je to 

naše vášeň,“ tvrdí 

muzikanti, kteří se 

tomuto hudebnímu stylu věnují už přes 20 let. 

 

Jak a proč HB band vznikl? 

IH: Kapela začala vznikat na gymnáziu 

v Litovli. V rámci oslav 100 let školy jsme 

jako studenti nacvičovali nějakou scénku, 

a tím se vlastně dalo dohromady naše hudební 

uskupení. Asi rok po vzniku kapely jsme dva-

krát byli na cestě po Evropě. Hráli jsme po 

ulicích, vybírali do klobouku. Tak jsme pro-

cestovali Německo, Rakousko, Belgii. 

 

Proč jste se rozhodli zrovna pro jazz? 

IH: Začínali jsme s mnoha žánry, zkoušeli 

jsme i písničky od Beatles, blues, trampskou 

muziku. Potom jsme náhodou narazili na tra-

diční jazz a ten nám učaroval. 

 

Co tedy vlastně přesně hrajete? 

IH: Tradiční jazz je muzika 20., 30., možná 

40. let 20. století. Buď to jsou tradicionály, 

nebo skladby tehdejších, hlavně černošských 

autorů. Z mnoha těch skladeb se staly evergre-

eny, které hraje většina jazzových kapel. 

 

Upravujete si nějak muziku, kterou hrajete? 

JK: To je podstata jazzu. Existuje nějaké té-

ma, hudebníci ho zahrají, ale pak už improvi-

zuje každý po svém, každý nástroj tu melodii 

střídavě obměňuje. 

 

Hrajete už 20 let. Máte pocit, že jste se za tu 

dobu někam vyvinuli? 

IH: Tím, jak jsme se z Litovle postupně dosta-

li do Olomouce, začali jsme se seznamovat 

s místními muzikanty, kteří mají v tomto žánru 

dlouhodobé zkušenosti. Máme to štěstí mít 

mezi sebou výborné olomoucké hráče, kteří 

nás obohatili svou hrou. 

 

Dá se tedy ještě říct, že jste litovelská kapela? 

IH: My ty litovelské základy hodně cítíme. 

Aktivním Litovelákem je už jen Ivan Smékal, 

poslední mohykán. Litovelský původ mají 

čtyři členové kapely, ale Litovli fandí a rádi 

sem jezdí všichni. 

 

Předpokládám, že i váš název je odvozen od 

Hanáckých Benátek. Nebo se pletu? 

IH: To nás ani nenapadlo… Ten název vznikl 

v rychlosti na prázdninové cestě v Německu. 

Na mostě, kde jsme hráli, nás oslovil novinář 

s tím, že o nás napíše. A my jsme si narychlo 

museli vymyslet název. Někdo navrhl HB 

band, aniž jsme věděli, co to znamená. Snad je 

to podle Těžké Barbory (anglicky Heavy Bar-

bara), ale proč, to nevím. 

JK: Názvy kapel i jiných věcí často nemají 

vůbec žádnou logiku.           hk 
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110 let Městské knihovny v Litovli 

Litovelská knihovna letos ostaví dvě jubilea: 

110 let od svého založení a menší, ale přesto 

milé výročí, a to je 15 let od zahájení provozu 

v budově na náměstí Svobody.  

První výročí je rámováno dvěma daty: 

16. ledna 1903 bylo na návrh dr. Jana Smyčky 

v obecní radě rozhodnuto o vytvoření obecní 

knihovny sloučením knihoven spolkových         

a 8. dubna téhož roku byla knihovna slavnost-

ně otevřena v domě starosty Vácslava Sochy 

v Jungmannově ulici. Tuto událost připomíná 

pamětní deska na zmíněné budově.  

Druhé výročí – patnáct let od zahájení pro-

vozu knihovny v cechovním domě soukenic-

kého cechu – připadne na 11. září.  

Důležité je poznamenat, že činnost litovel-

ské knihovny nebyla za celých 110 let přeruše-

na. Její bohatou historii ilustruje třeba její 

postupné přemisťování. Například v roce 1920 

byla přestěhována do školy v Komenského 

ulici, v roce 1937 do domu z pozůstalosti 

Vácslava Sochy v Husově ulici (dnešní sídlo 

Policie ČR). V roce 1954 knihovna pokračo-

vala v práci v tehdejším Okresním domě osvě-

ty – dnes Městského klubu, kde sídlila 44 let, 

než byla zprovozněna v současném působišti 

na náměstí Svobody. 

Dalším příkladem vývoje služeb 

může být několik údajů o počtu 

svazků v knihovně. Roku 1905 

bylo v knihovně 2 273 svazků, 

o 17 let později počet knih 

vzrostl na 3 468, v roce 1956 to 

bylo 14 632 knih a například 

roku 1991 tvořilo knihovní fond 

kolem jednoho sta tisíc svazků. 

Do tohoto poměrně velkého čísla 

bylo ale zahrnuto i 31 místních 

knihoven tehdejšího střediskové-

ho systému, který byl zrušen 

v roce 2002 po reformě státní 

správy a po přechodu knihovny 

pod město Litovel. Současný 

stav knihovního fondu je necelých 34 000 knih 

v městské knihovně a téměř 14 600 svazků 

v knihovnách v místních částech.  

Připomenu i některé osobnosti, které v kni-

hovně působily. Odborný učitel Josef Beck 

vedl knihovnu v letech 1919–1939 a zasloužil 

se o udržení její úrovně za doby hospodářské 

krize. Nezapomenutelný Mirko Spurník kni-

hovnu řídil v letech 1964–1968. Za jeho půso-

bení byly po vzniku tzv. střediskového systé-

mu postupně renovovány knihovny s neprofe-

sionálními pracovníky v okolí města. Mirko 

Spurník se hodně věnoval dětem, byly pořádá-

ny populární kulturní pořady, mnozí pamatuje-

me z dětských let dvojici klaunů Popletu 

a Rozpletu. 

Jak už bylo řečeno, dnes knihovna působí na 

náměstí Svobody v renesanční budově vysta-

věné ve 30. letech 16. století. Jde o význam-

nou kulturní památku, dokumentující bohatou 

historii Litovle. Propojením s moderními služ-

bami knihovny dostala další nový rozměr.  

V červnu minulého roku získali uživatelé 

služeb litovelské knihovny milý a velmi po-

třebný dar, a to výtah se schodištěm, umožňu-

jící pohodlný přístup do oddělení pro dospělé 

čtenáře. Nová přístavba nahradila krásné, ale 

nepříliš bezpečné historické schodiště, které  

tvořilo architektonickou bariéru a znesnadňo-

valo využití služeb knihovny všem bez rozdí-

lu. Celková částka stavby se vyšplhala na 

2,8 milionu Kč, přičemž 70 % nákladů pokryla 

dotace MK ČR z Programu mobility. 

Důležitou a podstatnou součástí moderních 

veřejných knihovních a informačních služeb je 

zajišťování dostatku čtivé beletrie a zajímavé 

odborné literatury stávajícím i potenciálním 

uživatelům, volný přístup na internet, různé  

on-line služby, například dva typy on-line 

knihovních katalogů nebo vzdálený přístup 

k uživatelským kontům, upozornění na připra-

vené rezervace pomocí e-mailu apod. Od roku 

2012 jsou rozšířeny půjčovní hodiny na 28 

týdně. Knihovny v místních částech jsou pří-

stupny 4 hodiny týdně. 

Rádi uskutečňujeme různé pořady pro 

všechny věkové skupiny. Za spolupráci v této 

oblasti musím poděkovat například paní Jar-

mile Cholinské, Petru Linduškovi, Seniorklu-

bu či Litovelské muzejní společnosti a dalším. 

Připomenu jen některé z akcí – Noc s Ander-

senem, pořady ilustrátora Adolfa Dudka, paso-

vání prvňáčků na čtenáře, kursy základů práce 

na počítači pro Seniorklub, besedy s J. Cholin-

skou, I. Teshomeovou, křty knih Martina 

Strouhala či Petra Lindušky a další. Dokumen-

tace nejrůznějších setkání a další informace 

o činnosti a službách knihovny jsou na webo-

vé stránce www.knih-litovel.cz. 

Litovelská knihovna se tedy ve zdraví 

a dobré kondici dožívá 110 let. Doufám,             

a mluvím i za své kolegyně, které činnost 

městské knihovny a jejích 11 poboček 

v místních částech zajišťují, že knihovnu a její 

uživatele čeká ještě mno-

ho dalších úspěšných let. 

Děkuji všem, kteří lito-

velskou knihovnu navště-

vují a podporují.  

Lenka Fišrová 

 

pořad Adolfa Dudka pro děti 

Olomouc – střed města 

27. dubna ve 14 hodin 

Na sobotu 27. dubna jsme si domluvili ko-

mentovanou prohlídku středu města Olomou-

ce s Jánem Kadlecem, předsedou Vlastivědné 

společnosti muzejní Olomouc. Tématem bu-

dou olomoucké kašny a práce kameníka Vác-

lava Rendera. Sraz účastníků je ve 14 hodin 

u sloupu Nejsvětější Trojice na Horním ná-

městí. Nezajišťujeme dopravu tam ani zpět. 

Máte možnost přijet linkovým autobusem, 

vlakem nebo osobními auty. 

Předpokládaná doba vy-

cházky je hodina a půl.  

   Pokud Vás tato akce zauj-

me, pak o týden později 

v sobotu 4. května se může-

te přidat k PhDr. Milanu 

Tichákovi a Jánu Kadleco-

vi, kteří volně navazují 

vycházkou po Dolním ná-

městí, začátek opět ve 14 

hodin.  

Vítání ptačího zpěvu v Litovli 

28. dubna v 6.30 hodin 

Na neděli 28. dubna jsme 

zajistili přírodovědnou 

vycházku, kterou povede 

ornitolog Jan Vidlař. 

Sraz účastníků je v 6.30 

hodin u vlakové zastávky 

Litovel – město. Trasa 

povede přes PP Hvězda a 

NPR Vrapač. Na progra-

mu bude určování ptáků 

podle hlasů, povídání 

o jejich životě a 

ukázka kroužkování. 

Akce Vítání ptačího 

zpěvu v CHKO Lito-

velské Pomoraví bu-

de ukončena kolem 

poledne. Všichni jste 

srdečně zváni.  

 

výbor MSL 

Dubnové akce Muzejní společnosti Stožáry v muzeu 

Ve středu 13. března byla v muzeu zahájena 

výstava připomínající historii někdejší litovel-

ské dominanty – radiotelegrafních vysílačů. 

Třebaže šlo o první vysílače vyrobené v Čes-

koslovensku, konkrétně v Tesle Hloubětín, 

svých šedesátin se nedočkaly. Ale nejen ty, 

kteří ve středisku pracovali, určitě osloví sbír-

ka přístrojů a součástek, kterou se podařilo 

muzeu sehnat za pomoci bývalých zaměstnan-

ců, staré kroniky, fotografie, dokumenty či 

dávná rádia – všechna funkční.  

Výstava potrvá do 23. června.         hk 

http://www.knih-litovel.cz/
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PROGRAM DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NA DUBEN 

4. dubna Tvořivé odpoledne – keramika 

Vyrobíme si něco pro radost nebo jako dárek. Sejdeme se 

v 17 hod. v budově DDM na Staroměstském náměstí. Cena 

tvoření je 60 Kč (a více, dle spotřeby materiálu). 

Jana Čekelová 

 

7. dubna Jarní karneval 

Cvičení s hudbou podle instruktorky, soutěţe pro všechny děti, soutěţ 

jednotlivců v disko tanci pro přihlášené a přehlídka kolektivních vy-

stoupení. Začátek ve 14 hodin v KD Senice na Hané. . 

Mgr. Miroslava Grulichová 

 

8.–12. dubna Ukliďme svět 

Tradiční jarní akce pro čistší město i jeho okolí. Úklid obvyklých i no-

vých lokalit ve spolupráci DDM, škol, společenských organizací Lito-

vle a Správy CHKO.     Ing. Pavel Sova 

10.–12. dubna  Dopravní výchova – pobyt v Cakově 

Pobytu se zúčastní ZŠ Příkazy. Na programu budou odborné 

besedy pod vedením Ing. Skopala, p. Kohoutka, p. Skály a 

Městské policie Litovel.   Michaela Škulavíková 

 

18. dubna Tvořivé odpoledne – keramika 

Druhá část, ve které budeme převáţně zdobit. Sejdeme se v 17 hod. 

v budově DDM na Staroměstském náměstí. Cena tvoření je 60 Kč. 

    Jana Čekelová 

 

1. května Prvomájový dětský den 

Místo konání: dopravní hřiště a park Míru. Začátek v 9 hodin.   

Hedvika Weberová, DiS. 

 

Dům dětí a mládeže, Komenského 719/6, Litovel 

tel. 585 342 448, e-mail: ddm@ddmlitovel.cz, www.ddmlitovel.cz  

  

MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA V DUBNU 

PRODEJ ČEPIČEK 

středa 3. 4., od 16 do 17 hodin 

Prodej dětských jarních čepiček od paní Kvapilové z Příkaz. 

Moţnost výměny. 

 

CESTA ZA ZVÍŘÁTKY 

pátek 5. 4. v 9 hodin (sraz u Charity) 

Návrat kolem 12 hodin.  

Výlet na soukromou farmu do Olbramic.  

Zveme všechny rodiče s dětmi.  

Pojeďte se s námi podívat na telátka, koně, kuřátka, traktory a jiné ze-

mědělské stroje, ochutnat domácí mléčné výrobky, které je moţné si 

zakoupit.  

Cena výletu: 80 Kč 

10. VÝROČÍ MC – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

čtvrtek 11. 4. od 9 do 17 hodin 

Zveme pravidelné návštěvníky i nové zájemce. Po celý den: 

volná herna pro děti s ukázkou programu, informace o chysta-

ných programech, ukázky a prodej výrobků z našich výtvarných dílen. 

 

NÁVŠTĚVA EKOCENTRA SLUŇÁKOV 

úterý 30. 4., odjezd od MC v 9 hodin 

Zveme rodiče s dětmi na návštěvu ekocentra Sluňákov, kde pro ně bude 

připraven naučný program. Cena výletu je: 1 dospělý + 1 dítě 130 Kč 

(80 Kč doprava, 50 Kč vstup). Kaţdé další dítě: 50 Kč. Je nutné přihlá-

sit se předem do 25. 4., protoţe kapacita je omezená. 

 

MC BUDE ZAVŘENO 26. 4. 

Jarní sběratelé odpadků (vám) děkují 

Tímto krátkým příspěvkem chci poděkovat všem, kteří se zaslouţili 

o to, ţe dne 14. března mohlo proběhnout jiţ tradiční zahájení roku 

úklidem odpadků, tentokráte v prostoru mezi Litovlí a Vískou. 

Akce proběhla ve spolupráci Správy CHKO Litovelské Pomoraví 

a Českého rybářského svazu, místní organizace Litovel. Úklid byl pro-

veden na území Přírodní památky Hvězda a na přilehlých březích vod-

ních toků v prostoru mezi Litovlí a Vískou. Konkrétně byly posbírány 

odpadky z obou břehů Pasti v úseku od Hvězdy po konec zahrádek, 

z obou břehů Zeje v celém úseku tohoto ramene a dále i z obou břehů 

Malé Vody z úseku od ţelezničního mostu v Litovli po dřevěnou lávku 

u Zeje. Posbírány byly odpadky i z okolí drobného raménka známého 

jako Cvičák. 

Díky místy neprostupnému terénu a ne zcela příznivým klimatickým 

podmínkám (teplota vzduchu blízko nule, chvílemi vcelku ostrý vítr) 

postupovaly úklidové práce poměrně pomalu, i tak ovšem účastníci 

akce nasbírali v tomto relativně malém prostoru více neţ devět pytlů 

odpadků.  

Odvoz odpadků z místa sběru zajistila Správa CHKO, která následně 

odpad odveze na řízenou skládku v Medlově, kam průběţně putují veš-

keré drobné skládky odpadu sanované během roku jejími pracovníky. 

Dovolte mi, abych poděkování za spolupráci na realizaci akce zmíně-

né v úvodu tohoto článku věnoval zejména těm, bez nichţ by podobné 

akce nikdy nemohly probíhat. Jsou to ti spoluobčané, kteří nelitují své-

ho času ani námahy a zásobují naši přírodu prázdnými PET lahvemi, 

různými konzervami, sklenicemi, zbytky šatstva a podobným odpadem.  

Plná PET lahev, se kterou vyráţejí do přírody, váţí 1,5–2 kg, prázdná 

naproti tomu skoro nic – při cestě domů by je tudíţ nijak nezatíţila. 

Uvědomuji si proto, s jakým sebezapřením nechávají tyto odpadky 

v přírodě, i kdyţ se jim to jistě příčí a nejraději by je s sebou odnesli 

domů. Ţivě si představuji, jaký vnitřní boj se v nich odehrává, a zcela 

nepochybně mnohokráte podlehnou, a PETku s sebou zpět vezmou. 

Chci věřit i tomu, ţe v některých vzácných okamţicích ji nepozorovaně 

vhodí i do kontejneru na tříděný odpad. 

V řadě případů ale tomuto volání zodpovědnosti odolají a odpadky 

zahodí do křoví. Jistě potom odcházejí domů s pocitem dobře odvedené 

práce, za kterou ovšem nemají šanci získat jakékoli uznání. 

Proto bych rád závěrem vyjádřil přesvědčení, ţe v této nezávidění-

hodné činnosti, za niţ se od většiny lidí dočkají pouze pohrdání, budou 

i nadále pokračovat. Jen díky nim totiţ budou moci dobrovolníci 

i v dalších letech v jarní přírodě sbírat odpadky. Coţpak to není lepší 

neţ se z nového jara těšit pohledem na rozkvétající sněţenky? 

O. Dočkal, Správa CHKO Litovelské Pomoraví 

mailto:ddmlitovel@ddmlitovel.cz
http://www.ddmlitovel.cz/
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Kroky mladých globalistů vedly na Městský klub 

Jiţ 4. setkáním pokračovala ve čtvrtek 21. 2. 

akce z dílny naší spisovatelky Jarmily Cholin-

ské, spojená především s tématem současných 

světových problémů, Mladí globalisté. Zástup-

ci litovelských škol ZŠ Jungmannova, ZŠ 

Vítězná, SOŠ Litovel a GJO Litovel tentokrát 

navštívili budovu Městského klubu, kde je 

čekalo příjemné odreagování.  

21 let výstav, koncertů, představení  

Městský klub je pro Hanácké Benátky nepo-

stradatelnou institucí zejména z kulturního 

hlediska. Právě jeho kolektiv totiţ stojí napří-

klad za organizací takové události, jakou jsou 

Hanácké Benátky. Při této příleţitosti si na své 

přijdou zejména fanoušci všech hudebních 

ţánrů od country aţ po rock. Kaţdoročně mají 

moţnost setkat se tu se svými idoly a pořádně 

se pobavit jejich vystoupeními. Na kolik tisíc 

korun ale slavní interpreti a skupiny Městský 

klub vyjdou? To nám hned v úvodu schůzky 

objasnil jeden důvěryhodný zdroj: „Honoráře 

za koncerty se pohybují v rozmezí 15 aţ 

100 000 Kč, coţ byl třeba případ houslového 

virtuosa Jaroslava Svěceného. Pokud jde 

ovšem o početnější tým, který za umělcem 

stojí, můţe jejich odměna atakovat hranici 

kolem 300 000 korun.“ Městský klub ve stáva-

jící podobě figuruje na poli litovelského kul-

turního dění od 1. ledna 1992, tedy 21 roků. 

Ale nejsou to jen zpěváci a zpěvačky, jeţ 

můţeme v Litovli vidět. Mezi slavné umělecké 

hosty našeho města patří členové Ţiţkovského 

divadla Járy Cimrmana, v průběhu divadelní 

sezóny 2012/13 k nám zavítali či zavítají se 

svými divadelními soubory také známí herci 

Jiří Lábus, Jaroslava Kret-

schmerová, Iva Janţurová či 

Miroslav Vladyka. Nechybí 

ani fotografové a fotografky 

především z litovelského 

regionu. Jedna z nich, Jana 

Bednářová, měla zrovna 

v době naší schůzky ve vý-

stavním sále fotoexpozici 

s názvem Jen se dívám...  

Hudba – vyvolávač emocí 

i účinný lék 

Hlavním bodem našeho se-

tkání byli ovšem hudebníci 

Michal Schmalz s Karlem 

Haderkou. Ti nám ukázali 

hudbu přímo na jejím počát-

ku, kdyţ v roce 10 000 př. n. l. objevil pračlo-

věk zvuky deště, stromů, přírody a začal si 

uvědomovat, ţe v něm vyvolávají jakýsi pocit 

– emoce. To jsme si vyzkoušeli i my při růz-

ných rytmicky zaměřených hrách, které pro 

nás tito dva umělci připravili.  

Hudba se dá rovněţ pouţít jako dobrý lék. 

Důkazem toho budiţ tzv. tibetská mísa, jejíţ 

melodický účinek jsme si sami otestovali. 

Tento nástroj navíc dokáţe spolehlivě vyčistit 

vodu od škodlivého chlóru, stačí jen tekutinu 

na 20 minut v misce ponechat. Mezi hudební 

léky patří i australské didgeridoo, které má 

blahodárný vliv na naši dýchací soustavu 

a řadí se tak mezi úspěšné bojovníky proti 

chřipce. No řekněte sami, není tohle ten nej-

lepší způsob na zahnání škodlivých bacilů? 

Závěr pak patřil třem zhudebněným básním 

ţáků Základní školy Vítězná. Pan Schmalz se 

svým spolupracovníkem zahráli songy Voda, 

základ ţivota v podání country, Pat a Mat jako 

blues a Les v podobě rapperské pecky. 

Petr Komárek, ZŠ Jungmannova  

 

Ţáci 9. tříd ZŠ Jungmannova diskutovali 

21. 2. se členy občanského sdruţení Respekt 

a tolerance Luďkem Štiplem a Zdenkou Míčo-

vou o Ţidech a jejich tragickém osudu v obdo-

bí Hitlerovy vlády. V letech 1933–45 jich 

v nacistických koncentračních táborech zahy-

nulo na 6 miliónů. 

Celý projekt byl rozdělen do dvou částí. 

V první jsme zhlédli dokument věnovaný 

jednomu z „ţidovských hrdinů“ Ottu Wolfovi, 

který se spolu se svou rodinou celé tři roky 

úspěšně skrýval před transportem do Terezína 

v okolí Olomouce, a nebýt nešťastného chyce-

ní oddílem vlasovců na sklonku války, skončil 

by jeho nezáviděníhodný příběh happy en-

dem. Wolf tuto dobu strachu a nejistoty po-

psal ve svém deníku, který se později dočkal 

i kniţního vydání. Snímek také dobře pouka-

zoval na statečnost mnoha Čechů, jiţ i přes 

hrozbu popravy aktivně Wolfovým pomáhali 

a nikdy je gestapu neudali.  

Jaké je to být v kůţi Ţida či Ţidovky, kte-

rým jdou nacisté po krku, tak to jsme si vy-

zkoušeli během druhé části našeho programu. 

Jako ţidovské rodiny jsme pocítili útisk 

a utlačování v podobě naprosto nesmyslných 

vyhlášek o zákazu řízení nebo vstupu do ve-

řejných knihoven. Navíc jsme kaţdý museli 

nosit viditelnou Davidovu hvězdu a ve chvíli, 

kdy nám přišlo povolání k transportu do kon-

centračního tábora, jsme si směli kaţdý vzít 

padesátikilogramový kufr s potřebnými věc-

mi. Ty nám ale vůbec nemusely zůstat, vše 

záleţelo jen na vůli dozorců v našem „novém 

domově“.  

No řekněte sami, neměli jsme my Slované 

štěstí v neštěstí, kdyţ nás Hitler chtěl zlikvi-

dovat aţ jako druhé v pořadí? 

Ţidovský teror rovněţ v noci z 9. na 10. 

listopadu 1938 umocnila dlouho dopředu 

připravovaná akce, tzv. Křišťálová noc. Při ní 

došlo – kromě Německa i v připojeném Ra-

kousku a Sudetech – ke zničení několika sto-

vek ţidovských obchodů (a nejen jich). Podle 

střepů z rozbitých výloh také dostala svůj 

název. Příslušníci NSDAP sice tvrdili, ţe šlo 

o akci spontánní (předem neorganizovanou), 

ovšem dle věrohodného svědectví jednoho 

šumperského občana – očitého svědka se jiţ 

den před samotným incidentem nacházely 

před ţidovskými krámy připravené hromady 

dlaţebních kostek. O dlouhých přípravách ze 

strany nacistické partaje tak nemůţe být ţád-

ných pochyb. 

Velmi děkuji panu Štiplovi i paní Míčové za 

to, ţe pro nás připravili tak skvělé dvě hodiny 

plné poznání.  

Petr Komárek, ZŠ Jungmannova 

 

Křišťálová noc na ZŠ Jungmannova Psí spřežení v MŠ 

Rádi bychom vám přiblíţili akci, která dětem 

ze slavětínské MŠ i jejich rodičům přinesla 

nezapomenutelný záţitek. Dne 18. 2. zavítal 

do MŠ Slavětín se svou smečkou aljašských 

malamutů pan Roman Niţník, musher z Týna 

nad Bečvou.  

Nejprve představil dětem pejsky, poučil je 

o správném chování k nim a o základních 

povelech pro saňové psy. Děti si s pejskem 

pohrály a dozvěděly se mnoho zajímavostí. 

Potom jsme se teple oblékli a vydali se na 

sněhem zavátou cestu, kde nás pan musher jiţ 

čekal se sněţnými saněmi. Tady nám ukázal 

přípravu spřeţení před jízdou. Pejsky oblékl 

do postrojů a zapřáhl do saní. Seznámil nás se 

základy ovládání saní a prakticky nám před-

vedl, jak správně zacházet se psí smečkou. 

Kaţdý pejsek má ve spřeţení určené konkrét-

ní místo. 

Potom nastala dlouho očekávaná chvíle, kdy 

se děti po skupinkách vozily zasněţenou kra-

jinou. Jejich rozzářené oči a o překot sdělova-

né záţitky svědčily o tom, jak si to uţívaly. 

I dospělí si přišli na své. Mohli si pod dozo-

rem mushera vyzkoušet vedení psího spřeţe-

ní. Takţe krásný záţitek to byl pro malé i 

velké a určitě budeme tuto akci v budoucnu 

opakovat. 

za MŠ Slavětín J. Kubičková 
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Buenos días z Bílé Lhoty 

Výměnné pobyty českých a zahraničních stu-

dentů, které mají sloužit především k sezná-

mení s cizí kulturou, rozšířit obzory, už nejsou 

v našich školách ničím výjimečným.  

V rámci setkávání s odlišnou tradicí tak děti 

z ostrova La Palma, jednoho z Kanárských 

ostrovů, pletly pomlázky, barvily vajíčka a 

zdobily velikonoční perníčky. Díky programu 

Comenius jich do základní školy v Bílé Lhotě 

přijelo se svým učitelem rovnou jedenáct. 

Většina z nich byla v České republice poprvé. 

   „Co u nás žáky 

nejvíce zaujalo?“ 

ptám se jejich uči-

tele Tomáse Gon- 

záleze, vyučujícího 

němčiny, která zde 

slouží dětem i do-

spělým jako doro-

zumívací jazyk.  

   „Sníh,“ směje se 

on. Díky nebývale 

dlouhé zimě čtrnác-

ti až patnáctileté 

děti ze subtropické-

ho pásma zažily 

během svého poby-

tu od 17. do 25. 

března i lyžování. 

A cestu vlakem 

i pražským metrem, dopravními prostředky, 

které na ostrově nemají.  

„Mě nejvíc zaujaly olomoucké kašny. A 

zvlášť sloup Nejsvětější Trojice, je nádherný,“ 

pokračuje učitel. „Libí se mi osobitý ráz Olo-

mouce. Je to jako ze starých časů, všude klid.“ 

Vedle Olomouce a Prahy připravili hostitelé 

z bělolhotské školy svým španělským návštěv-

níkům řadu dalších atraktivit. Návštěvu hradu 

Bouzova (hrady a zámky jsou pro děti také 

novou a o to zajímavější podívanou), Javoříč-

ka, litovelské radnice i pivovaru, loštické tva-

růžkárny nebo arboreta v Bílé Lhotě. 

Žáci, kteří jsou ubytováni v rodinách svých 

českých kolegů, se účastní také vyučování. Je 

nějaký rozdíl mezi českou a španělskou ško-

lou? „Zdejší žáci jsou klidnější,“ říká Tomás 

González. „Mají větší respekt před kantorem. 

My jsme velká škola s 800 žáky a někdy má-

me s kázní problémy.“ Učitele také velmi 

zaujala tradice pasování prvňáčků na čtenáře 

a rád by k ní inspiroval své kolegy z prvního 

stupně. 

V červnu čeká škola další hosty, a to z Pol-

ska, Německa, Slovenska a Francie, zemí 

zapojených do zmíněného programu. Polsko 

a La Palmu už skupinky žáků z Bílé Lhoty 

navštívily, na další se těší v příštích letech. 

hk 
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Sportovní oddíly v Litovli, část 9.: 

Oddíl házené TJ Tatran Litovel 

Házená je nenáročný, rychlý, dynamický sport 

plný gólů, zvratů, emocí a pohledných akcí. 

Proto také prvoligová utkání házené muţů 

dokáţou v posledních letech pravidelně co dva 

týdny přitáhnout do litovelské sportovní haly 

v průměru 250 diváků, a tak z házené momen-

tálně činí nejpopulárnější a také nejúspěšnější 

kolektivní sport v Litovli. Za těmito dnešními 

úspěchy stojí dlouholetá sportovní práce členů 

oddílu házené Tatranu Litovel. Pojďme na-

hlédnout do historie oddílu a také si představit 

aktuální dění i vize do budoucna. 

 

Jak to začalo 

Počátky házené v Litovli nejsou příliš zdoku-

mentovány, ale víme, ţe se datují do první 

poloviny 30. let 20. století. Nejprve se házená 

hrávala spolu s dalšímu míčovými sporty 

v Sokole. V roce 1934 přišel z Olomouce 

František Látal, který přihlásil litovelské soko-

ly do I. B třídy v házené. Během války, po 

zákazu Sokola, hráli házenkáři pod hlavičkou 

SK Litovel, po válce byl zase na krátko obno-

ven Sokol. V roce 1949 však došlo ke sjedno-

cení sportu v Litovli do nově vzniklého Tatra-

nu a pod touto hlavičkou hrají házenkáři dod-

nes. Tehdy se hrála tzv. česká házená. Byla 

rozšířena skoro v kaţdém Sokole, na vesnicích 

i ve městech. „S chlapci jsem jezdil na zápasy 

většinou na kolech do Prostějova, Olomouce, 

Velké Bystřice, Droždína, Brodku,...“ vzpomí-

ná v dopise z roku 1984, který je uloţen 

v bohaté oddílové kronice, František Látal. 

V pravidlech odlišná česká házená však 

neměla mezinárodní srovnání, a tak české 

kluby začaly postupně přecházet na meziná-

rodní házenou, takovou, jak ji známe dnes. 

Tatran se přihlásil do soutěţí v mezinárodní 

házené uţ v sezóně 1961/62. Házenkářské 

hřiště bylo v Litovli vţdy na sokolovně. Pů-

vodní travnatý povrch v 60. letech nahradila 

škvára, v polovině 70. let potom japexový 

povrch, jeden z prvních v republice. V 60. 

letech začala také práce s mládeţí. Nejprve 

vzniklo druţstvo dorostenců, pak starších a 

mladších ţáků, později miniházenkářů. 

Nejlépe je v historii oddílu hodnocena při-

bliţně druhá polovina 80. let. Muţi dokázali 

postoupit do II. národní ligy a několik let hrát 

na vysoké úrovni. V dalších letech se navázala 

spolupráce s jugoslávským muţstvem Celje 

a Litovel několikrát zavítala na turnaj do Jugo-

slávie.  

Po roce 1989 

Oddíl úspěšně přeţil transformaci společnosti 

po roce 1989. Z mapy však v té době  zmizela 

spousta jiných házenkářských klubů, zreduko-

val se tak počet soutěţí. V Litovli se začala 

projevovat nepřítomnost sportovní haly. Druhá 

liga se musela hrát nově povinně v hale, a tak 

muţi jezdili hrát svá domácí utkání do Olo-

mouce. Po dvou letech však v týmu proběhla 

generační obměna a v roce 1996 tým sestoupil. 

Přesto oddíl zaznamenal úspěchy s mládeţí. 

Ţáci vozili poháry z turnajů ve Francii a do-

rostenec Jaroslav Zemánek přestoupil do nej-

lepšího českého celku Dukly Praha.  

Nová éra začala výstavbou sportovní haly. 

Oddíl v roce 2002 postoupil opět do 2. ligy, za 

další dva roky jiţ do 1. ligy, druhé nejvyšší 

soutěţe, kterou hraje dodnes. 

 

Utkání a úspěchy 

Oddíl v současnosti čítá na 130 členů, z čehoţ 

je více jak polovina mládeţe. Sedmi druţ-

stvům v muţských kategoriích se věnují zku-

šení a zodpovědní trenéři. Dorostenci se účast-

ní 2. ligy Morava a ţáci a miniházenkáři hrají 

regionální soutěţe. Největším úspěchem bylo 

dvakrát 3. místo v první lize muţů v letech 

2007 a 2008. V historii dokázali muţi celkem 

osmkrát vyhrát svoji soutěţ. Největší hořkost 

však mělo vítězství ve II. lize v roce 1993. 

Postup musel oddíl bez haly odmítnout.  

Oddíl pořádá kromě mistrovských utkání 

i turnaje. V srpnu je to turnaj muţů O pohár 

města Litovle, který se pořádá bez přerušení 

jiţ od r. 1960. Překáţkou nebyla ani srpnová 

okupace v r. 1968 a červencové povodně roku 

1997, při kterých bylo na hřišti víc jak metr 

vody. Turnaj má mezi házenkářskými kluby 

stále dobrý zvuk, v listině vítězů najdeme 

(dokonce opakovaně) nejeden extraligový 

celek. Dále je to červnový turnaj starých gard 

– Memoriál J. Dohnálka a v lednovém termínu 

turnaj muţů – Memoriál F. Čikla. Během let-

ního i zimního období pořádáme soustředění a 

turnaje pro všechna mládeţnická druţstva a 

také náborová dětská dopoledne s házenou. 

 

Výrazné osobnosti litovelské házené 

Za úspěchy a činností oddílu stojí jeho členo-

vé, ať uţ hráči či trenéři a funkcionáři. Připo-

meňme si několik nejzářivějších jmen. Milan 

Beňa, skutečný nestor litovelských házenkářů, 

v oddílu působí jiţ od 50. let v nejrůznějších 

organizačních a trenérských 

funkcích. Jeho pečlivost a 

pracovitost dala základ pro 

další fungování oddílu. 

Nepřehlédnutelné jsou jím 

vedené oddílové kroniky, 

které zaznamenávají dění 

v oddílu doslova den po dni.  

   Od poloviny 60. let domi-

noval na hřišti bezesporu 

nepřehlédnutelný František 

Čikl, několikanásobný král 

střelců soutěţí, který vydr-

ţel hrát na výborné úrovni 

snad 20 let. 

Za úspěchy v 80. letech stojí práce trenéra 

Viliama Sitára a hráčů, jako byli Karel Havlí-

ček, Dušan Kejval, Jiří Nič, Karel Zmund 

nebo Roman Albrecht, Zdeněk Čtvrtníček, 

Radek Kohoutek, Zdeněk Sléha a další. Trenér 

Sitár se také podílel na výchově několika dal-

ších generací výborných litovelských hráčů.  

Velkou práci pro oddíl odvedl také Karel 

Zmund. Bývalý brankář se však po brzkém 

zranění začal věnovat práci s mládeţí. I jemu 

prošly rukama generace výborných hráčů. 

Kromě toho stál aţ donedávna 25 let ve vedení 

oddílu, kde prokázal i svoje dobré manaţerské 

schopnosti. 

Ze současnosti zmiňme především úspěšné 

hráče. Jiţ uvedený Jaroslav Zemánek se prosa-

dil jak v extralize, tak v reprezentaci a většinu 

své profi kariéry strávil ve Francii, nyní na 

Korsice. Na něj navázal brankář Michal Bará-

nek, který získal r. 2010 v dresu HC Zubří titul 

vicemistra ČR. Současný mladý ostrostřelec 

Matěj Konšel se loni prosadil v juniorské re-

prezentaci a vydobyl si svými výkony extrali-

gové angaţmá opět v Dukle Praha. Kromě 

nich má z odchovanců – nyní aktivních hráčů 

– extraligové zkušenosti ještě dalších pět hrá-

čů: Jakub Schmalz, Jakub Dolák, David Bara-

báš, Tomáš Hanák a Josef Pohlmann.  

  

Práce a vize oddílu 

Chod oddílu by nebyl moţný bez našich spon-

zorů a partnerů v čele s Městem Litovel, za 

coţ jim patří náš velký dík, a těšíme se i na 

spolupráci s dalšími organizacemi. Cílem od-

dílu je především dlouhodobě přispívat k vý-

chově mládeţe v našem městě a k jejímu vzta-

hu ke zdravému ţivotnímu stylu. Zaměřujeme 

se na vzdělávání našich trenérů a zkvalitnění 

jejich práce s mládeţí. Dalšími vizemi oddílu 

do blízké budoucnosti jsou například větší 

spolupráce se školami v oblasti sportu, mimo 

jiné zavedením sportovních tříd, nebo třeba 

provoz nafukovací haly v zimním období na 

hřišti na sokolovně.  

 

Zveme nové členy 

Rádi uvítáme v našich řadách nové členy, 

především mladé hráče ve věku 7–10 let. Tré-

nujeme celoročně v hale ZŠ Vítězná a v letním 

období také na venkovním hřišti na sokolovně. 

Kontakt: Tatran Litovel – oddíl házené 

E-mail: hazena@tatranlitovel.cz 

Web: http://hazena.tatranlitovel.cz 

Tel: 728 581 971    Radovan Šimek 

 

Jan Šmíd, reprezentant mužů 

talentovaný Adam Krejčí, miniházená 
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V minulém čísle Litovelských novin bylo na straně 10 mylně uvedeno, 

že spolek cvičenců nazvaný Věrná garda vede Ing. Gottfried. Ve sku-

tečnosti v jeho čele stojí pan Bohuslav Konečný. 

Cvičení žen je rozděleno na dvě skupiny. Ve středu od 19 do 20 ho-

din vede paní Marie Smékalová cvičení s hudbou, od 20 do 21 hodin 

probíhá protahovací a posilovací cvičení s náčiním a na nářadí pod 

vedením paní Vlasty Machalové.           red. 

Cvičení v Sokole – oprava 

V pondělí 4. března se na sokolovně za účasti starosty města Ing. Potu-

žáka a místostarosty P. Šrůtka konalaValná hromada T. J. Sokol Lito-

vel. Na další tříleté funkční období byl zvolen tento výbor: 

starosta: Mirko Spurník, místostarosta: Dana Buchtová 

jednatel: Růžena Fendrychová, hospodář: Ludmila Gottwaldová 

náčelník: David Dvořák, náčelnice: Vlasta Machalová 

předseda odboru sportu: Marek Bednář, vzdělavatel: Pavel Soldán 

předseda kontrolní komise: Ilona Jančí 

Valná hromada zhodnotila úspěšnou činnost sokolských oddílů, disku-

tovala o další podpoře a rozvoji rekreačního sportu v našem městě, 

ocenila přípravu a realizaci XV. všesokolského sletu v loňském roce 

i všestrannou pomoc města v této oblasti. 

 Mimo jiné delegáti valné hromady odsouhlasili finanční pomoc při 

realizaci sochy Gustava Frištenského jakožto výrazné osobnosti města, 

propagátora sportu, sokolských ideálů a také výrazného podporovatele 

výstavby litovelské sokolovny. 

Mirko Spurník, starosta Sokola 

Valná hromada Sokola 

 
BADMINTON 

 
Město Litovel nabízí k pronájmu  

badmintonové hřiště v sále sokolovny, včetně sítě. 
 

Bližší informace a objednávky u správce sokolovny p. Jíchy  
na tel. 721 675 870 nebo u p. Habermanna na tel. 602 790 829 

IN LIFE cycling team, nový sportovní oddíl v Litovli 

V loňském roce byl v Litovli založen cyklistický oddíl, který sdružuje 

jak zájemce o závodní cyklistiku, tak příznivce cykloturistiky. Nový 

oddíl nám přiblížil Vladimír Neset. 

 

Jak oddíl vznikl a jaké jsou jeho aktivity? 

Cyklistický oddíl IN LIFE cycling team byl založen pod sportcentrem 

IN LIFE při TJ Vodní sporty Litovel z iniciativy skupiny nadšenců, 

kteří rádi jezdili na kole a říkali si přátelé MTB. Jan Neset, který dal 

k založení oddílu popud, sehnal i sponzory, kteří nový oddíl podpořili 

finančně, a to firmu Sopat CZ, s. r. o. a prodejnu Hobby Profi Market 

v Litovli 

Od jara do podzimu vyrážejí členové několikrát v týdnu do terénu. 

Podle zájmu buď trénují na závody, nebo se přidají ke skupině, která 

jezdí rekreačně, pro potěšení. V zimě se dvakrát týdně scházejí na spo-

lečném tréninku v tělocvičně. 

 

Ne všichni členové oddílu jsou tedy závodníci? 

V současnosti má oddíl 25 členů, z toho jich závodí jedenáct, hlavně 

v kategorii MTB. Dva naši závodníci, Jan Neset a Tereza Gargelová, se 

loni zúčastnili i Hanáckého poháru – série závodů v triatlonu. Tereza ho 

ve své kategorii vyhrála. Také Kuba Bitner a Lukáš Papula se loni 

v závodech MTB umisťovali na předních místech. 

V letošním roce se členové oddílu chystají zúčastnit série závodů 

horských kol Šumperský pohár a Olomoucká série 2013. Do té je zařa-

zen i litovelský závod Trek Bobr bike. Naši závodníci se chystají i na 

Bobr Cup nebo litovelský triatlon Dřevěňák. Na organizaci posledních 

tří jmenovaných závodů se aktivně podílejí i členové cyklistického 

oddílu. 

Je oddíl otevřený i novým členům? 

Ano, do oddílu se může přihlásit kdokoli, a to bez ohledu na věk. Ať už 

ten, kdo má zájem za náš tým závodit, nebo ten, kdo chce jezdit jen 

rekreačně. Vyrážíme především do širokého okolí Litovle. Závodní tým 

absolvuje dvakrát do roka soustředění. Máme i společné týmové dresy, 

které si navrhli sami členové oddílu ve spolupráci s designérkou. 

Případní zájemci o členství v oddíle nebo jen o další informace se 

mohou obrátit na předsedu oddílu Jana Neseta na telefonním čísle      

732 104 810.                  hk 

Koupím smrkové a borové 
 

VĚTVE 
 

nebo válečky, nejlépe z čerstvé těžby,  
délka větví 150–200 cm, válečků 154 mm, 

minimální průměr 30 mm.  
Více informací 

 

777 888 780 
 

Velmi dobře placené, peníze ihned!!! 

Možnost dlouhodobé spolupráce. 

Skupiny Linetbells a Golden Bees  
si dovolují pozvat širokou veřejnost  

na 3. ročník soutěže  
 

O litovelský pohárek 2013 
 

který se bude konat 20. dubna od 9 hodin  
ve sportovní hale ZŠ Vítězná.  

Přihlášeny jsou skupiny z celé ČR a ze SR. 
 

Soutěží se ve skupinách BATON (hůlky), 
POMPON (třásně).  

Přijďte podpořit domácí děvčata.  
 

Srdečně zvou hlavní pořadatelé:  
M. Tchirová, L. Bohuslavová, H. Popelková  

a M. Faltusová. 

http://cz.123rf.com/photo_6206667_female-cheerleader-silhouette-on-a-white-background.html
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Všechny požadavky na inzerci, příspěvky i náměty přijímáme na adrese: Redakce Litovelských novin, MěÚ  Litovel. 

Tel.: 585 153 147, e-mail: litovelskenoviny@mestolitovel.cz, web: http://noviny.litovel.eu 

V Litovli 2. dubna 2013. Uzávěrka příštího vydání Litovelských novin: 20. dubna 2013 

INZERCE  20 

DOMÁCÍ SPORTOVNÍ 
UTKÁNÍ V DUBNU 

 

HÁZENÁ 
13. 4. v 15.00 mladší dorost – Nové Bránice 
13. 4. v 17.00 muži – Nové Veselí 
13. 4. v 11.30 muži B – Dřevohostice 
13. 4. v 10.00 starší žáci – Přerov 
13. 4. v   9.00 mladší žáci – Horka n. M. 
27. 4. v 15.00 mladší dorost – Rožnov p. R. 
27. 4. v 17.00 muži – Louny 
 

MALÁ KOPANÁ 
12. 4. v 18.00 FC Levotil – Real HDO 
26. 4. v 18.00 FC Levotil – Galatasaray 
 

FLORBAL 
  6. 4. v   8.00  turnaj mladších žáků 
13. 4. v   8.00 muži – TJ Postřelmov 
13. 4. v 10.50 muži – FBK Jeseník B 
 

FOTBAL 
  6. 4. v 13.15 dorost – Doloplazy 
13. 4. v 10.00 mladší žáci – Štěpánov 
20. 4. v 16.00 muži – 1. HFK B 
20. 4. v 13.45 dorost – Náměšť na Hané 
20. 4. v 10.00 starší žáci – Velký Újezd 
27. 4. v 13.45 dorost – Želatovice 
27. 4. v 10.00 mladší žáci – Šternberk 

 
 
 
 
 
 

 
Jaro je krásné pro toho, 
kdo zažil dlouhou zimu. 

 
(Bjørnstjerne Martinius Bjørnson), 

norský spisovatel,  
laureát Nobelovy ceny) 

Město Litovel vyhlašuje soutěž o získání grantu 
ve výši 170 000 Kč na akci 

 

Dny evropského dědictví a Litovelské slavnosti 
 

Podmínky získání grantu: 

  podání žádosti (poskytnutí grantu a jeho vyúčtování se řídí zásadami pro poskytování 
veřejné finanční podpory podle usnesení RM 135/8 z 1. 2. 2007). Formulář žádosti je k dispo-
zici na odboru školství, kultury a sportu městského úřadu nebo na www.litovel.eu 

  termínem konání akce je sobota 14. září 2013 

  žadatel je povinen dodržet letošní téma Památky v novém světle 

  součástí žádosti bude rozpis nabízeného kulturního programu 

  obálka s žádostí bude nadepsána Litovelské slavnosti 2013 

  termín pro podání grantu je čtvrtek 25. dubna 2013 do 13.00 hodin k rukám vedoucího 
OŠKS nebo na podatelně 

 
Přihlášky o grant budou posuzovány na nejbližším jednání rady města po termínu podání  

přihlášek. Kritériem pro přidělení grantu bude obsahová náplň akce. 
Město Litovel si ponechává právo grant nepřidělit a vyhlásit novou soutěž. 

http://noviny.litovel.eu/

