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Dům přírody si prohlédli první návštěvníci
Stavba Domu přírody Litovel-
ského Pomoraví na Šargou-
ně vzbuzovala dlouho zájem  
i diskuze u místních obyvatel. 
V polovině září měli poprvé 
možnost si dokončený objekt 
prohlédnout.

Princip domu přírody
Dům přírody na Šargouně je 
čtvrtým zařízením tohoto typu 
v České republice. Úkolem tako-
výchto středisek, která vznikají 
zejména při chráněných krajin-
ných oblastech, je poskytnout 
osvětu návštěvníkům i obyvate-
lům CHKO. 
V litovelském domě přírody bu-
dou probíhat výukové programy 
pro školy a vzdělávací zařízení. 
Působit zde má včelařský krou-
žek. Větší vytížení však na za-
řízení čeká přes sezónu, tj. při-
bližně od dubna do září, kdy je 
kolemvedoucí cyklotrasa hojně 
využívána cyklisty a turisty. V té 
době si budou moci návštěvníci 
jednak prohlédnout expozice, 
jednak využít nabídky některé  
z rozličných přednášek, které 
budou probíhat o víkendech. 
Plán přednášek by měl být znám 
na začátku roku.
Ještě letos by však na domě pří-
rody mělo několik akcí pro ve-
řejnost proběhnout.

Budova
Nízkoenergetickou stavbu s hli-
něnými omítkami a solárními 
panely, jež zajišťují vytápění bu-
dovy a ohřev vody, čekají ještě 
do poloviny října dokončovací 
práce.

V jejím přízemí mohou návštěv-
níci vidět přednáškový sál s ka-
pacitou asi 25 osob vybavený 3D 
obrazovkou i dotykovým stolem 
(funguje podobně jako tablet), 
na němž může několik zájemců 
současně vyhledávat informace 
o CHKO. Ve druhé místnosti 
se nachází expozice včelařství  
s artefakty Roberta Smolíka, kde 
se zájemci hravým způsobem 
seznámí se životem včel.
V prvním patře bude v budouc-
nu instalována expozice mode-
lů nových venkovních objektů 
v Centru ekologických aktivit 
Sluňákov v Horce (centrum je 
správcem šargounského objek-
tu). Objekty na pozemku Sluňá-

kova, z nichž je od září většina 
veřejnosti volně přístupná, jsou 
také součástí projektu domu 
přírody. Procházku areálem  
v Horce a prohlédnutí těchto 
objektů můžeme jen doporučit.
Modely jsou až do konce října 
vystaveny v infocentru. 

Zahrada
V zahradě bývalé hájovny ros-
tou staré odrůdy stromů, ze-
jména jabloní. Ty byly ošetřeny  
a prořezány, aby se jich co nej-
více zachovalo. Několik stromů 
bude ještě dosazeno.
Na části pozemku právě vzniká 
bylinková zahrada, o niž bude 
pečovat litovelský bylinkář Vla-

dimír Vytásek. V plánu jsou  
i přednášky o bylinkách.
Hlavním tématem domu příro-
dy je však včelařství. Proto se  
v zahradě objevily vyřezávané 
úly, v jakých chovali včely naši 
předkové. Ty však slouží jen 
jako umělecké dílo a ukázka 
včelařství v minulosti. Včelstva, 
s nimiž bude pracovat i včelař-
ský kroužek, budou žít v jiné 
části zahrady v dobře obsluž-
ných moderních úlech.
Na závěr je třeba podotknout, 
že celý objekt, který leží stranou 
od obydlených částí Litovle, je 
chráněn zabezpečovacím systé-
mem, který ihned odhalí každé 
nepovolené vniknutí.    hk
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mezi nejhojněji rostoucí léčivky v naší 
přírodě patří lopuchy.
Z lopuchu většího (arctium lappa) se 
užívá převážně kořen ve formě odvaru, 
prášku a lihové tinktury. 
Při vnitřním použití odstraňuje škod-
livé zplodiny z těla, má močopudné 
účinky, léčí záněty močové trubice, 
pomáhá při revmatismu, ale také při 
cukrovce, neboť obsahuje velké množ-
ství polysacharidu inulinu. 
Dle informací velkého znalce čínské 
medicíny profesora Pavla Valíčka 
tradiční čínská medicína používá 
kořen i při horečkách, zánětech plic 
a průdušek, zevně při příušnicích  
a spalničkách, při kašli s obtížným 
vykašláváním, má účinky protizánět-
livé, projímavé a působí proti toxinům 
v kostech. Podle ní má kořen povahu 
chladnou s tropismem ke dráze plic  
a žaludku, ochlazuje organismus, roz-

ptyluje horkost. Kontraindikace jsou  
v případech průjmu. 
Kořen sklizený prvním rokem je cen-
nou kořenovou zeleninou a prodává 
se na asijských tržnicích pod názvem 
gobo. Při zevním použití patří kořen 
lopuchu k nejlepším bylinám v der-
matologii, pomáhá při mnoha kožních 
nemocech včetně lupénky, ve vlasové 
kosmetice odstraňuje lupy a napomá-
há růstu vlasů, dále při těžším revma-
tismu ve formě masti.
Prášek z kořene posiluje lidský orga-
nismus, používáme jej při rekonva-
lescenci po těžkých nemocech a po 
operacích v dávkování ½ čajové lžičky 
2x denně.
Semena lopuchu ve formě odvaru 
nebo prášku mají účinky antibakteri-
ální, antimykotické, projímavé a mo-
čopudné. Snižují hladinu cukru v krvi 
a krevní tlak. Slavný léčitel Sebastian 

Kneipp semeno doporučoval při ža-
ludečních potížích. Semena ve formě 
lihové tinktury, která se vtírá do vlasů 
podporují jejich růst.
Čerstvě naklepané listy přikládáme na 
pohmožděniny a špatně se hojící rány.

Léčivé jsou i další u nás rostoucí lo-
puchy – lopuch plstnatý (arctium to-
mentosum) a lopuch menší (arctium 
minus). 

Vladimír Vytásek

Litovelský bylinkář: LOPUCH VĚTŠÍ
Dvouletá bylina z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae). 

Roste hojně na neudržovaných plochách, rumištích, loukách a lesních pasekách. V okolí Litovle jeden z nejhojněji rostoucích plevelů.

Richard Pachman: Slunce

V říjnu proběhne v Litovli vý-
stava malíře, hudebníka a spiso-
vatele Richarda Pachmana.
Ukázka z jeho díla, která se na 
výstavě také objeví a kterou ten-
tokrát z pochopitelných důvodů 
otiskujeme barevně, nese název 
Slunce. 
O svém obrazu autor říká: „Má 
nejoblíbenější barva je barva 

oranžová, barva zapadajícího 
Slunce. Je to barva, která nám 
dodává sílu, energii a která do-
káže vyrovnávat nápor stresu, 
kterému jsme každodenně vy-
staveni...“
Rozhovor o litovelské výstavě  
s Richardem Pachmanem i spo-
luvystavující Evou Čížkovou si 
můžete přečíst na straně 17.

Polovina náměstí je téměř hotová
Stavební ruch na náměstí při-
náší viditelné výsledky. Široké 
chodníky jsou osazeny tradič-
ní mozaikou, uprostřed plochy 
se tyčí nové sloupy veřejného 
osvětlení. Do půlky října mají 
být na části náměstí u radnice 
dokončeny zásadní práce. 
Jakmile bude kompletně do- 
dlážděna komunikace a chodní-
ky v této části, osazeno veřejné 
osvětlení, doplněno dopravní 
značení a vymezovací sloupky 
na parkování, bude doprava 
na náměstí navedena přes ulici 
Vlašímovu. Odsud pak budou 
vozidla vyjíždět ulicí Boskovi-
covou.                     více na str. 5

Stavební dělníci dláždí část komunikace v Boskovicově ulici u výjezdu z náměstí.

Práce na druhé polovině náměstí.
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Vyneseno z radnice

73. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 21. srpna 2014
rada města Litovel
 schvaluje uzavření darovací 
smlouvy s VHS olomouc, a. s., na 
jejímž základě město Litovel obdr-
ží finanční dar ve výši 4 miliony Kč 
na realizaci sanace kontaminované 
skládky v nasobůrkách. Dar bude 
poskytnut ve dvou splátkách ve 
výši 2 miliony Kč, a to v roce 2014 
a 2015
 uděluje výjimku z oZV pro veřej-
nosti přístupnou akci výlov rybní-
ků, která se bude konat 4. 11., pro 
žadatele Český rybářský svaz, mo 
Litovel. akce se bude konat na Uni-
čovském a olomouckém rybníku.
 bere na vědomí návrhy T. J. Sokol 
Litovel k pojmenování ulic v Litovli, 
které budou použity při vzniku no-
vých ulic.

74. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 4. září 2014
rada města Litovel
 schvaluje uzavření darovací 
smlouvy s asociací měst pro cyk-
listy na úhradu nákladů ve výši  
5 000 Kč vynaložených na přípravu 
a tvorbu nového webového portálu 
moravské cyklotrasy a na související 
koordinační činnost příjemce při za-
jištění propagace tohoto produktu
 schvaluje ocenění juniorských re-
prezentantů TJ Vodní sporty Litovel 
michala Šmoldase a Karla Šotoly za 
úspěchy na me juniorů. na 75. rm 
jim bude předáno poděkování měs-
ta spojené s finančním darem.

36. zasedání zastupitelstva 
města, konané 11. září 2014
Zastupitelstvo města Litovel
 schvaluje záměr zveřejnění od-
prodeje pozemku na průmyslové 
zóně, parc. č. 56/20 orná půda,  
o výměře 15 991 m2, po odečtu vý-
měry části pozemku potřebného na 
budoucí komunikaci (cca 1 500 až  
2 000 m2), v k. ú. Víska, za cenu 300 
Kč/ m2. Pokud by však ještě před vy-
dáním výměrů pro odvod ZPf došlo 
ke snížení odvodu ZPf, pak bude 
cena 400 Kč/m2.              výběr redakce

Stíny Litovelska
 V noci na 1. září vnikl anonymní 
nenechavec do uzavřeného dvora 
ve správě Technických služeb na 
Husově ulici v Litovli. Vypáčil zde 
mincovník na dveřích na toaletu  
a přilepšil si tak mincemi v hodno-
tě 300 Kč. Poškozením přístroje ale 
způsobil škodu ve výši 6 000 Kč.
 Ze sklepní kóje domu na sídli-
šti Karla Sedláka někdo v noci na 
4. září odcizil svářečku na plasty, 
úhlovou brusku, dva hasáky a 18 l 
slivovice. Při svém řádění navíc po-
škodil jízdní kola. celková škoda se 
vyšplhala na 20 300 Kč.
 V úterý 9. září došlo k vloupání do 
vozidla značky Peugeot na parkovi-
šti společnosti Papcel, a. s. Pachatel 
rozbil okénko dveří a obohatil se  
o digitální kameru pro sledování 
provozu na pozemních komunika-
cích. celková škoda je 4 000 Kč.
 Z úschovny kol v objektu nádraží 
ČD na Července zatím anonymní 
lump odvezl 5. září dámské horské 
jízdní kolo, jehož hodnota je 4 100 
Kč.
 Zákaznice Penny marketu přišla 
ve středu 10. září po jedenácté ho-
dině o kabelku s osobními doklady, 
telefonem, klíči a penězi. Kabelku 
totiž zapomněla zavěšenou na vo-
zíku a odjela. Když si to uvědomila 
a vrátila se pro ni, kabelka už byla 
pryč.           Policie ČR

Týden knihoven
V týdnu od 6. do 12. října pro-
běhne v ČR Týden knihoven. 
Dlužníci vracející vypůjčené 
knihy pozdě nebudou v těchto 
dnech muset platit pokutu.

Městská televize
Premiéra st   1. 10. v 18.45 hod.
 st 15. 10. v 18.45 hod.
 st 29. 10. v 18.45 hod.
repríza denně v 6.45, 11.00,
 18.45 a 23.00 hodin
on-line: infokanal.litovel.eu
Připomínky, nápady, ale i věcnou kritiku 
týkající se vysílání můžete volat nonstop na 
záznamník 581 003 467. 

Litovlí jezdí odpadové taxi
Město Litovel ve spolupráci  
s Technickými službami Litovel 
a společností .A.S.A. odpady Li-
tovel zavádí pro občany města  
a jeho místních částí novou 
službu – svoz objemného od-
padu přímo od domu. Chce tak 
pomoci občanům, kteří nemo-
hou odpad dopravit do sběrné-
ho dvora vlastním dopravním 
prostředkem.

objednávka služby
Zájemce si objedná odvoz kon-
krétního odpadu telefonicky, 
e-mailem či osobně u Technic-
kých služeb (kontakt uveden 
níže). Pracovník TS mu poté 
sdělí termín odvozu i poplatek 
za tuto službu. 
Na dohodnutou dobu připra-
ví žadatel odpad na místo, kde 
bude dostupný vozu TS (př. 
chodník před domem atd., lze 
domluvit individuálně) a vyčká 
u něj.

Termín svozu
Odvoz objemného odpadu bude 
probíhat vždy ve středu mezi 11. 
a 14. hodinou. 
V případě, že bude zákazník po-
žadovat jiný termín, budou mu 
TS účtovat částku dle tarifu za 
přepravu stanoveného v ceníku 
služeb TS.

Platba
Před naložením odpadu uhra-

dí zákazník cenu za jeho odvoz 
přímo posádce vozidla, která 
mu vydá doklad o zaplacení.  
V případě, že někdo odmítne 
službu uhradit, TS odpad ne-
odvezou a budou po občanovi 
požadovat náklady za marnou 
jízdu ve výši 100 Kč.

ceník za odvoz odpadu
sedací souprava            150 Kč
kuchyňská linka            150 Kč
nábytková stěna              150 Kč
koupelnové jádro             150 Kč
sedačka, gauč, pohovka    100 Kč
postel, křeslo, skříň             50 Kč
koberec                50 Kč

Elektroodpad (např. lednička, 
mraznička, televizor, PC, prač-
ka, myčka) je odvážen zdarma.
Bude-li zákazník požadovat od-
voz odpadu, který není uveden 
výše, stanoví TS cenu individu-
álně.

Kontakt
Technické služby Litovel sídlí  
v Cholinské ulici č. 1008. Tam se 
nachází i sběrný dvůr.
Telefon:
585 342 257 nebo 585 341 445
602 503 726 (Miroslav Kovář, 
dispečink)
E-mail:
kovar@ts-litovel.cz

Objednávky lze začít podávat už 
nyní!                   red.

Volby do zastupitelstva města
Ve dnech 10. a 11. října pro-
běhnou volby do Zastupitelstva 
města Litovel. Čas voleb bude 
tradiční – v pátek 10. 10. od 14 
do 22 hodin, v sobotu 11. 10. od 
8 do 14 hodin.
Upozorňujeme na změnu voleb-
ních místností ve dvou okrscích. 
Okrsek č. 2 (ul. Červenská, No-
vosady, Polní a Žerotínova) má 
volební místnost v budově zá-
kladní organizace Českého sva-
zu zahrádkářů v Sušilově ulici  
č. 32.
Okrsek č. 3 (ul. Hrnčířská, Ryb-
níček, Sušilova a ulice a sídliště 
Vítězná má volební místnost  
v budově základní školy v ulici 
Vítězné č. 1250.
Stejně jako při volbách před 
čtyřmi lety může volič hlasovat 
buď pro jednu z osmi kandi-

dujících stran, a to tak, že kříž-
kem označí čtvereček v záhlaví 
sloupce se všemi kandidáty. 
Nebo může vybírat jednotlivé 
osobnosti tím, že zakřížkuje 
čtvereček před jménem kon-
krétního kandidáta. Takto zvo-
lených jednotlivců může být 
nejvýše tolik, kolik má litovelské 
zastupitelstvo členů, tedy 25.

Ve druhé polovině září byly do 
domácností v Litovli a místních 
částech distribuovány volební 
noviny. Protože je vinou roznáš-
kové služby neobdržely všechny 
domácnosti, jsou v elektronické 
podobě umístěny na webu měs-
ta. Pro ty, kteří nemají přístup 
na internet, jsou noviny v ome-
zeném množství k dispozici na 
podatelně MěÚ.                   red.



Vážení spoluobčané, 
končí volební období 2010–2014. Do-
volte mi krátké ohlédnutí a současně 
zamyšlení nad tím, co nás čeká v dal-
ším období. 

naše město i některé obce jsou nyní 
zatíženy stavebními pracemi, a tak 
děkuji všem, kdo jsou trpěliví, vstřícní  
a pomáhají nám. Každý stavebník ví, 
že stavba přináší určité nepohodlí, 
které je však dočasné a vyváží jej poté 
hotové dílo. Změníme o kousek pod-
mínky našeho života – přibude více 
hezkých ploch, cest, hřišť, fasád. Budo-
vání kanalizací je nutné pro dobré ži-
votní prostředí. Po jeho dokončení lze 
ale konečně zahájit také opravy cest  
a chodníků, a zlepšit tak vzhled našich 
domovů, zmodernizovat či opravit ko-
munikace. 
naše město se zviditelňuje v regionu 
– novým koupalištěm, cyklotrasa-
mi přes cHKo, vodáckým kempem, 
propagací historických zajímavostí, 
hanáckých tradic, místních produktů, 
dobrými restauracemi, kulturním ži-
votem. Zajímají se o nás média. Litovel 
je dobré místo pro život i podnikání. To 
potvrzuje cena týdeníku ekonom – 1. 
místo ve srovnávacím výzkumu město 
pro byznys olomouckého kraje a rov-
něž přehled měst v Hospodářských 
novinách z 8. 9. 2014. 
mým přáním je, aby všichni měli práci. 
Především mladý člověk bez zaměst-
nání nemá pracovní návyky, ztrácí 
kontakt se společností. Je důležité, 
aby mladá generace byla schopná, 
pracovitá, disciplinovaná. Tato gene-
race vyrůstá v době, která se rychle 
změnila a je složité v ní uspět. 
o to víc se mi nelíbí zneužívání sociál-
ních dávek nepřizpůsobivými občany. 

ale také občany, kteří vytvářejí s ne-
smyslnou podporou státu ubytovny, 
kde se znásobují sociální problémy. 
Tento problém se již dotkl i našeho 
města. Pod tlakem obcí však již byly 
přijaty první kroky na vládní úrovni 
k omezení těchto praktik. 
Vrátím se ještě k tématu pracovních 
příležitostí. o naši průmyslovou zónu 
nyní projevil vážný zájem investor 
z německa. Byl by to další plusový bod 
pro zaměstnanost, která u nás mimo-
chodem patří k nejvyšším v olomouc-
kém kraji. 

Struktura městského úřadu a organi-
zace jeho činnosti v minulém voleb-
ním období prodělala několik změn. 
V lednu 2012 odešlo ze sociálního od-
boru několik úředníků dle státní reor-
ganizace pracovat na úřad práce.
Byl zrušen odbor vnitřní správy  
a vytvořeno oddělení vnitřních věcí.  
V budově úřadu na Havlíčkově ulici 
byly agendy občanských průkazů, 
cestovních dokladů a evidence oby-
vatel začleněny pod odbor sociální 
 a správní.
V tomtéž roce došlo k přestěhování 
odboru dopravy v Havlíčkově ulici do 
přízemí pro lepší obsluhu občanů. 
následně jsme pro klienty připravili 
vyvolávací systém, který slouží na od-
boru dopravy i evidence občanských 
průkazů a cestovních dokladů. na zá-
kladě požadavků občanů byl do budo-
vy pořízen nápojový automat. 
Pro pružnější vyřizování žádostí byl na 
webu města zaveden objednávkový  
a rezervační systém pro správní agen-
dy dopravy, občanských průkazů  
a cestovních dokladů i matriku. 
V roce 2013 jsme připojili knihovnu na 
internet města a v knihovnách v míst-

ních částech byly obměněny počítače 
pro službu občanům a zajištěno rych-
lejší připojení k internetu. 
Úspory v nákladech na energie jsme 
získali v r. 2012 a dalších letech sjed-
nocením odběru elektřiny a plynu pro 
město a organizace městem zřízené 
(ZŠ, mŠ, TS). Sdružili jsme pod jednot-
né ceny také telekomunikační služby 
jak úřadu, tak i organizací městem 
zřízených, a proto jsme i tady  uspořili.
Lepší informovanost občanů zajistilo 
vytvoření nového webu města. Po-
stupně byly inovovány a provázány 
weby knihovny, muzea a městského 
klubu Litovel se společným kalendá-
řem akcí ve městě a blízkém regionu.
Připojením na optické kabely došlo  
k rozšíření kamerového systému.
 
Končí volební období, hodně se poda-
řilo udělat. ne na všechno ovšem byly 
peníze. 
Za pouhé 4 roky se podařilo získat 
601,6 milionu Kč z dotací na potřebné 
akce. V tomto směru se naše město  
řadí mezi nejúspěšnější. 
Z rozpočtu  zveřejněného na stránkách 
města může každý získat informace, 
na které priority zastupitelstvo smě-
ruje finance a nakolik jsou v souladu 
s potřebami občanů. objem úvěrů 
nutných k dofinancování podílu k při-
jatým dotacím je v rozumné výši dle 
finančních pravidel. To nám umožňuje 
rychleji  zlepšovat životní podmínky.

Jaké vidím priority v dalším období? 
 Řešení nedostatku parkovacích 
ploch a parkovišť ve městě. Řešení je  
v revitalizaci sídlišť Karla Sedláka  
a Gemerská, která je projektově při-
pravena. Dále je možné zvážit i po-
schoďové garáže.
 Protipovodňová opatření. S Povo-
dím moravy je připravena smlouva  
o společném postupu a nové zastupi-

telstvo by mělo aktivně na této akci 
pracovat.
 oprava dalších ulic, včetně budová-
ní chodníků pro bezpečnost chodců. 
 Pokračování v budování sítě cyklo-
stezek a cyklotras. naším zájmem je 
vytvořit cyklostezku Litovel – Tři Dvo-
ry přes Žerotínovu ulici. S Uničovem 
a Červenkou se připravuje smlouva  
o zřízení cyklostezky mezi Střelicemi 
a Litovlí. 
 modernizace autobusového nádra-
ží. ČSaD nám předložila studii a olo-
moucký kraj na náš podnět chystá re-
konstrukci průtahu přes Litovel: ulice 
olomoucká – Dukelská – Uničovská. 
 Podpora cestovního ruchu, zvýšení 
ubytovací kapacity rekonstrukcí hote-
lové části Záložny. 
 rekonstrukce budovy pro ZŠ Vejdov-
ského na náměstí.
 Pomoc seniorům vybudováním den-
ního stacionáře s potřebnými službami.
 Vytvoření ubytovny pro sociálně sla-
bé, aby se zamezilo jejich  potulování.
nové zastupitelstvo ale musí najít spo-
lečnou řeč i v dalších směrech rozvoje. 

Znovu se obracím na občany, aby byli 
k sobě tolerantní. narůstají problémy 
s nedobrými sousedskými vztahy, 
se vzájemnou komunikací. Važme si 
země, ve které žijeme. Přes negativ-
ní zprávy, kterými nás živí média, je  
u nás dobře. 
Děkuji všem, kdo svou prací a přístu-
pem pomáhají svému městu, obci. 
Práce ve vedení města je velmi ná-
ročná a já děkuji za pomoc a podporu 
spolupracovníkům a občanům, kteří 
hledají cesty, jak to jde, a ne naopak. 
Přeji našemu městu a obcím, aby do 
voleb šli lidé, kteří mají zájem praco-
vat, mají na to čas a mohou tak oprav-
du přispět k rozvoji dobrými nápady, 
konkrétními činy. 

Ing. Zdeněk Potužák, starosta

Slovo starosty
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V Litovli vznikl zajímavý projekt Pomáháme si navzájem
Hledáte spolubydlícího nebo 
kamarádku, se kterou byste cho-
dili na cvičení? Rádi byste něko-
mu věnovali gramodesky, které 
už neposloucháte, nebo kostým, 
ze kterého jste vyrostli? Potřebu-
jete pohlídat psa, ale neznáte ni-
koho, kdo by to pro vás udělal?
To a mnoho dalšího si můžete 
domluvit na novém webu www.
pomahamesinavzajem.cz.
Inzeráty na těchto stránkách 
respektují jedno pravidlo: jde o 
vzájemnou výpomoc, nikoli o 
obchod. Za nabízené a poptáva-
né úkony či předměty se neplatí.

„Základní myšlenkou projektu 
je umožnit lidem žijícím na jed-
nom místě, aby se zkontaktovali, 
vyměnili si radu, pomoc. Často 
můžeme na ulici potkávat člo-
věka, který má podobné zájmy 
jako my, s nímž bychom si moh-
li být navzájem prospěšní, ale 
nevíme o tom. Zvlášť pro lidi, 
kteří se do města přistěhují nebo 
jsou v seniorském věku, nebývá 
snadné proniknout do sociální 
skupiny,“ vysvětluje zakladatel-
ka stránek Ivona Berková.
K vkládání inzerátů i odpovídá-
ní na ně stačí jednoduchá regis-

trace, při níž zájemce zadá svoji 
e-mailovou adresu a obec, v níž 
působí. Adresa zadavatele inze-
rátu se nezobrazuje, jsou na ni 
zasílány odpovědi dalších uži-
vatelů webu vepsané do okénka 
pod inzerátem. Systém je navíc 
zabezpečen proti zasílání spamů 
na zadané adresy.
Každý inzerát se na stránkách 
zobrazuje nejvýše tři měsíce, 
zadavatel si však může určit  
i kratší čas, případně již neplatné 
oznámení smazat. Nepovinně je 
možné upřesnit i další kritéria 
jako pohlaví, věk či zájmy osob, 

jimž je 
a n o n c e 
určena.
Projekt , 
který teď 
z a č í n á  
v Litovli, 
by se měl postupně rozšířit do 
celé republiky. „Podstatné je, 
že si lidé mohou navzájem po-
moct, navázat kontakt, snadno 
najít něco, co by těžko sháněli 
osobně,“ shrnuje poslání strá-
nek Pomáháme si navzájem je-
jich autorka.
Kéž je tedy záměr naplněn.     hk
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ministr financí a předseda Hnutí ano andrej Babiš navštívil v pátek 26. 9. olo-
moucký kraj. V rámci pracovní cesty přijal pozvání k návštěvě společnosti HoPaX, 
kde má zázemí i místní organizace Hnutí ano v Litovli. na setkání s podnikateli 
a kandidáty pro komunální volby společně hledali řešení problémů, které trápí 
nejen Litovel. mezi hlavní témata patřila naše podnikatelská zóna, problémy  
sociálního bydlení a ubytoven, dále pak možnosti rozvoje měst a obcí olomoucka 
a také změny přístupu při řešení problematiky správy měst a obcí.

inZerce

Papcel podepsal novou smlouvu
Zakázková náplň společnos-
ti Papcel dosáhla k 31. 8. 2014 
výše 1 882 047 107 Kč. V le-
tošním roce společnost plánuje 
tržby na hranici 1,1 miliardy Kč. 
Jde o historicky nejvyšší úroveň 
od doby jejího založení. 
V roce 2013 společnost dosáhla 
tržeb na úrovni 898 277 milio-
nů Kč. Za prvních osm měsíců 
roku 2014 realizovala výkony na 
úrovni 510 milionů Kč. 
Na konci roku bude tvořit pře-
vážnou část fakturace expedice 
strojního zařízení a služeb do 
Běloruska a Ruska. Společnost 
zaměstnává k 31. 8. 2014 256 za-
městnanců. 

V červenci 2014 Papcel pode-
psal novou smlouvu na rekon-
strukci papírenského stroje na 
výrobu pytlového papíru a pa-
pírů typu fluting/liner (papíry 
pro výrobu vlnité lepenky) se 
zákazníkem z Ruska. Finanční 
objem smlouvy převyšuje 5 mi-
lionů euro.
Společnost provede doplnění 
a rekonstrukci papírenského 
stroje s cílem splnit požadavek 
zákazníka na navýšení výkonu 
stroje a kvality vyráběného pa-
píru. Papcel v rámci této zakáz-
ky dodá unikátní technologii 
shoe lisu (botkového lisu), která 
patří k vysoce moderním. Při ní 
je dosahováno vysokého podílu 
sušiny papírového pásu již za li-
sovou částí až na hranici 50 %. 
Technologii a know-how kon-
strukčního řešení tohoto za-
řízení Papcel získal díky své 
akvizici s papírenskou skupi-
nou Gorostidi (bývalý největší 
výrobce technologií pro papí-
renský průmysl ve Španělsku), 
která proběhla v roce 2012.

Kromě Ruska má Papcel nové 
kontrakty také v Bělorusku.  
V červnu 2014 společnost po-
depsala smlouvu se zákazníkem  
z Běloruska na kompletní re-
konstrukci linky přípravny látky 
zpracovávající sběrový papír. 
Výkon této linky je do 200 t za 
den.
Mimo tyto nové obchodní 
smlouvy v současné době pro-
bíhá realizace historicky nej-
většího projektu společnosti, 
podepsaného v listopadu 2012 
s papírenským závodem Zavod 
Gazetnoj Bumagi, Šklov v Bě-
lorusku. Jde o výstavbu nového 
papírenského závodu na výrobu 
papíru pro dekorativní obklado-
vé materiály s roční kapacitou 
30 000 tun. 

V lednu 2014 byly zahájeny sta-
vební práce na základech haly 
technologie a skladů. V součas-
né době navazují práce na vrta-
ných pilotech, základech pro pa-
pírenský stroj, přípravnu látky  
a kotelnu.
V polovině roku 2014 byla za-
hájena montáž haly. V současné 
době je již realizována stavba 
ocelové konstrukce, vč. pod-
hledů střechy, která je z 95 % 
dokončena. Stojí základy pro 
papírenský stroj, probíhá beto-
nování pro základové kolejnice. 
Od října 2014 bude zahájena 
montáž kolejnic pro papírenský 
stroj.
Začátkem letošního roku pro-
běhly první expedice strojních 
dodávek v rámci této zakázky. 
V únoru a březnu byly expedo-
vány stroje přípravny látky. Na 
místě je již také převíječka, síto-
vý stůl a díly sušicí části stroje. 
Celá doprava je realizována po-
dle přísných pravidel, v součas-
nosti je již expedováno 16 ks 40´ 
kontejnerů a 11 volně ložených 
kamionů. V letošním roce bude 
rovněž zahájena montáž nové 
kotelny.

Nová linka přípravny látky bude 
dodána také do Bulharska.
V první polovině června 2014 
společnost Papcel podepsala  
i smlouvu na dodávku komplet-
ní nové linky přípravny látky pro 
zákazníka z Bulharska. Hodnota 
kontraktu převyšuje 2,7 milionu 
euro. Projekt je určen pro skupi-
nu zaměřující se na ekologické 
zpracování odpadů a recyklaci. 
Financování projektu je podpo-
rováno z fondů Evropské unie. 

Činnost Papcelu je orientována 
také na trh Asie.
V srpnu 2014 Papcel podepsal 
svůj historicky první kontrakt 
se zákazníkem z Vietnamu. Pa-
pírna je předním výrobcem no-
vinových a grafických papírů. 
Předmětem podepsané smlouvy 
je provedení technologického 
auditu second-hand zařízení  
– linky papírenského stroje  
a přípraven látky, zakoupené  
z Kanady a převezené do Viet-
namu. Původně stroj vyráběl 
novinový papír, záměrem zá-
kazníka je vyrábět vícevrstvé 
papíry na výrobu vlnité lepenky. 
Šířka stroje je 6 395 mm, kon-
strukční rychlost je 940 m/min.

Ing. Martina Pavlíková
vedoucí marketingu

www.papcel.cz

Dopravní situace na náměstí
S ohledem na postup prací na 
náměstí bude přibližně od půlky 
října uzavřena polovina náměs-
tí u Městského klubu. Tak jako 
v první etapě revitalizace zde  
dojde k odtěžení zbývajících 
kostek a obrubníků i demontá-
ži stávajícího osvětlení. Začnou 
probíhat další zemní práce na 
komunikacích a chodnících. 
Příjezd z ulice Šafaříkovy ani 
Husovy sem nebude možný.
Zprůjezdněna však bude opra-
vená část náměstí před radnicí.
Doprava na náměstí bude vede-
na Vlašímovou ulicí, v níž  bude 
dočasně platit zákaz stání. Přes 
náměstí a Boskovicovu ulici vy-
jede vozidlo na ulici Havlíčkovu. 
Tady bude moci řidič pokračo-
vat do ulice 1. máje (přikázaný 
směr jízdy) nebo k Dukelské uli-
ci. V části Havlíčkovy ulice mezi 
křižovatkami s ulicemi 1. máje  

a Boskovicovou bude dočasně 
nařízen zákaz stání! 
Jakmile bude vybudován retar-
dér při vjezdu do ulice 1. máje, 
bude možno vyjíždět z náměstí 
tudy.
Do Poděbradovy ulice bude pří-
jezd veden tak, že vůz projede 
Jungmannovou ulicí, odsud za-
bočí do Havlíčkovy ulice a dále 
do Poděbradovy. Z ulice Podě-
bradovy pak vyjede tak, že se 
vrátí zpět do Havlíčkovy ulice, 
odkud bude pokračovat do ulice 
1. máje.
Část Masarykovy ulice, která je 
nyní uzavřena, zůstane uzavře-
na i nadále. Bude sloužit pouze 
vozidlům stavby.
Žádáme občany, aby se, pokud 
to jen trochu jde, v době revita-
lizace náměstí vyhnuli zbyteč-
nému zajíždění auty do centra 
města.                     red.
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Ze společnosti

Přišli na svět
v době od dubna do července 2014
anna Bolková z Litovle
Jiří Hojgr z Litovle
natálie Plíšková z chořelic
Šimon Přidal z rozvadovic
Laura Hlaváčková z Litovle
Lucie navrátilová z myslechovic
natálie Gronychová z Litovle
alžběta erlecová z chořelic
aneta Štěpániková z Litovle
ema Davidová z Litovle
Vojtěch Lhoták z Litovle
marek Penka z Litovle
radim Penka z Litovle
Lukáš Kutý z Litovle
Sebastian Skácel z Unčovic
nikola Spáčilová z chudobína
David Vysloužil z Litovle
martin Hekal z chořelic
richard Steiger z Litovle
Vanesa Steigerová z Litovle
michal Šisler z Litovle
Sofie Tomášová z Litovle
max Bohuslav Špaček z Litovle 

Byli oddáni
v měsíci září
miroslava Šmídová a David Janík z majetína
Zuzana Jánošíková a marian Krzystek z Litovle
martina Vlasáková z myslechovic a Dušan ferák  
z mohelnice
Lenka Helekalová a Jiří Balcar z chudobína
Jitka Vrbíčková a Jiří Dvořák z Prostějova

Odešli
v době od 21. srpna do 20. září
Helena Vydrová z Unčovic (77 let)
Jarmila němcová z Litovle (89 let)
Petr Vysloužil z měrotína (65 let)
marie Čiklová z Litovle (65 let)
Jitka Štýbnarová z Litovle (71 let)
Vladimír Hubáček z Litovle (85 let)
františek Hustý z Litovle (81 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Hlubinka a Hrandop.

Nabídka

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
Konec léta – začátek podzimu – ideální 
doba na výlety, ať už pěší nebo na kole. Tak 
jsme toho také hned natřikrát využili.
Na konci srpna (20. 8.) se konal první po-
kus pěší turistiky – výlet na Hanácký Mont 
Blanc, Velký Kosíř. Sedmnáct odvážných, 
dítě a pes se motoráčkem přepravilo do Kap-
le a odtud pak až k rozhledně na vrcholu. 
Počasí akci přálo, snad někde kousek bláta 
– ale kdo by na to koukal. Lesní cestou pak 
poutníci směřovali do Slatinic, kde je čekala 
příjemná cukrárna a vláček domů.
Všem se to líbilo a hned nárokovali další 
putování, které směřovalo 9. září už na vyšší 
kopec – Paprsek. Tentokrát to bylo 16 účast-
níků, kteří brzy ráno zamířili do Jeseníků. 
Dva dny před tím pršelo až lilo, a tak byla 
obava, jak se horská túra vydaří. Déšť se ob-
jevil, ale jen při přestupování v Zábřeze. Na 
Ramzové, po cestě na Petříkov a dále na Pa-
prsek už bylo krásně. Občerstvení tam bylo 
zapotřebí a když se někteří rozběhli po okolí 
za houbami, bylo jasné, že jen u turistiky to 
neskončí. Někteří hlásili úlovky i po cestě do 
Ostružné. 
Hned se objevily další nápady na cestování.
Dalším cílem má být samotná Praha. Tam 
se zájemci vypraví v úterý 7. 10. a v plánu je 
hlavně Královská cesta na Hrad. 
Začátkem září (3. 9.) došlo i na cyklovýlet 
a zase nám přálo štěstí. Vyčasilo se, a tak se 
12 cyklistů  vydalo po trase Nové Zámky – 
Nové Mlýny – Řimice – Mladeč – Sobáčov, 
když se zamýšlená varianta přes Haňovice 
a Novou Ves pro blátivý terén ukázala jako 
nevhodná. Ale zachováno bylo to důležité –  
občerstvení u sobáčovského rybníka. Spo-
kojenost s výletem byla náramná. 
Všechny tři uvedené akce obětavě připravil 
a vedl pan Mirek Fendrych – takže pochva-
la!

Ve středu  17. 9. jsme měli možnost  připra-
vit se na věci nenadálé a nečekané. Před-
náška MUDr. Aleny Šromové se záhadným 
názvem Co kdyby… dodala nejpotřebnější 
informace o tom, co dělat při nenadálém 
zhoršení zdravotního stavu nás či našich 

blízkých, co mít připraveno, kam zavolat  
a hlavně nezmatkovat. Jak se zachovat, kdy-
by nás někdo obtěžoval nebo přímo napadl, 
nám potom pověděl  Mgr. Richard Kozák  
z občanského sdružení Combat Elements  
z Olomouce. Poučil  42 přítomných účastní-
ků akce o zásadách sebeobrany, pomůckách, 
zásadách asertivní komunikace a o tom, co 
nás může potkat v domě, bytě, na ulici či  
v dopravním prostředku. Dokonce jsme 
viděli ukázku o potřebném chování v kon-
taktní zóně, takže snad si na nás teď nikdo 
nepřijde. Potřebná akce!  

Říjen je plný zajímavých akcí. Již avizova-
né  představení Divadelního odboru Sokola 
Litovel, hra Michala Schmalze Co vám kdo 
dá? v režii Pavla Soldána na vás čeká v pátek 
3. 10. od 18 hodin v sále sokolovny. Protože 
je to dárek Města Litovel k našemu svátku, 
Mezinárodnímu dni seniorů, máme vstup 
zdarma. Zveme všechny seniory, oslovili 
jsme i ty z místních částí. Přijďte se všichni 
pobavit a trochu odpoutat od všedních sta-
rostí – těšíme se na vás.  
Na středu 8. 10. se nám podařilo zajistit sku-
tečnou kapacitu – Mgr. Jarmilu Podhornou, 
odbornici na gemmoterapii. Sejdeme se v 16 
hodin v Malém sále Záložny a po přednášce 
bude dán prostor všem dotazům. 
V úterý 14. října ve 13 hodin je v Koncert-
ním sále MK připravena beseda s pracovní-
ky České obchodní inspekce o ochraně spo-
třebitelů před „šmejdy“, určená především 
pro seniory. Pořadatelem je Městský klub 
Litovel, který nás všechny srdečně zve.
Opět ve středu, a to 22. 10., se s vedoucím 
Odboru životního prostředí MěÚ Ing. Pav-
lem Kurfürstem vydáme na podzimní pro-
cházku za litovelskými stromy. Sejdeme se 
v 15 hodin u budovy MěÚ na Havlíčkově 
ulici.
Na měsíc listopad připravujeme další se-
tkání s panem Jiřím Hrozkem, besedu  
k 80 letům házené v Litovli a 30. 11. zájezd 
do MDO Olomouc na divadelní hru bratří 
Mrštíků Maryša. 
Tak pěkný podzim a dobrou pohodu!          jh

VHS Čerlinka, s. r. o., nabízí zdarma i s bezplatným 
odvozem přebývající zeminu (hlušinu), vznikající 
při opravách vodovodů. Zemina je vhodná na terén-
ní úpravy, ale ne jako vrchní humusová vrstva.
V případě zájmu prosím kontaktujte pana Jiřího 
Kryla na telefonu: 603 837 288 nebo e-mailu: kryl@
cerlinka.cz. z výletu na Paprsek
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Láska napříč režimy – příběh Josefa Balatky z Mladče, 2. část

V zářijovém čísle začala Pavlína Řmotová 
vyprávět příběh svých prarodičů, do je-
jichž života zasáhl komunistický převrat. 
Vyprávění jsme opustili ve chvíli, kdy byl 
Josef Balatka několik dní před Vánoci 
roku 1949 zatčen StB.

Světlana
Světlana byla jedna z největších ilegálních 
protikomunistických organizací v ČSR pů-
sobící hlavně na Moravě. Skupina vznikla  
v lednu 1949. Jejím cílem byla nenásilná for-
ma boje proti režimu. Hlavní aktivitou je-
jích členů bylo rozšiřování skupiny, pomoc 
lidem na útěku a rozšiřování protistátních 
letáků. Měla na 300 členů a každý z nich při 
vstupu podepsal registrační listinu.
Houstnoucí atmosféra po slavném proje-
vu Klementa Gottwalda 28. února 1948 
nasvědčovala převzetí moci KSČ. Činnost 
skupiny byla ale od začátku sledována agen-
ty Státní bezpečnosti, a tak hned tři měsíce 
po jejím vzniku došlo k zatýkání. Od dubna 
roku 1950 probíhaly zinscenované procesy, 
na jejichž konci bylo devět rozsudků smrti  
a mnohaleté tresty odnětí svobody za vele-
zradu a špionáž. 

odsouzení
K zinscenovanému soudnímu procesu měla 
přístup i veřejnost. Do Besedního domu  
v Brně přijela i Libuše. Soud probíhal v úno-
ru 1951. Všichni odsouzení dostali vysoké, 
často doživotní tresty a tresty smrti. Josef se 
podle paragrafu 231 dopustil velezrady. La-
icky řečeno, dostal desetiletý trest za to, že 
nenahlásil existenci protistátní organizace. 
Po vyřčení rozsudku se Josef otočil na Libuši 
a hrůzou omdlel. 
Obvinění neměli při procesu možnost pro-
jevit se, a pokud ano, byly to předem nauče-
né věty. Děda se přesto u soudního přelíčení 
nebál pronést větu: „V tomto státě se nikdy 
tak nelhalo jako teď!“ Těžko uvěřit, že ho za 
toto prohlášení nepostihl ještě tvrdší trest.
Soudnímu procesu předcházely několika-

hodinové výslechy plné krutého, nelid-
ského zacházení. Výsledkem byla falešná 
doznání a mnohdy zdravotní postižení 
na celý život.

Bez manžela
Toto období bylo obrovskou zkouškou 
nejen pro Josefa, ale hlavně pro Libu-
ši. Jak plyne z dopisů, okolí, ve kterém  
Libuše zůstala, stálo proti ní. 
V prvních měsících Josefova zatčení byla 
ještě těhotná. Vlivem neuvěřitelného 
psychického tlaku a stresových situací 
o dítě přišla. O lítosti a bolesti, kterou  
v sobě měla, Josefovi často nepsala. Slza-
mi zmáčené dopisy ale nasvědčují tomu, 
že to bylo pro oba dva velmi náročné ob-
dobí.
Libuše na tom nebyla po odchodu 
manžela finančně nejlíp. Stát rodičům 
zkonfiskoval firmu i s firemním autem  
a s veškerými stroji, včetně dřeva. Museli 
pracovat v zemědělském družstvu. 

V pracovním táboře
V pracovních táborech panovaly nelehké 
podmínky. Vězni dostávali malé příděly 
jídla, byli fyzicky i psychicky trestáni a při 
jakémkoliv, byť nesmyslném přestupku byli 
posíláni do korekce. Zvláštností je, že kně-
ze a duchovní se snažili dozorci izolovat od 
ostatních, jelikož se v táborech spontánně 
konaly duchovní obřady. Pokud se dědovi 
naskytla příležitost, nebál se mší a jiných 
svátostí také zúčastnit. 
Vězni mohli mít návštěvu nejvýše dvakrát 
ročně a psát co čtrnáct dní. Všechny dopisy 
i balíčky byly cenzurovány. Za odvedenou 
práci dostávali neodpovídající výplatu (z vy-
dělaných peněz museli odvádět část za uby-
tování, jídlo a ochranu, kterou jim dozorci 
poskytovali). Trestanci v uranových dolech 
pak pracovali ve velmi nebezpečném pro-
středí bez ochranných pomůcek.
Josef však proto, že neměli s Libuší žádné 
dítě, nesměl peníze posílat přímo jí. Zbytek 
peněz proto posílal své nemocné mamince. 
Jeho otec s ním čtyři roky nepromluvil a ne-
napsal mu žádný dopis. Zkrátka nevěřil, že 
by byl zavřen na deset let jen proto, že ne-
nahlásil existenci nějaké protikomunistické 
skupiny. Josef byl smí-
řený s tím, že své ro-
diče už nikdy neuvidí. 

Propuštění
Josef prošel věznice-
mi v Olomouci, Brně, 
Znojmě, po soudu ve 
Valdicích byl v Tma-
vém uhelném dole,  
v Jáchymově, Dva-
náctce a ve Vykma-
nově. Na Libušinu žá-
dost byl po několika 
pokusech propuštěn 
3. března 1955. Josef 
ve vězení strávil 5 let, 
2 měsíce a 10 dnů. 
Děda se z vězení, tak 

jako drtivá většina vězňů, vrátil s podlome-
ným zdravím. Trpěl anginou pectoris a měl 
žaludeční vředy.

Život po propuštění
Ani po propuštění z věznice to ale neměl 
lehké. Jako bývalý politický vězeň neměl 
právo na odpovídající práci. Propuštění 
trestanci museli být zaměstnáni v těžkém 
průmyslu. Děda měl to štěstí, že mohl na-
stoupit jako lamač kamení do vápenky v ne-
dalekém Měrotíně. Paradoxně do firmy, kte-
rá před znárodněním patřila Libušinu strýci. 
Zde pracoval do svých 70 let. 
Josef a Libuše se dočkali prvního potomka 
dva roky po Josefově návratu. Prvnímu sy-
novi Pavlovi předcházely další tři potraty. 
Těžko říct, zda to bylo zdravotním stavem 
dědy a prostředím, ve kterém ve vězení pra-
coval (v uranových dolech). Nakonec spolu 
měli manželé tři děti. Ani ty to však v životě 
neměly jednoduché, jelikož byly vychová-
ny jako křesťané a nevzdaly se víry ani na 
doporučení kantorů. Nebylo jim povoleno 
vystudovat školy, jaké chtěly. Zřejmě proto 
jejich nejstarší syn ještě před převratem na 
podzim 1989 emigroval. 
Manželé spolu oslavili pád režimu i zlatou 
svatbu a dožili se spokojeného, rodinného  
a klidného štěstí, tak jak si to v dopisech Jo-
sef přál. Dočkali se devíti vnoučat, z nichž 
jedno jsem já.

Jeden z mnoha
Osud Josefa Balatky je příběhem několika 
desítek tisíc lidí z bývalého Československa. 
A nejen Československa, ale i celého vý-
chodního bloku. 
Byl to svým způsobem obyčejný člověk. Pa-
třil mezi intelektuální vrstvu lidí z chudšího 
prostředí. Své názory stavěl na křesťanství 
a přesvědčení, že to, co si má každý člověk 
chránit jako první, je svoboda. Po čase strá-
veném u výslechů, soudů a následně ve věze-
ní v pracovních táborech radil svým dětem, 
aby nikdy svůj názor příliš neprojevovaly.  
O své děti se bál a nepřál jim, aby měly po-
dobný osud. 
Jsem si jistá, že nikdy ve svém životě necítil 
takovou radost jako tehdy v listopadu 1989.

Pavlína Řmotová

Josef a Libuše Balatkovi v pozdějších letech.
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Dny vzniku samostatného československého státu v Litovli
Je tomu právě 96 let, co město Litovel 
oslavilo událost vyhlášení samostatného 
československého státu. Jaká jednání bez-
prostředně po vyhlášení republiky probí-
hala ve městě Litovli? Kdo měl na starosti 
pořádek? Kdo měl v rukou správu města 
a v jakém postavení byly nyní až dosud 
rakouské politické úřady? A konečně kdo 
zorganizoval samotné oslavy vzniku re-
publiky a co jim předcházelo, jak probíha-
ly a co bylo jejich vyvrcholením?

Ustavení národního výboru
V předvečer vyhlášení samostatnosti čes-
koslovenského státu, dne 27. října 1918, se 
v budově Rolnické záložny v Litovli kona-
la ustavující schůze Okresního národního 
výboru v Litovli s předsedou Františkem 
Nedoluhou, ředitelem rolnické záložny. 
Výbor byl sestaven z pěti politických stran.  
Z každé v něm bylo po třech členech z měs-
ta a nejbližšího okolí, většinou úřednících či 
živnostnících. Úkolem výboru bylo připra-
vit se na to, aby v přechodné době, kdy bude 
monarchie v likvidaci a než se utvoří česká 
samospráva, udržoval pořádek a chod života 
ve městě. 
Zprávy o vzniku republiky dorazily do měs-
ta 29. října prostřednictvím novin. Na tuto 
situaci musel národní výbor bezprostředně 
reagovat. V deset hodin dopoledne zahájil 
první jednání. Aktuální otázkou byla po-
zice bývalých rakouských státních úřadů 
a jejich postavení vůči nově vytvořenému 
národnímu výboru. Úřady (poštovní, vyži-
vovací, berní) a okresní soud se postupně 
bez větších potíží podřídily. Odhlasováno 
bylo užívání českého jazyka jako úřední řeči 
a odstranění rakouských symbolů. Na zá-
kladě instrukcí z Vídně se nakonec podřídil  
i okresní hejtman baron Baillou. Okresní ve-
litel četnictva Němec Krzepelka vyčkával na 
instrukce četnického velitelství v Olomouci.

Na odpoledním zasedání téhož dne, po roz-
šíření počtu členů na 27, bylo na závěr do-
hodnuto uspořádat oslavy samostatnosti, 
slavnostní průvod a projevy. 
Místní Němci se nezmohli na odpor a přislí-
bili národnímu výboru loajalitu.

Činnost národního výboru
Činnost revolučního národního výboru ne-
byla vlastně tak úplně stanovena, ale na po-
čátku bylo možno právě toho využít, protože 
postupně tyto „nestanovené kompetence“ 
začaly být omezovány shora.
Národní výbor se účastnil několika rekvi-
zicí na železnici, dohlížel na plnění zákazu 
vývozu potravin do oblastí s německým 
obyvatelstvem, působil na obyvatele ohled-
ně daní a úspor, zasadil se o obnovu dopra-
vy na trati Litovel předměstí – Červenka,  
o zrušení německé měšťanské a pokračova-
cí školy apod.
V podstatě ale byly jeho nestanovené pravo-
moci stále více redukovány Národním výbo-
rem v Praze či místodržitelstvím a jeho za-
sahování do politických úřadů státní správy 
se stalo nepřípustným. Svědčí o tom různé 
přípisy došlé na město – např. z 1. listopadu, 
že se má „dbát pokynů daných v denních lis-
tech a nic závažného nemá býti svépomocně 
podnikáno, zejména osobní změny ve stát-
ních úřadech“. 
Národní výbory byly 6. prosince 1918 roz-
hodnutím vlády zrušeny. Poslední schůze 
ONV v Litovli se konala 11. prosince. Sprá-
vu okresu nadále vykonával okresní úřad, 
jehož název se z hejtmanství změnil na 
Okresní správu politickou v Litovli. 
Důvodem, proč se zde rozepisujeme o exis-
tenci národního výboru, je skutečnost, že se 
zasloužil také o uspořádání oslav vyhlášení 
republiky 16. a 17. listopadu. 

Vyhlášení republiky
Z pověření národního výboru vyhlásila v Li-
tovli městská rada 29. října vznik republiky. 
Jak bylo tehdy zvykem, sestavené prohlášení 

bylo obyvatelstvu vybubnováno. Rada také 
přijala národní výbor za autoritu a dala se 
do jeho služeb. Obyvatelé byli požádáni, aby 
vyzdobili své domy prapory v červeno-bí-
lých nebo slovanských barvách. 
Večer se konal slavnostní průvod uspořá-
daný národním výborem. Akci dostal na 
starost hasičský sbor a Sokol. V 17 hodin se 
shromáždilo množství lidí a školní mládeže 
před Rolnickým akciovým pivovarem, kde  
z balkonu domu účetního Františka Svozila 
promluvil k lidu poslanec Metoděj Charvát. 
Odtud se průvod vydal do ulic za zpěvu ná-
rodních a sokolských pochodových písní až 
za Svatojánský most, a pak se vrátil na ná-
městí. Tam měl hlavní projev z balkonu Zá-
ložny předseda ONV František Nedoluha, 
v jehož závěru zazněla hymna Kde domov 
můj a píseň Hej Slované! Později dorazila  
i dechová hudba z venkova.
Akce se však neobešla bez projevů nenávisti 
vůči bývalému okresnímu hejtmanovi a jeho 
manželce. Baron Baillou, který za války re-
spektoval i práva Čechů, ani jeho manželka 
Krista, jež podporovala charitativní akce a 
pečovala o kulturní život ve městě, přes veš-
kerou snahu za svou činnost uznání nezís-
kali. Nakonec se raději z města odstěhovali.

Příprava na oslavy
Dne 31. října o čtvrté hodině se konala na 
městské radnici slavnostní schůze městské 
rady. Svolána a řízena byla úřadujícím ná-
městkem starosty dr. Janem Smyčkou.  
S ohledem na nové státoprávní poměry 
předložil národní výbor městské radě návrh 
na schválení národního výboru a úřední řeči 
jednací a v neposlední řadě i záměru konání 
oslav k založení republiky. Pro jejich uspořá-
dání byl národním výborem utvořen zvlášt-
ní výbor pro slavnost.
Dva dny před zahájením oslav, 14. 11. 1918, 
byla na první schůzi Národního shromáždě-
ní v Praze vyhlášena republika, Tomáš Ga-
rrigue Masaryk zvolen prezidentem a usta-
vena vláda.

Oslava vzniku Československa na náměstí Přemysla Otakara, tzv. tábor lidu, 17. 11. 1918 (vpravo je radnice).
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Slavnostní schůze a ustanovení
Za účasti starosty Vácslava Sochy a úřadu-
jícího náměstka Jana Smyčky, členů rady 
města a členů obecního výboru se 16. listo-
padu v 11 hodin dopoledne konala slavnost-
ní schůze obecního výboru (zastupitelstva 
města). Byla jí zahájena plánovaná oslava.  
J. Smyčka sdělil přítomným, že jde o druhou 
památnou schůzi – první byla v r. 1900 po 
svržení německé nadvlády ve městě, druhá 
nyní po zhroucení nadvlády německé říše 
rakousko-uherské.
Mezi body jednání patřil např. ten o řeči 
jednací výhradně české, schválení návrhů 
na pojmenování ulic a náměstí, dary pro 
rodiny legionářů a založení fondu českých 
legionářů Vácslavem Sochou. Dále se roz-
hodovalo o demokratizaci obecní správy,  
o převzetí muzea a muzejního fondu  
J. Smyčky do majetku a správy města, stejně 
jako sbírky Krajinské muzejní společnosti. 
Jedním z bodů slavnostní schůze byla i de-
bata o zrušení titulu královské město. 
Na schůzi se také rozvinula diskuze o účasti 
orgánů města na slavnosti: k oslavě pořá-
dané ONV za součinnosti mnohých spol-
ků a korporací se mělo město připojit, a to 
podle radních „v míře nebývalé“ – jednak 
ozdobou domů, jednak osvětlením domů. 
Obecních financí se týkalo hlavně elektric-
ké osvětlení městské radnice, věže a budovy 
okresního hejtmanství i hlavního náměstí, 
které mělo být velkolepé, dosud zde neví-
dané, jak se později dovíme. Městská rada 
spolu s finančním a hospodářským odbo-
rem rozhodla, aby byl náklad na elektrické 
osvětlení budov a náměstí hrazen z běžných 
příjmů městské elektrárny. 

Divadelní představení i nevídané osvětlení
Oslavy zahájené schůzí pokračovaly během 
sobotního odpoledne koncertem na náměstí 
a v Záložně. Město bylo vyzdobeno prapory, 
květinami a znaky republiky. 
Stejně jako 29. října se k večeru konal lam-
pionový průvod městem od rolnického pi-

vovaru směrem na Staré město, který vedli 
učitelé a profesoři zdejších škol. Večer bylo 
dramatickým odborem Sokola sehráno di-
vadelní představení F. A. Šuberta Jan Výva-
ra, které ochotníci připravovali již od léta. 
Vyvrcholení oslav sice přišlo až v neděli  
17. listopadu, ale již v sobotu večer moh-
li obyvatelé obdivovat avizované osvětlení 
města, především budovy radnice a okresní-
ho hejtmanství. Řádky v litovelské kronice, 
vystihující dojmy tehdejšího člověka z této 
události, zanechal zmiňovaný Jan Smyčka:
„Večer bylo osvětlení města, jakého dosud 
město nevidělo. Všechny domy i německé  
i s Německým domem až na malé výjimky 
byly osvětleny. Nádherný, ba přímo pohád-
kový byl pohled na městskou radnici a věž  
s budovou okresního hejtmanství, jež byly 
posety elektrickými žárovkami a zářily 
leskem oslňujícím. Veškerá okna radni-
ce i hejtmanství byla červenomodrobílým 
transparentním papírem zastřena a elek-
tricky osvětlena. Na věži připevněn byl znak 
Československého státu elektricky osvětle-
ný. Pavláčka věže i obě lucerny byly provazy 
elektrických žárovek obtočeny a zářily vel-
kým světlem daleko za město.“
 
nechyběl tábor lidu
Nedělní oslavy zahájil velkolepý průvod  
s hudbou za účasti členů národního výbo-
ru a městské správy, školní mládeže, sokolů, 
hasičů a spolků. Průvod došel na náměs-
tí, kde měl být zahájen tzv. tábor lidu. Zde 
měly jednotlivé skupiny určená místa. Na 
postavenou tribunu vystoupal okresní ná-
rodní výbor, aby jeho předseda František 
Nedoluha pronesl řeč. Následně byla na 
pokyn poslance Metoděje Charváta prone-
sena přísaha Národního výboru novému 
československému státu jeho členy a celým 
shromážděním včetně přítomné vojenské 
posádky, završená hymnou Kde domov můj. 
Tábor lidu byl zakončen nadšený zvoláním 
sláva! a na zdar!
Oslava pak pokračovala pro mládež u střel-
nice, zatímco dospělí se bavili při hudbě  
v Záložně až do pozdních večerních či brz-
kých ranních hodin. Samozřejmostí bylo 
ono osvětlení města.

osvětlení nejen při oslavách 
Podobné slavnostní osvětlení máme dolože-
né např. z roku 1915 k příležitosti narozenin 
císaře či z roku 1925 k příležitosti Jubilejní 
živnostensko-průmyslové výstavy hospo-
dářské. Tehdy bylo elektrické osvětlení za-
vedeno do sadů včetně barevných žárovek. 
Elektrické osvětlení města vůbec bylo zave-
deno po zřízení městské elektrárny v roce 
1909. Nahrazena jím byla svítidla acetyleno-
vá, která byla od roku 1901 využívána místo 
petrolejových lamp.     
Je jisté, že dobře zorganizovaná oslava  
s hladkým průběhem dokáže posílit národní 
cítění a povzbudit v lidech hrdé vlastenectví 
a národního ducha. 

Ivana Kubíčková
hlavní zdroj: archivní fond ONV Litovel I. ulo-
žený ve Státním okresním archivu v Olomouci

Účetnictví z roku 1918

největší položku příjmové části ze slavnosti  
v účetnictví onV tvoří vybrané vstupné. Jednotli-
vé vstupné na tuto akci bylo 2 K, prodaných vstu-
penek bylo 2 306, takže výnos činil 4 612 K.
Za prodané odznaky v celkovém počtu 813 kusů 
se utržilo 1145,10 K. Za prodej různých lístků 
tištěných – pohlednic (50 ha), obrazů masaryka  
a Wilsona (5 K) apod. bylo celkem vybráno 
473,80 K. Za květiny utratili návštěvníci 158,60 K. 
na účet darů ve prospěch pozůstalých po padlých 
legionářích se sešlo 565,66 K. a konečně účet za 
bufet, prodané pečivo a jiné, včetně peněžitých 
darů do bufetu, činil 1 171,30 K.
celkem byl tedy hrubý příjem roven 8 126,46 K.

oproti tomu vynaložené výdaje na přípravu slav-
nosti vypočítal pokladník následovně:
Za natištění 4 000 vstupenek bylo tiskaři a. Sme-
tanovi zaplaceno 40 K. Za 150 balení špendlíků 
obdržel S. Smékal 15 K. Za odznaky bylo dohro-
mady vydáno 596,02 K. Za výše zmíněné lístky se 
zaplatilo dohromady 386,13 K. Účet bufetu včet-
ně vyplacení výpomoci a roznášení oběžníků byl 
stanoven na 152,86 K. 
největší položku ve vydání zaujímá účet za hudbu 
(21 hudebníků), který byl vyplacen panu Herma-
novi – 1 770 K. K němu se druží účty za obědy, 
večeře a pivo pro hudebníky a za hudbu na střel-
nici pro studující. Dohromady to dělá 2 365,40 K.
na konci účtu jsou zařazeny různé položky – za 
čištění sálu, stuhy a nitě na pásky pro národní 
výbor, hasičskou hlídku, odměnu strážníkům, vý-
lohy spojené se živými obrazy, lepení a roznášení 
plakátů, plakáty a nálepky a v neposlední řadě 
za odměnu za instalování slavnostního osvětlení 
pomocníkům z elektrárny (160 K) i za osvětlení 
a otop v Záložně (764,20 K); celkem 1286,10 K.
celkem tedy výdaje činily 4841,51 K.
Poté, co odečetl výdaje od příjmů, odečetl po-
kladník ještě dalších 718 K za účet pro tiskaře 
a. Smetanu blíže nespecifikovaný, takže celkový 
čistý výtěžek z akce činil 2 566,95 K.
na schůzi onV 28. 11. oznámil p. Knaibl čistý zisk 
ze slavnosti, a tím byla tato kapitola uzavřena. 
Žádná zmínka o tom, z jakých peněz bylo na po-
čátku investováno do akce. ani o tom, kam čistý 
zisk přišel, se žádný zápis nezmiňuje. 

náklady města na tuto akci:
Šití praporů a nitě 30 K, příprava na slavnosti 
12,60 K, úklid různých předmětů po slavnosti 
5,50 K, různé práce tesařské 19,72 K, ozdoba 
radnice ku slavnosti 5 K, oprava pavilonu 39,82 
K, různé zboží 19,92 K, dekorační potřeby ku 
slavnosti r. mazač 130,06 K, různé zboží dle účtu  
f. Schenkovi 24 K. Dohromady činily náklady 
města na slavnost 286,62 K.
V účtech chybí již jen účet elektrárny. Pro předsta-
vu se v účetní knize města uvádí částka placená 
za každé čtvrtletí za osvětlení města, která činí  
1 000 K, za celý rok tedy 4 000 K.

Oslavy vyhlášení samostatnosti 16.–17. 11.

Unikátní fotografie osvětlení při oslavách roku 1918.
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Stalo se v Litovli
 5. 10. 1444 byl pomocným biskupem Vilé-
mem z Kolína znovu vysvěcen kostel sv. Mar-
ka a obnovily se nadace na jeho opravu. Kostel 
byl bez kněze od r. 1437, kdy při vpádu vojáků 
Jana Parduse do Litovle zdejší farář uprchl. ani 
po znovuvysvěcení však nebyl v Litovli ustano-
ven žádný kněz. roku 1448 patronka kostela, 
abatyše Helena z kláštera ve Starém Brně, vy-
hověla žádosti města, aby byla litovelská fara 
odloučena od medlovské a měla vlastního faráře. 
Také olomoucký biskup listinou z r.1448 vyčlenil 
litovelskou faru ze svazku mateřského kostela  
v medlově. Dlouhé neobsazení litovelské fary 
souviselo snad s příklonem měšťanů k utrakvi-
smu. nově ustanovení litovelští faráři byli pod-  
obojí nebo alespoň nerozlišující oba druhy nábo-
ženských obřadů.
 6. 10. 1864 byla podepsána zakládací lis-
tina nové školy v Komenského ulici (budova 
dnešní SoŠ). Škola stávala v ulici Komenského 
odedávna. V polovině 19. století měla 4 třídy  
a v nich 350 žáků. Protože kapacitně nestačila, 
rozhodl se magistrát starou školu zbourat a roku 
1864 postavil stavitel cerha na tehdejší dobu 
velkou komfortní budovu za 70 000 zlatých. 
Původně farní škola se změnila na veřejnou, 
současně byla rozšířena o měšťanku. Zakládací 
listina ukládala dvojjazyčné vyučování. Když se 
později zostřily národnostní rozpory mezi Čechy 
a němci, usneslo se r. 1869 zastupitelstvo města 
změnit školu na pouze německou. následovala 
oficiální stížnost občanů z chořelic, že jejich děti 
jsou nuceny jen trpně naslouchat nesrozumitel-
né řeči. Škola měla tehdy 132 žáků německých, 
233 českých a 98 dvojjazyčných. Ve škole byli tři 
učitelé a pomocník.
 23. 10. 1924 byl založen fotbalový klub SK 
Litovel. První pokusy o kopanou v Litovli spadají 
do počátku 20. století. 8. 9. 1906 sehrálo Volné 
fotbalové sdružení litovelských studujících a čle-
nů Sokola zápas se studujícími z Prostějova. Po 
1. světové válce vzniklo několik družstev jako SK 
reálné gymnázium, SK Staré město, SK rybní-
ček, SK olomoucké předměstí, které hrávaly mezi 
sebou. Časem se ustavilo volné sdružení kopané  
s předsedou JUDr. Jakubem Knaiblem. ale až když 
se roku 1924 fotbalisté zapojili do Sportovního 
klubu, začala skutečně regulérní činnost. První 
meziměstský zápas se Zábřehem na hřišti v Dol-
ním lese sehráli litovelští fotbalisté 3. 8. 1924. Do 
čela nově vzniklého spolku byl postaven mUDr.  
J. Kroulík. První řádná valná hromada se konala 
16. 2. 1925 a SK Litovel měl tehdy již 78 členů.
 16. 10 2004 zemřel Svatopluk Rieger. 
narodil se v mladči 18. 8. 1916, pracoval jako 
elektrotechnik v Tesle. Po mnoho let byl propa-
gátorem a činovníkem turistiky v Litovli. Ještě 
v důchodovém věku dvakrát přešel pěšky celou 
republiku od Krušných hor až k Vihorlatu na Slo-
vensku. Zemřel po dlouhé nemoci v 88 letech.

Lubomír Šik

Ohlédnutí za malířem Radkem Kučerou
Dne 30. srpna 
zemřel v nizo-
zemském měs-
tě Winschoten 
ve věku 83 let 
lékař, malíř i 
autor knih Ra-
dek Kučera.

Radek Kučera se narodil 16. ledna 1931  
v Litovli. Jeho otec František Kučera (1899 
až 1946) měl ateliér umělecké fotografie  
v Palackého ulici, maminka Marie vystu-
dovala operní zpěv, strýc byl profesorem 
výtvarné výchovy. Není divu, že i v životě 
Radka Kučery se stalo důležitým motivem 
umění.
V občanském životě však vystudoval medi-
cínu. Ta ho nejprve zavedla na jižní Mora-
vu, kde působil osm let jako praktický lékař,  
a v roce 1968 na čas i do Alžírska. Tady se  
s rodinou rozhodl, že se do okupované vlasti 
už nevrátí. Emigrovali do Nizozemí, kde se 
nakonec usadili ve Winschotenu.
Už od mládí se Radek Kučera věnoval ma-

lířství. Stal se členem holandského svazu 
výtvarných umělců a v exilu uspořádal na 
padesát výstav. Po převratu připravil tři vý-
stavy i v Litovli (1990, 2001, 2006).
Aby udržel děti českých emigrantů v Nizo-
zemí ve spojení s jejich vlastí i mateřským ja-
zykem, založil v Holandsku československý 
skauting. Pro malé skauty napsal i tři kníž-
ky – Tábor bubáků, Hledejte bílý Mercedes  
a Kouzelná lucerna, které také ilustroval.
Autorův obraz s anděly nad Litovlí si můžete 
prohlédnout i v LN č. 12/2013.      red.

Podání žádostí o příspěvek na podporu činnosti
Odbor školství, kultury a sportu Městského 
úřadu Litovel zveřejňuje výzvu pro zájemce, 
občany města Litovel a organizace v Litovli 
sídlící, k podávání žádostí o příspěvek na 
podporu celoroční činnosti a na podporu 
kulturních, sportovních a jiných společen-

sky významných aktivit v roce 2015.
Žádost doručte na podatelnu městského 
úřadu (Městský úřad Litovel, náměstí Pře-
mysla Otakara 778) k rukám Ing. Vlastimi-
la Habermanna nejpozději do konce října 
2014.                                           red.

inZerce
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Kniha na tento měsíc

Neznámá pravidla / David Morrell

Litovelské ulice

HRNČÍŘSKÁ  
Ulice nese název podle řemeslníků zabývajících 
se rukodělnou výrobou keramiky. V historických 
dobách bylo hrnčířství důležité a velmi rozší-
řené řemeslo, které se časem soustřeďovalo 
do určitých oblastí se zvláště vhodnou hlínou 
a řemeslnou tradicí. od pozdního středověku 
vyráběli hrnčíři také kachle na stavbu kamen, 
obvykle polévané a často bohatě zdobené.

Ulice Hrnčířská se nachází v části města zva-
ném Staré město. Tvoří spojnici ulic Žerotínovy 
a Sušilovy a je známá již ze středověku. Staré 
město bylo odjakživa místem, kde se sdružovali 
litovelští hrnčíři ve svých dílnách. Původní ně-
mecký název zůstal zachován dodnes.

Proměny názvu: Töpfergasse (1893)  Hrn-
čířská (1900)  Töpfergasse (1940)  Hrnčíř-
ská (1945)

 CHOLINSKÁ 
Základ názvu ulice tvoří obec cholina, jejímž 
směrem je ulice situována. cholina leží přibliž-
ně 7 kilometrů jižně od města Litovle v nad-
mořské výšce 277 m. 
Jde o typickou hanáckou obec s vesnickými 
grunty se sedlovými střechami a širokou návsí. 
obcí protéká potok cholinka. První písemná 
zmínka o vsi se datuje rokem 1141, do roku 
1880 se pro obec užíval název cholín. 
V obci se nachází z dálky viditelný gotický kos-
tel nanebevzetí Panny marie známý v minulosti 
jako poutní místo mariánské úcty. (pozn. red. 
Do všeobecného povědomí se dostal v r. 1996 
krádeží vzácné sochy Panny Marie. Podařilo se ji 
nalézt v Rakousku a vrátit zpět v r. 2009.) cho-
linská farnost byla od 80. let 18. století sídlem 
děkanátu, pod který spadala i farnost v Litovli,  
a v minulosti byly ke kostelu v cholině přifaře-
ny i vsi rozvadovice (do roku 1935) a chořelice 
(do roku 1771), které jinak spadaly do panství 
města Litovle. farníci z těchto obcí absolvovali 
pravidelně cestu do kostela v cholině.

Ulici cholinskou tvoří původní polní cesta od-
bočující z dnešní ulice Svatoplukovy směrem 
k cholině. Původní cesta vedoucí tehdy pouze 
mezi poli je vyznačena i na skice stabilního 
katastru z roku 1834, kdy spadala do tratí s ná-
zvem Bei Vierhöfen a Zur blauen Statue. Po roce 
1900 se setkáváme s názvem na cholinkách. 
název cholinská byl oficiálně této ulici přidělen 
až v roce 1930, kdy se zde začalo i s výstavbou. 
Za 2. světové války byl název ulice vytvořen  
z názvu obce v němčině – Köllein.

Proměny názvu: Cholinská (1930)  Köllei-
nerstrasse (1940)  Cholinská (1945)

Ivana Kubíčková

Knihovna Mladeč
 knihovnice: Šárka Arnošová
 otvírací doba: úterý 16–18 hodin

V obci Mladeč se v budově bývalé základ-
ní školy nachází nevelká, přesto však útul-
ná knihovna, která nabízí nejen rozmanité 
služby, ale i příjemné prostředí pro trávení 
volného času. Jejím zřizovatelem je obec 
Mladeč. Je zde k dispozici počítač s tiskár-
nou a veřejným internetem. Knihovna je za-
pojena do výměnného fondu, který zajišťuje 
Knihovna města Olomouce, příspěvková 
organizace.

Najdete zde vše od časopisů, pohádkových 
knížek pro nejmenší přes domácí i zahra-
niční beletrii, sci-fi a fantasy, až po slovníky  
a populárně naučnou a odbornou literatu-
ru. Knihovnu navštěvují čtenáři všech vě-
kových skupin. Vedeno jich máme přes 50, 
ovšem aktivních je jich pouze 15. Nejčteněj-
šími žánry jsou dětské příběhy, romány pro 
ženy a detektivky.  

Ráda bych Vám představila knihu Nezná-
má pravidla, kterou napsal David Mo-
rrell. Hlavními postavami jsou v ní Frank  
a Amanda. Tito hrdinové dostanou pozván-
ku na schůzku historického klubu, kterou 
nemohou odmítnout. Při návštěvě klubu 
vypijí nabídnutou kávu, ve které je přímí-
chána droga. Oba upadnou do bezvědomí. 
Probudí se do noční můry, každý na jiném 
místě. Frank i Amanda jsou pak nuceni hrát 
stejnou hru. Hru o život…
Při čtení se nudit určitě nebudete.

Šárka Arnošová

Jaké byly oslavy 300 let kostela sv. Františka
Dne 13. 9. se ve farním kostele sv. Františka 
z Assisi a přilehlých prostorách v Chudobí-
ně uskutečnila oslava výročí 300 let od vy-
svěcení kostela. Slavnost byla zahájena mší 
svatou celebrovanou P. Norbertem Janem 
Mariou Hnátkem OT. Koncelebrovali kněží 
ze sousedících a spřátelených farností včet-
ně předchozího mnohaletého správce far-
nosti P. Josefa Trtíka. Přítomni byli rovněž 
zástupci společenství Československé církve 
husitské paní Jana Kašná a pravoslavné círk-
ve pan Dušan Basil Švábeník.
Tato oslava měla vztah k celému Mikroregi-
onu Litovelsko, takže byli přítomni staros-
tové obcí z tohoto regionu a některých obcí 
bezprostředně sousedících – p. Ing. Zdeněk 
Potužák, p. Arnošt Vogel, p. Václav Arnoš, 
p. Ing. Josef Kurfürst a p. Mgr. Marta Husič-
ková. Oslavy se v hojném počtu zúčastnili 
věřící a občané ze širokého okolí. Slavnou 
mši svatou doprovodila Kantika, pěvecký 
sbor při Městském klubu Litovel, na var-
hany hrál místní varhaník p. Josef Navrátil. 
Všichni zúčastnění obdrželi stylizovaný kříž 
sv. Františka z perníku a obrázek s kratičkou 
historií kostela. K podtržení významu celé 
akce byly zhotoveny pohlednice exteriéru  
i interiéru kostela a keramické hrníčky s pe-
četí k 300 letům posvěcení.
Po skončení mše svaté se pořádalo setká-
ní všech zúčastněných v prostorách před 
kostelem. Součástí bylo drobné pohoštění 
sestávající z chlebíčků, koláčků, kávy, vína, 
svařáku a nejrůznějších dobrot připrave-
ných obětavými ženami farnosti. Úžasnou 
atmosféru dodalo jediné slunečné a teplé 
odpoledne z celého deštivého týdne.
Oslavu v celém tomto rozsahu bylo možno 

realizovat díky sponzorským darům města 
Litovle a obcí Haňovic a Mladče, za což jim 
patří velký dík. Celá akce se ovšem uskuteč-
nila jen díky obětavé práci všech, kteří po-
mohli při úklidu a výzdobě kostela, příklad-
ném vysekání prostoru před kostelem, při 
stavbě stanů a stánků a jejich vybavení stoly 
a lavicemi, zapůjčení potřebného vybavení 
prostoru, zajištění a podávání občerstvení. 
Poděkování patří i majiteli chudobínského 
zámku za zpřístupnění zámeckého parku  
a parkoviště.
Oslava byla velmi důstojná a zdařilá, čehož 
dokladem je mimo jiné i to, že se přítomní 
rozcházeli až za soumraku.
Duchovní správce P. Norbert Jan Maria 
Hnátek OT děkuje všem, kteří se podíleli 
jak modlitbou, osobní i finanční podporou, 
tak konkrétní prací na této společné a dů-
stojné oslavě.                Ludmila Svítková

 

kompletní servis autoskel 
čištění interiérů, renovace laků  

leštění světlometů 
 

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

KONTAKT
nevidomého oslovte, aby o vás 
věděl, případně se dotkněte jeho 
paže, aby poznal, že hovoříte s ním. 
Pokud se již znáte, představte se, 
aby nemusel hádat, s kým mluví.

DOPROVOD
Umožněte nevidomému, aby se 
vás držel za paži nad loktem. Krá-
čejte klidně asi půl kroku před ním, 
tak pozná, že je před ním bezpeč-
ná cesta. Jděte vždy po té straně 
nevidomého, ze které může hrozit 
větší nebezpečí (směrem k silnici, 
výkopu atp.). Při scházení schodů 
upozorněte na první a poslední 
schod, nevidomý vás bude opět 
následovat drže se vaší paže.

PŘÍTOMNOST
Potřebujete-li se od nevidomého 
na čas vzdálit, oznamte mu, že od-
cházíte, aby nemluvil do prázdna. 
Je-li v neznámém prostředí, na-
jděte mu vhodné místo na čekání 
a popište, kde se nachází.

DOPRAVA
Při nastupování postupujte stejně 
jako u schodiště. V dopravním pro-
středku položte svou ruku, do níž 
je zavěšen nevidomý, na opěradlo 
volného sedadla či držadlo. nevi-
domý sklouzne rukou k sedadlu  
a rozhodne se, zda se chce posadit.

U STOLU
nevidomého přiveďte zezadu  
k židli a příp. ji upravte tak, aby 
opěradlo bylo rovnoběžně s hra-
nou stolu a v přiměřené vzdálenos-
ti od něj. Položte svou ruku na opě-
radlo. nevidomý tak snadno najde 
židli a sám se posadí. Posaďte se  
v jeho blízkosti a popište mu, kdo je 
u stolu a co se kde na stole nachází 
(sklenice, příbory...). V restauraci 
mu přečtěte jídelní lístek, případně 
vysvětlete rozložení jídla na talíři 
pomocí rozložení číslic na ciferníku.

HYGIENA
na neznámém Wc přiveďte nevi-
domého k záchodové míse, ukažte, 
kde je toaletní papír, umyvadlo, 
mýdlo a ručník. a taktně odejděte. 
Jste-li opačného pohlaví, požádej-
te o to cizí důvěryhodnou osobu.

A PŘEDEVŠÍM
chcete-li pomoci nevidomému 
či slabozrakému člověku, vždy se 
nejdřív ujistěte, zda o pomoc stojí!

Beze zraku aneb Život se čtyřmi smysly v 21. století
V České republice žije při-
bližně 100 000 vážně zrakově 
postižených (tedy těch, jejichž 
vadu nevyřeší brýle). Desetina 
z nich nevidí vůbec. Prostře-
dí, v němž se bez přemýšlení 
denně jistě pohybujeme, klade 
nejrůznější překážky množství 
lidí, které odpovídá počtu oby-
vatel celé Olomouce. Jak je řeší? 
Jaké možnosti mají? Na to jsme 
se zeptali právě v Olomouci  
v organizaci Tyfloservis, která 
zrakově postiženým pomáhá.

ale začněme popořádku
Tedy od novorozeněte. Na jed-
nu stranu se můžeme radovat 
– ubývá nevidomých a vážně 
zrakově postižených dětí. Dnes 
už předčasně narozeným mi-
minkům nepoškodí sítnici pře-
míra kyslíku v inkubátoru, jako 
se to stávalo dřív. Na druhou 
stranu už lékaři dokáží udržet 
při životě novorozeňata, která 
by v minulosti při tak vysokém 
stupni nedonošenosti nepřežila. 
Daní však bývá postižení, často 
kombinované – tělesné, zrakové 
i mentální, odpovídající nedo-
statečnému stupni vývoje.
Už v této fázi nejsou mnohdy 
bezradní rodiče necháni na ho-
ličkách. Ujímá se jich Společnost 
pro ranou péči (má střediska  
v pěti krajských městech, jed-
ním z nichž je i Olomouc), která 
jim vedle praktických rad, jak  
o dítě pečovat a jak jej stimu-
lovat, nabídne i sociálněprávní 
poradenství nebo psychickou 
podporu. Zrakově postižené 
děti mohou využívat pomoci 
rané péče do 4 let, děti s kom-
binovaným postižením do 7 let. 
Už ve třech letech ale může zra-
kově postižené dítě, stejně jako 
ostatní děti, nastoupit do péče 
školství. Existují mateřské, zá-
kladní i střední školy pro zrako-
vě postižené. Ostatně Základní 
škola prof. V. Vejdovského pro 
zrakově postižené, kterou dnes 
najdeme v olomouckém Hejčí-
ně, sídlila až do roku 2012 právě 
v Litovli.
Trendem dnešní doby ale je 
handicapované děti integrovat, 
tedy zařadit je mezi žáky běž-
ných škol. V tom případě mají 
podporu ve speciálním peda-
gogickém centru pro zrakově 
postižené (v Olomouckém kraji 
sídlí při ZŠ prof. V. Vejdovské-
ho).
Děti, které projdou takovým 
školstvím, jsou pro samostatný 
život nevidomého připraveny. 
Co si ale má počít člověk, který 
o zrak přišel v průběhu života?

Tyflos = slepý
A tak se opět vracíme k onomu 
zvláštnímu slovu Tyfloservis. 
Tyflos znamená slepý, servis je 
služba. Tyfloservis však nenabí-
zí své služby jen nevidomým, ale 
všem, kdo mají vážnější zrakové 
potíže.
„Podstata naší práce spočívá  
v tom, naučit člověka, který 
ztratil zrak nebo má vážné zra-
kové postižení, jak se o sebe 
postarat,“ začíná vedoucí olo-
moucké pobočky Tyfloservisu 
Darina Růžičková. „Naše služba 
je proto nejen ambulantní, kdy 
lidé přicházejí k nám do stře-
diska, ale také terénní. Učíme je 
orientovat se v jejich prostředí, 
vařit ve vlastní kuchyni, zvlád-
nout cestu z domu do obchodu 
nebo k lékaři...“
Sebeobsluha je jednou ze zá-
kladních věcí, které se nevido-
mý potřebuje naučit. Zkuste si 
poslepu ukrojit a namazat chle-
ba nebo vyžehlit tričko. Pracov-
ník Tyfloservisu seznámí klienta  
s postupy, které mu usnad-
ní práci, i s pomůckami, které 
může využívat. Naučí ho samo-
statně vařit, žehlit, prát, pečovat 
o oděvy, domácnost i dítě.
Nevidomý však netráví svůj čas 
pouze v domácnosti. Někdy je 
nutné třeba navštívit lékaře, vy-
řídit něco na úřadě. Proto Ty-
floservis učí své klienty samo-
statnému pohybu s bílou holí  
a prostorové orientaci. S nevido-
mým prochází jeho běžné trasy 
– do obchodu, do práce atd., do-
kud se na nich dotyčný nedoká-
že bezpečně orientovat sám.
Leckoho by nenapadlo, že člo-
věk, který přijde o zrak, se stává 
vlastně negramotným. Učí se 
znovu číst a psát – v Braillově 
bodovém písmu. Díky tomu si 

může přečíst nápis na léku, vý-
tahu nebo celou knihu. Nápisy  
v Braillově písmu, pro neza-
svěceného sled drobných bodů 
vytlačených do kovu či papíru, 
jsou čím dál častější. Zkuste je 
hledat.
Psát se nevidomí učí i na kláves-
nici počítače, kterou lze po čase 
bez přehmatu ovládat po pamě-
ti. Lidi, kteří nevidí od naroze-
ní, učí pracovníci Tyfloservisu 
vlastnoručnímu podpisu.

optické pomůcky
Tento odstavec chce promluvit 
především k těm, kterým věkem 
či z jiné příčiny zeslábl zrak na-
tolik, že už jim nepomáhají brý-
le ani případná operace a oční 
lékař jim nemá co nabídnout na 
zlepšení jejich vidění. Právě tito 
lidé mohou přijít do Tyfloservi-
su. Pracovníci jim při bezplatné 
osobní konzultaci umožní vy-
zkoušet si řadu kompenzačních 
přístrojů – od optických lup  
s podstatně větším zvětšením, 
než mají ty z optiky, až po kame-
rové lupy. Klientovi pomohou 
najít tu nejvhodnější pomůcku, 
aby mohl zase číst, rozlišit ce-
novku na zboží nebo třeba do-
hlédnout na název ulice, v níž se 
nachází. Mnoho z těchto pomů-
cek hradí pojišťovna.
„Stává se, že se klient např. na ve-
letrhu setká s jednou pomůckou 
a tu chce, ačkoli je třeba zbyteč-
ně drahá ani nemá tolik funkcí 
jako nějaká jiná. V takovém 
případě je třeba se neunáhlit.  
V Tyfloservisu každému řekne-
me, jaké jsou možnosti, a vytvo-
říme nezávisle řešení přímo pro 
něj,“ říká Darina Růžičková.
Ti, kteří se v předchozích řád-
cích poznali, se mohou objednat 
na čísle uvedeném na str. 13.

Abeceda Braillova bodového písma
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Tyfloservis
 adresa
i. P. Pavlova 184 a/69, olomouc
(Tramvají č. 1, 4 nebo 6 dojedete až 
na konečnou zastávku Nová ulice. 
Po vysednutí přejdete silnici a pus-
títe se rovně ulicí I. P. Pavlova – směr 
fakultní nemocnice. Po 400 metrech 
uvidíte po pravé straně výraznou 
betonovou budovu, na níž je vedle 
názvů ostatních organizací uveden 
i Tyfloservis. Šipky vás nasměrují 
venkovním schodištěm a chodbou 
až k proskleným dveřím Tyfloservisu 
v zadní části budovy.)
 telefon
585 428 111
 e-mail
olomouc@tyfloservis.cz
 webové stránky
www.tyfloservis.cz

TyfloCentrum
 adresa
viz Tyfloservis
 telefon
585 423 737
 e-mail
info@tyflocentrum-ol.cz
 webové stránky
www.tyflocentrum-ol.cz

Bílá pastelka

KDY
 15. října 

KDE
letos i v ulicích Litovle

CO
 15. ročník celostátní veřejné 

sbírky, při níž budou dobrovolníci 
v bílých tričkách prodávat pastelky 

(bíle lakované, ale s různě 
barevnými tuhami!) za 20 Kč.

VÝTĚŽEK
 Bude využit na speciální 

výukové programy Tyfloservisu 
a projekty SonS 

(zejm. výcvik vodicích psů).

PROČ
u příležitosti

mezinárodního dne bílé hole

CHCETE POMOCI JINAK?
Staňte se dobrovolníkem  

a pomozte s prodejem pastelek. 
Zájemci se mohou přihlásit 

v Tyfloservisu (viz výše) 
až do 13. 10.

Kam dál
Život nevidomého či zrakově 
postiženého člověka může být  
v dnešní době nejen samostatný, 
ale také naplněný a bohatý na 
zážitky. Vedle Tyfloservisu, kde 
se klient naučí, jak se svým han-
dicapem prakticky žít, existuje 
i síť TyfloCenter. Zde se může 
zájemce dál vzdělávat, zejm.  
v práci na počítači, funguje 
zde pracovněprávní poraden-
ství, ale také třeba nabídka 
volnočasových aktivit. V olo-
moucké pobočce spolu mo-
hou nevidomí vyrážet na výle-
ty, kulturní akce i rekondiční 
pobyty, pustit se do výroby 
keramiky či pletení z pedigu  
v tvořivých dílnách. Sportov-
ně zaměření oceňují možnost 
jízdy na tandemovém kole  
s vidícím člověkem, střelbu la-
serovou pistolí na terč, při níž  
k orientaci využívají sluch, nebo 
showdown, jakýsi stolní tenis 
pro nevidomé.
Zastřešujícím orgánem pro zra-
kově postižené je Sjednocená 
organizace nevidomých a slabo-
zrakých ČR (SONS). Vedle kon-
krétní odborné i sociálně právní 
pomoci jednotlivcům prosazuje 
také zlepšování podmínek pro 
lidi s postižením zraku na legis-
lativní úrovni. Odsud například 
vycházejí návrhy na odstraňová-
ní bariér a budování prostředí,  
v němž se bude snáze žít i ne-
vidomým. Organizace také mj. 
spravuje středisko výcviku vo-
dicích psů nebo vydává časopis 
Zora.
Existuje i Knihovna a tiskárna 
pro nevidomé K. E. Macana, 
jež  nabízí vedle textů v Braillo-
vě písmu také tisíce načtených 
knih, které čtenářům rozesílá  
k vypůjčení zdarma po celé ČR. 
Ten, komu zraková vada nedo-
voluje číst a oční lékař mu po-
tvrdí jeho postižení, se může 
do knihovny přihlásit. Více na 
www.ktn.cz nebo v Tyfloservisu.

Do práce
Mnozí z nás vědí, že nemít práci 
a marně ji hledat je velmi nepří-
jemná situace. Nejen proto, že se 
nezaměstnanému značně sníží 
finanční příjem, ale také proto, 
že si připadá neužitečný, nemů-
že uplatnit a rozvíjet své schop-
nosti a dovednosti. Nezaměst-
nanost v české populaci je v září 
2014 7,4 %. Nepřekvapí, že mezi 
nevidomými je toto procento 
několikanásobně vyšší. Možnost 
jejich uplatnění na trhu práce je 
nižší.
Na postu telefonisty, kdysi nej-
typičtějšího povolání zrakově 
postižených, dnes lidi vystřídaly 
počítače. Těm však mohou ne-
vidomí zároveň děkovat za nové 
pracovní příležitosti. Počítače  
s hlasovým výstupem, s nimiž se 
klienti naučí zacházet v kurzech 
TyfloCentra, jim umožňují např. 
vyhledávat informace pro různé 
firmy, vyučovat cizí jazyk, půso-
bit jako překladatel aj.
Poměrně typickou profesí pro 
nevidomého je masérství. V re-
kvalifikačním středisku pro ne-
vidomé Dědina v Praze se může 
zájemce vyučit také řemeslu ko-
šíkáře, tkalce, dráteníka či kera-
mika.
Se zařazením do pracovního 
procesu pomáhá radou i pří-
pravou TyfloCentrum. To také 
roku 2011 založilo sociální fir-
mu Ergones, v níž zaměstnává 
z 85 % osoby se zdravotním po-
stižením. V současnosti nabízí 
několik služeb, jichž mohou jiné 
firmy využít i v rámci náhrad-
ního plnění. Ergones se věnuje 
jednak prodeji digitálních kom-
penzačních pomůcek, do jejichž 
užití zákazníka i zaškolí. Dále 
dělá potisky triček, hrnků, bato-
hů a dalších předmětů. Zaměst-
náni jsou zde lidé, kteří se věnují 
výuce cizích jazyků přes skype, 
další zajišťují úklid prostor or-
ganizací či úřadů. Zajímavostí 
je TyfloCar, forma taxi, které 

nabízí laskavou a pomocnou 
přepravu třeba i seniorům či 
handicapovaným zákazníkům 
za poměrně nízkou cenu.
Více na www.ergones.cz.

Bariéry a jak na ně
Zorientovat se v neznámém 
prostředí je pro nevidomého 
člověka náročné. Překážkou při 
jeho cestě s bílou holí mohou 
být větve trčící ze zahrádky na 
chodník, neoznačený výkop, 
popelnice uprostřed cesty. Jeden 
z pracovníků TyfloCentra má na 
starosti mapování takových pře-
kážek a jejich nápravu.
Orientaci v prostředí umožňuje 
nevidomým vhodné označení, 
např. nové výtahy už dnes jezdí 
popsány Braillovým písmem.
Velkou pomocí jsou zvukové 
majáčky, krabičky, které si mo-
hou na budovu instalovat ve-
řejné instituce. Nevidomý, který 
přichází a stiskne tlačítko na 
speciální vysílačce, se dozví, kde 
se nachází, i třeba to, kudy vejít 
a kde co najít. V Litovli je takto 
označena zatím jen pošta.
Stejná vysílačka spustí nevido-
mému i podobné hlášení na tzv. 
inteligentní tramvajové zastávce, 
kde se vedle jejího názvu dozví 
i časy odjezdů tramvají, přijíž-
dějící tramvaj mu také oznámí 
své číslo a směr jízdy. Olomouc, 
kde byl tento systém vynalezen, 
má nejlepší zvukové označení 
MHD nejen v naší republice.
Zvukový výstup mají i banko-
maty České spořitelny a ČSOB.
Kde jsou v Olomouckém kraji 
umístěny zvukové majáčky, se 
dozvíte na stránkách www.ty-
flocentrum-ol.cz v rubrice Od-
straňování bariér. Tady je taky 
ke zhlédnutí film Výlet bez ba-
riér, ve kterém mladý nevidomý 
muž provede diváka svým dnem  
a ukáže mu překážky, které musí 
překonávat. Pomůže vám tak se-
známit se s dalšími aspekty živo-
ta beze zraku.    hk
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Den otevřených dveří
Tyfloservisu a TyfloCentra

Dveře obou zařízení budou zájemcům 
otevřeny ve středu 12. listopadu od  
9 do 15.30 hodin. 
Každý bude mít příležitost vyzkoušet 
si pomůcky i aktivity nevidomých, 
prohlédnout si prostory střediska, 
zeptat se pracovníků na vše, co ho 
zajímá. Prohlédne si hmatové knihy, 
poslepu si vyzkouší chodit s bílou holí 
a připravit jednoduché jídlo, zahraje si 
hru pro nevidomé, uslyší mluvící počí-
tač, projede se na tandemovém kole 
či zkusí zvukovou střelbu.
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Můj den se...
slepeckou holí

nebyl to vlastně celý den, jen jedno 
odpoledne. Pár hodin bez nejvyuží-
vanějšího smyslu – zraku. Když mi 
vedoucí Tyfloservisu nasadila na oči 
neprůhledné brýle a do ruky vložila 
bílou slepeckou hůl, těšila jsem se na 
spoustu veselých příhod.
a nakonec to bylo o něčem docela 
jiném. Jako obvykle...

„Tak nejprve něco ze sebeobsluhy. 
Uvař mi prosím čaj,“ říká má průvod-
kyně v kůži nevidomého člověka. (Až 
budete sami zkoušet strávit pár hodin 
s oslepenýma očima – a to vám vřele 
doporučuji – nezapomeňte si opatřit 
důvěryhodného průvodce. Nechcete-li 
skončit v zoufalství anebo v nemoc-
nici. Případně oboje.) Sunu se podél 
kuchyňské linky a oceňuji – nikde 
není nic rozlitého, žádné pozůstatky 
jídla, které by se bez varování pře-
stěhovaly z pracovní desky na mou 
dosud čistou ruku. ani plotýnka hned 
vedle konvice mi nevyhrožuje spále-
ním – je indukční a vychládne hned, 
když se z ní sejme hrnec. (Žijeme  
v čase skvělých vynálezů. Nejen těch 
destruktivních.)
Vlastně to byl jeden z lehčích úko-
lů. Trochu mě zklamal čich, kterým 
nedokážu rozlišit černý čaj od ovoc-
ného. Hrnek s pytlíčkem si postavím 
hned na okraj desky, abych nepolila 
celý kredenc, nasadím na něj přístroj 
na měření hladiny – a hned ho taky 
zaliju vroucí vodou. Příšerně piští  
a mně trvá, než ho najdu a vytáhnu, 
abych ten rachot ukončila. na druhý 
pokus už se zvuk ozve, až když hla-
dina skutečně dosáhne pod okraj 
šálku. nikdo politý, nikdo zabitý, čaj 
je hotový, co mě čeká dál?
Vyrážíme do světa.
Kráčím podél domu, bílá hůl v mé 
ruce přede mnou vyťukává půlob-
louk – doprava do zdi budovy, doleva 
do prostoru. V momentě, kdy ztratím 
vodicí linii zdi, ocitnu se v absolutním 
vakuu. Kam jdu a odkud přicházím? 
(Existenciální otázka.)
Přiznávám to rovnou – má 25mi-
nutová cesta z Tyfloservisu na 400 
m vzdálenou tramvajovou zastávku 
je pro mě nejhorší i nejintenzivnější 
slepecký zážitek. nikdy jsem necítila 
tak silně jako teď, jak je pro mě svo-

boda pohybu důležitá. Jsem zvyklá 
chodit rychle, bez obav, kamkoli. 
Teď se ploužím po chodníku a holí 
hledám trávník po levé ruce, který 
se mi opakovaně ztrácí. Bez použití 
zraku nedokážu chodit rovně, pořád 
uhýbám doprava. Děsí mě změna 
osvětlení. Vyšla jsem ze stínu na 
slunce? To znamená, že skončila bu-
dova a určitě přijde nějaká překážka. 
Schody? Přechod pro chodce? najdu 
je a překonám, nebo se někam zří-
tím? a všude hluk aut. Po mé pravé 
ruce, přede mnou... Jak poznám, že 
nestojím už na silnici? Jak poznám, 
kudy vede pro mě bezpečná cesta?
Jedinou mou jistotou je má průvod-
kyně, maják v moři chaosu a tlu-
močník nesrozumitelné řeči světa. 
chytím se jí za paži a půl kroku za ní 
scházím schody. ona ví, kam jdeme a 
že mi nic nehrozí. (Přimlouvám se za 
to, aby pojišťovna jako pomůcku nevi-
dícího hradila člověka. Nikdo by neměl 
zůstat opuštěný ve své temnotě.)
Konečně přicházíme k přechodu. 
Hrbolky na vodicím pásu mě neve-
dou nikam, jenom ve mně vyvolají 
zmatek a pocit ohrožení – blízko jsou 
auta, ale já nevím, kde přesně. 
najednou se po mé pravici ozývá 
mužský hlas: „Já vás převedu.“ ne-
známá ruka mě bere za paži a pro-
fesionálně, jistě vede přes přechod. 
„a jsme tady,“ slyším hlas na druhé 
straně silnice. a v tu chvíli pro mě 
navždy zmizí. nemůžu ho vnímat po-
hledem, nedrží mě, nemluví. nezná-
mý člověk, kterého nikdy nepoznám. 
(Později přemýšlím: Jak asi vypadal 
člověk, pro kterého je samozřejmostí 
pomoci druhému? Všimla bych si ho 
mezi ostatními? Napadlo by mě, že má 
dobré srdce? Nebo bych ho odhadla na 
průměrného, ničím nezajímavého 
chlapíka? Co všechno v sobě máme,  
o čem druzí netuší...)
Takže se nacházíme na zastávce. 
Stisknu tlačítko na vysílačce a dozvím 
se její název i čas odjezdu nejbližších 
tramvají. 
Jedeme. náhodou jsem narazila na 
vůz, který nehlásí zastávky. Takže 
opět chaos. Hukot a změť nesrozu-
mitelných hlasů, z nichž nevystupu-
je jediná osoba či místo, mi dávají 
poznat další nesvobodu – nemohu 

sama nikoho oslovit, s někým navá-
zat kontakt, protože o něm nevím. 
Jsem odkázána čekat, až někdo při-
jde ke mně.
(V nesrozumitelném prostředí sedím 
sama v sobě a říkám si: Co kdyby to 
bylo doopravdy? A vím, co by bylo. 
Zavřela bych se doma, brečela, zuřila, 
litovala se, odmítala cokoli dělat a po-
řád bych se ptala – proč zrovna já. To 
se ale nedá vydržet navždy. Takže bych 
se nakonec vzchopila, našla smysl pro 
humor a začala hledat způsoby, jak 
se o sebe postarat, a možná se i těšit 
na poznání, která mi tenhle handicap 
přinese.)
Dojely jsme. na řadu přichází návště-
va restaurace. Působím jako běžný 
host, který si v temné místnosti za-
pomněl sundat sluneční brýle. ales-
poň servírka se chová docela běžně. 
objednávám si jídlo, které jsem nikdy 
neměla, netuším, jak vypadá. Zjišťuji 
ale, že k ocenění jeho výtečné chuti 
nepotřebuji zrak. Že pomalý pohyb 
lahve s vodou ke sklenici mi nevadí.  
a že je pro mě napínavé sledovat, 
jestli na vidličce připutuje do mé 
pusy obrovské sousto, nebo vůbec 
nic. Jak se později ukázalo, nestál mě 
tenhle pozdní oběd ani jeden flek na 
tričku, což mě docela překvapilo.
Čeká mě však ještě jeden úkol – ná-
vštěva toalety. Průvodkyně mi popí-
še, kde co je, a pak zůstávám sama. 
nejpodivnější záchod, na jakém 
jsem kdy byla. Proč umístili mísu do 
rohu? a proč vytvořili tak podivné 
dveře, že po jejich zavření nevím, 
zda jsem v kabince nebo v předsíňce 
s umyvadlem? (Na druhý den jsem se 
byla v restauraci podívat. Záchod je 
úplně normální. To jen ztráta zraku 
deformuje tvary.) napadá mě – jsem 
skutečně sama ve chvíli, kdy nechci, 
aby mě někdo viděl? nemám jak si to 
ověřit. nevidomý se může pouze spo-
léhat na druhé, že budou respektovat 
jeho intimitu. 
Umývám si ruce, nenacházím ručníky 
(nenapadlo mě je hledat za zády ve 
výšce hlavy) a vycházím. Z Wc, z re-
staurace, ze života nevidomého.
Hledím do slunečného odpoled-
ne. Slzí mi oči. raduji se, že vidím,  
a přece zároveň toužím ještě zavřít oči  
a vidět – tak nějak doopravdy.          hk

Kdo má srdce, nechť odhodí své 
oko a stane se vidoucím.

(Hussain al Halladž)

Inzerce

Společnost CELPAP Machinery,  
s. r. o., hledá pracovníky na tyto 
pozice:
 strojní zámečník / montér pro 
zámečnické práce u zákazníků
Požadavky: vyučení v oboru nebo SŠ, 
svářečské oprávnění TiG (není pod-
mínkou). Praxe požadována. nástup 
možný ihned. Pracovní doba: 6–14 
hodin, pracoviště v Uničově.
náplň práce: zámečnické práce na 
dílně / repase strojů, montážní práce 
u zákazníků v Čr i zahraničí. Poměr 
práce na dílně a na montážích lze dis-
kutovat. možnost montáží v zahraničí 
v evropě a asii.
Hrubá mzda: 14000–19000 Kč/mě-
síc, výkonové bonusy.
 konstruktér
Požadavky: VŠ nebo SŠ. Praxe poža-
dována. nástup možný ihned. Pra-
covní doba: 6–14 hodin, pracoviště 
v Uničově.
Plat dle dohody, výkonové bonusy. 

nabízím soukromou výuku (případ-
ně doučování) angličtiny a ruštiny 
pro studenty, dospělé, začátečníky  
a pokročilé, i překlady. 
mgr. eliška Smýkalová
tel.: 606 440 464

Pozvánka

NA NEVIDITELNOU OLOMOUC
út, čt, pá 9–13, st, so, ne 9–13  
a 13.30–17 hodin, Křížkovského 5, 
Olomouc

chcete si pobýt chvíli ve tmě a vy-
zkoušet, jak vnímá nevidomý člo-
věk? navštivte výstavu neviditelná 
olomouc, kde vám průvodci budou 
nevidomí lidé připravení zodpovědět 
nejrůznější otázky. V jedné části ex-
pozice uvidíte kompenzační pomůcky 
či třeba hry pro zrakově postižené. 
Ve druhé části neuvidíte nic. Tady se 
budete potmě řídit ostatními smysly. 
najdete zde haptické modely olomo-
uckých památek, v simulaci zakusíte, 
jaké to je pohybovat se rušným měs-
tem bez užití zraku. Výstava potrvá do 
31. ledna 2015.
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Karel Korytář: Společně s vámi chci, aby se v našem kraji žilo lépe
V říjnových senátních vol-
bách se ucházíte o nový 
mandát. Pokud byste se 
ohlédl, co pro vás bylo stě-
žejní? 
Od počátku svého působe-
ní v Senátu jsem se věnoval 
především dopravě, které 
jsme pořád hodně dlužni. 
Absolvoval jsem bezpočet 
schůzek na regionální úrov-
ni, ale i jednání s minister-
stvy, vedením státních do-
pravních organizací, abych 
prosadil potřeby a zájmy 
Olomouckého kraje. 

Co považujete v tomto 
ohledu za svůj největší 
úspěch?
Stěžejní pro mne byla 
doprava. Podpořil jsem  
a aktivně jsem se zúčast-
nil přípravy rekonstrukce 
olomouckého hlavního ná-
draží a obchvatu obcí Vla-
chov a Rájec – silnice I/44 
z Mohelnice do Zábřehu na 
Moravě, cyklostezek do Že-

lechovic, Medlova, Hoštej-
na a cyklostezky ve městě 
Uničově. 
Rozpracována je průmyslo-
vá zóna v Zábřehu a cyklo-
stezka do obce Šumvald. 

To jsou velmi konkrétní 
akce, ale důležitá je ne-
sporně i legislativa.
Souhlasím. Proto jsem se 

aktivně spolupodílel napří-
klad na zákonu o provozu 
na pozemních komunika-
cích, zákonu o pozemních 
komunikacích, na zákonu 
týkajícím se úpravy vlast-
nických vztahů k půdě  
a k jinému zemědělskému 
majetku nebo také na zá-
konu k urychlení výstavby 
dopravní infrastruktury.

Jaká jsou pro Vás – vedle 
dopravy – další důležitá 
témata?
Velkými tématy pro mne 
byly a nadále budou neza-
městnanost, zemědělství  
a jeho rozvoj, dostupnost by-
dlení pro mladé rodiny, ale  
i problém sociálního byd-
lení a sociální oblast jako 
celek. Chci také pokračovat  
v dobré spolupráci se staros-
ty, podnikateli, hasiči, ředi-
teli škol a dalšími představi-
teli občanů, a posunout tak 
dál rozvoj volebního obvo-
du a Olomouckého kraje vů-
bec, a to jak přímo, tak pro-
střednictvím zákonů. Pokud 
jde o Litovel, pak jsem při-
praven řešit problémy měs-
ta, jakými jsou mimo jiné 
průmyslová zóna, doprava 
a protipovodňová opatření. 
Prostě chci, aby se lidem  
v našem kraji žilo lépe. Což 
je plně v kontextu s naším 
stranickým heslem Měníme 
zemi k lepšímu.  

Ing. Karel Korytář, 64 let, senátor
Znamení horoskopu: Váhy
Jaké máte koníčky? Rád hraji na kytaru a zpívám. Když mám čas, 
věnuji se malování a skládání říkanek jako „vinš“ pro mé přátele  
a rodinu. Pěstuji růže, ale místo se najde i pro plodiny.
Co máte rád? Rád řídím auto. Mám také v oblibě cestování a je 
mi jedno, jestli autem, vlakem, autobusem či letadlem. Do Prahy 
jezdím raději vlakem. Více času bych si měl najít na knihu či divadlo.
Co rád nemáte? Nemám rád jedovatost, závist a nespravedlnost. 
Nerad myju nádobí.
Jak byste se sám charakterizoval? Jsem narozen ve vahách se 
vším, co k vahám náleží. Jsem optimista, rád vnímám svět z té ve-
selejší stránky. Jsem kolektivní typ mimo svou nejbližší rodinu. Tam 
mi vyhovuje uzavřenější soukromí. Nevadí mi komunikace s různý-
mi typy lidí a různým množstvím lidí. Osobní kontakt upřednost-
ňuji. K tomu bych přidal spolehlivost, důvěryhodnost, odbornost 
a zkušenost. 
Co na Vaši politickou dráhu říká rodina? Je mou velkou oporou. 
Zejména manželka se mnou prošla všechna úskalí, která život poli-
tika provází. Jsme spolu již 41 let.

Podporuji Karla Korytáře
Kdyby se všichni ostatní politici 
starali o lidi ze svého okolí jako 
Karel, žilo by se po celé republice 
mnohem lépe. 
Na Karlovi opravdu obdivuji, že i přes své vysoké pracovní vytíže-
ní ve všech těch senátních výborech, komisích a radách si dokáže 
stále ještě najít čas zajít mezi obyčejné lidi žijící i v malých obcích 

jeho regionu.
Vážím si toho, jak se už roky pravidelně za-
jímá o činnost nejen v obcích, ale i v obec-
ních sdruženích, podnicích i malých firmách  
a v problémech jim umí být nápomocný. Karel 
se umí angažovat nejen za obecní dění, ale taky 
za velké podniky i malé firmy. 

Ing. Zdeněk Černý 
jednatel SDH Plinkout, 
majitel firmy BIOMAC 
– výrobce paliv z biomasy
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10
2.–31. 10., Výstavní síň mK Litovel, Po, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17, PÁ 8–13, So 
10–13 hodin, volný vstup
HARMONIE  výstava olejomaleb richarda Pachmana a výšivek richelieu 
evy Čížkové; vernisáž: středa 1. 10. v 17 hodin 

st 8. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 10 hodin, vstupné: 40 Kč
PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU  divadelní představení pro děti z mŠ  
a i. stupně ZŠ, včetně veřejnosti

čt 9. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hodin, vstupné: 350/300/280/250 Kč, 
na místě příplatek +50 Kč
Hana Gregorová: TANČÍRNA  světoznámá divadelní hra v podání Divad- 
la radka Brzobohatého, hrají: Karel Hábl, Jan révai, Petr Vágner alt. ondřej 
Brzobohatý, Petr oliva, michal roneš, antonín Hardt, miroslav Hrabě alt. Jiří 
chvalovský, Petr Semerád, Vojtěch Hájek, Přemysl Pálek, Hana Gregorová, 
Vanda Károlyi, Dagmar Čárová, Pavlína mourková, Vladimíra Striežencová, ire-
na máchová alt. charlotte Doubravová, Kateřina Velebová, Pavla Procházková

pá 10. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hodin, vstupné: 80 Kč (s místenkou), 
50 Kč (bez místenky) 
1. PRODLOUŽENÁ TANEČNÍHO KURZU PRO ZAČÁTEČNÍKY  Vstup pouze 
ve společenském oblečení!

út 14. 10., Koncertní sál mK Litovel, 13 hodin, vstup zdarma
STOP PŘEDVÁDĚCÍM AKCÍM  beseda zaměřená na ochranu a prevenci 
spotřebitelů, zejména seniorského věku, před praktikami prodejců v oblasti 
předváděcích prodejních akcí; pořadatel: Česká obchodní inspekce

st 15. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 20 hodin, vstupné: 430 Kč
PARTIČKA  improvizační show známá z televizní obrazovky, vystoupí: 
michal Suchánek, richard Genzer, ondřej Sokol, igor chmela, Daniel Dangl, 
marian Čurko

po 20. 10., mladečské jeskyně u Litovle, 18 hodin, vstupné: 120 Kč
HARFA A MÚZY  koncert v krásném prostředí mladečských jeskyní; vystoupí 
Jana Šelle – zpěv, anastasia Stambolidu Tomečková – harfa; odjezd autobusu 
z náměstí Přemysla otakara v Litovli v 17.15 hodin (se zastávkami Palackého, 
nasobůrky, Sobáčov – SToP), jízdenka v ceně vstupného

st 29. 10., kaple sv. Jiří v Litovli, 18 hodin, vstupné dobrovolné
PODZIMNÍ KONCERT V KAPLI SV. JIŘÍ  koncert k výročí Čr, udělování oce-
nění osobnost Litovle, s hudebním pásmem vystoupí žáci ZUŠ Litovel

PŘIPRAVUJEME
5. 11. infLaGranTi a JoSef VoJTeK (koncert), BeZ PŘeDSUDKŮ (divadelní 
komedie v podání Divadla Kalich, hrají: Pavel Zedníček a Jana Paulová), Kon-
cerT Ve VarnĚ PiVoVarU (vystoupí skupina cantarina clarinete), DiaSHoW 
ceSToVaTeLŮ moTani (tentokráte zavítáme do Keni), roZSVÍcenÍ VÁnoČnÍHo 
STromU, aDVenTnÍ TVoŘenÍ

V úterý 14. října se bude  
v Koncertním sále konat beseda, 
kterou povede člen České ob-
chodní inspekce. Všichni, kdo 
mají zájem, ale hlavně senioři, 
pro něž je beseda především ur-
čena, se dozví od 13 hodin vše 
o předváděcích akcích a hlavně 
to, jak se nenechat na podobné 

akci napálit. Pokud vás zajímá, 
jaká má práva spotřebitel na 
předváděcí akci, co všechno by 
se měl člověk dozvědět o nabí-
zeném výrobku, jak odstoupit 
od smlouvy při koupi nebo jak 
uplatnit reklamaci, jste srdečně 
zváni.

MK

Pozor na předváděcí akce

Dvě ženy s harfou v jeskyni

Tančírna kavárna – místo, kde 
se potkávají lidé různého věku 
i charakteru, aby zapomněli na 
starosti každodenního života.  
Z osamělých duší se stávají páry, 
z lidí, včera si ještě cizích, part-
neři nebo milenci. Kolem se řítí 
dějiny, píše se historie našeho 
národa, jen v tančírně osamělí 
tanečníci zůstávají v každé době 
pořád stejní – se svou touhou, 
nesmělostí i nesplněným snem. 

Světově proslulá divadelní hra 
Tančírna, která vznikla téměř 
před 30 lety v pařížské divadelní 
společnosti Le Théâtre du Cam-
pagnola a která se stala později  
i námětem pro stejnojmenný 
film italského režiséra Ettore 
Scoly, zavítá v podání divadla 
Radka Brzobohatého do Litovle 
ve čtvrtek 9. října. K vidění bude 
od 19 hod. ve Velkém sále Zá-
ložny nejeden známý herec. MK

Harfa a múzy v jeskyních. 
Tento název ponese koncert  
v Mladečských jeskyních, kde 
vystoupí Anastasia Stamboli-
du Tomečková, harfistka Mo-
ravské filharmonie Olomouc,  
a Jana Šelle, sopranistka souboru 
Moravského divadla Olomouc  
a hlasová lektorka. 
Anastasia Stambolidu ab-
solvovala během uplynulých 
dvaceti let velkou řadu zahra-
ničních turné (Japonsko, Ně-
mecko, Francie…), koncertů 
a mezinárodních festivalů. 
Patří k předním harfistkám  
a je vyhledávanou oporou čes-
kých filharmonických orchestrů 
(Brno, Ostrava, Praha). 
Jana Šelle se věnuje koncertní 
praxi a vedení hlasově decho-
vých seminářů. Specializuje se 
na vyhledávání originálních 
koncertních prostor, které, ro-
zeznělé vibracemi tónů harfy 

a rezonancemi vokálů, ožíva-
jí (Továrna Efko, golfová hala 
Praha, kaple sv. Sebastiana Mi-
kulov, Diettrichsteinská hrobka 
Mikulov aj.).
V krásném prostředí jeskyní 
zazní Dvořákova Rusalka: Mě-
síčku na nebi..., dále tři svěží 
Janáčkovy písně a několik árií  
z repertoáru paní Jarmily No-
votné, O mio babbino caro a dvě 
Koželuhovy arietty. Provedena 
bude i půvabná Drdlova Sere-
náda pro housle, temperament-
ní Uherský tanec č. 5. či jímavá 
melodie z Massenetovy opery 
Thaïs. Závěrečná třetina bude 
patřit muzikálovým melodiím:  
I feel pretty, Summertime a ja-
zzovému Ragtime pro harfu.
Koncert si můžete vychutnat  
v pondělí 20. října od 18 hodin. 
Generálním sponzorem koncer-
tu je Vápenka Vitoul, s. r. o.

MK

Na jevišti Záložny se bude tančit
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DO ŠTERNBERKA NA U3V
od 2. 10. v 10 hod., Expozice času

Již pošesté pořádají městská kulturní 
zařízení ve Šternberku Virtuální Uni-
verzitu 3. věku, která je určena všem 
zájemcům nad 50 let a držitelům 
průkazu ZTP. Šestidílný kurz na téma 
michelangelo Buonarroti začíná ve 
čtvrtek 2. října v 10 hodin ve 2. patře 
expozice času na ČSa 19, další lekce se 
pak budou konat každých 14 dní na 
stejném místě.
Jednotlivé výukové hodiny probíhají 
formou promítání přednášek na plát-
no; studenti následně rozšiřují své 
znalosti přes internet. cena kurzu je 
390 korun, přihlášky si lze vyzvednout 
rovněž ve šternberské expozici času. 
Více informací se dozvíte na tel. 606 
713 704. Garantem akce je Provozně 
ekonomická fakulta České zeměděl-
ské univerzity v Praze.

DO CHOLINY NA DIVADLO
so 18. 10. v 19 hod., Dvorana

ochotnický spolek Za dveřmi z ná-
měště na Hané sehraje komedii Bez 
obřadu. motivem k zápletce tradičně 
zamotaného francouzského kousku je 
koncese na území s ropou ve Venezue-
le, která se ukáže být podvodem. aby 
se jí zbavil a nepřišel přitom o pení-
ze, rozhodne se ji Leonard Veradaux 
prodat nechtěnému nápadníkovi své 
dcery. Že se do příběhu přimotají 
další osoby a nic nepůjde snadno, je 
nasnadě.

DO HAŇOVIC NA VINOBRANÍ
so 18. 10. v 19 hod., kulturní dům

TJ Doubrava Haňovice vás zve na ta-
nec a zábavu za doprovodu kapely 
motors.

DO CHUDOBÍNA ZA ODVAHOU
so 1.  11. v 15 hod., Chudobín

Přátelé chudobína, o. s., pořádají pro 
všechny odvážné děti od 5 let Bobříka 
odvahy. Čeká je zábavné odpoledne  
 s šaškem Vikym, vystoupení šermíř-
ské skupiny rytíři řádu sv. Lucie, prak-
tická ukázka středověké mučírny. na 
Bobříkově kouzelné vatře je možné 
opéct si špekáčky. a po setmění je ten 
pravý čas začít se bát na procházce 
tajemným lesem!
www.bobrikodvahy.webnode.cz

PozvánkyIntenzivní obrazy Richarda Pachmana 
Že mnohostranný umělec Ri-
chard Pachman umí vytvořit 
obrazy plné energie, zjistíte na 
výstavě jeho olejomaleb. Jeho 
hudbu můžete poznat na ver-
nisáži, kde bude interpretovat 
několik svých skladeb. A že 
umí o podstatě svého umění  
i zajímavě mluvit, se dozvíte  
z následujícího rozhovoru.

Výstava olejomaleb nese název 
Harmonie. Vychází toto po-
jmenování ze stavu, v němž ob-
razy vznikaly, nebo je touhou 
autora vyvolat takový účinek 
v divákovi? V čem harmonie 
spočívá?
Domnívám se, že nalezení štěstí 
a radosti v životě lze dosáhnout 
pouze přes harmonii. Harmonii 
materiálna a duchovna, harmo-
nii mužské a ženské energie... 
Mohl bych pokračovat, ale pro-
stě si myslím, že když člověk 
nalezne rovnováhu sám v sobě 
i kolem sebe, tak ho to učiní 
šťastným. 
Já jsem se vedle své hudební 
profese (k současnosti jsem vy-
dal 30 alb) začal věnovat psaní 
knih a malování olejomaleb po 
dlouhém období v letech 2000 
a 2001, kdy jsem bojoval o život 
po takovém opravdu zvláštním 
úrazu. Místo vody jsem se omy-
lem napil z plastové nepopsa-
né láhve louhu PH 14. Období 
dlouhých měsíců, kdy jsem ne-
mohl jíst ani pít, mi změnilo ži-
vot a na jedné misce vah harmo-
nie mého života najednou bylo 
hodně náročného a těžkého. No 
a já jsem to vše, čím jsem si pro-
šel a za co jsem s odstupem času 
upřímně vděčný, začal vyrovná-
vat barvami. 
Takže mé obrazy jsou cesta k mé 
vnitřní harmonii. A pokud po-
hled na má výtvarná díla vyvo-
lá pocity harmonie v ostatních, 
budu moc rád...

Vaše umění je abstraktní. Jsou 
Vaše obrazy spojeny toutéž 
myšlenkou, nebo si každý nese 
svůj vlastní obsah, své posel-
ství?
Vážně jsou má díla abstraktní? 
Jedna novinářka nazvala mé 
obrazy jako abstrakce s prvky 
konkretismu. Je to milé, že my, 
lidé, máme takovou potřebu vše 
pojmenovávat a vše zařazovat 
do škatulek. 
Umění je tok energie. Pro kaž-
dého umělce je příjemné, když 
je na druhé straně někdo, koho 
ten proud osloví a zaujme. Ale 
já si při malování mohu přece 

představovat něco úplně jiné-
ho, než co v mém obraze může 
vidět divák. To platí i o mých 
skladbách. 
Takže ano, každý obraz má svou 
myšlenku, svou filosofii i svůj 
příběh, ale otázkou je, zdali by 
neměl zůstat jen v mé hlavě, 
protože ten, kdo se na obraz 
bude dívat, v něm může najít 
jiné poselství a jiné emoce, kte-
ré budou korespondovat s jeho 
vlastním pohledem na svět,  
s jeho vlastním příběhem...

Barvy Vašich obrazů jsou vel-
mi intenzivní. Proč se na plát-
no dostávají právě ony?
To se zeptejte těch obrazů. Jejich 
představa ve mně roste mnoh-
dy i týdny, než si stoupnu před 
plátno, pustím si keltskou hud-
bu a začnu malovat. V mé hlavě 
je vidina budoucího díla právě  
s takovými barvami, v jakých 
jsou pak následně vytvořeny. 
A proč jsou intenzivní? Možná 
proto, že mám intenzivní život! 
Miluji lidi, mám rád svou práci 
a sám mám kolem sebe pozi-
tivně naladěné lidi! Vším, čím 
jsem, tedy malířem, spisovate-
lem, skladatelem, zpěvákem, 
moderátorem, kamarádem  
a milujícím členem své nádher-
né rodiny, jsem opravdu rád. No 
a čekali byste od takového člo-
věka jemné, lehké, jakoby dých-
nuté barvy?  

Spolu s obrazy na výstavě uvi-
díme i výšivky Richelieu paní 
Evy Čížkové. Přibližte nám, 
jak a proč vznikly a proč jsou 
vystaveny dohromady s obrazy.
Proč a jak vznikla díla Evy Číž-
kové, je otázka pro ni samotnou. 
Daleko více než naše výtvarné 
vyjádření nás pojí přátelství. 
Řada mých výstav, litovelskou 
nevyjímaje, by nebyla zrealizo-
vána, pokud by nebyla zorgani-
zována právě paní Čížkovou, za 
což jsem jí vděčný...

Poslední otázku jsme přiro-
zeně položili i autorce výšivek 
Evě Čížkové. Odpověděla:
Nápad společně vystavovat ob-
razy s výšivkami vznikl tak ně-
jak v souladu ostatní spolupráce 
s panem Pachmanem. Samo-
zřejmě mě jeho nabídka mož-
nosti se takto prezentovat velmi 
potěšila a moc si jí vážím. Sama 
bych se k vystavování svých vý-
šivek asi nikdy neodhodlala. 
Vyšívání je mým velkým ko-
níčkem, k jehož základům mne 

již v dětství přivedla babička. 
Vyšívala jsem si ale jen tak, jak 
se říká, do šuplíku, pro svou 
radost. Až později, během ži-
vota, mi bylo dopřáno poznat 
úžasnou paní Julii, díky které 
mi učarovala výšivka Richelieu, 
a té se dnes téměř výhradně vě-
nuji. Výšivky, stejně jako každá 
jiná tvorba, dýchají nádhernou 
energií, kouskem JÁ toho, kdo 
je zhotovil. 
Vyšívání učí pokoře, trpělivosti, 
sebeovládání, celkovému uklid-
nění, sladění barev, vyjádření 
vlastních pocitů... Stejně jako 
malba obrazů. Malíř maluje na 
plátno barvami, stejně jako já 
maluji na plátno bavlnkou. Do-
končené dílo pak slouží k předá-
ní radosti těm, kdo se přijdou na 
výstavu podívat. 
V případě těchto společných vý-
stav je dle ohlasů jejich návštěv-
níků to potěšení dvojité a obrazy 
a výšivky jim hezky ladí. Za to 
jsem velmi vděčná. Je krásné,  
a myslím, že i velmi důležité, 
když má člověk možnost udělat 
radost někomu jinému.               hk

Ukázku z díla Richarda Pachma-
na, obraz Slunce, jsme výjimečně 
umístili na stranu 2 . V černobí-
lém provedení by v tomto případě 
dílo pozbylo účinku.

Richard Pachman
 pochází z olomouce
 skladatel i interpret duchovní, 
muzikálové, filmové a divadelní 
hudby, pořádá koncerty v Čr i ve 
světě 
 autor několika knih, letos vydal 
s otcem román Tylda vyprávějící 
skutečný příběh z 2. světové války 
 od roku 2001 vystavuje své ob-
razy v Čr, Holandsku, Belgii, na 
Slovensku; výstava v Litovli je 82. 
v pořadí 



18 / KULTUra, DĚTi, ŠKoLSTVÍ

1. Kolik pakoňů je zobrazeno na 
plakátu pásma Keňa & Gorily?
a) dva
b) tři
c) čtyři
2. Jaká opice je vyobrazena na 
plakátu pásma Keňa & Gorily? 
a) gorila
b) šimpanz
c) šimpanz a gorila
3. Které ze jmenovaných zvířat 
je zobrazeno na plakátu pásma 
Keňa & Gorily? 
a) slon
b) nosorožec
c) hroch
4. Jak zní podnázev pásma Keňa 
& Gorily? 
a) červení sloni, zelená mamba  
a masajové
b) zelená mamba, červení sloni  
a masajové
c) červení sloni, černá mamba a ma-
sajové
5. Na jaké polokouli leží Keňa?
a) leží na severní polokouli 
b) leží na rovníku
c) leží na jižní polokouli
6. Jaký oceán obklopuje pobřeží 
Keni?
a) atlantský oceán 
b) Tichý oceán
c) indický oceán
7.  Jaké státy sousedí s Keňou?
a) Somálsko, etiopie, Súdán  
b) Somálsko, Tanzanie, Kongo 
c) Uganda, Kongo, rwanda
8. Jak se jmenuje jezero leží-
cí mezi státy Keňa, Tanzanie a 
Uganda?
a) jezero Turkana 
b) Viktoriino jezero
c) albertovo jezero
9. Jak se nazývá měna v Keni?
a) keňský šilink
b) keňský dolar
c) keňský frank
10. Jak se jmenuje nejvyšší hora 
Afriky?
a) mt. Kenya
b) Kilimanjaro
c) mt. meru
11. Čí kolonií byla dříve Keňa?
a) francouzskou kolonií
b) německou kolonií
c) anglickou kolonií
12. Jaké je hlavní město Keni?
a) mombasa

b) nairobi
c) nakuru
13. Jak se jmenuje velká chudin-
ská čtvrť v Nairobi?
a) Soweto 
b) Kibera
c) Sekei
14. Jak se jmenuje národní park 
ležící nejblíže Nairobi?
a) Tsavo national park 
b) massai mara national park
c) nairobi national park
15. Kolik poddruhů žiraf žije  
v Keni?
a) dva – žirafa síťovaná a masajská
b) tři – žirafa síťovaná, masajská  
a núbijská 
c) tři – žirafa síťovaná, masajská  
a rothschildova
16. Kde se narodila Joy Adamso-
nová, která se proslavila knihou 
Příběh lvice Elsy?
a) v České republice, v opavě
b) v rakousku, ve Vídni
c) ve Velké Británii, v Londýně
17. Jak se jmenuje proslulý kmen 
afrických bojovníků, který se rád 
odívá do červené látky?
a) Samburu
b) masajové 
c) Turkana
18. Kdo staví masajské chatrče?
a) výhradně muži
b) výhradně ženy 
c) muži i ženy společně
19. Podle čeho se pozná černá 
mamba?
a) je celá černá a tlamu má uvnitř 
šedou
b) má šedohnědou kůži a tlamu má 
uvnitř černou
c) je celá černá včetně tlamy
20. V jakém parku Keni žijí pro-
slulí červení sloni?
a) massai mara national park
b) amboseli national park
c) Tsavo national park

Správné odpovědi spolu s kontak-
tem na vás zasílejte do 7. listopadu 
na e-mail varekova@mklitovel.cz 
nebo na adresu: městský klub Lito-
vel, náměstí Přemysla otakara 753, 
784 01 Litovel.
Dva vylosovaní výherci obdrží lístky 
na diashow Keňa & Gorily, která pro-
běhne 19. listopadu v 18 hodin ve 
Velkém sále Záložny v Litovli.  

Soutěž o Keni s Městským klubem

Mateřské centrum Rybička
Kurz KLÍČ KE ZDRAVÝM VZTAHŮM S DĚTMI
čtvrtky 9. 10., 16. 10., 23. 10. a 6. 11. vždy v 6.30–18.30 hodin
 Pro stálou skupinu 8 osob. Lektor: ing. Pavel mečkovský, m.a. cíl:  
Posílení rodičovských kompetencí. cena 500 Kč na osobu / manželský pár 
750 Kč. Hlídání dětí zajištěno.
BAZAR
úterý 14. 10. 8.30–17 hodin
středa 15. 10. 8.30–11 hodin
 Prodej dětského oblečení, těhotenského oblečení, sportovního vybave-
ní apod. Bližší informace v mc.
PRODEJ ZIMNÍCH ČEPIC, nejen pro děti
prodej: čtvrtek 23. 10. v 9.30–11.30 hodin
výměna a prodej: čtvrtek 30. 10. v 16–17 hodin
 Prodej zimních čepic pro děti i dospělé od paní Kvapilové z Příkaz.
DÝŇOBRANÍ TROCHU JINAK
čtvrtek 30. 10. v 9–12 hodin
 Tradiční dlabání dýní pro dětskou radost. Dýni dostanete u nás, tak  
neváhejte a přijďte. cena programu: 50 Kč.

Zahájení kurzu aby záda nebolela: úterý 30. 9. v 18 hodin

cHariTnÍ maTeŘSKÉ cenTrUm rYBiČKa (Jarmila Dospivová)
sídlo v budově charity Litovel, ul. Vítězná 1129, Litovel
tel. 739 246 016, mcrybickalitovel@seznam.cz, www.mcrybicka.cz

Bylo to začátkem loňského škol-
ního roku. Vedení školy oslovila 
firma SHARP a nabídla jí vybu-
dování moderní jazykové labo-
ratoře pro výuku cizích jazyků. 
A abychom nekupovali zajíce  
v pytli, bylo nám umožněno jet 
se podívat, jak taková učebna 
funguje. Učitel bývá tvor zví-
davý a snadno se nadchne pro 
nové věci, které jeho výuku pod-
poří. A nejen to. Myslí vždycky 
hlavně na děti a na jejich oči, 
které prozradí, že všechno nové 
je ve škole vítáno. Ani v tomto 
případě tomu nebylo jinak. 
A tak se stalo, že v jedné z mno-
ha našich tříd vyrostlo přes 
prázdniny úplně nové moderní 
pracoviště – jazyková laboratoř. 
Zajímá vás, co všechno tako-
vá laboratoř obsahuje? Dvacet 
čtyři samostatných jednotek 
se sluchátky pro dvacet čtyři 
zvídavých žáků. Ovládací pult, 

který umožňuje učiteli nerušeně 
komunikovat se všemi, jedním  
i více žáky a žáci mohou stej-
ným způsobem komunikovat 
navzájem; umožňuje i čistý po-
slech CD nebo MP3 nahrávek. 
Součástí vybavení učebny je sa-
mozřejmě počítač, který lze pro-
pojit s ovládacím pultem, takže 
učebnice např. angličtiny, které 
máme i v interaktivní podobě, 
dostanou pro žáky naprosto 
nový rozměr. Pomocí speciální-
ho počítačového programu lze 
komunikaci nahrávat a zpětně ji 
dětem přehrát.
Učebna je nám k dispozici od  
1. září, kdy jsme byli odborní-
kem firmy SHARP seznámeni se 
všemi jejími možnostmi, a od té 
chvíle jsme se těšili, až se zapíše-
me do rozvrhu a vstoupíme do 
ní se svými žáky. Přejeme si, aby 
nám dlouho a dobře sloužila.

M. Flášarová

Jazyková laboratoř na ZŠ Vítězná
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9. října  Drakiáda / Hedvika Weberová, DiS.
     Sraz ve 13 hodin u koupaliště v Litovli. Přineste si s sebou házedla a draky.  
13.–24. října  Podzimní krása / Hedvika Weberová, DiS.
    Výstava výtvarných prací dětí mŠ, ŠD a jednotlivců v litovelské knihovně. otevřeno: po, čt 9–12 a 13–18, čt 9–12  
    a 13–17, pá 13–17 hodin. Práce je třeba předat do 9. října v DDm v Komenského ulici. Vernisáž výstavy se koná  
     13. 10. v 10 hodin.
17. října  Tvořivé odpoledne – Pedig / Jana Čekelová
   Již nyní můžeme tvořit dárky, které se budou co nevidět hodit. Sejdeme se v pátek 17. října v budově DDm na  
     Staroměstském náměstí v 16 hodin. cena tvoření je 100 Kč. 
23. října  Ekologická olympiáda – krajské kolo / Ing. Pavel Sova
    Vědomostní soutěž pro studenty středních škol. Začátek akce je v 9 hodin v budově městského úřadu na náměstí   
     Přemysla otakara v Litovli. 
24. října  Halloweenská dýně / Monika Pospíšilová
      Soutěž o nejkrásnější vyřezávanou dýni. Zasoutěžit si můžou jak děti, tak dospělí. Soutěž bude rozdělena do věkových  
   kategorií. Startovné činí 40 Kč. Přihlášky je třeba odevzdat nejpozději do čtvrtka 23. 10. Bližší informace na tel.  
     720 995 102. nebo pospisilova@ddmlitovel.cz. 
31. října – 1. listopadu  Noc na litovelském Karlštejně / Monika Pospíšilová
     Děti čeká noc plná her, kvízů a zábavy s kapkou strašení a dobrodružství a přenocování v rytířském sále. ráno bude  
   pro děti připravena královská snídaně. cena je 150 Kč. Děti je nutné přihlásit nejpozději do středy 30. 10. Bližší  
     informace na tel. 720 995 102 nebo pospisilova@ddmlitovel.cz.   

Podzimní prázdniny
24.–29. října  Podzimní tábor v Cakově / Šárka Grunová, DiS. 
   Jelikož léto rychle uteklo a táborů není nikdy dost, nabízíme opět po roce tradiční a oblíbený podzimní tábor  
    v táborové základně cakov. cena je 1 200 Kč (v ceně je zahrnuto ubytování v budově, strava 5x denně, pitný režim,  
     výtvarný materiál a odměny pro děti). Přihlásit se můžete nejpozději do 20. října. Bližší informace na tel. 774 020 407. 
27. října  Modelářské hrátky s papírem / Mgr. Miroslava Grulichová
    V DDm Litovel, ul. Komenského, v době od 9 do 12 hodin. Děti si mohou vyrobit papírové modely podle šablony  
   s vlastními doplňky a úpravami. S sebou: pastelky, nůžky, lepidlo, špetku šikovnosti a chuť si hrát. Účastnický  
   poplatek: 10 Kč. Přihlašujte se nejlépe předem v kanceláři DDm, tel.: 585 342 448, mobil: 775 550 961, e-mail:  
    grulichova@ddmlitovel.cz.   
29. října  Den otevřených dveří Minizoo o podzimních prázdninách / Ing. Pavel Sova  
     Budova DDm v Komenského ulici. Začátek akce je v 9 hodin. Přijďte strávit příjemné dopoledne s našimi zvířátky.

Dům dětí a mládeže Litovel, Komenského 719/6, Litovel
tel. 585 342 448, e-mail: ddm@ddmlitovel.cz, www.ddmlitovel.cz

Dům dětí a mládeže Litovel

ŘÍJEN

Pozvánky
DO KNIHOVNY ZA KEŇOU
st 8. 10. v 17 hod., knihovna Litovel

městská knihovna Litovel zve na ces-
topisnou přednášku Lenky Kohlové 
Keňa – mapování v srdci afriky. Lenka 
Kohlová pracovala jako dobrovolník 
v Keni, kde se věnovala mapování  
a rozšiřování open-source technolo-
gií. Přináší zážitky a poznatky z této 
africké země o životě místních lidí, 
jejich kultuře, mapování v rozvojové 
zemi, národních parcích, městech, 
slumech či na pobřeží. Vstup je volný.

NA LITOVELSKÝ HŘBITOV S MSL
so 18. 10. ve 14 hod., u brány hřbitova 
v Chořelicích

Letos podruhé Vás členka Výboru mSL 
paní marie Hrubá zve ke krátké ko-
mentované procházce po litovelském 
hřbitově s cílem připomenout osudy 
některých zde pochovaných osob. 
opět uvítáme aktivní přístup účastní-
ků, doplňování jejího výkladu. V květ-
nu procházku přerušil déšť. Věřme, že 
tentokrát nám bude počasí více na-
kloněno. Tam i zpět se můžete dopra-
vit autobusem, který v sobotu jezdí na 
hřbitov ze zálivu naproti autobusové-
mu stanovišti v 13.53 hodin se zastáv-
kami Litovel, Palackého a chořelice. 
Po skončení akce (nejpozději v 15.30 
hodin) je zajištěna i zpáteční doprava. 
Těm, kteří v uvedený den pojedou na 
hřbitov autobusem za jiným účelem, 
se za pozdější odjezd omlouváme  
a děkujeme za pochopení.

DO MUZEA NA VÝSTAVU MERKURU 
3. 10. 2014 – 1. 2. 2015, st–ne  
v 9–16 hod., Muzeum Litovel

11. září 2014 si muzeum Litovel při-
pomnělo 10 let své novodobé exis-
tence. Do druhého desetiletí činnosti 
vstupuje výstavou merkur – legen-
dární stavebnice. Přijďte si za námi 
zavzpomínat, s čím jste si hrávali Vy 
nebo Vaši vrstevníci. Slavnostní za-
hájení výstavy, za účasti největšího 
sběratele stavebnice merkur na světě 
pana Jiřího mládka, se uskuteční ve 
výstavních sálech litovelského muzea 
v pátek 3. října ve 14 hodin. rozhovor 
s panem Jiřím mládkem o jeho sbírce 
merkuru i o výstavách na toto téma 
Vám přinese příští číslo Litovelských 
novin.

Naše škola vlastní bohatou  
a zachovalou sbírku 86 preparo-
vaných zvířat. Cena exponátů je 
nevyčíslitelná, jelikož jejich stáří 
se odhaduje na 100 let. Původ-
ně byla sbírka součástí základní 
školy sídlící v budově Gymnázia 
Jana Opletala v Litovli. Po od-
stěhování základní školy z této 
budovy nechal tehdejší ředitel 
Jaroslav Hála sbírku zvířat zre-
staurovat přerovským muzej-
ním preparátorem panem Jiřím 
Jandou. V nové škole se násled-
ně vyrobily vitríny v přírodopis-
né učebně na druhém stupni, 
kam se sbírka umístila. Dílčí 
úpravy prováděla také paní uči-
telka Božena Kadláčková. 
Po jedenácti letech od vzniku 
samostatné ZŠ Vítězná jsem se 
s paní ředitelkou Zuzanou Ab-
solonovou rozhodla nechat naši 
nádhernou sbírku opět upravit 

a vyčistit. V prvním prázdnino-
vém týdnu jsem oslovila pana 
Marka Nimrichtera, který pra-
cuje s exponáty na zámku Úsov. 
Celý týden dával zvířata ze sbír-
ky do původního stavu. 

Exponáty jsou chloubou naší 
přírodovědné sbírky a také  
učební pomůckou. Žáci si díky 
nim lépe dokáží představit veli-
kost a krásu konkrétních zvířat. 

Mgr. Andrea Švecová

Jak se restaurovala zvířata na ZŠ Vítězná
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V Seničce se drží hody na svá-
tek Andělů strážných poslední 
srpnové pondělí. Že Andělé 
strážní na celém světě mají 
svůj svátek 2. 10.? To nevadí. 
A že jsou hody v pondělí? To 
už nevadí vůbec. Vezměme to 
popořádku:

Kdysi v hodně dávných dobách 
se opravdu i v Seničce slavily 
hody 2. 10. Ale místní lidé byli 
vždycky přátelští a společen-
ští, chtěli se scházet v obci na 
návsi za pěkného počasí, pose-
dět, poklábosit. Už se neví kdy  
a kdo, ale rozhodlo se, že hody se  
o měsíc předsunou, na začátek 
září. A tak to bylo až do sedm-
desátých let. Přece jen ani tenhle 
termín nebyl ideální, na začátku 
září už je škola a nezapomínej-
me,  že hody v Seničce jsou vždy 
v pondělí. Proč v pondělí? To už 
taky nikdo neví. Jisté je, že pro 
seničské obyvatelé je to velký 
svátek a školní děti samozřejmě 
nemohly jít do školy. Tedy dal-
ší změna. Už několik desítek let  
jsou hody v Seničce, uctívající 
svátek Andělů strážných, po-
slední srpnové pondělí. 
Hodové pondělí začíná v 8 ho-
din mší svatou v kapli Andělů 
strážných. To už se u kaple při-
pravují pouťové stánky, zmrzli-
na, cukrová vata, malé kolotoče 
a jiné atrakce pro děti, na kte-

ré mají děti vstup zdarma. Po 
skončení mše svaté se u pomní-
ku padlých připraví krojovaná 
muzika a písničkou vzdá čest 
svým padlým spoluobčanům. 
Pak zahraje do pochodu a v čele 
se starostou vyrazí průvod obcí 
ke starostovu domu. U starosty 
čeká muzikanty a pozvané hosty 
občerstvení – guláš a slivovice. 
Slivovice musí být velimovská, 
to je další tradice, která se nepo-
rušuje. 
Muzikanti pak obchází dům od 
domu, každému zahrají písnič-
ky podle jeho přání. Obyvatelé 
vyjdou před dům, dají muzikan-
tům něco do klobouku a malé 
občerstvení a muzika jde dál.  
A takhle muzika chodí po vesni-
ci až do večera.
Mužská část vesnice musí jít 
dopoledne do hospody na pivo, 
další tradice, která se neporušu-
je. Vždycky to tak bylo. Hodům 
pokaždé předchází sobotní ta-
neční zábava a nedělní odpoled-
ne s cimbálovkou či dechovkou.
Hody v Seničce jsou své. A jsou 
pro místní, seničské obyvatele. 
Nikdo jiný by je možná ani ne-
pochopil... Senička je originál-
ní obec. Žije si svým životem,  
o kterém o pár obcí dál už ne-
mají ani tušení. 
Obec Senička je od roku 1995 
Vesnickou památkovou zónou.

Eva Vaňková

Osobité hody v Seničce

Zatopit si telefonem a zavřít okno přes internet? Proč ne
Jak zvýšit zájem o studium 
technických oborů? Třeba tak, 
že škola budoucím studentům 
předvede, co konkrétně dokáží 
po absolvování oboru vytvořit.
Nad vhodnou a dostatečně 
atraktivní učební pomůckou 
se zamýšleli i pedagogové ze 
Střední odborné školy Litovel. 
Výsledkem je zhruba třímetro-
vý unikátní model inteligentní-
ho domu. Právě zabezpečovací 
a další ovládací zařízení, jimiž 
takový dům oplývá, se tady učí 
žáci programovat a instalovat. 

Ještě než k domu přistoupíme, 
projdeme infra bránou. Kdy-
bychom byli obyvateli domu  
a včas neodkódovali zabezpeče-
ní, spustil by náš průchod alarm 
a poslal zprávu na policii.
Před námi stojí nenápadná bu-
dova a v ní nenápadná řídicí 
jednotka napojitelná na počítač 
i GSM bránu. Zařízení, jimiž je 
dům vybaven, jsou ovladatelná 
nejen přímo v domě, ale i na 

dálku přes internet nebo mobil-
ní telefon.
Věcí, která v elektronicky říze-
ném domě nemůže chybět, je 
zabezpečovací zařízení. Jakmile 
vnikne do domu někdo nepovo-
laný, podá systém zprávu nejen 
policii, ale i majiteli domu. Má-li 
přítup k internetu, může se po-
mocí kamery přesvědčit, co se  
v budově děje.
Počítač za majitele otevře i za-
vře okno, což je třeba v případě 
střešních oken výhoda. Na zá-
kladě času či intenzity denní-
ho světla zadané do systému se 
vytahují a stahují žaluzie. Světla 
se podle přání obyvatel mohou 
sama rozsvěcet i zhasínat. Díky 
čidlu může světlo přestat svítit, 
jakmile v místnosti nikdo není.  
Někdo automatických světel vy-
užívá k odrazení zlodějů – vzbu-
zují dojem, že je stále někdo 
doma. 
Nastavit se dá klimatizace, vě-
trání i topení. Přijíždím-li po 
několika dnech domů a chci se 

vrátit do vytopeného bytu, stačí 
zadat příkaz pomocí mobilního 
telefonu.
Nebo se mohu rozhodnout, 
že odcházím-li z domu, má se 
nejen spustit zabezpečení, ale  
i vypnout zásuvky nebo stáh-
nout žaluzie atd.
Nemyslete si však, že se nako-
nec člověk stane obětí svého 
naprogramovaného domu. Vše 

se dá ovládat i manuálně. Ani 
námitka v podobě zvýšené ceny 
za elektřinu zřejmě neobstojí  
– systém dokáže ohlídat zby-
tečné svícení, topení atd., a tím 
energii uspořit. 
Jak se bude vybavení našich do-
mácností rozšiřovat o další chyt-
rá zařízení, bude se doplňovat  
i inteligentní dům. Progressus 
ad futurum.                                hk

Vyhodnocení velké letní soutěže
od června do srpna probíhala v Lito-
velských novinách velká letní soutěž. 
V každém čísle jsme položili tři otáz-
ky týkající se kraje, v němž žijeme.
nyní vám nabízíme jejich řešení.

ČerVen
1. Původní opona ze Záloženské dvo-
rany v cholině pochází z r. 1924. Její 
autor camillo Daněk na ní vyobrazil 
kněžnu Libuši věštící slávu Praze. Ve-
dle Prahy je na oponě zachycen ještě 
moravský Velehrad a slovenská nitra.
2. Druhým úkolem bylo vyfotit kosa-
tec sibiřský, který roste např. v přírod-
ní památce Daliboř u Horky.
3. Písní, v nichž se zpívá o některé  
z obcí mikroregionu Litovelsko, je víc. 
Hledat je možné např. ve zpěvníku Li-
dové písně z Hané, kde jsou uvedeny 
písně jako okolo Létovle, na cakově 
nebo Já mám děvče od náměšče. 

ČerVenec
1. na Svaté vodě u cakova je 25 obra-
zů místního malíře františka Stratila. 
Číslo odpovídá věku jeho vnučky. 
2. obvod kmene lípy svobody, která 
stojí v Unčovicích na náměstí, je 260 
cm.
3. Pieta zobrazuje Pannu marii opla-
kávající mrtvého Krista na jejím klíně.  
V litovelské kapli sv. Jiří najdeme ve 

vitríně dřevěnou Pietu z rozvadovic. 
Další Pieta se nachází v zadní části 
kostela sv. marka v Litovli. a sousoší 
Piety stojí také při silnici z myslecho-
vic do choliny. 

SrPen
1. Kdo navštíví Řimické vyvěračky  
a vydá se podél toku té, u níž je in-
formační cedule, zjistí, že se asi po 26 
krocích pramen ztrácí v zemi.
2. Úkolem zde bylo vyfotit nejstarší 
bustu T. G. masaryka v České repub-
lice. Ta stojí na návsi v Loučce.
3. na Litovelsku stojí povícero pů-
vodních mlýnů. Staroštíkův mlýn na 
Palackého ulici je stále v provozu.  
Z dalšího se stala restaurace U Starého 
mlýna, na Pošmýlu sídlí stavební fir-
ma, na Šargouně jsou ustájeni koně...

VÝHerci
Společenské hry a poukázky do cuk-
rárny vyhráli: Simona Skopalová, 
františek Žák, anna Hňoupková, Jo-
sef fröml

Výsledek zářijového kola soutěže 
s paní ró:
na fotografii č. 1 je řičice, na č. 2 je 
motovidlo, na č. 3 povříslo.
Vylosovaný výherce: 
Kateřina fritscherová
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Sportovní pozvánky

FLORBAL
 5. 10., hala ZŠ Vítězná
mistrovský turnaj starších žáků pořá-
daný fBc fat Pipe mohelnice.
Zápasy našeho družstva:
10.15 hod. s fBK olomouc
14 hod. s fbc asper Šumperk

MALÁ KOPANÁ
 11. 10. v 10.30 hod., hřiště u ZŠ 
Vítězná
fc Levotil – fc Křídla 
 25. 10. v 10.30 hod., tamtéž
fc Levotil – celtic 

HÁZENÁ
 4. 10. v 17 hod., hala ZŠ Vítězná
muži extraliga – SSK Talent 90 Plzeň 
 11. 10. v 9 hod., sokolovna
mladší žáci – Sokol centrum Haná 

 11. 10. v 10 hod., sokolovna
starší žáci – TJ Šumperk 
 11. 10. v 11.30 hod., sokolovna
muži B – TJ Handball Valašské meziříčí
 11. 10. v 17 hod., hala ZŠ Vítězná
muži extraliga – cement Hranice 
 12. 10. v 9.30 hod., hala ZŠ Vítězná
mladší dorost – TŽ Třinec 
 12. 10. v 11.30 hod., hala ZŠ Vítězná
starší dorost – fatra Slávia napajedla 
 25. 10. v 10.30 hod., sokolovna
muži B – Sokol Dřevohostice 
 25. 10. v 13 hod., hala ZŠ Vítězná
mladší dorost – DTJ Polanka n. o. 
 25. 10. v 15 hod., hala ZŠ Vítězná
starší dorost – DTJ Polanka n. o. 
 25. 10. v 17 hod., hala ZŠ Vítězná
muži extraliga – SKP frýdek-místek 

Přijďte podpořit naše sportovce!

19. ročník tenisového turnaje
Tenisový oddíl T. J. Sokol Li-
tovel pořádal 23. a 24. srpna  
19. ročník tenisových turnajů 
neregistrovaných hráčů. Účast-
nili se ho milovníci bílého spor-
tu ze sokolských jednot i z řad 
litovelské veřejnosti a sportov-
ních nadšenců z okolí. 
V sobotu se konala soutěž ve 
dvouhrách. Do ní se přihlásilo 
na dvacet hráčů, kteří sehráli 
řadu zajímavých, napínavých  
a vyrovnaných utkání. Po celo-
denním klání v prvním semifi-
nále podlehl v souboji domá-
cích hráčů Jaromír Dohnálek ze 
Sokola Litovel v zápase vysoké 
úrovně Davidu Novotnému 6:7. 
Z druhého semifinále postoupil 
přes Jirku Matečku favorizovaný 
Jaroslav Svoboda, který zvítězil 
po boji 6:4. Posledně jmenova-
ný pak ve finále přehrál Davida 
Novotného a odnesl si pohár 
pro vítěze. 
Na nedělní čtyřhry se sešlo re-

kordních 17 párů. Dvojice byly 
rozděleny do skupin a přes vy-
řazovací boje ve finále porazili 
Pavelka se Šoustalem z Uni-
čova litovelské borce Matečku  
a Pinkavu 6:4. Třetí místo obsa-
dili bratři Petr a Pavel Bublovi. 
Dlužno podotknout, že cenu 
pro nejúspěšnějšího hráče ví-
kendu si odnesl semifinalista 
dvouhry a finalista čtyřhry Jiří 
Matečka! 
Zápasy probíhaly v přátelské a 
družné atmosféře, ke které při-
spělo bohaté občerstvení zajiš-
ťované po celý víkend panem 
Ladislavem Gregušem. Výbor 
Sokola Litovel vyslovuje veliké 
poděkování řediteli turnaje Ja-
romíru Dohnálkovi, bez jehož 
obětavého nasazení by se tato 
dlouholetá tradiční akce udrže-
la jen stěží v tak vysoké kvalitě 
a s takovým ohlasem v široké 
veřejnosti.   

M. Spurník, starosta T. J. Sokol 

Úspěšný automobilový závodník
O víkendu 13.–14. září se  
v Divákách u Hustopečí konaly 
poslední Mezinárodní závody 
automobilů do vrchu v této se-
zóně. Na trať vyrazil i Josef Hla-
vinka, reprezentant Motorspor-
tu Litovel, který se snažil obhájit 
3. místo v absolutním pořadí  
z loňského roku.
Za volantem formule Opel Lo-
tus se Josef Hlavinka zúčastnil 
závodů v obou dnech. V sobotu 
se umístil na 1. místě v juniorské 
kategorii i ve skupině E2/C nad 

2 000 cm3 a v konečném pořadí 
tak získal krásné 8. místo.
I přes prudký déšť a drobnou 
technickou závadu při nedělním 
závodu získal Josef Hlavinka  
i v něm 3. místo v juniorské ka-
tegorii a první v kategorii E2/C.
Ačkoli neobhájil 3. místo z loň-
ského roku, dokázal se i za ztí-
žených podmínek umístit na 
krásném 12. místě z celkového 
počtu 60 závodníků.
Tímto mu patří velká gratulace.

celý tým Motorsport Hlavinka

T. J. Tatran Litovel i letos nabízí cvičení pro ženy a dívky.
V úterý od 18 do 19 hodin bude probíhat step & posilování, ve čtvr-
tek mezi 18. a 19. hodinou je vyhrazen čas na zumbu & posilování. 
cvičení probíhají v tělocvičně sokolovny. cena za jednu lekci činí 30 Kč.

POZVÁNKA

Zájezd MSL završil oslavy
100. výročí místních drah
V sobotu 20. září se uskutečnil 
zájezd Muzejní společnosti Li-
tovelska do Mladějova na Mo-
ravě. Zde skupinka nadšenců 
absolvovala jízdu parním vla-
kem po úzkorozchodné dráze 
a navštívila tamní průmyslové 
muzeum. Odpoledne se v měst-
ském muzeu v České Třebové 
seznámila hned se čtyřmi stá-
lými expozicemi s dopravní te-
matikou, z nichž jedna se věno-

vala železniční dopravě. Všichni 
účastníci si zájezd pochvalovali 
a těší se na další výlety a pozná-
vací zájezdy v roce 2015.
Definitivní tečkou za oslavami 
byla demontáž výstavy v litovel-
ském muzeu v pondělí 29. září. 
Předměty byly vráceny všem 
ochotným spolupracovníkům, 
bez nichž by výstava neměla ta-
kovou podobu. I jim touto ces-
tou děkujeme.                         RoN
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Litovelští házenkáři se úspěšně pustili do extraligových zápasů
V září začala litovelským házenkářům 
první sezóna v extralize. O tom, jak se naši 
hráči na nejvyšší soutěž připravili a jak se 
jim v ní daří, jsme si povídali s místopřed-
sedou a manažerem oddílu Karlem Zmun-
dem.

Začala první sezóna litovelských házenká-
řů v extralize. Jak jste se na ni připravovali?
Po desetiletém působení družstva mužů 
oddílu házené TJ Tatran Litovel ve druhé 
nejvyšší soutěži házené, v 1. lize ČR, se po-
dařilo našim hráčům dosáhnout historické-
ho úspěchu v podobě postupu do extraligy 
a vybojovat tak pro Litovel poprvé účast  
v nejvyšší soutěži. 
Po přihlášení družstva do nového soutěž-
ního ročníku extraligy 2014/2015 a zajiš-
ťování podmínek a potřeb pro účast v této 
elitní házenkářské soutěži začala poslední 
červencový týden sportovní příprava druž-
stva. První tréninky v tom týdnu byly každý 
den a probíhaly na venkovním hřišti v areá-
lu sokolovny. Intenzivní první část přípravy 
družstva pokračovala čtyřdenním soustře-
děním od 7. srpna v Jeseníkách, které bylo 
zaměřeno hlavně na získání „fyzičky“. Celé 
družstvo přistupovalo k přípravě na soutěž  
a jednotlivým tréninkům velice zodpověd-
ně, všichni hráči respektovali potřebu přidat 
jeden trénink navíc oproti dřívějšku.
Během přípravného období se družstvo zú-
častnilo 2 turnajů, a to 16. 8. na Slovensku 
v Martině a o týden později doma v Litovli 
tradičního turnaje O pohár města. V obou 
turnajích litovelští házenkáři zvítězili.

Došlo v souvislosti s účastí v nejvyšší sou-
těži k nějakým změnám v družstvu?
V kádru družstva došlo pro novou sezónu  
k několika změnám. Předně na post hlav-
ního trenéra byl jmenován Mgr. Lubomír 
Krejčíř, trenér se zkušenostmi z vedení žen-
ské reprezentace ČR, který již v Litovli půso-
bil v předminulé sezóně. Asistentem trenéra 
je Květoslav Kuba, který spolu s Miroslavem 
Daňkem vedl družstvo Tatranu v minulé 
úspěšné sezóně 1. ligy. 
Co se týče hráčského kádru, došlo k dopl-
nění na potřebných postech se snahou, aby  

Většinu extraligového družstva tvořili hráči, 
kteří postup vybojovali, a litovelští odcho-
vanci, kteří hostovali v jiných klubech extra-
ligy. Z nových hráčů je nejvýraznější posilou 
bývalý reprezentant a několikanásobný drži-
tel titulu nejlepší házenkář ČR, olomoucký 
rodák David Juříček. Po návratu z Francie  
a roční pauze se vrátil zpět k házené a bude 
předávat své bohaté zkušenosti v našem od-
díle. 
Dalšími novými hráči jsou brankář Pavel 
Prauzek, loňský hráč Přerova, který studu-
je na UP v Olomouci, a univerzální hráč na 
post střední spojky a levého křídla Jiří Mi-
čola ze Zubří, který u nás hostuje a v dresu 
Tatranu již dříve hrál. Po tříletém působení 
v extraligovém Talentu Plzeň se vrátil domů 
Josef Pohlmann. V Litovli také zůstal člen 
širšího kádru reprezentace ČR Matěj Kon-
šel, který v minulé sezóně hostoval v Hra-
nicích, a potěšil i návrat zkušeného Michala 
Baránka mezi tři brankové tyče.

Sezónu jste zahájili domácím zápasem  
s HC Dukla Praha (přenášela jej i televi-
ze), kde Dukla v posledních vteřinách po-
razila Litovel těsně 23:22. Co dalšího vás  
v této sezóně čeká?
Potěšilo nás, že Česká televize po dohodě  
s Českým svazem házené vybrala k prvnímu 
přenosu z nového ročníku extraligy právě 
náš zápas s Duklou. Napřed jsme měli oba-
vu, zda naši hráči takový tlak zvládnou, hrát 
poprvé před kamerami v přímém přenosu. 
Nakonec, až na tu těsnou, nezaslouženou 
prohru – nebyli jsme horším týmem, to 
dopadlo dobře. Myslím, že to byla krásná 
propagace házené, litovelského sportu a zá-
roveň celého našeho města.
Po tomto utkání jsme ve 2. kole jen těs-
ně prohráli na horké půdě v Jičíně 20:18.  
V sobotu 20. září jsme po remíze 27:27  
v domácím zápase s HCB Karviná získali 
historicky první extraligový litovelský bod, 
a to po dramatickém závěru. Ještě 2 mi-
nuty před koncem jsme totiž  prohrávali  
o 3 branky, ale v závěru hráči dokázali téměř 
nemožné.
Celkem má soutěž extraligy 22 utkání v zá-
kladní části, která končí v únoru příštího 

roku. Poté budou dle umístění družstva roz-
dělena do dvou skupin. Ta z 1.–8. místa budou 
hrát v nástavbě o titul, zatímco družstva na  
9.–12. místě budou hrát o udržení v soutěži.  

Kdy a jak mohou fanoušci svůj tým pod-
pořit?
Všechna domácí utkání se hrají ve sportovní 
hale ZŠ Vítězná vždy v sobotu od 17 hodin. 
(Výjimkou bylo utkání přenášené ČT, které 
se odehrálo v neděli.)
V letošním roce bude Tatran Litovel hrát na 
domácí půdě 4. 10. s Talentem Plzeň, 11. 10. 
s Cementem Hranice, 25. 10. s SKP Frýdek-
-Místek, 8. 11. s Handball KP Brno, 29. 11.  
s HCB Jičín a 13. 12. s HC Zubří.
První dva zápasy odehrané na domácí půdě 
ukázaly velký zájem fanoušků. Hala byla 
zcela zaplněná, litovelská házená přilákala 
zájemce z Litovle i okolí. Atmosféra byla vý-
borná. Při takové podpoře se hráčům o to 
lépe hraje.
Pro fanoušky máme připraveny předměty  
k povzbuzování v barvách města, které bu-
dou k dostání u pokladny před zápasem  
a pomohou dotvářet dobrou atmosféru.  
U příznivců klubu jsou oblíbené i modro-
-bílé šály.

Jaké jsou nyní vaše ambice v extralize?
Jako nováček jsme do soutěže extraligy vstu-
povali s cílem udržet se v ní. S respektem ke 
klubům, které tuto soutěž hrají dlouhodobě. 
První tři odehraná utkání ukázala, že náš 
tým je schopen měřit se s kterýmkoli z dal-
ších družstev extraligy.
Rádi bychom v nejvyšší soutěži zůstali  
i v dalších letech, zabydleli se tam, a příznivě 
tak ovlivnili naši mládežnickou základnu,  
z níž by vyrůstali hráči schopní nahradit stá-
vající hráče v nejvyšší soutěži.                   red.

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  
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David Juříček, nová posila Tatranu, zkušený bývalý re-
prezentant, čtyřnásobný nejlepší házenkář ČR a nejlepší 
pivot Mistrovství světa v házené v roce 2005.

            foto: P. Štěpánek

Tým hráčů oddílu házené TJ Tatran Litovel v sezóně 2014/2015.         foto: P. Štěpánek
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Nádoby na sběr olejů a tuků

V měsíci září přibyly do ulic Litovle nové nádoby na tříděný odpad – ten-
tokrát na použité oleje a tuky z domácností. nádoby jsou označeny touto  
samolepkou. najdete je na stanovištích tříděného odpadu v ulicích Palackého,  
Dukelské, Studentů a Šafaříkově, na sídlištích Vítězná, Karla Sedláka, novosady 
a Gemerská a ve sběrném dvoře v cholinské ulici.   
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