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Opravená věž svítí bělostí a voní dřevem
Jedním z největších turistic-
kých lákadel v Litovli je výstup 
na radniční věž. Loni v létě se 
po schodištích a ochozu po-
hybovali jen řemeslníci, už na 
Štěpána však vánoční návštěv-
níci zahájili novou sezónu této 
historické památky.

Po schodech, po schodech...
Odemykáme mříž, která už řadu 
let chrání vstupní dveře před 
vandaly, na něž v úzké Šerhovní 
uličce není moc vidět, otevírá-
me a stojíme na úpatí točitého 
schodiště. Nové, jasné osvětlení, 
bíle natřené stěny, okrové stup-
ně bez děr a poškozených míst, 
ale zároveň se zachovaným pro-
šlapáním připomínajícím gene-
race před námi... Dříve ponurý, 
šedivý prostor působí nečekaně 
– útulně. 

Hodiny
Kamenná spirála nás vyvedla až 
ke vstupu do samotné věže. Voní 
to v ní dřevem. To na sebe upo-
zorňují nové podlahy i opravená 
schodiště, opatřená navíc no-
vým, bezpečnějším zábradlím.
„Až do tohoto nejnižšího pod-
laží sahalo kdysi závaží hodin, 
umístěných o tři patra výš,“ za-
hajuje vyprávění Eva Vaňková, 
která proměně i historii věže 
věnuje velkou péči. „Hodiny se 
jednou týdně natáhly a závaží 
pak klesalo dolů, čímž pohánělo 
mechanický stroj. Jakmile kles-
lo nejníž, hodiny se zastavily.“ 
Mnoho let pak byly hodiny na-
tahovány elektromotorem. Až 
roku 2003 je nahradily digitál-

ní. A tak stoupáme o patro výš  
a hned si starý stroj, který Lito-
velanům 45 let vyměřoval čas, 
prohlížíme. Instalován byl na 
Vánoce roku 1958 spolu se sou-
časnými skleněnými ciferníky. 
Ty původní plechové by se měly 
brzy v expozici objevit také. Stej-
ně jako hodinový stroj je městu 
zapůjčí Vlastivědné muzeum  
v Olomouci.
Čím výš vede naše cesta, tím 
dál do minulosti se dostáváme.  
V patře nad skříní s mechanic-
kými hodinami narážíme na 
další stroj. Práce medlovského 
kováře pochází z roku 1727. Ho-
diny, které byly do věže umístě-
ny tři roky po jejím velkém po-
žáru, ukazovaly čas více než dvě 
stě let. A kdyby se k nim zavěsilo 
závaží, pracovaly by i dnes.

V komůrce
Vystoupali jsme až nahoru. 
Cestou, již až do roku 1871 kaž- 
dodenně absolvoval litovelský 
hlásný se svým učněm a pomoc-
níkem. Na nepřetržitou službu 
by jeden člověk nestačil. 
Vcházíme do prosluněné ko-
můrky naproti dveřím na ochoz. 
Nehybný muž za stolem si čte  
v notách, jeho malý žák drží  
v rukou housle a smyčec. Expo-
zice, jež se bude drobně obmě-
ňovat spolu s ročními obdobími, 
upozorňuje na to, že hlásný mu-
sel být i zdatným muzikantem. 
Jeho repertoár byl podstatně 
obsáhlejší než troubení, kterým 
spolu s červeným praporem 
(ve dne) nebo zažehlou lampou  
(v noci) upozorňoval na požár. 
Ani po zrušení funkce hlásného 

v 70. letech 19. století nezůstala 
komůrka, již první věžníci, kteří 
vystupovali rovnou na ochoz,  
k dispozici neměli, nevyuži-
tá. Za žní a velkého sucha tady 
hlídka dál sledovala případný 
vznik požáru, za 2. světové vál-
ky zase kontrolovala prolétající 
letadla. Místnost byla telefonic-
ky spojena s policií, která mohla 
hned vyhlásit poplach.

Prohlídka
Nejen to se dozvíte na prohlíd-
ce věže, k níž se může nejméně 
pětičlenná skupina objednat  
v informačním centru na tel. 
585 150 221. Se zahájením turis- 
tické sezóny pak budou známy  
i časy pravidelných prohlídek. 

hk
Srovnávací snímky viz s. 20.

Na ochoz 72 metrů vysoké věže se stoupá nejprve po kamenném točitém schodišti, na které pak naváží dřevěné schody.
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Tak už je nás 9 874, milý spoluoby-
ateli. (Tedy alespoň loni na silvestra 
nás tolik bylo.) Možná bys řekl jako 
psů, ale to by ses pořádně spletl. Těch 
u nás totiž žije jen 1 512. (Ledaže by 
ti ostatní nebyli evidovaní.)
Možná známým na otázku, co je no-
vého, s pravidelností odpovídáš: Nic. 
A tak víš co, pojď se se mnou přesvěd-
čit o opaku.
Pokud ses loni narodil, byl jsi jedním 
z 93 nových občánků – 40 děvčátek 
a 53 chlapečků. Při pojmenovávání 
kluků mají rodiče nějak méně fanta-
zie než u děvčátek, takže je možné, 
že se jmenuješ Vojtěch (těch k nám 
přibylo 5), Daniel (4), Jakub (4) 
nebo Josef (3). Jakožto dívka můžeš 
být Zuzana (4), případně Julie, Ema, 
Natálie, Nikola či Adéla (všechny po 
2). Taky je ale možné, že se Tě týká 
některé ze zvláštních jmen, která ro-
diče pro své potomky vybrali – Áron, 
Johnny, Damián, Maxim, Sarah, Vio-
leta či Liliana.
V každém případě jsi jedním ze 7 315 
obyvatel Litovle (včetně Chořelic), 
případně žiješ v některé z místních 
částí. V největších Nasobůrkách je 
vás 443, v Unčovicích 403, v Mysle-
chovicích 377, ve Třech Dvorech 238, 
v Chudobíně 234, v Nové Vsi 230,  
v Rozvadovicích 217, na Březovém 
185, v Savíně 137 a ve Vísce 95.
Pokud ses nepoznal ani v jednom  
z uvedených čísel, jsi nejspíš jedním  
z těch 187, co se loni odstěhovali. 
Nebo ses teprve přistěhoval (bylo 
vás 196) a ještě sis nezvykl. I když  
i změna bydliště v rámci Litovle (237) 
může trochu zmást.
Cítíš-li se být zcela průměrným 
obyvatelem, pak je Tvůj průměrný 
věk 41,8 let. Největší podíl mladých 
občanů mají Rozvadovice a Mysle-
chovice (37,5 let), nejvíce starých lidí  
z celkového počtu žije ve Vísce (48,7 
let). Ta úplně nejstarší obyvatelka, 
která loni v prosinci oslavila 99 let, 
však bydlí v Unčovicích. Kde bydlí 
dalších 75 občanů, kteří přesáhli 90. 
rok věku, přesně nevíme.
Ještě trváš na své průměrnosti? Pak 
je jasné, že se jmenuješ Navrátil 
(nebo Navrátilová, samozřejmě), čili 

máš nejčastější příjmení v ORP Li-
tovel. Za Tebou následují Dostálovi, 
Novákovi (až na 3. místě!), Zapletalo-
vi, Kvapilovi, Pospíšilovi, Smékalovi, 
Dvořákovi, Lakomí a Spurní. Povšimni 
si, prosím, že mezi deseti nejčetněj-
šími příjmeními je jich 6 slovesných, 
a to na prvních místech. Tento typ 
příjmení je typický pro Moravu, vy-
skytuje se zde nesrovnatelně častěji 
než v Čechách.
Myslím však, že při změně příjmení, 
již loni podstoupilo 46 občanů, ne-
hraje tu největší roli patriotismus. Co 
vede ke změně křestního jména (loni 
se týkala 4 lidí), by stálo za samostat-
ný výzkum.
Pokročme však dále. Možná už se Tě 
netýká čas dupaček, ale právě jsi na-
stoupil do první třídy. Na ZŠ Vítězná 
vás to v roce 2014 udělalo 58, na ZŠ 
Jungmannova 38. V Cholině mají ve 
škole 14 prvňáčků, na Července 11,  
v Pňovicích 10, v Haňovicích 7 a v Na-
sobůrkách 4.
Jestliže jsi naopak vyšel 9. třídu, uči-
nil jsi totéž co 37 žáků z Jungmanky, 
65 dětí z Vítězné a 9 deváťáků z Pňo-
vic.
Až potud se Tvá životní cesta příliš 
nelišila od cesty Tvých vrstevníků. 
Jakmile dospějete, čeká už každého 
něco trošku jiného. Někoho svatba  
– loni ji absolvovalo 71 párů. Něko-
ho smutnější situace. Ať už v podobě 
rozvodu (v roce 2014 jich bylo 28), 
nebo třeba nezaměstnanosti. 
Milý spoluobyvateli, pokud jsi jedním 
ze 423 uchazečů o práci, kteří byli na 
konci roku registrováni na litovel-
ském úřadu práce, přeji Ti, ať se Tvá 
situace brzy obrátí k lepšímu. Ať Tvá 
cesta vede spíš k úspěšnému podni-
kání (v Litovli a místních částech nyní 
působí 1 292 aktivních podnikatelů) 
než k trestné činnosti. Ani se nechce 
věřit tomu, že loni Policie ČR projed-
nala 1 734 skutků (z toho 398 trest-
ných činů a 1 336 přestupků).
Dostáváme se ke konci naší statistiky, 
k místu, kam jednou dojde každý. 
V roce 2014 jsme se rozloučili se 78 
občany.

Tak vidíš. A pak že není nic nového.    hk

novinky z informačního centra
Veletrhy
V polovině ledna se město Li-
tovel společně s informačním 
centrem zúčastnilo veletrhu 
Regiontour v Brně. Jde o jeden 
z nejvýznamnějších veletrhů ve 
střední Evropě se zaměřením na 
regiony. Město Litovel na svém 
stánku prezentovalo celý mikro-
region a návštěvníci mohli zís-
kat spoustu informací a letáků 
o památkách, zajímavých mís-
tech, cyklotrasách a akcích, kte-
ré jsou spojeny s naším krajem. 
TIC se dále zúčastní veletrhu 
Tourism Expo, který se bude 
konat od 13. do 15. února v Olo-
mouci na Výstavišti Flora, v pa-
vilonu A. 

Prodej vstupenek do Moravského 
divadla
TIC zahájilo prodej vstupenek 
do Moravského divadla Olo-
mouc.

Přehled akcí na rok 2015
Přehled kulturních, spole-
čenských a sportovních akcí  
v Litovli a okolí na rok 2015 je  
k vyzvednutí v tištěné podobě  
v infocentru. Dále je distribuo-
ván na místa s velkou návštěv-

ností (knihovna, muzeum, po-
datelna MěÚ, poliklinika, obce 
mikroregionu...). Pokud máte 
zájem o zaslání tohoto přehledu 
akcí e-mailem, zašlete svůj po-
žadavek na tic@litovel.eu.

Papírový model radniční věže
Pro milovníky vystřihovánek  
a nadšence papírových modelů 
nabízíme nový model radnice 
a radniční věže (viz obrázek). 
Je to jednoduchá vystřihovánka 
jedné z našich nejvýznamněj-
ších památek. Součástí je po-
drobný návod k sestavení.

TIC

Pražské setkání s LiProu

Týden před Vánoci se v Praze 
uskutečnilo jedno ze setkání 
sdružení LIPRA (Litovelští Pra-
žáci), o němž jsme psali v úno-
rovém čísle loňského roku. Ten-
tokrát však na schůzi Pražáků 
pocházejících z Litovelska nebo 
majících k němu blízký vztah 
zavítali i zástupci 
našeho města, aby 
prohloubili vzá-
jemný kontakt. Vi-
deozáznam z akce 
si můžete prohléd-
nut v prosincovém 
vydání infokanálu 
na webu města. 
Uvidíte tam např. 
rozhovor Zuzany 

Kreuzziegerové (Halvové), ně-
kdejší moderátorky infokanálu 
a profesorky litovelského gym-
názia, s hlavním organizátorem 
LIPRy Petrem Galuškou (naho-
ře). Mezi zúčastněnými nechy-
běl ani kunsthistorik prof. Fran-
tišek Dvořák (dole).               red.
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Vyneseno z radnice

5. schůze rady města Litovel, 
konaná dne 18. prosince 2014
Rada města Litovel
 schvaluje podání žádosti o dotaci 
na akci Nová stálá expozice v Muzeu 
Litovel – od hracího strojku k mo-
dernímu gramofonu z Programu 
kulturních aktivit v Olomouckém 
kraji v roce 2015
 schvaluje složení Komise pro in-
vestice a výstavbu: předseda Ing. 
Ivo Višinka, členové Petr Grofek, 
Ing. Rudolf Kmeco, Ing. Michael 
Knajbl, Ing. Radek Nepustil, Ing. 
Gabriel Ošťádal, Mgr. Mirko Spurník
 schvaluje složení Komise sociálně 
právní ochrany dětí: předsedkyně 
MUDr. Alena Šromová, členové Mgr. 
Martina Holadová, Mgr. Milena 
Jindrová, Ing. Helena Najmanová, 
Ph.D., Michaela Škulavíková, jedna-
tel Bc. Radim Sléha, DiS.
 schvaluje uzavření smlouvy  
o užívání zařízení vodárny – stavi-
dla se společností Kimberly-Clark, 
s. r. o., Praha. Kimberly-Clark, s.r.o., 
poskytne městu finanční částku 
500 000 Kč jako příspěvek na po-
krytí nákladů akce Radniční Morava 
– odstranění sedimentů a revitali-
zace toku v úseku Smetanovy sady. 
Zároveň městu umožní bezplatné 
užívání stavidla, s čímž souvisí zá-
vazek města na své náklady udržo-
vat a čistit tok v celé oblasti vzdutí 
hladiny a na své náklady udržovat 
stavidlo v řádném stavu.

6. schůze rady města Litovel, 
konaná dne 8. ledna 2015
Rada města Litovel
 doporučuje zastupitelstvu měs-
ta projednat a schválit uzavření 
smlouvy o dílo na vypracování pro-
jektové dokumentace k akci Rad-
niční Morava – řešení havarijního 
stavu mostní konstrukce a úprava 
zastropení vodního toku při ulici 
Husova, týkající se propadlé klenby 
před budovou Police ČR, mezi měs-
tem Litovel a společností Geocent-
rum, spol. s r. o., Olomouc.

výběr redakce

Stíny Litovelska

 V době mezi 14. hodinou dne  
3. 1. a 11.45 hodinami dne 4. 1. si 
nějaký rádoby malíř zkoušel svoje 
umění na novinovém stánku na Ví-
tězné ulici, který posprejoval.
 Dne 7. 1. kontrolovala policejní 
hlídka řidiče motorového vozidla 
na Dukelské ulici v Litovli. Nejenom 
že měl zákaz řízení až do 12. 9. 
2015, ale ještě k tomu mu naměřili  
0,75 g/kg alkoholu v dechu.
 Dne 8. 1. ukradl nějaký poberta 
nepozorné zákaznici z tašky zavěše-
né na nákupním vozíku v prodejně 
Albert v Litovli peněženku s finanč-
ní hotovostí 2 000 Kč.
 V noci z 8. na 9. 1. si nějaký zlodě-
jíček přivlastnil dámské jízdní kolo, 
které stálo kupodivu nezamčené na 
ulici 1. máje v Litovli.
 Dne 12. ledna si pro změnu od-
vážnější poberta troufl a za jízdy 
ukradl z košíku jízdního kola kabel-
ku, ve které byla mimo jiné tučná 
finanční hotovost, telefon, brýle  
a jiné drobnosti.        Policie ČR

městská televize
Premiéra st   4. 2. v 18.45 hod.
 st 18. 2. 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. 

místní poplatky v roce 2015
Do 30. června tohoto roku je 
třeba uhradit všechny potřebné 
místní poplatky. 

Díky čím dál širšímu třídění 
odpadu se poplatek za svoz ko-
munálního odpadu v Litovli již 
několik let nezvyšuje a zůstává 
na částce 500 Kč za osobu na 
rok. Od povinnosti zaplatit za 
odpad jsou osvobozeni občané 
od 80 let výše a děti do 1 roku 
věku (tj. dítě narozené např.  
v srpnu 2014 platí pouze po-
měrnou částku za 5 měsíců).
Pro srovnání uvádíme, jaké část-
ky hradí ročně za komunální 
odpad obyvatelé okolních měst. 
Nejnižší sumu zaplatí občané  
z Uničova, kde díky 50% podí-
lu města na skládce v Medlově 
činí poplatek 384 Kč. Stejně jako  
v Litovli, tedy 500 Kč, zaplatí 
obyvatelé Zábřehu. Následují 
Loštice (525 Kč), Konice (540 
Kč), Šternberk (550 Kč), Mohel-
nice i Prostějov (600 Kč) a ko-
nečně Olomouc (660 Kč).

Nezměnila se ani výše poplatku 
za psa. Ve měste Litovli uhradí 
jeho majitel 300 Kč ročně, po-
kud pes žije v rodinném domě, 
a 1 000 Kč, je-li chován v bytě.  

V místních částech činí tato 
částka 150 Kč za psa v rodin-
ném domě a 500 Kč za psa  
v bytě. U druhého a každého 
dalšího psa se sazba zvyšuje  
o 50 %. 
Poplatek je snížen občanům, 
kteří pobírají invalidní, starob-
ní, vdovský, příp. sirotčí důchod 
jako jediný zdroj příjmu.
V případě, že někdo nabyde psa 
v průběhu roku, má povinnost 
do 30 dnů zvíře přihlásit. Po-
platek je vypočítán poměrně ke 
zbývajícím měsícům roku.
V případě, že někdo o psa při-
jde, platí i pro něj ohlašovací 
povinnost 30 dnů.

Místní poplatky lze zaplatit buď 
hotově, či kartou na pokladně 
městského úřadu (ať už v bu-
dově radnice nebo v Havlíčkově 
ulici), nebo převodem na účet 
č. 19-3620811/0100. V druhém 
případě je však třeba zaslat ještě  
oznámení o platbě na e-mail po-
platky@mestolitovel.cz a uvést  
v něm, jaký druh poplatku, za 
které osoby a z jakého účtu hra-
díte.
S případnými dotazy se můžete 
obrátit na pracovnici pokladny 
na čísle 585 153 121.               red.

Pozvánka na zábavnou výstavu
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Čištění nečízu se odkládá

V lednovém čísle LN jsme infor-
movali o tom, že má v průběhu 
zimy začít čištění úseku Nečízu 
v parku. Bohužel došlo k tomu, 
že vítězná firma, která měla 
práce provádět, na poslední 
chvíli odstoupila. Čas, který by 
na celou akci měla jiná vybraná 
firma, by už byl nedostačující  
a ani počasí nenasvědčovalo 
kvalitnímu provedení prací. 
Proto bylo čištění odloženo na 
období mezi zářím a prosincem 
letošního roku.                   red.

V Turistickém informačním 
centru Litovel v budově Záložny 
bude od 16. února pro návštěv-
níky připravena nová expozice 
s názvem Pidifrky. Je to výstava 
vtipných pohlednic zobrazu-
jících zajímavá místa v České 
republice. Pidifrky na sebe na-
vazují a společně tak vytvářejí 
obrovskou mapu a svým způso-
bem i největší kreslený vtip na 
světě. 
Výstava ze soukromé sbírky ro-
diny Hejnovy je ke zhlédnutí do 
11. dubna od pondělí do pátku 
od 8 do 17 hodin, v sobotu od 

9 do 15 hodin. Vstupné je dob-
rovolné.
A přijměte ještě jednou také 
pozvání na právě probíhající 
výstavu fotografií Klubu čes-
kých turistů z Litovle, Uničo-
va a Olomouce ze společných 
zájezdů do Norska, Alp, Tater, 
Českosaského Švýcarska a dal-
ších míst. Výstava je doplněna  
o další projekci fotografií z těch-
to cest. Neváhejte a přijďte se 
podívat na nádherné snímky  
a třeba i zavzpomínat na místa, 
která jste v minulosti navštívili. 
Otevřeno do 7. února.                TIC

Seznam kontaktů na městský úřad Litovel

Na předposledním listu tohoto 
čísla najdete seznam s kontakty, 
které využijete, budete-li potře-
bovat něco vyřídit či zjistit na 
městském úřadě. Do seznamu 

jsme nezanesli ty pracovníky, 
kteří nepracují přímo s běž-
nou veřejností. Máte-li zájem  
o kompletní seznam, najdete jej 
na webu města v rubrice Úřad.
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Bilance VHS Čerlinka
Valná hromada Vodohospodář-
ské společnosti Čerlinka, s. r. o.,  
dne 18. 12. 2014 schválila ceny 
vodného a stočného pro rok 
2015 v následující výši:
vodné: 25,05 Kč/m3 (28,81 s DPH)
stočné: 23,69 Kč/m3 (27,24 s DPH)
celkem: 48,74 Kč/m3 (56,05 s DPH)

Oproti loňskému roku dochá-
zí pro domácnosti ke zvýšení 
vodného o 35 haléřů a stočného  
o 23 haléřů za 1 m3. Naše vodné 
a stočné je přesto ve srovnání  
s okolními městy velmi nízké 
(viz tabulka). 

Společnost VHS Čerlinka vy-
naložila v roce 2014 na opravy 
vodovodů a kanalizací více než 
6,3 milionu Kč. Kromě jiného 
bylo opraveno více než 60 po-
ruch na vodovodních řadech  
a přípojkách. 
Na úseku pitné vody patří mezi 
hlavní opravy výměna 580 m 
vodovodního přivaděče mezi 
Červenkou a Třemi Dvory, vý-
měna 290 m vodovodního řadu 
a přípojek na ulici Červenské, 
výměna 360 m vodovodu na ná-
vsi ve Třech Dvorech a výměna 
265 m potrubí na Rybníčku.
Na úseku kanalizací patří mezi 
hlavní opravy velmi složitá 
výměna 155 m kanalizačního 

potrubí o průměru 800 mm na 
ulici Červenské. Neočekávaná 
složitost této opravy prodlouži-
la termín dokončení prací až do 
listopadu a z technických důvo-
dů bude nový živičný povrch po 
této opravě položen v celé šíři 
vozovky až na jaře 2015. Dále 
byla provedena výměna 96 m 
kanalizačního potrubí na sídlišti 
Karla Sedláka. 
Valná hromada společnosti 
schválila také plán oprav a in-
vestic pro rok 2015, v němž 
bude nejdůležitější investicí 
položení zásobovacího řadu  
v Březovém. 
Mezi nejdůležitější plánované 
opravy na úseku kanalizací patří 
oprava 150 m stoky na ulicích 
Mlýnské a Komenského, sana-
ce 280 m kanalizace na ulicích 
Červenské a Novosady a oprava 
stoky včetně výstavby nové čer-
pací stanice na ulici Švédské. 
Na úseku pitné vody je naplá-
nována výměna vodovodního 
řadu a přípojek na ulici Šembe-
rově.

Při zjištění poruchy či havárie 
můžete naši společnost kon-
taktovat na havarijních číslech 
VODA – 737 282 358
KANALIZACE – 731 448 316.

VHS Čerlinka

Srovnání cen vodného a stočného na rok 2015

Místo Vodné vč. DPH Stočné vč. DPH Celkem vč. DPH

Litovel 28,81 27,24 56,05

Šternberk 29,32 39,68 69,00

Olomouc 38,81 43,47 82,28

Prostějov 42,46 39,39 81,85

Uničov 38,81 43,47 82,28

Přerov 42,00 31,00 73,00

Změny v převodech vozidel v Čr
V souvislosti s novelou zákona 
o podmínkách provozu vozi-
del na pozemních komunika-
cích (č. 56/2001 Sb.) nastaly od 
1. ledna 2015 některé změny.

Vše na úřadě prodávajícího
Změnu provozovatele auta v re-
gistru vyřídíte na úřadě, který je 
místně příslušný z pohledu pro-
dávajícího. 
Prodávající a kupující podávají 
na úřad jen jednu společnou žá-
dost. (Formulář je ke stažení na 
www.mdcr.cz nebo na webech 
samospráv.)
K vyřízení převodu mohou na 
úřad přijít oba společně, nebo 
jen jeden z nich. Nepřítomný 
však musí zmocnit plnou mocí 
s úředně ověřeným podpisem 
toho, kdo na úřad půjde (v pří-
padě podání žádosti elektro-
nickou formou stačí ověřený 
elektronický podpis). Ověření je 
nejsnazší vyřídit na CzechPO-
INTu. Další možnost je zmocnit 
k vyřizování věci třetí osobu.
K vyřízení převodu budete po-
třebovat doklad totožnosti, žá-
dost o změnu vlastníka nebo 
provozovatele vozidla v regis-
tru silničních vozidel, doklady 
k vozidlu (technický průkaz  
a osvědčení o registraci vozi-
dla), doklad o pojištění vozidla 
(tzv. zelenou kartu), protokol  
o evidenční kontrole vozidla.

Pozor na polopřevod
Pokud vlastníte vozidlo, které 
je v Centrálním registru vozidel 
pouze odhlášeno předchozím 
provozovatelem, musíte podat 
na úřad do 30. června 2015 žá-
dost o zápis vlastníka a provozo-
vatele do registru. Jinak vozidlo 
administrativně zanikne a už 
nepůjde přihlásit.

Dočasně vyřazené vozidlo
Pokud vlastníte auto, které bylo 
dočasně vyřazeno z provozu 
před 30. červnem 2013 (je v de-
pozitu), musíte přijít do konce 
roku 2015 na úřad a sdělit, kde 
vozidlo je a jaký je účel jeho vy-
užití. Pokud termín nestihnete, 
vozidlo administrativně zanik-
ne a už nepůjde přihlásit. 
V pozdějších případech do-
časného vyřazení (po polovině 
roku 2013) máte rovněž povin-
nost nahlásit údaje o vozidle, 
avšak nehrozí administrativ-
ní zánik vozu, nýbrž finanční 
sankce. 
Máte-li vozidlo odhlášené 
předchozím provozovatelem 
a zároveň dočasně vyřazené  
z provozu, musíte podat na úřad 
žádost v kratší z obou lhůt – do 
30. června 2015. Rozhodující je 
skutečnost, že úřad nezná vlast-
níka.

Odbor dopravy a silničního
hospodářství MěÚ Litovel

Ladislava Kolpaková (do roku 1995 
Doleželová) se narodila 18. listopadu 
1944. 
Roku 1983 nastoupila do funkce ve-
doucí muzea v Litovli. Psala příspěvky 
o historii města do Kulturního zpra-
vodaje města Litovle, v letech 1990 
až 1992 byla členkou redakce Litovel-
ských novin. 
Zpočátku se aktivně zapojila do čin-
nosti Občanského fóra, v muzeu se 
scházeli jeho aktivisté. Od roku 1990 
byla jednatelkou čs. sociální demokra-
cie. V letech 1994–1998 byla členkou 
zastupitelstva města Litovle za ČSSD. 

V lednu 1999 
odešla do dů- 
chodu a po 
smrti druhého 
manžela se 
stáhla z veřej-
ných aktivit.  
V závěru ži-
vota působila  
v Letopisecké komisi Městského úřadu 
Litovel. Od roku 2010 až do své smrti 
19. prosince 2014 byla členkou Muzej-
ní společnosti Litovelska. Účastnila se 
řady akcí, zejm. poznávacích zájezdů.
Čest její památce.                                RoN

Vzpomínka na Ladislavu Kolpakovou

Koutek dobrých zpráv
Po čase vás opět zdravíme z koutku 
dobrých zpráv. Jak často se bude 
tato rubrika v novinách objevovat, 
záleží na vás a vašich příspěvcích 
do ní.

Ježíšek pro zvířata
Na začátku prosince se dvě kama-
rádky, Jitka Hutová a Olga Jarošová, 
rozhodly uspořádat sbírku pro opuš-
těné psy a kočky. Vyslaly výzvu přes 
facebook. A dočkaly se nezvykle 
velké odezvy. Ještě před Vánoci se  
u nich sešlo množství krmiva, ale 
také starých matrací, peřin, ručníků, 
hraček, misek a dalšího materiálu. 
Všechny dary byly pře-
dány útulkům, soukrom-
níkům pečujícím o psy  
z „množíren“ či azylu pro 
kočky v Olomouci, Pro-
stějově, Uničově, Brně  
a Křelově. Všem dárcům 
patří poděkování.

Mile překvapeny nečekaným úspě-
chem plánují organizátorky uspo-
řádat sbírku i příští rok. V plánu je 
zapojit i děti ze školek a 1. stupně 
základních škol, které by se tak staly 
malými Ježíšky pro zvířata.
Zároveň se obracejí i na čtenáře 
novin. Máte-li doma staré ručníky, 
povlečení nebo třeba nepotřebné 
vybavení pro psa, nevyhazujte je. 
Od září do prosince tohoto roku je 
budete moci přidat do nové sbírky. 
O jejím zahájení budete včas infor-
mováni i v Litovelských novinách.

hk
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Třídvorka je jedno z říčních ramen  
v CHKO Litovelské Pomoraví. Dříve se 
odpojovala od hlavního toku Moravy v 
blízkosti mostu na Pavlínce, tekla kolem 
ulice Žerotínovy směrem na Tři Dvory a 
dále do lesa, kde se stékala opět s tokem 
Moravy. Úpravy provedené v 70. letech 
minulého století ji od napojení na hlav-
ní Moravu odřízly, počáteční úsek kory-
ta byl zavezen. Díky tomu dnes Třídvor-
ka nemá téměř žádný průtok.

Voda v Třídvorce
Na konci listopadu 2014 dostala Sprá-
va CHKO LP následující informaci: „Do 
Třídvorky se vypouští nějaké odpady, 
voda hnije, vlastně to není voda, ale 
zapáchající bělavá břečka. Ten pro-
blém tu nikdy nebyl, až teď, co se po-
stavila ta trubka nad Třemi Dvory (tj. 
ústí dešťové kanalizace z firmy Orrero, 
a. s.; pozn. Správy CHKO), tak je jasné, 
že tam tudy se něco vypouští. Jasné je 
to mj. proto, že nad trubkou je voda 
čistá, bělavá je až pod trubkou (po 
proudu od zaústění kanalizace). Je 
tedy jasné, že tam někdo něco vypou-
ští. Co se s tím dá dělat?“

Zjištění
Správa CHKO LP tedy neprodleně celý 

tok Třídvorky prošla a zjistila, že v dolní 
části Třídvorky, u mostku na lesní cestě 
mezi Litovlí a Stření, je voda opravdu 
prakticky zcela bílá a lesem se šíří silný 
hnilobný zápach.
Tento zákal a zápach zasahoval ješ-
tě několik set metrů proti proudu 
Třídvorky, poté pomalu mizel. V blíz-
kosti obce Tři Dvory voda ve Třídvorce 
již neobsahovala žádné stopy bělavé-
ho zákalu, obdobně tomu bylo v pro-
storu zaústění onoho potrubí a stejně 
tak i v profilu před Třemi Dvory, kde se 
stéká Třídvorka s Čerlinkou. 
Ovšem již pár desítek metrů nad sou-
tokem s Čerlinkou byl bělavý zákal 
vody Třídvorky opět patrný.

Zákal
Bylo tedy potvrzeno, že v toku Třídvor-
ky se s kvalitou vody něco děje. Sku-
tečnost, že se zákal nachází i nad 
místem vyústění dešťové kanalizace 
z firmy Orrero, naznačuje, že jeho pů-
vodcem tato kanalizace není. Kde ale 
tedy hledat příčinu?
Pozornějšímu návštěvníku zdejších 
lesů jistě neuniklo, že bělavý zákal 
vody v tůních a odstavených rame-
nech v podzimním období není až tak 
vzácným jevem. Dříve tímto zákalem 

trpělo i rameno Past (alespoň v horní 
části), prakticky každoročně k němu 
dochází na raménku u „cvičáku“ v Li-
tovli a i na několika dalších drobných 
stojatých vodách. Tyto lokality mají 
dvě věci společné: zaprvé žádný nebo 
jen velmi slabý průtok vody a zadruhé 
velké množství sedimentu, k němuž 
se v podzimním období přidává opa-
dané listí ze stromů. Listí napadané do 
vody se rozkládá, a pokud nedochází 
k výměně vody, zvyšuje se v ní obsah 
organických látek, což vytváří živnou 
půdu pro bakterie a další drobné or-
ganismy (např. nálevníky). To vše vede  
k zakalení vody. Intenzita tohoto zá-
kalu potom závisí jak na množství 
spadaného listí, tak na míře pohybu 
(výměny) vody v místě rozkladu listí.    
V prostoru kolem soutoku s Čerlinkou 
tedy slabý, ale znatelný proud daný 
přítokem Čerlinky stačil k tomu, aby 
nahromaděné listí nezpůsobilo in-
tenzivní zákal vody. Voda, která tudy 
protékala, však s sebou níže po toku 
odnášela produkty rozkladných pro-
cesů. Díky tomu byla stále níže po 
toku čím dál více zatížena organický-
mi látkami, přičemž i zde docházelo  
k dalšímu rozkladu opadaného listí.  
V okamžiku, kdy bylo rozkladných 
látek ve vodě už přespříliš, začala se 
voda kalit a zapáchat. 

možná řešení?
Situaci by vyřešilo zprůtočnění Třídvor-
ky. Správa CHKO LP již před více než 10 
lety zpracovala záměr na napojení 
toku na Moravu v Litovli (tak, jak to 
bylo dřív), tento projekt se ovšem ne-
setkal s pochopením všech dotčených 
osob. Variantou další bylo když ne ce-
loroční napojení Třídvorky na Moravu, 
tak využití jejího koryta alespoň pro 
převádění vyšších průtoků – nějakým 
průlehem, který by byl po většinu roku 
suchý a proplachoval by Třídvorku za 
vyšších vodních stavů v Moravě. Měl 
by funkci jakéhosi „bezpečnostního 
přepadu“, s regulovatelným průto-
kem, aby nevznikl nějaký problém 
níže po toku. Ani tato varianta ovšem 
bohužel nebyla akceptována.

Závěr
Dodat je dále možno jen tolik, že opa-
kování tohoto zákalu je i v následují-
cích letech velmi pravděpodobné, tak 
jako je tomu např. u již zmiňovaného 
raménka „cvičák“ v Litovli. Řešení, 
tedy zavedení silnějšího průtoku tímto 
ramenem, jak již bylo výše zmíněno, 
není v dohledné době bohužel reálné.  

 Ondřej Dočkal, Správa CHKO LP

Obrazovou přílohu k tématu Třídvorky 
naleznete na str. 19.

Co se stalo s Třídvorkou

První měsíc nového roku je tra-
dičně příležitostí hodnotit ten 
minulý a zamýšlet se nad tím, co 
nás čeká v nastávajícím. V tom 
smyslu jistě zaujme náhled na-
šeho znovu zvoleného starosty. 
Výčet splněných úkolů dokládá, 
že minulé vedení radnice praco-
valo svědomitě a odpovědně. 
Podle mne mohlo ale navíc  
s jistou mírou hrdosti konstato-
vat, že se u nás na požadované 
úrovni vyrovnáváme se stra-
šidlem doby – odpady. Připo-
meňme si, že nemalou zásluhu 
má i dlouholetá angažovanost 
starosty. Naše technické služ-
by jsou spolehlivé. Přesto „věc“ 
zůstává stále složitá. Chybí větší 
vstřícnost. Řešení odpadu třídě-
ním přesouvá stále více úkolů  
i k jednotlivému občanu. Vyža-
duje čím dál tvrdší kázeň. Je to 
i časově náročné. Komplikuje 
nám zkrátka živobytí. Je to dů-
sledek techonologicky vyspělé 
společnosti a nezbývá, než se ve 
vlastním zájmu podřídit. A? Ne-
nechat zahálet koště a hadr (za-
meť každý před svým prahem). 
Technické služby nemohou být 
vždy a všude – zvlášť vzimě.

Zvolili jsme si nové zastupitel-
stvo. Litovelsko charakterizují 
vody. Je sympatické, že tvořily 
téma prvního zasedání nové 
rady. Její činnost nebude snad-
ná. Jsme, bohužel, svědky změn 
zemského klimatu, zaviněných 
především člověkem. Hektic-
kou výrobností a ohromujícím 
množením se (za sto let se náš 
počet zdvojnásobil). Důsledek? 
Oteplování, ohrožení životo-
dárné ozónové vrstvy, nenadálé 
přívaly vod a bouří... Ačkoli si 
to nechceme připustit, uvedené 
příčiny ovlivňují denně život 
každého z nás a nutí nás hledat 
alespoň místní řešení. 
Nás se přímo dotýká problém 
základu života – vody. Její sprá-
va byla zákonně svěřena institu-
cím – Povodí Moravy a Správě 
CHKO (mají peníze). Jejich zří-
zení byl krok správným směrem. 
Konkrétní obsah jejich činnosti 
však vyžaduje zamyšlení, úpra-
vy, změny. Povodí se daří bu-
dovat protipovodňová opatření 
(betonizace). Přírodním tokům 
(neregulovaným) nevěnuje sou-
stavnou péči. A právě tyto vody 
v přívalových deštích působí 

rozvodněním největší škody 
na lidských domovech i zdraví.  
U nás to dobře známe. Dlouho-
leté prosby rady města o pomoc 
zůstávaly bez ohlasu. Téměř 50 
let (od začátku ekologizace) se 
o tyto vody (ramena Moravy) 
nestaráme. Přitom mnohé domy 
mají základy rovnou v těchto 
tocích (např. radnice) a další 
řady starších staveb jsou v nele-
galizovatelné (!) vzdálenosti od 
břehů (podle platného zákona). 
Nedávno se u vykotlaného bře-
hu (Muzejní tok) málem zříti-
la soustava budov (bez zájmu 
správců vod). Opravu zaplatil 
majitel z vlastních úspor.
Konečně se čistí Nečíz. (Plá-
novaná akce byla přesunuta na 
podzim – viz s. 3.; pozn. red.) 
Třetí rok handrkování, schůzí, 
šťourání kus sem, kus tam nad 
úpravou parkové části (asi 350 
m – 4 miliony Kč, viz článek). 
Finančně se bude podílet i měs-
to (proč?) a část upravila fabrika 
Kimberly Clark. Jen panu hyd-
robiologovi se říčka ještě nezdá 
dost špinavá. Mlžům a plžům 
vysoké zabahnění nevadí.
Povodňové tragédie jsme zatím 

ušetřeni. Víme, že zítra může být 
jinak. Míra trpělivosti občanů je 
vyčerpána. Ne pokorné prosby 
a čekání na obchvat (který nás 
stejně nezachrání). Ne hašteře-
ní, ale logické jednání, vzájemný 
respekt směrem k oprávněným 
požadavkům bezpečí občanů.
Hlavním podkladem k věcné 
dohodě může být jen zmapová-
ní copu Moravy. Stav zabahnění, 
břehy, budovy v kritické vzdá-
lenosti. Návrh podal dr. Grézl 
již před třemi roky. Ztratil se  
v papírech. Spolupracovat při-
slíbil i ředitel CHKO. Povo-
dí nebude mít určitě námitky  
a nabídne své poznatky. Zřejmý 
úkol pro zastupitele – vyjít s od-
borníky mezi občany k vodám  
a na místě posbírat jejich názory 
a rady. 
A nová rada města? Vzít ener-
gicky organizaci do svých ru-
kou. Dokáží to. Naše tisíciletá 
historie dosvědčuje, že Litovela-
né neustupovali ani před velký-
mi překážkami, ani před velký-
mi vodami. Důvěřujeme jim.

J. Cholinská

Vyjádření k některým článkům z lednového čísla Ln

Pro upřesnění problematiky péče o vody v CHKO 
doporučujeme nahlédnout do LN č. 1, 2/2013, 
jakož i přečíst si znova rozhovor s hydrobiolo-
gem L. Mertou v minulém čísle. 
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Ze společnosti

Odešli
v době od 16. prosince 2014 do 20. ledna 2015
Květoslava Veiserová z Litovle (89 let)
Ladislava Kolpaková z Litovle (70 let)
Vladimír Čamek z Litovle (72 let)
Vlastislav Sochorek z Litovle (63 let)
Bedřiška Hadrbolcová z Červenky (87 let)
Karel Novák z Litovle (66 let)
Stanislav Šindelář z Litovle (81 let)
františek Urbánek z Červenky (79 let)
Bedřich Kubáček z Litovle (68 let)
Jan Vydržel z Vísky (79 let)
Marie fuksová z Choliny (69 let)
Věra Hežová z Choliny (87 let)
Emilie Pilařová z Litovle (74 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Hrandop a Litovel.

Blahopřání

Tak už máme za sebou první dvanáctinu 
roku 2015, ale v rekapitulaci naší činnosti 
máme mírný skluz. Do lednového čísla se 
kvůli brzké uzávěrce nedostaly dvě prosin-
cové akce, a bylo by v zájmu informovanosti 
dobré se o nich alespoň letmo zmínit. 
V úterý 16. 12. jsme opět zavítali do Morav-
ského divadla Olomouc na operetu Rudolfa 
Frimla Rose Marie. Cíleně jsme odjezd uspí-
šili, abychom ještě stačili projít jarmark na 
Horním náměstí a nasát nejen předvánoční 
atmosféru, ale také nějaký dobrý punč, kte-
rým je akce proslulá. Vše se podařilo, navíc 
jsme si mohli zazvonit na zvonek štěstí, a tak 
ho máme pro budoucnost zajištěno a pojiš-
těno. Opereta byla velmi výpravná, na scéně 
se objevilo až 50 účinkujících a my si s nimi 
pobrukovali ty nejznámější melodie. 
O den později jsme se sešli v jídelně DPS 
a měli jedinečnou příležitost se seznámit 
s dostupnými prostředky tradiční čín-
ské medicíny. Ing. Milan Čech, který se 
problematice aktivně věnuje již řadu let, 
doporučil především kustovnici čínskou 
– goji (čti godži), známou též jako „ovoce 
nesmrtelnosti a věčného mládí“. Je jednou  
z nejzdravějších potravin světa. Můžete si 
ji zakoupit sušenou či jako šťávu v 500ml 
láhvi, nebo si doma na slunečné místo na-
sadit keř. Ten si můžete obstarat v Oáze pod 
lesem u paní Jany Vlasákové ve Hvozdečku 
u Bouzova (736 679 858). Ing. Čech nabídl  
i další „zázraky“ – multivitaminový sirup 
Immunity, detoxikační náplasti či koktejl 
Revitalizace. Předvedl některé cviky zdra-
votních masáží dle Borise Tichanovského 
a nabídl možné proškolení. Zájemci jej mo-
hou kontaktovat na čísle 724 783 677 nebo 
se domluvit s paní Jarmilou Dohnálkovou, 
Dukelská 69. Přednášející nic nevnucoval, 
dotazy zodpověděl a na 40 účastníků akce 
zaujal i svým aktivním přístupem k životu.

První akcí roku 2015 bylo ve středu 7. 1.  
Povánoční povídání s básnířkou, spisovatel-

kou a ekologickou aktivistkou paní Jarmi-
lou Cholinskou v jídelně DPS. Jmenovaná 
sice letos oslaví neuvěřitelné kulatiny, ale je 
stále plná elánu a ke kritice všeho nekalého 
kolem má velmi blízko. O svém životě a au-
torství 12 básnických sbírek či knížek příliš 
nehovořila, ale na téma voda, stromy a mi-
lovaná Litovel se rozpovídala naplno. Bylo jí 
mezi námi a nám s ní dobře, vrátili jsme se 
do doby našeho mládí a pomohli i s identifi-
kací toho, co nás tehdy jako kluky a holky ve 
městě a okolí zajímalo a co už je dnes nená-
vratně ztraceno. Nebyla to ale jen nostalgie, 
ale i zdravé pobouření nad tím, co nás zlobí 
a kde se nekoná tak, jak by bylo potřeba. Její 
apel – abychom se věnovali mladým, hlavně 
svým  vnoučatům, vůbec nevyzněl jako pro-
klamace, ale spíše jako závazek  pro nás „od-
rostlé“, kteří můžeme jejich náhled na dneš-
ní svět podstatně pozitivně ovlivnit. Bylo to 
příjemné a poučné odpoledne pro téměř 40 
účastníků, kteří účasti jistě nelitovali.

Na měsíc únor jsme dohodli návštěvu Pivo-
varu Litovel na středu 11. února. Sejdeme se 
ve 13 hodin u vrátnice a paní Navrátilová, 
vedoucí návštěvnického centra, nás prove-
de varnou i spilkou a poté ten z nejpovola-
nějších, emeritní ředitel a nynější předseda 
představenstva pan Miroslav Koutek ukáže,  
co všechno se již podařilo instalovat v Mu-
zeu pivovarnictví. Jsme téměř prominentní 
hosté, takže vše máme gratis. Využijte pří-
ležitosti k návštěvě podniku, který se může 
pyšnit těmi nejcennějšími medailemi i tituly. 
Také ve středu, 25. února, se opět setkáme  
s cestovatelem panem Jiřím Škůrkem, a to  
v 16 hodin v Malém sále Záložny. Tentokrát 
spolu s ním zavítáme do exotického a pro-
blémového Íránu. 
Sice to tak nevypadá, ale plánuje se i nástup 
jara a my se na loučení se zimou a jeho uví-
tání chystáme ve středu 11. března odpoled-
ne, již tradičně v Koncertním sále Městské-
ho klubu. Těšíme se na vás!                           jh

Zprávy ze Seniorklubu Litovel

GYNMEDIA CZ, s. r. o.,
gynekologická ordinace 

MUDr. Milana Dostála v Litovli, 
sděluje, že od 1. 2. 2015 bude vždy 

v pátek od 7.30 do 12.30 hodin 
ordinovat MUDr. Zuzana Týralová.

www.gynmedia.cz

INZERCE

INZERCE

 

kompletní servis autoskel 
čištění interiérů, renovace laků  

leštění světlometů 
 

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

Dne 6. února 
oslaví pan 
Oldřich Zajíček 
z Litovle 
81. narozeniny. 
Do dalších let 
hodně štěstí, 
zdraví 
a spokojenosti 
přeje manželka 
a děti 
s rodinami.
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Studánky a 
prameny lidé 
uctívali od 
pradávna. Pra-
men čisté vody 
poskytoval úle-
vu lidem i zví-
řatům. Stávalo 
se, že pití vody 
nebo omývání 
se vodou pří-
mo z pramene 
mělo uzdravu-

jící účinky. Zaposlouchání se do uklidňujícího 
zvuku zurčení vody může být i dnes uzdra-
vující. Pro turisty jsou studánky příjemným 
překvapením a zajímavým turistickým cílem. 

Svatá voda v Cholině
O svaté vodě v Cholině lze říct, že je málo-
kdo, kdo ji nezná. Cesta k ní je vyznačená. 
Nevede sice plánovaně přímo k ní, ale mod-
rá turistická značka z Choliny do Loučky  
k ní chodce dovede. Je uprostřed cesty mezi 
oběma obcemi a do obou katastrů také za-
sahuje. 
Cestou ke studánce, za Cholinským dvor-
kem, najdeme další zajímavost – ve stylizo-

vané jeskyni je umístěna socha Panny Marie 
Lurdské. Lavičky, dnes už ve špatném stavu, 
naznačují, že na tomhle místě se lidé často  
zastavovali.
Samotná svatá voda, pramen s malou soš-
kou Panny Marie, je od Choliny vzdálen asi  
2 km. Na stromech okolo pramene jsou 
umístěny svaté obrázky, celé místo je oploce-
no a také zde jsou lavičky k posezení a rozjí-
mání. Místo je to malebné – tedy spíš bývalo.  
V současnosti je oplocení v havarijním stavu 
a lavičky už taky mají svou slávu dávno za 
sebou. 
O cholinské svaté vodě se říká, že zázračně 
uzdravovala. Ani spisovatel Martin Strouhal  

v sepsaných 
pověstech na 
chol i nskou 
studánku ne-
zapomněl.
Jenže všech-
no je jinak. 
Ta pravá 
c h o l i n s k á 
svatá voda, 
ta, která po-
dle pověstí 
uzdravovala, 
se nacházela sice také u Choliny, ale jinde. 
Najdeme ji asi 1 km od obce, u polní cesty 
směrem k Bílsku a Loučce, u potoka Cholin-
ky. Studánka, jejíž voda uzdravovala, už dáv-
no zanikla. Po jedné velké vodě se sesunul 
svah a pramen se ztratil. Její místo označují 
Boží muka.  

Svatá voda v Cholině a dalších 12 studánek  
a pramenů vyšly v propagační skládačce Stu-
dánky a prameny Mikroregionu Litovelsko. 
Bude se o nich psát i v některém z dalších čísel 
Litovelských novin.

Eva Vaňková      

Studánky a prameny, část iii.

Boží muka – památka na studán-
ku při cestě do Loučky.

Panna Maria Lurdská u Cholinského 
dvorku.

Svatá voda při cestě z Choliny do Loučky.

To je název nové výstavy v Litovelském 
muzeu, kterou můžete navštívit od  
12. února do 12. dubna 2015.

Co bude k vidění
Nádherné papírové modely Ing. Jiřího Stru-
že vám přiblíží krásné, zajímavé a reprezen-
tativní hrady a zámky v České republice, na 
které jsme my, Češi, právem hrdi. K vidění 
budou i papírové figury vojáků, prostorové 
dioráma historického města, modely do-
mečků i nejjednodušší stavby, tzv. miniboxy. 
Své stavby zde budou prezentovat i šikovní 
stavitelé modelů z Litovelska.
Sám autor Jiří Struž provede v muzeu něko-
lik komentovaných prohlídek. Proběhnou  
28. února a 14. března ve 13, 14 a 15 hodin.

Z historie
Asi se už nikdy 
nedozvíme, kdy 
člověka popr-
vé napadlo vzít 
do ruky nůžky  
a střihnout do 
papíru. Pro do-
pátrání se počát-

ku vystřihovánek si musíme připomenout 
tři lidské vynálezy: nůžky, papír a tisk. První 
nůžky, které známe již z doby železné, byly  
z jednoho kusu železa. Bylo to ploché železo 
se dvěma břity na konci a uprostřed ohnuté 
tak, aby se třela ostří o sebe. 
Historie papíru je mnohem mladší a za jeho 
vynález děkujeme nejspíš Číňanům. 
Knihtisk byl pak již posledním předpokla-
dem ke vzniku vystřihovánek. V 15. století 
se tiskařská technika v Evropě zdokonalila 

tak, že tisk na papíru se stal běžně dostup-
ným. Tiskly se svaté obrázky, postavy světců 
se vystřihovaly a lepily na dřevěné prkénko 
a z nich se sestavovaly různé výjevy ze života 
svatých. Z roku 1529 známe arch se sluneč-
ními hodinami v podobě papírového vystři-
hovacího krucifixu.
S růstem výroby papíru se úměrně zvyšo-
val počet tiskáren a ty hledaly další výrobní 
artikly. Po obrázcích, knihách, novinách, 
tiskopisech, obalech a dalších důležitých 
věcech, které se staly součástí běžné denní 
potřeby, se v Evropě od poloviny 18. století 
objevovaly vystřihovánky takové, jaké zná-
me dnes. Za kolébku evropských vystřiho-
vánek můžeme považovat pomezí Francie  
a Německa. V knize o historických hračkách 
se dočteme, že v r. 1744 vyrobil ve Štrasbur-
ku tiskař Seyfried několik archů s figurka-
mi vojáků francouzské armády a prodával 
je na ulici. Inspiroval se zájmem občanů  
o vojenský doprovod krále Ludvíka XV. při 
jeho návštěvě tohoto města. Ohlas a zájem 
veřejnosti o tyto papírové „hračky“ přivedl  
k tištění vystřihovánek i další tiskaře ve 
Štrasburku, odkud se šířily dál.
K popularizaci vystřihovacích archů s fi-
gurkami přispěl v roce 1782 i zákaz stavě-
ní betlémů v kostelech. Lidé se každoročně 
těšili na tuto podívanou a po zákazu jim 
nezbylo, než si postavit svůj betlém doma. 
Ne všichni byli zručnými řezbáři a pořízení 
hotového betlému bylo velmi nákladné. Po 
ruce byl ale papír a barvy. Kromě originál-
ně ručně vyráběných papírových betlémů 
tu vznikla další možnost – tištění archů  
s figurkami, které se musely vystřihnout, 
případně vybarvit. Například už koncem  

18. století tiskl v Praze jes-
ličkové archy Josef Jan Rudl, 
který měl tiskárnu na „svaté 
obrázky“. Francouz Nico-
las Pellerin ve 30. letech 18. 
století v Épinalu založil tis-
kárnu, jež se zabývala tiskem 
vystřihovacích papírových 
figurek a později i tiskem 
trojrozměrných modelů. Ně-
které archy se tiskly černobíle  
a dodatečně se ručně kolorovaly. Po vynále-
zu a zdokonalení litografického tisku počát-
kem 19. století se tiskly i barevně. 
Zajímavostí je, že na některých starších do-
chovaných arších vystřihovánek je úřední 
razítko z roku 1922, které říká, že tato vystři-
hovánka byla schválena a doporučena mini-
sterstvem školství jako učební pomůcka. 
V lednu 1957 vyšlo první číslo časopisu 
ABC, které se časem stalo nejvýznamnějším 
zdrojem vystřihovánek u nás. Složitější mo-
dely začalo vydávat po roce 1970 nakladatel-
ství Albatros v edici Plastické vystřihován-
ky. V současnosti papírové modely nejsou 
jen hračkou pro děti, ale jsou pro každého, 
děvčata i chlapce, mladé i starší, začátečníky  
i zkušené modeláře.

Vystřihovánky pro návštěvníky
V Litovelském  muzeu máme v rámci této 
výstavy vyčleněný prostor, kde si budete 
moci sami vyzkoušet vystřihnout a slepit 
model, který si odnesete jako ojedinělý su-
venýr. Budou zde také ke koupi nejrůznější 
papírové vystřihovánky ke složení modelů 
od nejjednodušších po nejnáročnější.

Zdenka Frištenská

Kouzlo papírových modelů hradů a zámků
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Stalo se v Litovli
 roku 1765 koupil Jakub rettig, hofmistr 
olomouckého světícího biskupa, za 4 170 zlatých 
dědičné poštmistrovství v domě U Žlutého 
lva (dnes matrika na náměstí). Litovelským ob-
čanem se však stal již roku 1759, kdy se oženil  
s dcerou místního lékárníka Antonií Schrackovou. 
Po Karlu Schrackovi byl také v letech 1782–87 
jedním ze čtyř purkmistrů a rychtářem. Litovel 
však měla pravidelnou, stálou poštovní službu již 
před polovinou 18. století. Pošta v domě U Žluté-
ho lva, kterou tehdy zřídil hostinský Martin Böss, 
zůstala na tomtéž místě až do roku 1913. 
 roku 1855 se změnila podoba litovelských 
kostelů. Střecha věže kostela sv. Marka byla 
rozebrána až na zdivo, protože hrozila zřícením. 
Původní věž byla podobná radniční – měla lu-
cernu a terbuchy (cibulovitá tělesa), byla kryta 
šindelem a červeně natřená. Nová věž dostala 
jehlancovitý tvar, byla pokryta kamennou břid-
licí a makovice silně pozlacena. Ve stejné době 
byla přestavěna i věž kostela sv. Jakuba na Sta-
rém městě a také ta dostala jehlancovitý tvar. 
Zrušena byla tehdy i druhá menší vížka na střeše.
 26. 2. 1915 zemřel v Litovli stavitel Vincenc 
Crha (či Cerha), autor mnoha významných li-
tovelských budov v 19. století (chudobinec ve 
Vítězné ulici, škola v ulici Komenského a mnohé 
jiné). Narodil se 18. 7. 1822 v Nasobůrkách. Roku  
1870 koupil rozsáhlý dům s pekařstvím v Palac-
kého ulici (nyní č. 886) a rozhodujícím způsobem 
jej přestavěl pro svoji rodinu. Roku 1907 dům od 
Crhy koupil pekař Jan Staněk. Nyní jsou tam ob-
chodní aktivity Truxovy firmy. 
 7. 2. 1945 zemřel fotograf františek Vopat. 
Narodil se 1. 4. 1877 v Černíkovicích u Kožlan 
na Rakovnicku. fotografem se vyučil v Praze na 
Smíchově. Do Litovle přišel roku 1904 a kou-
pil zde ateliér A. Wüsta na náměstí č. 785/187.  
V tomto domě byl již v srpnu 1892 fotografický 
ateliér Antonína Šebesty, pak od r. 1894 V. Mo-
helského, r. 1896 Bohumila Rumla a od 5. 4. 1901 
A. Wüsta. Krátce po svém příchodu, 24. 11. 1904, 
se Vopat oženil s Marií Stanislavovou. Roku 1914 
musel narukovat, dostal se do zajetí a zbytek 
války prožil jako legionář v Rusku. Do Litovle se 
vrátil až roku 1919. V meziválečné době vznik-
ly v jeho ateliéru fotografie všech litovelských 
osobností, dokumentace významných událostí  
a proměn městské architektury. U Vopatovy fir-
my začínala řada fotografů, jako Kučera, Sova, 
Kleibl, ale i dlouholetí zaměstnanci, bratři Amb-
rožovi, kteří vedli v poválečné době ateliér druž-
stva fotografia v Langově domě.                           L. Šik

Křtinê knižkê Příkazy – Cesta životem B. Vaci
Istě mně dáte za pravdô, že pozváni na 
křtinê se neodmitá. Smê-lê pozvani na 
křtinê malyho diťátka, tak to je vêlêká slav-
nosť a radosť pro celó rodinô. Já sem ale bêla 
pozvaná na křest nové knižkê Příkazy – Ces-
ta životem, keró napsal pan Boleslav Vaca. 
Negdo možná namitnete, že takovó knižkô 
jôž doma máte, ale to já takê – ta je z červ-
na 2010 a menôje se Stařečkovo povidáni  
o žêvotě.
Tož teda křest této nové knižkê Cesta živo-
tem se ôskôtečnil v utery 16. prosênca 2014 
odpoledne v přikazskym Repre, v prosto-
rách velkyho sálô. Pozvani bêlê všeci lêdi  
z Přikaz ê z okolnich dědin – a že jich takê 
přêšlo – dêť pozváni na křtinê se přeci ne-
odmitá. A toto pozváni slêbovalo přijemně 
prožêty odpoledne.
V samym čele slavnostně vêzdobenyho sálô 
sedělê všeci hosti, keři autorovi knižkê névic 
pomáhalê. Prvni bêlê přêvitani Jožka Škra-
bal a dr. Pavel Pospěch  – mužô o nich řict, 
že obá só kmotři této knižkê. Bêlê to právě 
oni, keři dalê hlavni impulz k volnymô po-
kračováni Stařečkova povidáni o žêvotě. Dál 
to bêl Ing. Jaroslav Sivek – starosta obce, 
pani Miroslava Davidová – předsedkyně 
přikazskyho seniorklubô, a pani Jana Ada-
mová – ta dělala grafickó upravô knižkê.
Načêsto na uvod zazpival Smišené pěvecké 
sbor z Přikaz nekolêk hanáckéch pěsniček, 
protože pan Vaca je zakládajicim členem 
tehoto sborô. A potom se jôž povidalo  
o knižce, otázkê a následny odpovědi autora 
nebralê konca.
Na co se teda v této knižce mužete těšêt? 
Dočtete se tô, jak to v dětstvi pana Vacô bé-
valo v obecné školê a takê o všeckéch mož-
néch řemeslech, kery tehdá v Přikazich bêlê.
V té části knižkê, kerá je psaná hanáckém 
nářečim, se pokocháte překrásnéma slova-
ma, kery só jôž takřka zapomenôty. Vi snaď 
dnešni ditě, co to béval na dědině takové 
vrštat a gde ho mělê nélepšê vêbavené, nebo 
co je to škarnót, kosêsko, lôňák nebo podáv-
kê? Nebo co só to štandrle? Dál je jôž kniž-
ka psaná českê a autor tô popisôje žêvot od 
své svajbê s jeho milovanó Mařenkó rozenó 
Vrbkovó ze Lhotê. Od podzêma rôkô 1950, 
gdê eště mladi manželi sókromě hospoda-
řêlê v Přikazich – a nebêlo to vubec lehky. 
Jenom jejich láska k přirodě a zviřatum  
a takê vira v Pána Boha jim pomuhla všecko 
překonat.
Dež vstópilê v lednô 1957 Vacovi do JZD, 
zbêlê panô Vacovi koně – ale to jôž nebêlê 
jejich koně, ale družstevni. A s družstevni-

ma koňma pan Vaca jezdil takê s přikaz-
skym pohřebnim vozem. Dál se v knižce 
popisôje kolektivizace vesnice v 50. letech  
a smôtné konec sókromyho hospodařeni na 
přikazskéch grôntech.
Hodně zajimavy je takê spomináni pana 
Vacô na začátkê a žêvot v hanáckym skanze-
nô v Přikazich. Vtipně je nazvany povidáni 
Sedm let jsem u vás sloužil. Je to tak, pan 
Vaca sedm let pomáhal bôdovat skanzen  
v Přikazich na Kameničkovym grôntě, sedm 
let předával návštěvnikum svoje zkôšenosti 
ze žêvota na hanácké dědině.
Dalši kapitolê sô věnovany známém a přá-
telum – napřiklad panô Jiřimô Linhartovi  
z Dědřêchova a pani Boženě Langové z Při-
kaz.
Dalo bê se eště dlóho povidat o této nové 
knižce, ale program uterniho odpoledne  
mosêl  pokračovat.
Zase zazpival sbor hanácky koledê, následo-
val samotné křest knižkê dobrém šampaň-
ském a pak jôž dlóhá autogramiáda.
Mužô-lê se považovat za jednô ze sôdiček, 
tak bêch této nové knižce popřála hodně 
prodanéch kôsu a eště vic vděčnéch čtenářu.
A kde si Cestu životem mužete kópit? V Při-
kazich na obecnim uřadě, v seniorklubô a ve 
skanzenô. V Nákle a v Mezêcich v obchodě 
potravin a takê v Litovlê na náměsťó v knih-
kupectvi. 
         Za pozváni na křtinê srdečně děkôje
                                  Marie Nováková z Nákla

Nově otevřená geodetická kancelář v Litovli
Revize el. zařízení NN a hromosvodů

po, st 8–15    út, čt, pá dle tel. domluvy
Kysucká 345/15  784 01 Litovel

mobil: 777 276 748  e-mail: info@geodezielitovel.cz 
www.geodezielitovel.cz

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

INZERCE

Sídlo fotoateliéru F. Vopata, dnes cukrárny Ječmínek.
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Litovelské ulice

„Ty to nevíš? To je to tajemství. Když si dáš 
bacha, abys vždycky byla taková, jaká chceš 
doopravdy být, když si dáš bacha a budeš ka-
marádit jen s těma správnejma lidma, pak je 
ti úplně jedno, jestli zítra umřeš.“
„To je blbost. Kdyby byl člověk tak neuvěři-
telně šťastný, pak by přece chtěl žít co nejdýl, 
ne? Chtěl by žít věčně, aby mohl být šťastný 
pořád...“
„Ale ne. Tak to nefunguje. Právě ti, co jsou 
nejvíc nešťastní, chtějí zůstat naživu co 
nejdýl. Myslí si totiž, že z toho, co chtěli zažít, 
ještě vůbec nic nezažili. Myslí si, že měli ještě 
příliš málo času. Mají pocit, že ostrouhali...“

(Carol Rifka Bruntová: 
Řekni vlkům, že jsem doma)

Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Kufr paní Sinclairové / Louise Waltersová
Labyrint / James Dashner

Pro mládež
Oblíbeným žánrem u mládeže je sci-fi lite-
ratura, přičemž se mnohdy mísí a prolíná 
s prvky fantasy, o které bude řeč v některé 
z příštích rubrik. Příběhy obsahují nad-
přirozeno, dobrodružství, psychologické  
a hororové prvky, netušené technologie. Jed-
nou z linek jsou postapokalyptické romány. 
Lidstvo po celosvětové apokalypse bojuje  
o přežití: v nepřátelské krajině, mezi nepřá-
telskými organismy nebo třeba skupinami 
posledních přeživších, usilujících o moc.

V loňském roce vyšly první dva díly sci-fi 
trilogie určené pro dospívající mládež s ná-
zvem Labyrint. Autorem je James Dashner 
a román byl již zfilmován. Námětem může 
připomínat Hunger games.
V prvním dílu, nazvaném Útěk, se Thomas 
probudí ve výtahu a nepamatuje si nic než 
své křestní jméno. Nemá žádné vzpomínky 
na rodiče ani na domov a netuší, jak se do-
stal tam, kde je. Jeho paměť je prázdná. Není 
však sám. Když se výtah otevře, Thomas zjis-
tí, že má kolem sebe chlapce, kteří ho uvítají 
na Place, širokém prostranství uzavřeném 
vysokými kamennými zdmi. Placeři, jak si 
jeho obyvatelé říkají, nevědí, proč nebo jak 
se tam ocitli. Kam jejich paměť sahá, vědí 
jen to, že každý den se otevřou kamenné 
brány do labyrintu, jenž je obklopuje. A stej-
ně tak se každou noc pevně zavřou. Jednou 
za měsíc přiveze výtah nového chlapce. A 
nikdo nechce zůstat v labyrintu po setmění.
Druhý díl akční sci-fi trilogie se jmenuje 
Spáleniště: Zkouška a k vydání v červnu se 
připravuje závěrečný díl Vražedná léčba. 

Pro dospělé
Takzvané ženské romány nebo, chcete-li, 

romány pro ženy tvoří tematicky poměr-
ně pestrou část knihovního fondu každé 
knihovny. Od historických romancí přes 
romány o současných ženách, které přes 
překážky nakonec dojdou kýženého štěstí  
a naleznou svého prince na bílém koni, in-
klinující spíše k červené knihovně, po seri-
ózní sondy do ženských duší, příběhy žen  
z různých společenských vrstev a odehráva-
jící se v různých historických obdobích. 

Jeden z ženských románů zastupujících 
náročnější literaturu vyšel na sklonku loň-
ského roku v nakladatelství Mladá fronta. 
Autorka Louise Waltersová nazvala svou 
zdařilou prvotinu Kufr paní Sinclairové.
Osamělá Roberta pracuje v anglickém knih-
kupectví a ráda sbírá všemožné poklady mi-
nulosti ukryté ve starých svazcích – fotogra-
fie, dopisy, pohlednice. Když jí otec jednou 
věnuje starý kufr, jenž svého času patříval 
její babičce, objeví v něm prazvláštní dopis  
z druhé světové války. Je pod ním pode-
psaný její dědeček, jehož nikdy nepoznala. 
Nejde jí však do hlavy, jak ho mohl napsat, 
jelikož dle data uvedeného v listu už měl být 
tehdy dávno po smrti. 
Dorothy prožívá nešťastné manželství  
s Albertem, jenž posléze odchází bojovat do 
války. Když jednoho dne spadne do pole za 
jejím domem stíhačka, poznává Dorothy 
shodou okolností polského majora letectva 
Jana Pietrykowského a s tím, jak se jejich 
pouto prohlubuje, v ní vzklíčí naděje na lep-
ší budoucnost – snad přece jen nalezne štěs-
tí. Osud má však s nimi oběma jiné záměry  
a zanedlouho už musí Dorothy skrývat ta-
jemství tak velké, že jeho důsledky pocítí  
i její vnučka Roberta o desítky let později.

lf

Pozvánky
S mSL DO arCHiVU
po 16. 2. a čt 19. 2., vždy od 14. 30 hod.

Muzejní společnost Litovelska připravila na únor 
exkurzi do Státního okresního archivu v Olomouci. 
Základní seznámení s archivním prostředím a ar-
chivním bohatstvím vztahujícím se k historii Litovle  
a Litovelska provede PhDr. Miroslav Koudela, zá-
stupce ředitele Státního okresního archivu v Olo-
mouci. Kapacita je omezená, je nutné se nahlásit 
předem v Muzeu Litovel osobně, telefonicky na 
585 341 465 nebo e-mailem na muzeum@muzeu-
mlitovel.cz. Sraz předem nahlášených účastníků je  
u vchodu do archivu. Je možné jet z Litovle společně 
ve 13.30 hodin linkovým autobusem s výstupem 
v Olomouci Na Střelnici. Ze stejného místa jede  
v 16.39, příp. 17.24 hodin linkový autobus zpět.

DO naSOBŮreK na PLeS
so 7. 2. v 19.30 hod., sál hostince v Nasobůrkách

Charita Litovel a Římskokatolická farnost Litovel 
vás zvou na charitní ples. K tanci a poslechu zahraje 
skupina Ramahe Band. Bohaté občerstvení je zajiš-
těno. Prodej vstupenek a rezervace míst v kanceláři 
Charity, tel. 736 750 222.

na HUDeBnÍ VeČerY na LODĚniCi
so 7., 14., 21. a 28. 2. od 20 hod., vodácká restaurace

V sobotu 7. 2. zahraje lidovková úderka Veškerá úcta 
z Nákla písničky od Čechomoru, Javorů, Hradišťanu.
O týden později, 14. 2., vystoupí skupina Kofe@Vlna 
z Olomouce s progresivním folkem. 
Na sobotu 21. 2. je připravena kapela Soft and Easy  
s alternativním bluegrassovým nářezem.
A 28. 2. přijde zahrát Goodwill, bluegrassová skupi-
na s neskutečným drivem, účastník festivalů v USA, 
Holandsku a Polsku.

KOLLÁrOVa

Ulice nese jméno básníka a jazykovědce slo-
venského původu Jána Kollára (29. 7. 1793 
Mošovce – 24. 1. 1852 Vídeň), píšícího česky. 
Právě jazykem se zabývá v části svého díla, 
kterou můžeme nazvat vědeckou. Např. v knize 
Myšlénky o libozvučnosti řeči vůbec, obzvláště 
československé a další vyjadřuje svoji koncepci 
slovanské vzájemnosti (panslavismus). 
Kollár studoval teologii, působil jako evangelic-
ký kněz a následně jako profesor slovanské ar-
cheologie na vídeňské univerzitě. Byl význam-
nou osobností národního obrození a sběratelem 
lidové slovesnosti. Jeho životním dílem je sbírka 
básní inspirovaná Dantovou Božskou komedií 
Slávy dcera, jež obsahuje 150 sonetů rozděle-
ných do tří částí – Sála, Labe, Dunaj. 

Ulice Kollárova kopíruje pravý břeh ramene řeky 
Moravy nazývaného Dušní. Začíná u dnešní bu-
dovy polikliniky na křižovatce s ulicí Masaryko-
vou, B. Němcové a Vítěznou a pokračuje kolem 
rybníků, jež má po pravé straně, až k mostu na 
Pavlínku. Právě název Pavlínka (Paulinestrasse) 
v sobě od roku zavedení názvů ulic (1893) za-
hrnoval i ulici Kollárovu. K jejich rozdělení došlo  
v roce 1900, kdy se také německé názvy pro-
měnily v souvislosti se správou města na české.  
V letech 2. světové války dostala ulice název 
Goethova podle německého básníka a drama-
tika J. W. Goetha. K názvu Kollárova se ulice 
vrátila po skončení války.

Proměny názvu: Paulinestrasse – dnešní Kollá-
rova + dnešní Pavlínka (1893)  Kollárova pro 
část ulice Pavlínka od dnešní polikliniky po most 
na Pavlínku (1900)  Goethe Strasse (1940)  
Kollárova (1945)

Ivana Kubíčková
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O plánech, dotacích i komunikaci s místostarostou Viktorem Kohoutem
Nové zastupitelstvo i rada, kte-
ré byly zvoleny v listopadu, už 
pracují třetí měsíc. Je tedy na-
čase si jednotlivé představitele 
města a jejich práci a záměry 
představit. Dnes jsme si k roz-
hovoru pozvali místostarostu 
Viktora Kohouta.

Přes 20 let působíte v podnika-
telské sféře, teď jste se stal sou-
částí veřejnosprávního sekto-
ru. V čem je to pro Vás změna?
Na začátku to pro mě bylo hodně 
složité. Rozdíl mezi těmi dvěma 
oblastmi je v tom, že ve firmě si 
já vyberu, s kým chci spolupra-
covat, ale ve veřejnosprávní sféře 
jsou mi spolupracovníci přidě-
leni. Musím s nimi najít společ-
nou cestu, využít jejich poten-
ciál. V obou případech je to ale  
o komunikaci. 
Stejně tak pokud mám já nebo 
jiný zastupitel nápad, musíme  
o něm přesvědčit většinu v za-
stupitelstvu, aby se prosadil. 
Sám člověk neprosadí skoro nic. 
V tomto volebním období je ko-
alice dost široká, takže bude tře-
ba hodně kompromisů. 

Je třeba i nadhled nad neustálou 
kritikou občanů, věci řešit, a ne 
jen vyslechnout.

Každopádně být ve spojení  
s občany je pro Vás důležité.
Já jsem často ve společnosti, 
hodně mluvím s lidmi. Kdykoliv 
mohou za mnou zajít nebo za-
volat, stejně jako je to už několik 
let u pana starosty. Uvažuju taky 
o zřízení facebooku pro komu-
nikaci s občany z pozice mís-
tostarosty. Mladší generace na 
to slyší. To ale budu řešit mimo 
úřední hodiny, ve volném čase. 
Pokud bude energie. 

Komunikace je pro Vás velmi 
důležitá. Jak má vypadat ote-
vřená radnice, na níž jste se 
dohodli s koaličními partnery?
Chceme, aby občané měli k dis-
pozici co nejvíc informací. Na 
webových stránkách města bu-
deme zveřejňovat všechna výbě-
rová řízení, smlouvy a také hla-
sování zastupitelstva. V plánu je 
pořídit letos hlasovací zařízení, 
díky kterému bude každý vědět, 
který zastupitel jak ve které zále-
žitosti hlasoval.

Neméně podstatná je pro Vás 
komunikace s podnikateli.
Ta se v posledních letech u ně-
kterých firem podceňovala. 
Musíme si uvědomit, že nebýt 
firem, které tady fungují, bude 
Litovel „mrtvá“. Nejen, že dáva-
jí lidem práci, ale také odvádějí 
nejrůznější daně, které se od-
rážejí i v naší městské poklad-
ně. Také mnohdy sponzorují 
ve městě sport, kulturu. Tako-
výchto podniků a podnikatelů 
si musíme vážit a vycházet jim 
maximálně vstříc. Proto jsem 
navštívil většinu velkých firem, 
komunikujeme spolu a myslím, 
že to kvitují. Do budoucna bych 
chtěl i setkání drobných podni-
katelů k výměně názorů, připo-
mínek, řešení volných prostor 
aj. I oni jsou důležití pro město.  

Hodně se zabýváte také dota-
cemi a možností jejich získání.  
K čemu je chcete využít?
Město má připravených spoustu 
projektů za nemálo peněz, které 
jsou ale „v šuplíku“. Po volbách 
jsme se rozhodli je všechny vy-
táhnout a zvážit, zda do nich jít, 
a pokud ano, postupně pro ně 
hledat uplatnění.

Jaké projekty to jsou?
Líbí se mi projekt založení parku 
na Starém městě (viz LN 9/2013, 
pozn. red.). Jestli na něj v ná-

sledujících čtyřech letech dojde 
řada, ale záleží na tom, zda se 
vypíší dotační výzvy třeba z Mi-
nisterstva životního prostředí. 
Chtěl bych prosadit i výměnu 
oken na GJO, která jsou asi 111 
let stará a ve špatném stavu. Na 
takovou akci bude letos vypsaná 
výzva k dotaci z OPŽP až ve výši 
90 %, ale záleží také na památká-
řích a hlavně na zastupitelstvu, 
zda to pro něj bude priorita. 
Bohužel, i když třeba dotace na 
řadu projektů získáme, v nejed-
nom případě je nakonec musí-
me odmítnout, protože prostě 
nemáme na spolufinancování. 
Pak se projekty někdy za několik 
set tisíc hodí do šuplíků. Jenže 
bez projektu se většinou o dotaci 
přihlásit nemůžeme.

Jakými dalšími projekty se za-
býváte v rámci životního pro-
středí, tedy jedné z oblastí, kte-
rá spadá do Vaší kompetence?
Máme s vedoucím OŽP vizi o 
podzemních kontejnerech, které 
jsou esteticky perfektní. Skvělé 
je, že lidi v Litovli hodně třídí, 
získali jsme i ocenění za 3. místo 
v Olomouckém kraji. Kontej-
nery samy ale vypadají hrozně, 
takže alespoň v centru by bylo 
dobré instalovat ty podzemní. 
Rádi bychom ozelenili (výsadba 
stromořadí) Uničovskou ulici, 
na kterou se rýsuje dotace. S pří-
padným parkem Staré město by 
to byla dobrá vizitka města. 
Také se chceme podívat k sou-
sedům, kde fungují motivační 
programy v odpadovém hospo-
dářství, a zavést je i u nás. Čím 
víc tam lidi třídí, tím míň platí 
za odpady. Uvidíme, zda by to 
mohlo fungovat. 
Sledují se i neméně důležité po-
třeby a akce na našich vesnicích. 
Během tohoto roku se má zpro-
voznit kompostárna, kterou bu-
dou provozovat TS a na kterou 
máme dotaci. Vyřeší se jí potíž, 
kam s posečenou trávou z veřej-
ných prostranství.

Jaké dotační projekty byste dál 
rád podpořil?
Město kdysi dostalo do majetku 
budovu bývalé prádelny na Ge-
merské ulici, která je teď ve špat-
ném stavu. Protože v ní můžeme 
zřídit jen neziskovku, vznikla 
myšlenka přestěhovat sem dům 
dětí a mládeže. Část peněz by-
chom získali z prodeje budovy v 
Komenského ulici. Kdybychom 
získali dotace, stojí to za úvahu, 
protože jinak DDM finančně 
rozpočet města nezatíží. Je vy-
tvořena pracovní školská skupi-

na, která se tím bude zabývat.

Vedle zařízení pro děti jsou dů-
ležitá i zařízení pro staré lidi.
Tuto otázku musíme řešit. Jeden 
domov důchodců a DPS jsou 
málo. Jedna z možných even-
tualit je upravit k tomuto účelu 
„dům hrůzy“ v Kostelní ulici. 
Stará studie zpracovává zřízení 
takového zařízení v místě, kde 
sídlí Charita, na Vítězné ulici.  
V první řadě je třeba získat prosto-
ry a hlavně dotace. Strom života 
říká, že je třeba to řešit okamžitě.

Většinu profesního života se 
pohybujete v cestovním ruchu, 
takže není divu, že Vám péče o 
tuto oblast připadla i na radni-
ci. Co se chystá v tomto směru?
Vytvořili jsme pracovní skupinu 
těch, kteří se na cestovním ru-
chu podílejí – infocentrum, pro-
vozovatelé turistických atrakcí, 
ubytovatelé, zástupci mikrore-
gionu, CHKO... Důležitá je vzá-
jemná spolupráce, v jejímž cent-
ru má být TIC.
Máme v plánu udělat turistickou 
kartu, po jejíž koupi by měl ná-
vštěvník slevu na ubytování, v 
restauracích, vstupné na radnič-
ní věž, do muzea, koupaliště... 
Náš region je přitažlivý pro cyk-
listy, proto by v Litovli měla být 
pořádně zásobená půjčovna kol. 
Chceme více Litovel zviditelnit, 
zřídit také informační turistické 
tabule u klíčových míst. Upra-
vit výstupní stanice pro vodá-
ky. Také pomalu řešit relaxační  
a sportovní zónu mezi koupali-
štěm a loděnicí, na kterou exis-
tuje velmi krásná studie. Chtěl 
bych oživit dění přímo v centru 
města, kulturní léto přestěhovat 
do historického jádra, v zimě na 
náměstí zřídit umělé kluziště. 
Důležité je pokusit se oživit tu 
„bombu“, kterou tady máme, 
Nečíz. Až se spraví a vyčistí, 
chceme zkusit získat dotaci z EU 
a zřídit pravidelné plavby měs-
tem v lodičkách s elektromoto-
rem. To by byl největší tahák.
No, plánů je dost a ukáže čas, 
zda se je podaří realizovat.
Jediný nedostatek je ubytování  
v klidné lokalitě. Kdyby se poda-
řilo sehnat prostředky nebo na-
jít podnikatele, který by dokázal 
něco udělat se Záložnou, bylo by 
to skvělé.

 Na závěr nechci objevovat obje-
vené, ale věřím, že to půjde. Ov-
šem měli bychom se o to pokusit 
všichni. Přejme si navzájem to 
nejlepší a radujme se i z úspěchu 
druhých v našem městě.           hk

Viktor Kohout
  42 let
 Absolvoval střední pedagogic-
kou školu. Krátce působil v Domě 
dětí a mládeže Litovel, poté ně-
kolik let jako vychovatel v Ústavu 
sociální péče Nové Zámky. V roce 
1994 založil agenturu BAVI (nyní CK 
BAVI), která od původního pořádá-
ní táborů pro děti a kulturních akcí 
postupně rozšířila svou činnost na 
zájezdy, rekreační pobyty a služby 
cestovní kanceláře. Agentura BAVI 
je pořadatelem tradiční městské 
akce Litovelské slavnosti.
  V zastupitelstvu působí nepřetr-
žitě od roku 1998. V letech 2002 až 
2010 byl členem rady. V roce 2014 
byl zvolen místostarostou. Ve vol-
bách patří tradičně mezi kandidáty 
s nejvyšším počtem hlasů.
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Školení nových rybářů
Vážení čtenáři – a zvláště zájem-
ci o rybaření, Český rybářský 
svaz, místní organizace Litovel 
(ČRS MO Litovel), by Vám tím-
to ráda sdělila, že na měsíc únor 
plánujeme uskutečnit školení 
nových členů – nových rybářů.
Na něm budou noví adepti ry-
bářského sportu seznámeni se 
základy biologie ryb a rybo-
lovných technik a taktéž s ne-
zbytným minimem související 
právní úpravy výkonu rybářské-
ho práva v ČR, tedy především 
se zákonem o rybářství a jeho 
prováděcí vyhláškou. Školení 
bude zakončeno zkouškou, je-
jíž úspěšné složení je nezbytné 
pro možnost vydání státního 
rybářského lístku a povolenky  
k rybolovu. 
Školení nových členů proběh-
ne v letošním roce ve dnech  
14. a 15. února (sobota + nedě-
le), vždy od 8 hod. v sídle ČRS 

MO Litovel (Palackého 29, Li-
tovel). Zkoušky jsou plánovány 
na sobotu 28. února, taktéž od 
8 hod. v sídle ČRS MO Litovel.
Přihlášku ke členství v ČRS MO 
Litovel je možno získat buď již 
nyní osobně v sídle MO Li-
tovel (v úředních hodinách),  
v prodejně rybářských potřeb 
na ulici Nasobůrské anebo pro-
střednictvím webových stránek 
naší organizace, kde naleznete 
i rozpis našich úředních hodin 
(www.crslitovel.cz). Po vyplnění 
je přihlášku nutno doručit do 
schránky v sídle ČRS MO Li-
tovel. Přihlášení zájemci budou 
ještě v předstihu vyrozuměni 
o konání termínu školení. Ti, 
kdož do zahájení nestihnou při-
hlášku podat, mohou tak učinit 
přímo na místě před začátkem 
školení.

O. Dočkal, P. Machala, 
ČRS MO Litovel

Dovolte, abych Vás touto cestou 
seznámil s činností kuželkářské-
ho oddílu v roce 2014.
V lednu roku 2014 jsme pokra-
čovali v soutěžích za účasti tří 
družstev dospělých a jednoho 
družstva dorostenců.
První družstvo bojovalo do 
posledního zápasu především  
o udržení ve 3. kuželkářské lize 
mužů. To se mu nakonec po-
dařilo vítězstvím v posledním 
zápase na kuželně silného druž-
stva v Olomouci. Některým se 
tam podařily výkony, které by-
chom rádi viděli celou sezónu. 
Celkově první družstvo skonči-
lo na 10. místě.
Druhé družstvo hrálo přebor 
Olomouckého kraje a i tam to 
bylo především o záchraně. Mu-
síme podotknout, že mužstvo 
bylo docela často oslabeno zra-
něními zkušených hráčů, které 
bylo nutno nahradit našimi do-
rostenci. Ale i tady se záchrana 
podařila a družstvo skončilo na 
11. místě.
Třetí družstvo, účastník okresní-

ho přeboru, 
mívá větši-
nou nejlepší 
u m í s t ě n í . 
Po skonče-
ní loňského 
ročníku mu 
patří 7. mís-
to.
V únoru byl 
p r o v e d e n 
nábor mlá-
deže. Kaž- 

dý druhý pátek v měsíci je 
kuželna k dispozici DDM.  
V měsíci květnu je první neděli 
kuželna otevřena pro veřejnost 
a  koná se v ní turnaj zvaný 
Letecká. V červnu jsme měli  
40. výroční setkání s našimi přá-
teli kuželkáři z Drážďan-Rade-
beulu. V rámci jejich  návštěvy 
jsme odehráli přátelské utkání, 
ve kterém jsme zvítězili o 120 
kuželek. 
Na podzim začala nová sezóna, 
do které jsme vstoupili ve stej-
ném složení a ve stejných sou-
těžích jako předchozího roku. 
První družstvo konečně pro-
lomilo smůlu těsných proher, 
přiklonilo se k němu štěstí a po 
vydařeném podzimu končí na 
3. místě. Druhému družstvu se 
rovněž celkem daří a přezimu-
je na 7. místě. Třetí družstvo se 
taky dlouho drželo v první troj-
ce, ale ke konci se mu přestalo 
dařit a je zatím na 10. místě. Do-
rostenci jsou zatím na 4. pozici.    

Kamil Axmann, předseda oddílu 

Kuželkářská sezóna 2014
Výsledky Tříkrálové sbírky 2015

Litovel 88 387 Mezice 6 703

Bílá Lhota 3 991 Mladeč 5 044

Bílsko 5 765 Myslechovice 6 213

Bouzov, Doly 15 259 Náklo 23 415

Dubčany 6 029 Náměšť na Hané 41 445

Cakov 4 600 Nasobůrky 9 037

Červenka 33 759 Odrlice 4 185

Haňovice 5 942 Olbramice 5 766

Hrabí 3 790 Olešnice 3 565

Hradečná 4 295 Pňovice 6 007

Hvozdečko 2 912 Podolí 3 103

Hynkov 6 836 Příkazy 23 758

Cholina 11 363 Rozvadovice 4 738

Chořelice 7 227 Savín 3 525

Ješov 3 494 Senice na Hané 31 103

Kluzov 4 870 Senička 9 645

Kovářov 2 180 Skrbeň 20 318

Kozov, Blažov, Kadeřín, 
Svojanov, Bezděkov

8 279 Slavětín 4 804

Loučany 20 750 Sobáčov 3 985

Loučka 4 205 Tři Dvory 6 732

Luká 3 705 Unčovice 11 518

Měník 1 666 Vilémov 14 298

Měrotín 7 171

V 51 obcích našeho regionu 
koledovalo letos 108 skupinek 
koledníků. Celkem bylo vykole-
dováno 505 382 Kč.
Z centrálního konta budou pe-
níze rozděleny do regionů na 
projekty místních charit a na 
humanitární pomoc. 

Děkujeme všem, kteří svým da-
rem přispěli na pomoc lidem  
v nouzi u nás i v zahraničí a na 
rozvoj charitních projektů. Stej-
ně děkujeme všem koledníkům 
a vedoucím skupinek, kteří nám 
s Tříkrálovou sbírkou pomáhali.
Charita Šternberk, střed. Litovel

Přijímací řízení na GJO
Gymnázium Jana Opletala se na 
doporučení Rady Olomoucké-
ho kraje zapojilo do Pilotního 
ověřování přijímacího řízení 
do oborů vzdělání s maturitní 
zkouškou s využitím centrálně 
zadávaných jednotných testů, 
vyhlášeného MŠMT ČR.
Ředitelka školy vyhlásí nej-
později do 31. ledna první 
kolo přijímacího řízení, včetně 
stanovení jednotných kritérií  
a předpokládaného počtu při-
jímaných uchazečů. Aktuální 
informace budou průběžně do-
plňovány na www.gjo.cz.
Doporučujeme průběžně sle-
dovat také stránky Přijímacího 
řízení na stránkách Centra Cer-
mat. Již nyní zde naleznete in-
formace k testům z matematiky 
a českého jazyka pro 9. i 5. třídu 
i ukázkové testy. (Upozorňuje-

me, že se nejedná o testy Scio.)
Další ilustrační testy k pilotní-
mu ověřování budou zveřejně-
ny na stránkách Centra Cermat  
6. února.
V souvislosti s pilotním ově-
řováním bude pravděpodobně 
přihláška podávána na novém 
tiskopisu, který následně nalez-
nete na www.gjo.cz i www.cer-
mat.cz. Termín pro odevzdává-
ní přihlášek je nezměněn, tj. do  
15. března.
Řádný termín konání jednot-
ných testů je 15. dubna pro 
čtyřleté studium a 16. dubna 
pro osmileté studium. Náhrad-
ní termín je v obou případech  
14. května.
Výsledné pořadí přijatých ucha-
zečů bude zveřejněno nejdříve 
22. dubna.

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

2
7. 1.–7. 2., prostory TIC při MK Litovel, PO–PÁ 9–17, SO 9–15 hodin, vstupné 
dobrovolné
fOTOGrafiCKÁ VÝSTaVa ODBOrU KČT HanÁ  výstava fotografií a foto- 
knih oddílů KČT Litovel, Uničov a Olomouc z turistických zájezdů do Norska, 
Českého Švýcarska, Rakouských a Švýcarských Alp a Vysokých Tater 

3.–28. 2., Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17, PÁ 8–13, SO 
10–13 hodin
DaLiBOr SeDLÁK  fotovýstava; vernisáž: pondělí 2. 2. v 17 hodin

st 4. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 10 hodin, vstupné: 40 Kč
nOSÁČKOVa DOBrODrUŽSTVÍ  divadelní pohádka na motivy pohádky Pi-
nokio v podání Hravého divadla; pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ, včetně veřejnosti

ne 8. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hodin, vstupné: 450 Kč 
OnDŘeJ HaVeLKa a JeHO meLODY maKerS  skladby širokého žánrové-
ho spektra, Sweet and Hot, od hollywoodských muzikálů až po vrcholná čísla 
swingových big bandů; pořadatel: MAMUT AGENCY

út 10. 2., Koncertní sál MK Litovel, 19 hodin, vstupné: 80 Kč
LUCie KOPSOVÁ a TOmÁŠ HOnĚK  skladby J. S. Bacha, L. Hurníka, K. Rů-
žičky, O. Kukala a A. Piazzolla v podání houslí a kytary; koncert v rámci KPH

16. 2.–10. 4., prostory TIC při MK Litovel, PO–PÁ 8–17, SO 9–15 hodin, 
vstupné dobrovolné
VÝSTaVa PiDifrKŮ  výstava vtipných pohlednic, zobrazujících zajímavá 
místa v ČR, navazujících na sebe a vytvářejících ojedinělou mapu nebo také 
největší kreslený vtip na světě

st 18. 2., Koncertní sál MK Litovel, 19 hodin, vstupné: v předprodeji 150 Kč, 
na místě 200 Kč
ŽaLman & SPOL.  koncert české folkové legendy s kapelou

pá 20. 2., Velký a Malý sál Záložny v Litovli, 20 hodin, vstupné: v předprodeji 
120 Kč, na místě 170 Kč 
XXiX. HanÁCKÉ BÁL  zvýhodněné vstupné pro krojované návštěvníky; hrají 
taneční skupina fantastic band (Velký sál) a Hanácká môzêka (Malý sál), vy-
stoupí folklorní soubor Hanačka 

út 24. 2., Malý sál Záložny v Litovli, 18 hodin, vstupné: 50 Kč
BanGLaDÉŠ  beseda s cestovatelem Václavem Arnošem

PŘiPraVUJeme
ŠVESTKA (divadlo Járy Cimrmana), DOLEŽELOVO KVARTETO (koncert v rámci 
KPH), SHIRLEY VALENTINE (divadelní představení se Simonou Stašovou v hlav-
ní roli), PŘENDITE SI SPLKNÓT (zábavný pořad pro příznivce hanáckého nářečí)

nosáčkova dobrodružství
Divadelní insce-
nace v podání 

Hravého divadla 
vznikla na motivy 

známé knihy pro děti 
Pinokio. Hlavní postavou 

příběhu je malý panáček, 
kterého si truhlářský mistr vyře-
že ze dřeva. K velkému mistrovu 
nadšení panáček ožije, ovšem 
nepůsobí svému tátovi jenom 
radost. Tak jako jiné děti má  
i on spoustu chyb a jedná podle 

své vlastní úvahy, avšak bez zku-
šeností a s následky svých činů. 
A tak se často dostává do nepří-
jemných situací a prožívá různá 
zklamání, až nakonec pochopí, 
že nelze vždy jednat tak, jak jej 
právě napadne, a že poslouchat 
tatínkovy rady se vyplácí.
Pohádku uvedeme ve 
středu 4. února v 10 
hodin ve Velkém sále 
Záložny v Litovli.           
             MK

Výprava do:  země čumilů
Před pár lety, při toul-
kách kdesi v horách 
Myanmaru, jsme ná-
hodou potkali krajana, 
mladého cestovatele 
Kamila z Prachatic, kte-
rý byl na cestě do Číny. 
Brzy se z nás stali přáte-
lé a na společném treku 
jsme si měli co povídat. 
Jak bývá pravidlem při 
takovýchto náhodných 
setkáních, vyměňova-
li jsme si zkušenosti  
a povídali si o zemích, 
které jsme měli možnost navští-
vit. Kamil právě přiletěl z Ban-
gladéše a to mě zaujalo. Hodně 
dlouho jsem po této zemi „po-
šilhával“. Právě u něho jsem po-
prvé slyšel termín Bangladéš – 
země čumilů. Popravdě řečeno, 
moc slušně mi to neznělo. Náš 
nový kamarád vyprávěl, že to je 
asi nejstručnější a nejvýstižněj-
ší charakteristika země. Každý 
cizinec, který sem zavítá, je prý 
nesmírně zajímavým objektem 
z prostého důvodu. Navštěvuje 
ji jen velmi málo lidí. A tak jsem 
se rozhodl  –musíme se tam po-
dívat!
Později, při přípravě cesty do 
této země, jsem se s termínem 
Bangladéš – země čumilů setkal 
i na stránkách seriozních cesto-
pisných časopisů. Na svých pra-
videlných pásmech o cestování, 
která se konají nejen v Litovli, 
ale i na jiných místech, často 
mluvím o tom, že vyhledávám 
země, kam se běžně necestuje, 
které nejsou v popředí zájmu 
cestovních kanceláří. Někdy 
mám dojem, že se neustále opa-
kuji. Ale v případě Bangladéše 
prostě nelze jinak! Ano, to je 
snad typická země, do které má-
lokdo zavítá a která málokoho 
láká. 
Co jsem o ní vlastně věděl? Že 
tento malý stát leží v jižní Asii, 
mezi Indií a Myanmarem, že byl 
součástí Britské Indie a později 
Pákistánu, než se v roce 1971 
stal samostatnou republikou. 
Také to, že je to rovina plná rý-
žových polí protkaná spoustou 
řek a že je nejlidnatější zemí svě-
ta. Není snad rok, abychom ve 
sdělovacích prostředcích neza-
znamenali zprávu o nějaké po-
topené lodi, obrovských zápla-
vách a politických nepokojích.
Nejvíce se pro místo, kam se 
chystám, nadchnu už při přípra-
vě cesty – když čtu knihy, časo-
pisy a články na internetu. Ty mi 
postupně odkrývají neznámé 
stránky země. Už tady si uvědo-

mím, jak často povrchně vnímá-
me jiné části světa. Bangladéš 
se mi tak už doma začal jevit v 
jiném světle, než jsem ho do-
posud vnímal také já. Postupně 
jsem zjistil, že i tady jsou histo-
ricko-architektonické památky, 
že na východě země leží zajíma-
vé hory nebo že právě v Bangla-
déši je nejdelší souvislá písečná 
pláž na světě, dlouhá neuvěřitel-
ných 125 km. Ale docela nejvíc 
mě inspirovalo vědomí faktu, 
že právě v horách na východě 
se mění světy. Na západ odtud 
je svět Indie: indické kultury, 
náboženství, mentality… Na vý-
chod začíná jihovýchodní Asie, 
oblast mého srdce. Právě tady 
v horách Bangladéše končí svět 
islámu a začíná svět buddhismu. 
Žijí tu desítky etnických skupin 
typických pro jihovýchod Asie.

Také letos budu mít příležitost 
povídat v Litovli o svých ces-
tách. A bude to právě o Ban-
gladéši. Opět uvidíte fotografie 
a krátká videa z cesty. Uvidíte 
a uslyšíte o naší cestě touto be-
zesporu zajímavou, i když tolik 
málo známou zemí. Zavítáme 
spolu do delty řeky Gangy a ná-
rodního parku Sundarbans, kde 
jsou největší porosty mangrov-
níků na světě. Poplujeme lodí 
po obrovských řekách. Budeme 
se toulat po děsivě přelidněném 
hlavním městě Dháce. Navštíví-
me čajové plantáže a seznámí-
me se tam s místní specialitou  
a raritou: s čajem několika ba-
rev. Pojedeme vlakem, který má 
zpoždění (v Bangladéši nepatr-
ných) 12 hodin. Setkáme se také 
s jednou z nesčetných demon-
strací. Při toulání po východ-
ních horách budeme pozorovat, 
jak se tu mění světy.
O to vše a mnohé další se s Vámi 
rád podělím. Bude to v úterý  
24. února tradičně v 18 hodin  
v Malém sále Záložny v Litovli.
Už teď se těší 

Václav Arnoš
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Krajina Dalibora Sedláka
Denně chodíte kolem, ale ni-
kdy jste si toho nevšimli. Je 
to u vás doma, a přitom jste 
to nikdy neviděli. Co? Inu to, 
co vidí šternberský fotograf, 
jinak též konzervátor sbírek 
Muzea umění Olomouc, Dali-
bor Sedlák. A co si můžete pro-
hlédnout i vy, když v únoru na-
vštívíte výstavu jeho fotografií 
na Městském klubu.

Jaká byla Vaše cesta k fotogra-
fii a s fotografií?
K fotografování jsem se do-
stal vlastně přes prvotní zálibu  
v kreslení a malování, čemuž 
jsem se věnoval od útlého dět-
ství, za podpory rodičů. Na 
gymnáziu ve Šternberku jsem 
navštěvoval fotografický krou-
žek, ovšem kreslení a malování 
mne zajímalo mnohem více. 
Výborného vedení se mi do-
stávalo ve výtvarném kroužku 
profesora Petra Skyvy, který 
vychoval za léta svého působení 
na gymnáziu nemálo budoucích 
učitelů výtvarné výchovy či aka-
demických umělců. 
Na Skyvových prázdninových 
malířských plenérech začala má 
fotodokumentace malovaných 
motivů. Postupně jsem ale začal 
hledat i různé krajinné detaily, 
běžnému pohledu do krajiny 
unikající, a stále více se pono-
řovat do jejich světa, často pak 
přecházejícího až do abstrakt-
ních poloh. 
K rozšiřování  teoretických  
i praktických znalostí souvise-
jících s fotografií mi pomohly 
a stále pomáhají fotografické 
časopisy, kde se též může ka-
ždý konfrontovat s tvorbou 
jak amatérských, tak profesio-
nálních fotografů našich i za-
hraničních. Žádné teorie ani 
sebedokonalejší technika ale 
nejsou k ničemu, pokud se člo-
věk neumí kolem sebe dívat 
a nacházet nové úžasné hod-
noty třeba i v běžných věcech.                                                                                                                                          

Vaše přírodní snímky jsou 
zaměřeny na detail. Dokáže-
te vidět, čeho si většina lidí 
nepovšimne, a navíc to svý-
mi fotografiemi interpretovat  
v dalším rozměru. Jak své mo-
tivy hledáte či potkáváte, jak 
vypadají Vaše fotografické 
procházky přírodou?
Fotoaparát a další potřebné 
vybavení jsou se mnou téměř 
všude – ve vlaku, v autobuse, na 
kole, na lyžích, při pěší turistice 
po vlastech českých, v Alpách 
či Dolomitech, všude je co na-

cházet. Musí mít na to člověk 
také fyzickou kondici, jen ba-
toh s technikou obnáší nejméně 
osm kilo. A když se k tomu ješ-
tě přidá při výletech s rodinou, 
eventuálně celou turistickou 
skupinou, neustálé dobíhání  
v dálce až v nedohlednu mizejí-
cích turistů, je to zabíračka. Co 
ostatní projdou, já proutíkám. 
Je to daň za ukořistěné snímky. 
Udělat záběr tak, aby odpovídal 
mým představám, není otázka 
okamžiku. Často hledám vhod-
nou vzdálenost, úhel pohledu, 
čekám na to správné světlo, hle-
dám tu pravou kombinaci clony, 
času, použití filtrů a tak dále. 
Někdy najdu zajímavý motiv  
i na neobvyklých místech. Tře-
ba na toaletě, na okně vlaku či 
tramvaje, v pohledu do žacím 
strojem rozsekaného plastového 
patníku. 
Co se týče žánrů, preferuji ab-
straktní fotografii, pokud se 
tak dá vlastně vůbec označit, 
jelikož snímky zobrazují vždy 
nějakou reálnou skutečnost. Do 
abstraktní polohy se dostává ná-
mět výrazným zvětšením (mak-
rosnímky), nezvyklým úhlem 
pohledu, pomocí neobvyklého 
světla, stínů nebo různou kom-
binací těchto faktorů. Z toho 
vyplývá, že mám rád hru světla 
a stínu a zajímavé struktury nej-
různějších povrchů. Mám rád 
také nalezená zátiší, někdy si 
zátiší zkomponuji z nalezených 
předmětů, které mne něčím za-
ujmou.
Také krajina a krajinný detail 
bývají předmětem mého zájmu. 
Na druhé straně se nevyhýbám 
ani architektuře, u níž rád hle-
dám neotřelé pohledy. Jindy 
fotografuji také na různých 
společenských akcích, jako jsou 
vernisáže a koncerty. Vždy však 
platí, že „necvakám“ bezmyš-
lenkovitě, musí mne něco zau-
jmout.

Jaké snímky diváci na výstavě 
uvidí? 
Krajinu, krajinný detail, snímky 
přecházející do abstraktní polo-
hy, možná něco z architektury  
a nevím, zda se tam vejdou  
i lidé mezi uměleckými předmě-
ty v galeriích nebo záběry poří-
zené na koncertě.
Obzvláště v oblibě mám cyklus, 
jenž bych nazval prostě Okna  
a v němž se často prolíná větši-
na již zmíněných témat – světlo  
a stín, protisvětlo, struktura, 
průhled do krajiny či její zrcad-
lení.                                          hk

Lucie Kopsová je slovenská 
houslistka. Studovala na Kon-
zervatoři v Bratislavě a na Hu-
dební fakultě JAMU v Brně obor 
hra na housle, kde pokračovala  
i v magisterském studiu.
V uplynulých letech absolvo-
vala bohatou koncertní činnost  
a účinkovala na mnoha festiva-
lech. Zúčastnila se též spousty 
interpretačních soutěží, na kte-
rých získala významná ocenění, 
mj. i 1. místo na mezinárodní 
soutěži v Dolnom Kubíně, kde-
jí byla udělena i Cena Mladé 
hodnotící rady. Jako sólistka 
spoluúčinkovala s orchestrem 
Slovenské filharmonie či Br-
něnskou filharmonií a dalšími. 
S Komorním sborem Konzer-
vatoře v Bratislavě absolvovala 
turné po státech USA.
Vystupovala v různých městech 
na Slovensku, v Česku, Maďar-
sku, Rakousku, Slovinsku, Ně-
mecku, Holandsku a Švédsku. 
V dubnu 2006 se zúčastnila 
projektu Evropského mládež-
nického komorního orchestru 
v rakouském Grazu, který vedl 
člen vídeňských filharmoniků, 
houslista René Staar. V létě 2006 

absolvovala měsíční tur-
né po státech EU jako 
členka Orchestru mla-
dých EU, který dirigo-
val Vladimir Ashkenazy  
a Andrej Borejko. 

Tomáš Honěk začal hrát 
na kytaru v deseti letech 
na ZUŠ v Semilech. Stu-
doval na konzervatoři  
v Pardubicích a po ukon-
čení čtvrtého ročníku 
složil přijímací zkouš-
ky na Hudební fakultu 

JAMU v Brně.
Pravidelně se účastní kytaro-
vých festivalů a mistrovských 
tříd renomovaných kytaristů  
a pedagogů v ČR i v zahraničí.  
V roce 2006 ukončil šestý ročník 
kombinovaného studia konzer-
vatoře v Pardubicích, úspěšně 
složil státní zkoušku bakalářské-
ho studia JAMU v Brně a pokra-
čoval zde v navazujícím studiu.
Je držitelem několika národních  
i mezinárodních ocenění. Získal 
např. 3. cenu na Mezinárodním 
bienále Kutná Hora, 1. cenu na 
Soutěži konzervatoří České re-
publiky i čestné uznání na me-
zinárodní soutěži Mladí kyta-
risti Dolný Kubín a 3. cenu na 
mezinárodní soutěži Guitarart 
festival Belgrade v Srbsku. 

Oba mladí umělci spolu taktéž 
vystupují pod názvem Duo Te-
res, které vzniklo v roce 2007 na 
JAMU v Brně. Koncert v rámci 
KPH, na kterém zazní sklad-
by N. Paganiniho, K. Růžičky, 
L. Hurníka, A. Piazzolla a dal-
ších, můžete navštívit v úterý  
10. února od 19 hodin ve Vel-
kém sále Záložny v Litovli.    MK

Roztávající a znovu zamrzající voda v předjaří vytváří pozoruhodné struktury a obrazce. 
Třeba jako tento na louce zvané Prabába nad Šternberkem. 

Libozvuk strun houslí a kytary
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Šmoulí předzápis
Děti z litovelských školek se 8. 1. již tradič-
ně sešly u nás ve škole na tzv. předzápisu. 
Tentokrát se ocitly ve šmoulí vesničce. „Za-
chraňte Šmoulinku!“ zavelel na začátku 
všem dětem taťka Šmoula. Všichni se hned 
vydali na Gargamelův hrad, ve kterém zlý 
čaroděj se svým kocourem Azraelem Šmou-
linku uvěznil. „Hrad je ohromný a v každé  
z komnat na vás bude čekat nelehká zkouš-
ka, kterou musíte splnit,“ dodal ještě starost-
livý taťka Šmoula. A tak děti prošly komna-
tami hravé vědy, matematiky a angličtiny, 
komnatou deskových her a zastavily se i ve 
šmoulí třídě. Nakonec šťastně dorazily až na 
Gargamelův hrad, kde našly nejen Šmoulin-
ku, ale i sladký poklad. Rovněž letošní zápis 
dětí do první třídy probíhal „po šmoulov-
sku“ a dětem i rodičům se velmi líbil.

Jungmanka ve filmu         
Chcete se o naší škole dovědět víc? Jste je-
jími absolventy a zajímají vás změny od 
vašeho odchodu ze školních lavic? Právě 
pro vás jsou na našich stránkách www.zsjl.
cz připravena tři profesionálně zpracovaná 
videa, kde se Jungmanka oficiálně i neofi-
ciálně představuje. Autorem krátkých filmů 
je Peter Nedělník ze společnosti SUNDAY 
FILM. Natáčení probíhala „přímo za provo-
zu“, žáci i učitelé si vyzkoušeli, jaké je to stát 
před kamerou. Doufáme, že vás filmy poučí 
a zároveň pobaví. 
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KY Projekty končí, přátelé zůstávají
Denně se děje tolik zajímavého, že někdy 
zapomínáme na to, co jsme v životě uděla-
li, co všechno jsme zažili, kolik přátel jsme 
poznali.
Třebaže je nový rok v plném proudu, při 
bilancování a úklidu vánočních přání neby-
lo možné znovu si nepřečíst dopisy z Itálie, 
Španělska, Walesu a dalších zemí. Naše za-
hraniční partnerské školy na nás nezapomí-
nají a my na ně také ne.
Zúčastnili jsme se několika projektů. Nejví-
ce v našich myslích utkvěl Socrates – Come-
nius s tématem Emoční inteligence (Emo-
tional Intelligence). Společně s pedagogy  
a žáky škol ze Španělska, Itálie a Kypru jsme 
vytvářeli programy, jak u žáků s úspěchem 
pěstovat sebeuvědomění, sebeúctu, samo-
statnost, komunikaci, sociální dovednosti, 
naslouchání, řešení konfliktů, pozitivní my-
šlení a asertivitu.
Neméně zajímavý projekt byl Comenius  
s tématem Zdravý život v našem prostředí 
(Healthy Living in Our Environment). Opět 
s námi velmi rádi spolupracovali Španělé, 
přidali se Poláci a Velšané. Výměny žáků, 
jejich zážitky, poznávání nových zemí, pří-
rody a péče o ni jsou zachyceny v časopi-
sech, dotaznících, DVD, herbářích apod. 
Jenže čas plyne.
A tak se pouštíme do nových projektů, hle-
dáme výzvy a inspiraci nejen pro školní léta, 
ale život sám.

vyučující ZŠ Vítězná Litovel

Minipodniky
Základní škola Vítězná je zapojena do 
realizace projektu Všechno v mém živo-
tě souvisí, zkráceně minipodniky, reg. č. 
CZ.1.07/1.1.00/54.0041. Tento projekt je 
realizován ve školním roce 2014/2015. Naši 
žáci se mohou v rámci projektu zapojit do 
činnosti minipodniků různého zaměření  
a na vlastní kůži zažít chráněnou ekono-
miku v simulovaném prostředí za podpory 
odborníků z praxe, pedagogů, gamifikátorů 
a psychologa. Unikátním prostředkem pro 
obchodování je vytvořená online webová 
aplikace pro prezentaci jednotlivých mini-
podniků a možnost obchodování s vytvoře-
nými produkty. 
Do projektu je zapojeno přes 1 000 žáků  
z 25 škol z Olomouckého a Ústeckého kraje, 
které realizují 60 minipodniků v rámci 10 
možných směrů, např. keramika, dřevo-
-kovo, šití, časopis, chemie, ekologie, arbo-
retum, lesní školka, reklamní agentura, hu-
dební, foto, nahrávací studio a další.
Více informací na webové adrese http://ace-
ducation.cz/vsechno-v-mem-zivote-souvi-
si-minipodniky-/. 

Z. Absolonová

Po maškarním bále
v nasobůrkách
V sobotu 10. 1. uspořádal Klub rodičů  
a přátel školy při ZŠ a MŠ v Nasobůrkách 
pro děti maškarní karneval. Zásluhu na vy-
dařeném odpoledni mají rodiče, kteří se po-
díleli na jeho přípravě a průběhu. 
Poděkování také patří všem sponzorům, 
kteří se se svými sponzorskými dary zaslou-
žili o bohatou tombolu. Jsou to:
Veseta, spol. s r.o. Kyšice – průmyslová zóna 
Nasobůrky, Autoškola Skála Litovel, SEV Li-
tovel, DSL Food, s. r. o. – průmyslová zóna 
Nasobůrky, AMS Intes Litovel, malířství 
Dokoupil Nasobůrky, Zemědělské druž-
stvo Doubrava Haňovice, Vápenka Vitoul,  
s. r. o. – Mladeč, Sdružení dobrovolných 
hasičů Víska, LPG Litovel – pan Urbánek, 
MSK Kroměříž, a. s. – silo Litovel, Head 
Sport,  s. r. o. – Litovel, Agroben Střelice, 
Davcom  Litovel, MJM Litovel, a. s., Kvarta 
Litovel, a. s. – průmyslová zóna Nasobůrky, 
Napo Morava, s. r. o. – průmyslová zóna 
Nasobůrky, Zemědělské a obchodní druž-
stvo Újezd u Uničova – jatka Želechovice, 
Drogerie TETA Litovel, Adriana – výrobce 
těstovin,  s. r. o. – Tři Dvory, Orrero, a. s. – 
Tři Dvory, Alibona, a. s. Litovel, Stalagmit 
– rybník Sobáčov, PM Studio Ing. Pavel Ma-
cháček – Litovel, Vodohospodářská společ-
nost Čerlinka, s. r. o. Litovel. 
                     J. Nakládalová,

ředitelka ZŠ a MŠ Nasobůrky

Zápis do mŠ Slavětín
Dne 10. března od 10 do 15 hodin proběhne zá-
pis dětí do MŠ Slavětín s docházkou od školního roku 
2015–2016. Přijaty mohou být děti, které v době od 
září 2015 do června 2016 dosáhnou tří let, mladší 
pouze po dohodě s ředitelkou. K zápisu doneste 
rodný list a očkovací průkaz dítěte. Informace na tel. 
čísle 585 345 229, e-mail: ms.slavetin@seznam.cz.

2. setkání chovatelů terarijních zvířat
V sobotu 10. ledna proběhlo v DDM 
Litovel již druhé setkání příznivců 
terarijních zvířat. Přišli mezi nás jak 
chovatelé, kteří již nějaké terarijní 
zvířátko doma mají, tak i potenciální 
zájemci o podobného mazlíčka. Tra-
dičními účastníky byly děti – členové 
ZÚ chovatelství a teraristika z DDM 
Litovel, letošními účastníky byli i te-
raristé z Akva Tera, o. s., z Uničova. 
Dospělí návštěvníci byli zejména ro-
diče a další příbuzní mladých litovel-
ských chovatelů.

K vidění zde byla různá zvířátka. Z plazů 
gekončíci noční, agama vousatá, bazilišek 
zelený, ještěrkovci velcí, ještěrky perlové, z 
hadů krajty královské. Z bezobratlých ži-
vočichů si mohli návštěvníci prohlédnout 
několik druhů strašilek, švábů, kudlanku a 
zástupce listožravých kobylek. Se všemi zví-
řátky se mohli zájemci vyfotografovat i vy-
zkoušet si přímý kontakt s nimi.
Letošní účast v této akci byla vyšší než vloni, 
což dokazuje rostoucí zájem o chov terarij-
ních zvířat nejen v Litovli a okolí. Vypadá to, 
že se nám povedlo rozjet novou zajímavou 
akci, na které se mohou setkávat a vyměňo-
vat si zkušenosti začátečníci i zapálení cho-
vatelé těchto stále častějších obyvatel našich 
domácností.

 Ing. Pavel Sova, DDM Litovel   
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5. února  Litovelský skřivánek / Jana Čekelová
    Pěvecká soutěž pro školy, která se uskuteční ve čtvrtek 5. února v budově DDM na Staroměstském 
      náměstí od 13 hodin.    

Jarní prázdniny v DDm
8.–13. února  Pobytový tábor v Cakově o jarních prázdninách / Šárka Grunová, DiS.
      Na děti čeká výtvarné tvoření, hry, sportovní aktivity, valentýnská diskotéka, stezka odvahy a spousta  
      další zábavy. Cena pobytu je 1 600 Kč. Přihlášky odevzdejte nejpozději do pondělí 2. února 2015.  
9.–13. února  Jarní prázdniny s DDm / Monika Pospíšilová
      Příměstský tábor. Čekají vás výlety, bazén, tvoření. Cena 1 650 Kč. Přihlášky odevzdejte do 6. února.
11. února  Výlet do Ostravy – Velký svět techniky Vítkovice / Ing. Pavel Sova
       Sraz účastníků v 5.50 hod. na nádraží ČD Litovel město. Návrat bude do 17 hodin. Cena akce činí 600 Kč  
      za osobu.
13. února  Den otevřených dveří minizoo o jarních prázdninách / Ing. Pavel Sova
      Začátek akce je v 9 hodin v DDM na Komenského ulici. Účastnický poplatek činí 20 Kč za osobu. Přijďte  
      prožít pěkné dopoledne s našimi zvířátky!   

21. února  Jednodenní lyžařský zájezd na Slovensko: Velká rača – Oščadnica / M. Pospíšilová 
    Cena 450 Kč – doprava, průvodce. Bližší informace na telefonním čísle 720 995 102 nebo e-mailu 
      pospisilova@ddmlitovel.cz.  
DDM, Komenského 719/6, Litovel  tel. 585 342 448, e-mail: ddm@ddmlitovel.cz, www.ddmlitovel.cz

Dům dětí a mládeže Litovel

ÚnOr

mateřské centrum rybička
maŠKarnÍ KarneVaL PrO DĚTi
neděle 8. 2. od 14 hodin, KD nasobůrky
 Zveme rodiče s dětmi a tříkrálové koledníky. Jsou připraveny soutěže, hry, tombola, občerstvení. Vstupné dobro-
volné.
nÁrODnÍ TÝDen manŽeLSTVÍ (9. –16. 2.)
úterý 10. 2. od 17 hodin
 Diskusní skupina nejen pro manžele. Přijďte diskutovat, přijďte si povídat na téma: Šťastně až do smrti? Není to 
pohádka? Jak mít vztah, který vydrží? Hosté: manželé Večeřovi, lektoři CPR Olomouc. Hlídání dětí zajištěno. Cena  
50 Kč, v ceně hlídání dětí.
maSOPUST V mC PrO DĚTi – DOPOLeDne S PrOGramem V maSKÁCH
pondělí 16. 2. od 9.30 do 12 hodin
 Pro všechny věkové kategorie. Cena 50 Kč.
maSOPUST V mC PrO DOSPĚLÉ – HrÁČSKÉ DOUPĚ
pondělí 16. 2. od 17 do 19 hodin
 Hrajete rádi deskové hry? Přijďte se vyřádit, přijďte se seznámit, popovídat si. Kdo chce s sebou donést něco dob-
rého pro dobrou pohodu, neváhejte. Hlídání dětí zajištěno. Cena pro rodinu: 50 Kč.
PeDiG
středa 25. 2. od 14.30 do 17.45 hodin
 Zveme začátečníky i pokročilé na kurz pletení z pedigu, možnost upletení tácu s pevným dnem nebo ošatky. Je 
nutné přihlásit se předem, kapacita je omezena. Cena od 100 Kč. Pro děti volná herna.

Od 12. do 13. února bude mC bude z důvodu dovolené zavřeno.

Mateřské centrum pořádá v srpnu 2015 tyto příměstské tábory:
pro děti od 4 do 6 let:   VEČERNÍČKY 3.–7. 8.
  Z POHÁDKY DO POHÁDKY 17.–21. 8. 
Program: denně od 7 do16 hodin. Cena: 1 000 Kč. Kapacita vždy 10 dětí.

pro děti od 5 do 8 let:  AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI 10.–14. 8.
Program: denně od 7 do 18 hodin. Cena: 1 200 Kč. Kapacita 25 dětí.
Podrobnější info v MC a na telefonu 739 246 016.

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

O LiTOVeLSKÝ POHÁreK
so 21. 2. od 9 hod., hala ZŠ Vítězná 

Zveme vás na mezinárodní soutěž mažoretek. Přijď-
te podpořit domácí mažoretky Linetbells a užít si 
nezapomenutelnou atmosféru při vystoupení začí-
najících i vrcholových profi teamů. Soutěž se usku-
teční díky podpoře Olomouc. kraje a města Litovel.

Pozvánky

fLOrBaL
 1. 2. v 8.45 hodin, sportovní hala ZŠ Vítězná
přípravka – Mistrovský turnaj
 15. 2. od 9.15 hodin, sportovní hala ZŠ Vítězná
starší žáci – 14. kolo olomoucké ligy
9.15 proti fBC Droždín, 11.45 proti fBK Lynx Šumperk
HÁZenÁ
 7. 2. od 9 hodin
Turnaj mladších dorostenců v Litovli 
 14. 2. v 17 hodin
muži – HK .A.S.A. Město Lovosice   
 15. 2. v 9.30 hodin
mladší dorost – HK Ivančice   
 15. 2. v 11.30 hodin
starší dorost – HK Ivančice  
 28. 2. ve 13 hodin
mladší dorost – TJ Rožnov pod Radhoštěm   
 28. 2. v 15 hodin
starší dorost – TJ Rožnov pod Radhoštěm   
 28. 2. v 17 hodin
muži – Sokol HC Přerov  

Sportovní pozvánky

Kam na ples
7. února
Obecní ples v Haňovicích (kulturní dům)
fotbalový ples na Července (sokolovna)
Společenský ples v Senici na Hané (kulturní dům)
Hasičský ples v Náměšti na Hané (kulturní dům)
8. února
Maškarní karneval pro děti v Nasobůrkách, od 14 hod.
13. února
Společenský ples TJ Tatran Litovel na Července
XII. obecní bál v Cholině (kulturní dům Dvorana)
Maškarní bál pro dospělé v Senici na Hané
14. února
Maškarní ples v Unčovicích (sokolovna)
Sokolské šibřinky ve Střeni (kulturní dům)
20. února
Dětský maškarní bál na Července, od 16.30 hod. 
21. února
Dětský maškarní rej v Myslechovicích, od 14 hod. 
Maškarní šibřinky pro dospělé v Myslechovicích
Maškarní ples na Července (sokolovna)
28. února
Dětský maškarní ples v Bílé Lhotě (kulturní dům)
Dětský maškarní bál v Senici na Hané
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Jubilejní a úspěšný házenkářský rok 2014
Házenkáři Tatranu Litovel 
mají za sebou jeden z nej- 
úspěšnějších roků své historie. 
Byl to také rok jubilejní – rok 
oslav 80 let od založení házené 
v Litovli, v rámci nichž pro-
běhlo hned několik zajímavých 
počinů. Pojďme se proto spo-
lečně ohlédnout za uplynulými  
12 měsíci.

Házenkářská zima
Hned 4. ledna 2014 zahájily ju-
bilejní rok staré gardy svým No-
voročním turnajem, o nějž byl 
mimořádný zájem a kterého se 
nakonec zúčastnilo 8 družstev, 
včetně celků z Polska a Sloven-
ska. Turnaj trochu překvapivě 
vyhrávali domácí veteráni. 
Muži se již od ledna připravovali 
na jarní část prvoligové soutěže 
v pozici lídra tabulky s dvoubo-
dovým náskokem nad Strako-
nicemi. V zimě absolvovali ná-
ročnou přípravu na trénincích  
i turnajích s cílem vedoucí pozi-
ci udržet. 
Kromě toho pod vedením Mar-
ka Šuby uspořádali 1. února vel-
mi úspěšný 1. házenkářský ples 
v sokolovně na Července. 

Soutěže mládeže
Během zimní přípravy i jarních 
měsíců startovala také všechna 
naše mládežnická družstva na 
turnajích doma i jinde. Ačko-
liv u mládeže prosazujeme ne- 
ustálé zlepšování před výsledky 
v soutěžích, potěšila nás dobrá 
umístění našich družstev. Na-
mátkou třeba vítězství starší mi-
niházené na turnajích v Novém 
Jičíně, Velké Bystřici a Polance, 
1. místo starších žáků na turnaji 
v Uherském Hradišti nebo vý-
borné 2. místo mladší minihá-
zené na velkém turnaji v Novém 
Veselí. Na největším středoev-
ropském mládežnickém turnaji 
Prague Cup nás o Velikonocích 
reprezentovaly hned 3 celky. 
Vrcholem mládežnických akcí 
byl, pod vedením Petra Haber-
manna, opět květnový Litovel 
Mini Cup – třídenní turnaj, je-
hož se zúčastnilo na 250 dětí ve 
2 kategoriích po 12 týmech. Do-
mácí celky nám udělaly skuteč-
ně radost. Vždyť mladší minihá-
zená svoji kategorii zaslouženě 
opanovala a starší miniházená 
skončila druhá! 

Úspěchy mužů
Úspěšné bylo tažení mužů. Po 
10 letech v 1. lize se stali jejím 
vítězem. To je jednoznačně nej-
větší úspěch oddílu házené i ko-
lektivních sportů v Litovli v celé 

historii. Během jara tým lákal na 
svá utkání čím dál více diváků. 
Předčasným finále soutěže bylo 
jistě domácí utkání se Strakoni-
cemi, kde se hrála výborná háze-
ná a diváci ve stoje aplaudovali 
oběma týmům za remízu 29:29. 
V závěru posledního domácího 
utkání s Bystřicí pod Hostýnem 
pak skandování diváků „Mistři! 
Mistři!“ skutečně vyvolávalo 
mrazení po celém těle. 
Úspěchů dosáhli i jednotlivci. 
Litovelský dorostenec Matěj 
Nantl byl v únoru vybrán do 
celorepublikového výběru tzv. 
házenkářských nadějí ročníku 
narození 1998. Matěj Konšel 
byl pak za své aktuální výkony 
nominován na turnaj české re-
prezentace v Polsku. Tam ne-
zklamal a zvučným soupeřům 
Polsku, Bělorusku a Rusku na-
sázel po 2 gólech. Stal se tak po 
Jaroslavu Zemánkovi druhým 
českým reprezentantem s ko-
řeny v Litovli. Škoda jen, že jej 
v závěru sezóny postihlo vážné 
zranění ramene a reprezentační 
kariéru přibrzdilo.

80 let házené
Oslavy 80 let házené v Litovli 
byly naplánovány na červen, ale 
již v zimě se začala připravovat 
kniha k tomuto výročí. Auto-
ři Milan Beňa, Karel Zmund  
a Radovan Šimek stáli před vý-
zvou poprvé uceleně zmapovat 
dějiny našeho sportu v Litovli. 
Po stovkách odpracovaných ho-
din, hledání v archivech, muzeu  
a především kronikách oddílu, 
ale také s osobním přispěním 
pamětníků se dílo podařilo. 
Oslavy proběhly 7. června na 
sokolovně za krásného počasí. 
Na programu byl turnaj gene-
rací, setkání házenkářů všech 
generací, slavnostní křest nové 
knihy, výstava fotografií, boha-
té občerstvení a večerní zába-
va. Kniha, jež obsahuje také na  
80 fotografií, je k dostání v li-
tovelském infocentru, v muzeu  
a knihkupectví na náměstí.

Vstup do nové sezóny
Krátce před oslavami však pro-
běhla ještě řada jednání, která 
byla úspěšná, a klub se definitiv-
ně rozhodl postoupit do extrali-
gy mužů, nejvyšší házenkářské 
soutěže u nás. Lepší dárek k 80. 
narozeninám házené v Litovli si 
nemůžeme představit! 
V sezóně 2014/15 jsme také ob-
sadili soutěže ve všech mládež-
nických kategoriích. 
Oddíl má celkem 8 družstev  
a eviduje přibližně 160 členů. 

V extralize
Extraligový tým za-
hájil i s novými posi-
lami letní přípravu již  
v polovině prázdnin. 
V kádru se objevi-
lo hned několik jmen.  
K aktivní kariéře se vrá-
til brankář M. Baránek, 
z hostování v Hrani-
cích se vrátil M. Konšel, 
tým také posílil brankář  
P. Prauzek. Nejzářivěj-
ším jménem v sestavě se 
však stal pivot David Ji-
říček, olomoucký rodák, 
čtyřnásobný  nejlepší há-
zenkář ČR a ikona české 
házené, který poslední 
roky strávil v angažmá ve 
Francii. Pozici hlavního 
trenéra přijal opět Lubo-
mír Krejčíř.
Házenkáři také po 11 letech 
vyhráli domácí turnaj O pohár 
města Litovle i turnaj ve sloven-
ském Martinu. 
Dalším vrcholem roku se stal 
start extraligy, a to hned v do-
mácím utkání proti Dukle Pra-
ha, které také přenášela živě 
Česká televize. Byla to první po-
dobná událost v Litovli. 
Jak je extraliga náročná soutěž 
pro nováčka, dokazuje to, že 
náš celek na podzim uhrál „jen“  
5 bodů za 2 výhry a jednu re-
mízu. Když si uvědomíme, že 
házenkářská extraliga není plně 
profesionální soutěž a většina 
hráčů v našem i ostatních tý-
mech chodí také do práce nebo 
studuje, tak dotáhnout kvalitu 
stávajících extraligových cel-
ků vyžaduje čas a je to opravdu 
náročné. Hráči musí skloubit 
rodinu a práci se čtyřmi trénin-
ky týdně a utkáním o víkendu. 
Přesto tým v několika utkáních 
ukázal, že potenciál má. Naši 
příznivci to vědí stejně jako to, 
že nejvíc pomohou, když na-
plní litovelskou sportovní halu  
k prasknutí. Co čtrnáct dní sku-
tečně vítáme v hale k 500 diváků, 
kteří tvoří báječnou atmosféru. 

Práce s mládeží
Také starší i mladší dorostenci 
nám pod vedením zkušených 
trenérů Z. Čtvrtníčka a Z. Slé-
hy dělají radost svými výkony 
a umístěním na předních příč-
kách soutěží. Starší žáci se pod 
vedením trenéra Petra Filipa 
probojovali pro jarní část se-
zóny do žákovské ligy, ve kte-
ré startuje 25 nejlepších celků  
z celé země. 
Mládež je pro nás prioritou  
i extraligovou budoucností, což 

letos dokazuje zřízení funkce 
šéftrenéra mládeže i pět trenérů, 
kteří absolvovali trenérský kurz. 
S mládeží souvisí i zkvalitňování 
zázemí hřiště na sokolovně, do 
nějž se v uplynulé sezóně inves-
tovalo nebo ještě bude investo-
vat kolem 160 tisíc Kč.

Poděkování
Tolik stručné shrnutí bohatého, 
úspěšného a jubilejního házen-
kářského roku 2014 v Litovli. 
Na závěr nám dovolte vyslovit 
poděkování. V první řadě za 
finanční podporu našim part-
nerům v čele s městem Litovel, 
Olomouckým krajem, firmami 
Papcel, IES Recycling, Vymětal, 
s. r. o., Hopax, Pro-Sport a celou 
řadou dalších. 
Děkujeme také všem členům 
oddílu – hráčům, trenérům 
a dalším funkcionářům, ale  
i rodičům našich mladých hrá-
čů, kteří si za svou práci nejen 
v uplynulém roce poděkování 
skutečně zaslouží. Jakožto zá-
stupce vyjmenujme alespoň tre-
néry a další funkcionáře: David 
Číhal, Karel Zmund, Ladislav 
Sléha, Radovan Šimek, Petr Ha-
bermann, Lenka Filipová, Mi-
chal Baránek, Milan Beňa, Lu-
boš Krejčíř, Květoslav Kuba, Jiří 
Macek, Vlastík Navrátil, Míra 
Daněk, Svaťa Kráčmar, Karel 
Robenek, Zdeněk Čtvrtníček, 
Zdeněk Sléha, Petr Filip, Petra 
Vašíčková, Jirka Klanica, Mar-
tin Zifčák, Svatka Rozsypalová, 
Pavel Štěpánek, Pavel Horváth, 
Alois Cileček, Aťa Mach, Honza 
Vedra, Veronika Číhalová, Mar-
tin Hlavinka a Pepa Kolář.

Radovan Šimek
http://hazena.tatranlitovel.cz

Obálka knihy 80 let házené v Litovli.



jméno pracovníka agenda sídlo kontakt

Městský úřad sídlí v budově radnice na náměstí Přemysla Otakara 778 (nám.), v zelené budově č. 779 vedle radnice (zel.) a v Havlíčkově ulici 818 blízko nádraží (Hav.).
Spojovatelka v budově radnice: 585 153 111                  Spojovatelka v budově v Havlíčkově ulici: 585 153 222

VEDENÍ MĚSTA A SEKRETARIÁT

Ing. Zdeněk Potužák starosta nám., 2. patro, č. 29 585 153 133, starosta@mestolitovel.cz

Viktor Kohout místostarosta nám., 2. patro, č. 29 585 153 137, mistostarosta@mestolitovel.cz

Mgr. Kateřina Fišrová asistentky starosty 
a místostarosty nám., 2. patro, č. 29

585 153 136, fisrova@mestolitovel.cz

Bc. Jana Krylová 585 153 135, krylovaj@mestolitovel.cz

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Ing. Radovan Vašíček tajemník nám., 1. patro, č. 24 585 153 122, vasicek@mestolitovel.cz

Bc. Dita Štefánková asistentka tajemníka, půjčky z fondu 
rozvoje bydlení nám., 1. patro, č. 24 585 153 126, asistentka@mestolitovel.cz

Eva Vaňková jednatelka Mikroregionu     
 Litovelsko nám., 1. patro, č. 24 585 153 124, vankova@mestolitovel.cz

PODATELNA

Marie Erlecová informace, pošta, ztráty a nálezy, 
hlášení městského rozhlasu... nám., přízemí, č. 1 585 153 110, erlecova@mestolitovel.cz

Pavlína Pischlová úhrada správních a místních poplat-
ků, CzechPOINT (ověřené výpisy 
z evidencí a registrů)

Hav., přízemí, č. 102
585 153 222, pischlova@mestolitovel.cz

Lucie Hubáčková 585 153 223, hubackoval@mestolitovel.cz

MATRIKA

Mgr. Simona Čapáková rodný a úmrtní list vč. druhopisů,  
sňatek, změna jména, ověření pra-
vosti podpisu, CzechPOINT...

zel., průjezd, č. 1
585 153 115, capakova@mestolitovel.cz

Petra Robenková 585 153 114, robenkova@mestolitovel.cz

OBČANSKÉ PRŮKAZY, PASY A EVIDENCE OBYVATEL

Helena Němcová občanské průkazy, cestovní pasy Hav., přízemí, č. 114 585 153 233, nemcova@mestolitovel.cz

Vladimíra Čiklová evidence obyvatel – přihlašování 
k trvalému pobytu, změny adres, 
potvrzení o žití, CzechPOINT...

Hav., přízemí, č. 116
585 153 236, ciklova@mestolitovel.cz

Věra Zedníčková 585 153 235, zednickova@mestolitovel.cz

FINANČNÍ ODBOR A POKLADNA

Ing. Jaromír Kolář vedoucí finančního odboru nám., 1. patro, č. 22 585 153 143, kolar@mestolitovel.cz

Šárka Fritscherová pokladna, poplatek ze psů, 
za komunální odpad... zel., přízemí, č. 3 585 153 121, pokladna@mestolitovel.cz

ODDĚLENÍ BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Jana Polívková vedoucí, údržba bytů a majetku zel., přízemí, č. 4 585 153 120, polivkova@mestolitovel.cz

Irena Hrubá nájemné, pronájem hrobového 
místa na hřbitově v Chořelicích zel., přízemí, č. 4 585 153 151, hruba@mestolitovel.cz

Eva Petrová pronájem hrob. místa – Rozvadovi-
ce, Tři Dvory, Chudobín zel., přízemí, č. 4 585 153 116, petrova@mestolitovel.cz

Alena Pekařová pronájem nebytových prostor zel., přízemí, č. 4 585 153 151, pekarova@mestolitovel.cz
PŘESTUPKOVÁ AGENDA

Mgr. Miroslav Havran  projednávání přestupků nám., 1. patro, č. 11 585 153 132, havran@mestolitovel.cz
Mgr. Libor Chrudina projednávání přestupků,

podklady pro exekuční vymáhání 
pohledávek

nám., 1. patro, č. 10 585 153 130, chrudina@mestolitovel.cz
585 153 131, konecnah@mestolitovel.czHana Konečná

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU

Ing. Vlastimil Habermann vedoucí nám., 1. patro, č. 17 585 153 153, habermann@mestolitovel.cz

Ing. Simona Dvořáková
příspěvky na podporu kult., sport.
a společensky významných aktivit, 
správa a pronájem sokolovny...

nám., 1. patro, č. 18 585 153 154, dvorakova@mestolitovel.cz

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Petr Grepl protipovodňová ochrana, fungování 
aparátu městského rozhlasu nám., dvůr, č. 5

585 153 118, grepl@mestolitovel.cz

Jaromír Jindra 585 153 158, jindra@mestolitovel.cz

mĚSTSKÝ ÚŘaD LiTOVeL – na koho a kam se obrátit



SOCIÁLNÍ ODBOR

Mgr. Pavel Procházka vedoucí Hav., 1. patro, č. 206 585 153 231, prochazka@mestolitovel.cz

Bc. Monika Krylová
sociálně právní ochrana dětí Hav., 1. patro, č. 204

585 153 232, krylova@mestolitovel.cz

Bc. Marcela Spurníková 585 153 226, spurnikova@mestolitovel.cz

Bc. Radim Sléha, DiS. náhradní rodinná péče, kurátor pro děti 
a mládež Hav., 1. patro, č. 205 585 153 229, sleha@mestolitovel.cz

Zuzana Rozehnalová
veřejný opatrovník právně nezpůsobilých 
občanů, péče o společensky nepřizpůso-
bivé občany...

Hav., 1. patro, č. 207 585 153 228, kurator@mestolitovel.cz

Bc. Eva Vyroubalová
práce s osobami se zdravotním omeze-
ním a sociálně ohrožené, sociální dávky, 
parkovací průkazy pro OZP aj.

Hav., 1. patro, č. 208 585 153 227, vyroubalova@mestolitovel.cz

ODBOR DOPRAVY

Ing. Pavel Filípek vedoucí Hav., přízemí, č. 105 585 153 225, filipek@mestolitovel.cz

Mgr. Ludmila Konečná registr řidičů – řidičské průkazy, osvědče-
ní profesní způsobilosti... Hav., přízemí, č. 103 585 153 256, konecna@mestolitovel.cz

Jana Filipová
evidence motorových vozidel Hav., přízemí, č. 104

585 153 253, filipova@mestolitovel.cz

Alena Polanská 585 153 254, polanska@mestolitovel.cz

Mgr. Jaromír Skácel
projednávání dopravních přestupků

Hav., přízemí, č. 106 585 153 257, skacelj@mestolitovel.cz

Ing. Miluše Střídová Hav., přízemí, č. 109 585 153 258, stridova@mestolitovel.cz

Dita Foretová silniční hospodářství, koncese taxi Hav., 1. patro, č. 220 585 153 252, silnice@mestolitovel.cz

Mgr. Jaroslav Navrátil zkušební komisař Hav., přízemí, č. 255 585 153 255, navratil@mestolitovel.cz
ODBOR VÝSTAVBY

Ing. Ludmila Šmakalová vedoucí Hav., 1. patro, č. 213 585 153 240, smakalova@mestolitovel.cz

Ing. Ivana Čamková

umisťování a povolování staveb

Hav., 1. patro, č. 214
585 153 245, camkova@mestolitovel.cz

Martina Lažová 585 153 243, lazova@mestolitovel.cz

Marcela Podsedníková

Hav., 1. patro, č. 212

585 153 241, podsednikova@mestolitovel.cz

Pavla Šléglová 585 153 273, sleglova@mestolitovel.cz

Bc. Jana Vychodilová územní plánování 585 153 242, vychodilova@mestolitovel.cz
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Miroslav Skácel vedoucí nám., 2. patro, č. 31 585 153 150, skacel@mestolitovel.cz

Hana Dohnalová

pronájmy pozemků města, poplatky za užívání veřejného 
prostranství, zábory pro stánky a cirkus, správa dětských hřišť, 
připomínky k jízd. řádům, reklamní zařízení na pozemcích města, 
oznamovací povinnost sportovních, kulturních a hudebních 
produkcí, veterinární správa – výstavy, kanalizační výústě, studny 
v majetku města

nám., 2. patro, č. 27 585 153 149, 
dohnalova@mestolitovel.cz

ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR

Bc. Ing. Jaromír Hlavinka vedoucí Hav., 1. patro, č. 216 585 153 250, hlavinka@mestolitovel.cz

Mgr. Zuzana Kráčmarová ohlášení živnosti, žádost o vydání konce-
se, výpis z živnost. rejstříku... Hav., 1. patro, č. 215

585 153 246, kracmarova@mestolitovel.cz

Lenka Šmídová 585 153 248, smidova@mestolitovel.cz

Vladimír Neset evidence zemědělského podnikatele, 
živnostenská kontrola Hav., 1. patro, č. 216 585 153 249, neset@mestolitovel.cz

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ing. Pavel Kurfürst vedoucí Hav., 2. patro, č. 307 585 153 265, kurfurst@mestolitovel.cz

Bc. Alena Dostálová vodoprávní úřad – povolování vodních 
staveb a staveb studní, protipovodňová 
ochrana aj.

Hav. 2. patro, č. 302

585 153 260, dostalova@mestolitovel.cz

Ing. Zuzana Navarová 585 153 259, navarova@mestolitovel.cz

Ing. Helena Papajková 585 153 264, papajkova@mestolitovel.cz

Anna Tomášková ochrana zemědělského půdního fondu, 
rybářské lístky Hav., 2. patro, č. 308 585 153 266, tomaskova@mestolitovel.cz

Josef Kučera
povolení kácení dřevin mimo les, místní 
poplatky za svoz TKO, poplatky za znečiš-
ťování ovzduší aj.

Hav., 2. patro, č. 303 585 153 263, kucera@mestolitovel.cz

Ing. Květoslav Ambrož lesy a myslivost, lovecké lístky, lesní stráž Hav., 2. patro, č. 303 585 153 261, ambroz@mestolitovel.cz

Ing. Jaromír Najman odpadové hospodářství Hav., 2. patro, č. 302 585 153 262, najman@mestolitovel.cz
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Z vlaštovičníku většího (Chelidonium 
majus) se užívá kvetoucí nať a ojedi-
něle oddenek ve formě čerstvé šťávy, 
lihové tinktury, masti nebo homeo-
patika. Ve formě sušené do čajů se 
vlaštovičník téměř nepoužívá, neboť 
se velmi obtížně suší a také usušená 
nať je náchylná na vstřebávání vlhkos-
ti a může často zplesnivět. Dá se usušit 
pouze umělým teplem při 70 °C. 
Při sběru je velmi důležité zabarvení 
čerstvé šťávy – čím je oranžovější až 
do červena, tím je léčivější. Žlutá šťáva 
nemá téměř žádné léčivé účinky. 
Ve formě lihové tinktury užíváme 10 
až 20 kapek, ve formě čerstvé šťávy do 
3 gramů.
Léčivě se vlaštovičník používá nejčas-
těji při jaterních a žlučníkových pro-
blémech, a to včetně žloutenky. Další 

účinky má proti bolestem, snižuje vy-
soký krevní tlak, reguluje a prohlubuje 
srdeční činnost, má silné antibakteri-
ální účinky, reguluje menstruaci, tlumí 
dráždivý kašel a působí proti astmatu. 
Pro velmi silný účinek jej samostatně 
užíváme jen krátkodobě. 
Ve formě homeopatické tinktury se 
nejčastěji používá ředění D3, a to té-
měř při všech jaterních a žlučníkových 
nemocech. 
Při žlučníkových problémech použí-
vám čaj složený z 5 dílů kvetoucí natě 
řepíku lékařského, 3 dílů květů smilu 
písečného a 1 dílu kvetoucí nati ožan-
ky kočičí. Vše ve formě nálevu. 2 čajo-
vé lžičky směsi zalijeme 250 ml vařící 
vody, necháme 20 minut vylouhovat 
a poté pro zvýšení účinku přidáme  
7 kapek čerstvé šťávy vlaštovičníku.

Vlaštovičník je i velmi účinný při ze-
vním použití. Velmi známé je použití 
šťávy při odstraňování bradavic, dále 
se používá ve formě krátkodobého 

odvaru ke koupelím rukou a nohou, na 
kterých je plíseň, koupel má i účinky 
protialergické.

Vladimír Vytásek

Litovelský bylinkář: VLAŠTOVIČNÍK VĚTŠÍ
Vytrvalá bylina z čeledi mákovitých (Papaveraceae). 

Velmi hojně rostoucí plevelná rostlina, kterou nacházíme na rumištích, okrajích lesů i podél plotů  našich obydlí.

Tok Třídvorky
fotodokumentace k příspěvku o znečištění Třídvorky na straně 5

Zakalená voda u mostku s trubním propustkem. 

Voda v dolní části toku už je silně 
zakalená a zapáchající.



Postupně vzniká zákal i lehký zápach.

U lávky přes Třídvorku u hřiště je voda stále čirá, nezapáchá. 

  Za soutokem, u ústí dešťové kanaliza-
ce z Orrera, je voda bez zákalu a zápachu.

Nad soutokem Třídvorky a Čerlinky 
se objevuje zákal.  



Proměny radniční věže 
PŘED PŘED

PŘED

PŘED

PŘED

PO

PO

PO

PO

PO

Celé 
kamenné 
schodiště 
bylo 
renovováno.

Dlaždice na podlaze ochozu 
byly nahrazeny pískovcovou 
dlažbou.

V komůrce se 
namísto 
nevyužívaného 
vybavení 
objevila 
expozice 
ze života 
hlásného.

Strop v 6. patře se zakrytým otvorem pro kyvadlo.

Před časem do věžní 
expozice přibyly
hodiny, teď byla 
také opravena 
dřevěná schodiště 
a nabíleny stěny.


