
Z obsahu: 

Zemědělské družstvo 
Unčovice  

vyhlašuje výběrové ří-
zení na obsazení místa 

vedoucí/ho závodní kuchyně. 
Nástup možný od 1. 9. 2011. Při-
hlášky s životopisem zasílejte na  
adr.: zduncovice@zduncovice.cz 
nebo na adr.: Zemědělské druž-
stvo Unčovice, 784 01 Litovel. 

V obřadní síni městského úřadu se odehrává 

ledasco - předávání maturitních vysvědčení, 

svatby, vítání občánků… Většina z toho devět 

mladých lidí, kteří se zde sešli v pondělí 28. 

června, teprve čeká. Přinejmenším mají nadě-

ji. Sami jsou totiţ Litovelskými nadějemi, jak 

jim připomínají pamětní listy a plakety z ru-

kou zástupců města. 

Na podobném základě jako známá celostátní 

anketa Zlatý oříšek vzniklo před třemi lety     

v našem městě ocenění Litovelské naděje. 

Jeho záměrem je vyzdvihnout děti a mládeţ, 

kteří podle obecných měřítek dosáhli něčeho 

nadprůměrného - zejm. v oblasti přehlídek a 

soutěţí, ať uţ uměleckých nebo dovednost-

ních, ale i ty, kteří svým činem napomohli     

k ochraně lidského zdraví a důstojnosti, zá-

chraně ţivota či majetku. Osoba, která o adep-

tovi na ocenění ví, se můţe stát jeho patronem 

a přihlásit jej do ankety. Z došlých přihlášek 

komise odboru školství, kultury a sportu letos 

vybrala deset jednotlivců a druţstev. 

Letos osmnáctiletá nadějná cukrářka Petra 

Unzeitigová se v Jeseníku zúčastnila soutěţe 

O Priessnitzův dortík, kde své dovednosti 

nejen ve zdobení dortu  předvedla tak pře-

svědčivě, ţe ve velké konkurenci získala krás-

né třetí místo. 

Jako hudební duo vyhráli mladá akordeo-

nistka Julia Trajlinková a keyboardista Michal 

Zavadil díky svému talentu krajské kolo ná-

rodní soutěţe základních uměleckých škol, z 

celostátního kola se vrátili s cenou za 3. mís-

to. 

Petr Komárek se svou básní výrazně uspěl v 

celostátní literární soutěţi Rosteme s knihou. 

Své záţitky z vyhlášení výsledků soutěţe 

popsal v minulém čísle LN, v tomto čísle si na 

str. 6 můţete přečíst jeho oceněnou práci. 

Úspěšná je ve svém oboru i maţoretka Na-

tálie Elgnerová, členka litovelského oddílu 

Linetbells. Svými vysokými umístěními         

v řadě soutěţí dokazuje, ţe kdo přijde na vy-

stoupení našich maţoretek, neudělá chybu. 

Šikovná výtvarnice, deváťačka ze ZŠ Vítěz-

ná Šárka Cinková uspěla mezi více neţ 500 

ţáky v mezinárodní soutěţi Ţivotodárná voda. 

Její práce patří mezi 15 nejlepších, které bu-

dou reprezentovat Českou republiku na putov-

ní výstavě po celé Evropě. 

Nadaná sportovkyně a především jezdkyně 

na koni Pavla Buláková byla nominována za 

své úspěchy v parkurovém skákání, k nimţ 

mj. patří i 13. místo na mistrovství ČR. 

Studentka GJO Marie Turková svou odbor-

nou prací Jan Opletal - Hrdina známý i nezná-

mý nadchla porotu krajského kola středoškol-

ské odborné činnosti, která jí přiřkla 1. 

místo a poslala ji do kola celostátního.  

Šikovnou jezdkyní je i Inka Saparová, o 

jejíchţ úspěších v soutěţích parkurového 

skákání v kategorii pony A se můţete dočíst   

v rozhovoru na str. 14. 

Sára Dimovová dosáhla velkých úspěchů    

v judu, k nimţ se řadí i stříbrná medaile          

z Letní olympiády dětí a mládeţe. 

Stejně jako nepřítomná Sára si cenu osobně 

nepřevzali ani tři gymnazisté Martina Jančí, 

Jan Dvořáček a Radek Kubíček, kteří se díky 

vítězství v několikaměsíčním klání studentů 

středních škol Za školu, jeţ jim přineslo vyso-

ké stipendium, nacházeli na zahraničních 

studijních pobytech. Jak reprezentovali svou 

školu i město, se můţete přesvědčit na strán-

kách ČT www.zaskolu.cz.          hk 

 

Na fotografii v první řadě zleva: P. Unzeiti-

gová, J. Trajlinková, P. Komárek, M. Zavadil, 

N. Elgnerová, Š. Cinková, P. Buláková,       

M. Turková, I. Saparová 

Ve druhé řadě zleva: V. Habermann,          

Z. Potužák, P. Šrůtek, Z. Jančí 

 

 ROZHOVOR SE ŠTĚPÁNEM 

RAKEM 

 STÁTNÍ MATURITY 

 CESTOPIS 

 FLASAROVO SGRAFITO 

MIZÍ 

 O PRAVYHO KOHÓTA        

Z VISKE 

Litovelské naděje oceněny 



Městská televize - vysílání v srpnu 2011  

premiéra:  středa  29. 6. v 18.45 hod.  

reprízy: denně v  6.45, v 11.00, v 18.45 a ve 23.00 hod. 
on-line: http://infokanal.litovel.eu 

Z důvodu niţší sledovanosti TV v prázdninových měsících tak jako v 

minulých letech INFOkanál kromě premiérového vysílání dne 29. 6. 

nebude vysílat aktuality. Na uvedeném programu budeme pouze obmě-

ňovat vysílání informačního programu UPC EXPRESS. S průřezem 

hlavními prázdninovými akcemi Vás seznámíme v prvním premiéro-

vém poprázdninovém vysílání, které uvedeme ve středu 7. září v 18.45 

hod. 

Připomínky, názory, nápady, náměty, ale i věcnou kritiku týkající se 

vysílání můţete volat nonstop na telefonní záznamník tel. č. 581 003 

467. Informace o kulturních, sportovních i jiných nekomerčních akcích, 

událostech a zajímavostech, které chcete bezplatně zveřejnit prostřed-

nictvím TV obrazovky ve čteném zpravodajství, sdělte telefonicky či 

písemně na MěÚ Litovel tel. č. 585 153 250 (Ing. J. Hlavinka),   e-mail: 

hlavinka@mestolitovel.cz nebo infotv@centrum.cz. 
 
Děkujeme za přízeň i věcnou kritiku všem pravidelným i nepravidel-

ným divákům, přejeme příjemnou dovolenou a po prázdninách na shle-

danou na obvyklém kanále v obvyklých časech. 

Kolektiv tvůrců INFOkanálu 
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Občané města Litovel vytřídili v minulém roce 801,427 t tříděného 

odpadu. Za toto období město vyfakturovalo a obdrţelo  od společnosti 

EKO-KOM, a.s. částku 1 015 152,5 Kč.  Tato částka je velmi důleţitá, 

protoţe je součástí rozpočtu na likvidaci odpadů v Litovli.  Dá se říct, 

ţe čím více budeme třídit, tím méně bude město (potaţmo občany 

Litovle) stát likvidace komunálního odpadu.  A ještě jedna zajímavost: 

díky třídění odpadů se podílíme na zlepšení ţivotního prostředí. Vytří-

děním odpadů jsme dosáhli úspory 15 882 592 MJ a sníţení mnoţství 

„sklenikového plynu“ CO2 v mnoţství 653,132 tun. 

       Ing. Pavel Kurfürst, odbor ŽP 

Jak se v Litovli třídí odpad 

Dne 24. 5. 2011 se v  Obecním domě v Medlově konala jiţ 48. valná 

hromada Vodohospodářské společnosti ČERLINKA s. r. o. -

společnosti, která provozuje vodovody, kanalizace a ČOV v obcích 

Litovel, Červenka, Mladeč, Pňovice, Haňovice, Ţerotín, Strukov, Dětři-

chov, Hnojice a Medlov. 

VH schválila výsledek hospodaření v r. 2010 ve výši +5 366 763 Kč, 

které budou jako kaţdý rok pouţity na opravy vodovodů a kanalizací. 

Schválila také rozpočet na rok 2011 s plánovaným ziskem +1 869 000 

Kč.  

Tato VH na základě výsledků dosavadních průzkumů a prokázané 

nízké vydatnosti a špatné kvality vody v provedených vrtech rozhodla 

ukončit práce na budování nového zdroje pitné vody v lokalitě Benkov. 

Byla také projednána moţnost vstupu nových obcí do společnos-

ti,  jednatel společnosti a starosta Města Litovel byl pověřen rozporovat 

rozhodnutí o vyhlášení II. ochranného pásma prameniště Čerlinka, které 

mimo jiné zasahuje do průmyslové zóny. Vzhledem k problémům v 

zásobování pitnou vodou v lokalitě Červenka a Tři Dvory bylo schvále-

no zahájení prací  na výstavbě  propoje vodovodu z ulice Ţerotínovy na 

Tři Dvory.          Ing. Helena Stoupová, prokuristka Čerlinky 

Čerlinka informuje 

Ve městě Litovli a místních částech bylo v průběhu 

července 2011 zaznamenáno mj. i spáchání těchto činů:  

Dne 9. 7. v době mezi 22 a 23.30 hod. odcizil v Lito-

vli u restaurace U Zeleného stromu neznámý pachatel uzamčené 

jízdní kolo. 

Dne 11. 7. kolem 15. hod. na ul. Dukelské v Litovli odcizil dosud 

neznámý pachatel z tašky volně odloţené v košíku jízdního kola 

peněţenku s finanční hotovostí a doklady. 

Dne 14. 7. v nočních hodinách na ul. Uničovské v Litovli rozbil 

neznámý pachatel skleněnou výplň okna na budově skladu sběrných 

surovin. 

Dne 14. 7. v odpoledních hodinách odcizil neznámý pachatel z 

neuzamčeného vozidla IVECO, zaparkovaného v areálu firmy MF 

Metal  v Litovli, tašku s finanční hotovostí a doklady.  

Dne 15. 7. v době mezi 11 a 11.30 hod. vnikl dosud neznámý pa-

chatel zatím nezjištěným způsobem do motorového vozidla zaparko-

vaného na parkovišti u hřbitova v Chořelicích a odcizil z něj naviga-

ci, handsfree sadu, sluchátka, mobilní telefon, doklady, finanční 

hotovost a různé drobné předměty.           Policie ČR 

Oprava k článku v LN č. 7 

V červencovém čísle v příspěvku p. Vlastimila Nedomy Zazpívejme si hanác-

kou nedopatřením vypadlo slovo, které má význam pro smysl výpovědi. Začátek 

věty ve 2. odstavci správně zní: Žasneme nad neúnavnou pílí sběratele, který 

doslova zachránil před zapomenutím hodně přes tisíc vzácných drobných kamín-

ků… Za vzniklé nedopatření se omlouváme.              redakce LN 

Dotace pro mládež 

V rámci Krajského programu prevence 

kriminality v roce 2011 byly z dotací Olo-

mouckého kraje podpořeny akce Prázdninový pobyt a Vybavení nízko-

prahového zařízení. 

Záměrem projektu Prázdninový pobyt bylo uspořádat sedmidenní 

prázdninový pobyt pro děti a mládeţ ve věku 10 – 15 let. Projekt by 

měl podpořit rozvoj schopnosti účasti na společensky akceptovatelných 

moţnostech seberealizace mládeţe a schopnosti jedince stát se aktivním 

členem společnosti. Dále si kladl za cíl podporovat schopnost sebereali-

zace, emoční a fyzické zdatnosti i psychické odolnosti dětí a mládeţe. 

Aktivity koncipované na projektu byly orientovány na skupinu 30 osob 

ve věku 10 – 15 let pocházející z majority i minorit bez sociálního, 

vzdělanostního a dalšího diferencování. Olomoucký kraj poskytl na 

tuto akci dotaci ve výši 66 000 Kč, přičemţ celkové náklady činí 75 

000 Kč. 

Cílem projektu Vybavení nízkoprahového zařízení je doplnit vybavení 

klubu tak, aby se zatraktivnila moţnost vyţití návštěvníků. Toto nízko-

prahové zařízení se vyznačuje neformálností a volností. Ukazuje se, ţe 

takový způsob trávení volného času mládeţ zajímá, protoţe ji nezava-

zuje k pravidelným aktivitám a nevnucuje jí striktní organizovanost. 

V rámci akce budou pořízeny elektronické šipky, stůl na stolní tenis 

včetně příslušenství, Playstation 2 aj. Olomoucký kraj podpoří tuto akci 

dotací ve výši 20 000 Kč z celkové částky 23 000 Kč.           mk 

INFORMACE  

Budování kanalizace na ulici Ţerotínově v Litovli pokračuje další 

etapou. Práce pokračují v části ulice od křiţovatky s ul. Sušilovou smě-

rem na Tři Dvory. Z toho důvodu je objízdná trasa pro osobní vozidla 

jedoucí na Tři Dvory a Pňovice doporučena přes Pavlínku a Pošmíl, 

vozidla nad 3,5 t vyuţijí objíţďku přes Uničov, Ţelechovice a Strukov, 

odkud mohou dále pokračovat buď na Pňovice, nebo na Šternberk.  

Autobusové spojení do Šternberka, které zajišťuje firma Vojtila 

Trans, bylo neprůjezdnosti ulice přizpůsobeno následovně: autobusová 

zastávka Ţerotínova je nahrazena zastávkou Litovel - rozcestí k cukro-

varu, odkud autobus pokračuje bez zastávky přes Střelice, Renoty a 

Dětřichov do Pňovic a dál po obvyklé trase. Vzhledem k objíţďce je 

předpokládané zpoţdění spojů 15 min. Náhradní autobusové spojení    z 

Litovle do Třech Dvorů a Pňovic-Hrušova bylo pro nezájem cestujících 

zrušeno. 

Uzavírka silnice by měla trvat do 31. srpna.          red. 

Uzavírka Žerotínovy ulice 

Restaurace Záložna otevřena 

Po pěti letech a rekonstrukci prostor, která si vyţádala 17milionovu 

investici Města, je od pátku 22. 7. opět v provozu Cafe restaurant Zá-

loţna na náměstí Přemysla Otakara v Litovli. Restaurace, která umoţ-

ňuje vnitřní i venkovní posezení, nabízí nejen hotová jídla od 59 Kč, ale 

i snídaňový provoz. Otvírací doba je od 10 do 22 hodin, snídaňový 

provoz od 9 hodin.             red. 

mailto:hlavinka@mestolitovel.cz
mailto:infotv@centrum.cz


14. schůze Rady města Litovel  

konaná dne 30. června 2011 

 

Rada města Litovel projednala  

a schvaluje: 

 vydání bezplatných parkovacích 

karet pro rok 2011 předsedům 

osadních výborů 

 uzavření nájemní smlouvy na 

pronájem nebytových prostor 

bývalého sociálního zařízení ka-

menolomu v Nové Vsi s panem J. 

B. z Olomouce 

 vymezení dvou parkovacích 

míst na parkovišti před poštou 

v Chudobíně pro potřeby České 

pošty dle jejich provozní doby na 

pobočce v Chudobíně 

 zveřejnění záměru pronájmu 

celého pozemku parcely č. 

1528/17 ostatní plocha/jiná plo-

cha, o výměře 1 314 m2, v k. ú. 

Litovel, za účelem zřízení sběrné-

ho dvora pro výkup papíru. 1. část 

pozemku bude pronajata za cenu 

provozní, 2. část bude pronajata 

za cenu pro zázemí. 

 pronájem části pozemku parcely 

č. 427/1, ostatní plocha/zeleň, o 

výměře cca 250 m2 z celkové 

rozlohy 424 m2, v k. ú. Litovel, na 

dobu neurčitou, s účinností od 1. 

7. 2011, s tříměsíční výpovědní 

lhůtou, panu L. R. ze Sobáčova. 

Předmětem pronájmu je celý po-

zemek pod prodejní buňkou, jeţ 

je ve vlastnictví nájemce a mani-

pulační prostor s panely (ze tří 

stran 5 m a z jedné 3 m). Cena za 

pronájem ve výši 3.000 Kč/rok 

bude hrazena jednorázově. Prona-

jímané plochy, mimo plochy pod 

buňkou, zůstanou i nadále volně 

přístupné, nebudou oploceny a 

nájemce o ně bude řádně pečovat. 

 zveřejnění záměru pronájmu 

pozemku parcely č. 40/5 zahrada, 

o výměře 167 m2, v k. ú. Chořeli-

ce, za účelem odpočinku a relaxa-

ce. Nájemní smlouva bude uza-

vřena na dobu neurčitou s třímě-

síční výpovědní lhůtou. Nájemné 

bude činit 2 Kč/m2/rok. Pozemek 

je oplocen a nesmí být vyuţit jako 

volný výběh pro psy. Vzhledem 

k zanedbanosti pozemku nebude 

nájemné za rok 2011 účtováno. 

 podání výpovědi stávajícímu 

nájemci Hostince v Unčovicích 

od 1. 8. 2011 a zveřejnění záměru 

pronájmu nebytových prostor 

Hostince v Unčovicích v průběhu 

měsíce srpna 2011 

 zveřejnění záměru pronájmu 

střešního prostoru pro umístění 

radiové telekomunikační techno-

logie v objektu č.p. 56 v Litovli, 

místní části Unčovice 

 uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břeme-

ne mezi Městem Litovel, jako 

povinným a MSP Net, s.r.o, 

jako oprávněným, o uloţení a 

provozování plynovodního 

zařízení do pozemků parcela 

č. 356 ostatní plocha/

komunikace a parcela č. 414 

ostatní plocha/jiná plocha, 

vše v katastrálním území 

Myslechovice, zapsaných na 

LV č. 10001, jako vlastnictví 

Města Litovel, které zde bude 

uloţeno v rámci prodlouţení ply-

novodní přípojky pro novostavbu 

RD manţelů Š. v Myslechovicích. 

Jednorázová náhrada za zřízení 

věcného břemene bude vypočtena 

dle sazebníku náhrad schváleného 

Zastupitelstvem města Litovel 

jako usnesení č. 10, přijatého na 

jeho 4. zasedání dne 24. 2. 2011 a 

bude k ní připočtena DPH 

v zákonné výši. Délka vedení 

vyplyne z GP zaměřujícího prů-

běh věcného břemene v terénu.  

 uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene spočívajícího 

v právu umístění a provozování 

kanalizačního výtlačného potrubí, 

včetně provádění veškerých oprav 

a běţné údrţby této stavby, na 

pozemku parc. č. 312/9 orná pů-

da, v k. ú. Tři Dvory u Litovle, v 

rozsahu vyznačeném geometric-

kým plánem č. 130-13.3/2011 ze 

dne 22. 3. 2011, mezi Městem 

Litovel, jako oprávněným a paní 

M. K., jako povinnou. Za zřízení 

věcného břemene bude poskytnu-

ta sjednaná jednorázová náhrada. 

 uzavření Dodatku č. 8 ke 

Smlouvě o dílo č. 11/1999 mezi 

Městem Litovel a firmou ATE-

LIER URBI, spol. s r.o. Brno, ve 

věci zapracování změn protipo-

vodňových opatření (PPO) a dopl-

nění aktualizace zásad územního 

rozvoje (ZÚR) do návrhu územní-

ho plánu 

 odměny ředitelům školských 

příspěvkových organizací v navr-

ţené výši, zařazení ředitelky ZŠ 

Jungmannova do 13. plat. třídy 

 konání veřejnosti přístupné akce 

dne 6. 8. 2011 od 07.00 do 02.00 

hod. na sportovním hřišti v Cho-

řelicích – sportovní soutěţ  

 převedení Ubytovny Pavlínka 

Litovel do hlavní činnosti Tech-

nických sluţeb Litovel, p. o., 

s účinností od 1. 7. 2011 

 navrhované zvýšení cen strav-

ného dle předloţeného návrhu 

Školní jídelny Studentů v Litovli 

 Zařazením částky 10.000 Kč do 

návrhu 4. rozpočtových změn 

roku 2011 na vstupné pro seniory 

na kulturní akce. 

 poskytnutí finančního daru ve 

výši 20.000 Kč Obci Hroubovice 

na odstraňování následků škod 

způsobených tornádem v jejich 

obci a pověřuje místostarostu 

města pana Petra Šrůtka pod-

pisem darovací smlouvy 

 vyplacení odměny ředitelce 

příspěvkové organizace 

Městský klub Litovel v navr-

hované výši. 

 zpracování projektu na 

opravy ŠJ Studentů v plném 

rozsahu podle studie z dubna 

2011, předloţené Ing. Braunerem 

a současně souhlasí s úhradou 

projektu z investičního fondu ŠJ 

Studentů 

 umístění dvou herních prvků 

scooter na pruţině a tělocvičného 

mnohoúhelníku do areálu u MŠ 

Svatojánek. 
 
Rada města bere na vědomí: 

 informace z jednání Bytové 

komise ze dne 20. 6. 2011 a 

schvaluje předloţené návrhy pro-

nájmů 

 ţe ZŠ Jungmannova získala 

mezinárodní titul Ekoškola, který 

je poskytován pouze školám, 

které splňují náročné podmínky 

výuky, výchovy a chování ţáků a 

pedagogů v oblasti ekologie 

 informace z jednání Komise 

sociálně právní ochrany dětí, 

Seniorklubu a Finančního výboru  

 stanovisko OD MěÚ Litovel ze 

dne 2. 10. 2006 k námitkám 

k dopravnímu řešení na místní 

komunikaci v úseku „odbočka 

SSOK“ – Chořelice a toto stano-

visko bude opětovně zasláno panu 

V. z Litovle 

 informaci o petici obyvatel 

Hvozdečka a okolí proti otevření 

lomu a následné hornické činnosti 

na loţisku Hvozdečko – Holý 

Vrch 

●zprávu o elektronickém výběro-

vém řízení na rekonstrukci sociál-

ního zařízení v Sokolovně a 

schvaluje uzavření Smlouvy o 

dílo s vybraným uchazečem fir-

mou Litovelská staveb. spol. s r.o. 
 
Rada města Litovel projednala 

a doporučuje ZML projednat a 

schválit: 

 zveřejnění záměru odprodeje 

pozemku stavební parcely č. 

254/3 zastavěná plocha a nádvoří, 

o výměře 6 m2 a části pozemku 

parcely č. 1577/17 ostatní plocha/

ostatní komunikace, o výměře cca 

15 m2 z celkové rozlohy 1 359 

m2, vše v k. ú. Litovel 

 zveřejnění záměru bezúplatného 

převodu pozemku stavební parce-

ly č. 1543 zastavěná plocha a 

nádvoří, o výměře 396 m2, v k. ú. 

Litovel 

 ţádost Římskokatolické farnosti 

Litovel s tím, ţe nevyčerpaný 

příspěvek města, poskytnutý        

v rámci projektu „Rekonstrukce 

gotické kaple sv. Jiří a jejího 

mobiliáře v Litovli“, bude pou-

ţit na sníţení půjčky poskytnuté 

Římskokatolické farnosti Lito-

vel na pokrytí kurzové ztráty a 

předfinancování zádrţného 

 předloţený návrh Smlouvy o 

předání majetku k hospodaření 

mezi Městem Litovel a příspěv-

kovou organizací Městským 

klubem Litovel. Předávaným 

majetkem je zvukový systém 

pro Velký sál Záloţny Litovel. 

 podání ţádosti o dotaci na 

zpracování digitálního povodňo-

vého plánu pro Město Litovel a 

ORP Litovel z Operačního pro-

gramu Ţivotní prostředí, priorit-

ní osy 1 – Zlepšování vodohos-

podářské in-frastruktury a sniţo-

vání rizika povodní, podoblasti 

podpory 1.3.1 – Zlepšení systé-

mu povodňové sluţby a preven-

tivní protipovodňové ochrany. 

 

Rada města Litovel: 

 vzhledem k tomu, ţe jde o 

zahradu u mateřské školy, nevy-

hovuje ţádosti pana D. H. z 

Litovle a s pronájmem poţado-

vané části pozemku parcely č. 

1318/1 v k. ú. Litovel nesouhla-

sí 

 na základě stanoviska TS Li-

tovel, ţádosti paní P. ze Savína 

nevyhovuje a s odškodněním 

poškozeného M. P. nesouhlasí 

 projednala záznam z jednání 

se zástupci Litovelské Cukro-

varny a. s. a občany z ulic Za-

hradní a Králova o zápachu 

z kalových polí. Na základě 

ţádosti člena RM MVDr. Grézla 

souhlasí s tím, ţe bude ve spolu-

práci s OŢP MěÚ Litovel prová-

dět pravidelnou kontrolu reali-

zovaných opatření vedoucích k 

odstranění zápachu. 

 v souladu s usneseními ZML 

č. 15a/8 a 16/8 ze dne 23. 6. 

2011, určuje, ţe finanční dary ve 

výši 20.000 Kč od firmy VIS – 

Vodohospodářsko-inţenýrské 

sluţby, spol. s r.o. a 50.000 Kč 

od firmy JOKVA OLOMOUC, 

a.s., budou pouţity na nákup 

herních prvků pro MŠ Frišten-

ského v Litovli. 

 

Rada města Litovel nesouhlasí: 

 se vstupem na pozemek parce-

ly č. 74/4 ostatní plocha, v k. ú. 

Myslechovice, vlastníka paní E. 

K. z Myslechovic, z pozemku 

parcely č. 410 vodní plocha v k. 

ú. Myslechovice, který je v ma-

jetku Města Litovel. Jde o vodní 

plochu, která nemůţe slouţit 

jako příjezdová cesta. 

Výběr redakce 
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Stalo se v Litovli 

výročí na srpen 2011 
24. 8. 1901 se v Chudobíně narodil Franti-

šek Dokoupil, duchovní církve českosloven-

ské v Litovli. Působil v Litovli od jara 1926 

až do roku 1954, kdy se stal tajemníkem olo-

mouckého biskupa CČS.  

 24. 8. 1921 vyhořel na Staroměstském 

náměstí hostinec U Labutě. Dnes na jeho 

místě stojí novější budova, v níž byl bazar 

stavebního materiálu J. Báči. Původní stavba 

byla známa již v 15. stol. jako dům lovčího 

Petra. Po r. 1802 sem byl přenesen lazaret od 

Pavlínky, po jeho zrušení se dům užíval jako 

lidová tančírna a někdy i ke schůzím. Kon-

cem 19. století se tančírna změnila na hosti-

nec U Labutě s divadelním sálem. 

 12. 8. 1940 zemřel ve věku 80 let historik 

MUDr. Johann Kux (nar. 20. 1. 1861). Po 

studiu medicíny a krátkém působení ve vídeň-

ských nemocnicích přijal r. 1888 místo měst-

ského lékaře v Litovli, kde působil 14 let až 

do roku 1902. Je autorem prvních odborně 

zpracovaných dějin města Litovle. Současně 

byl však i přesvědčeným německým naciona-

listou, což je na jeho historii Litovle patrné. 

 21. 8. 1943 zemřel v 82 letech František 

Nevěřil (nar. 30. 3. 1861), litovelský advokát 

a český vlastenec. Do Litovle přišel roku 

1889 a vedle advokátní praxe se účinně podí-

lel na boji za českou Litovel jako člen známé 

"šestky". Mezi lety 1900-1931 působil v 

městské správě. K jeho zásluhám patří prosa-

zení reálky a vůbec českého školství.  

 2. 8. 1961 zemřel přední politik sociální 

demokracie JUDr. Oldřich John. Narodil se  

20. 2. 1907 v rodině poslance Svozila, ve 

Svozilově vile, dnes pracovní úřad na konci 

Palackého ulice. Po studiích působil jako 

právník v Olomouci a Prostějově, kde byl r. 

1937 zvolen nejmladším starostou. Tehdy se 

oženil se svou sestřenicí, spisovatelkou Her-

mou Svozilovou. Po válce se stal poslancem 

za sociální demokracii, později byl předsedou 

Národního shromáždění a členem ÚV KSČ. 

12. 8. 1971 byla otevřena nová požární 

zbrojnice na náměstí Svobody. Český sbor 

dobrovolných hasičů byl vedle staršího ně-

meckého sboru v Litovli založen 6. ledna 

1911. V roce 1971 slavil městský požární 

sbor 60 let svého trvání a k tomuto jubileu 

dokončil za podpory MěNV rekonstrukci 

bývalého skladiště na náměstí Svobody na 

požární zbrojnici. Požární techniku sem pře-

stěhovali 12. srpna 1971 a zavedli stálou služ-

bu. V roce 1980 se pak zbrojnice rozšiřovala 

do současné podoby. (Na fotografii je zbroj-

nice v r. 1971.)  

Lubomír Šik 

V době dovolených a prázdnin se v Litovli 

začala nenávratně ničit poctivá práce místního 

umělce Františka Flasara, rodáka z Červenky. 

V ulici 1. máje na domě č. p. 623 začaly vý-

znamné úpravy nejen ze západní strany - do 

ulice, ale také na jižní straně, kde je vstup do 

parku Míru. V úrovni nad hradební zdí se na 

nás více než 55 let dívalo 12 mužů v životní i 

nadživotní velikosti, kteří představovali nej-

různější profese. Sgrafito bylo místní i regio-

nální zvláštností (dosud tato sgrafita nejsou 

památkově chráněna, pozn. autorů) a zároveň 

poutačem litovelského muzea. Figurální mo-

tiv na ploše cca 60 m2 vytvořil v roce 1955 

sám F. Flasar (viz signatura Flasar 55 

v pravém dolním rohu). V roce 1966 byl 

k tomuto tříbarevnému sgrafitu doplněn nápis 

MUZEUM.  

František Flasar tvořil od 30. do 80. let 20. 

století. Známá jsou nejenom jeho pro naši 

oblast tak charakteristická sgrafita, ale je au-

torem řady realistických obrazů s historickou 

i současnou tematikou, maloval portréty, záti-

ší, květiny, krajiny, ulice apod. Vytvořil různé 

křížové cesty a obrazy pro kostely. Jako vý-

tvarník pracoval i pro ochotnické divadlo – 

připravoval divadelní kulisy, graficky ztvár-

ňoval plakáty a pozvánky. V jeho pestrém 

díle najdeme plastiky, reliéfy, ilustrace, ná-

vrhy realizovaných i nerealizovaných prací. 

Při návštěvě litovelské obřadní síně můžeme 

dodnes obdivovat jeho lunety, na kterých za-

chytil významné mezníky v historii města. Od 

ledna do března 2009 byla v litovelském mu-

zeu veřejnosti přístupná výstava s názvem 

František Flasar a jeho dílo. V témže roce 

vyšel Almanach obce Červenky nazvaný Fran-

tišek Flasar 1903 - 1989, kde je ukázka jeho 

díla publikována v rámci obrazové přílohy. 

Mrzí nás, že si nevážíme hodnot, které nám 

zanechali naši předci. S přibývajícími roky 

cena uměleckých děl stoupá. Jaká by byla 

hodnota sgrafita za pár let? Na ocenění kon-

krétně tohoto Flasarova díla už bude pozdě. Je 

nenávratně zničené. Nám zůstanou pouze 

vzpomínky a pár fotografií..  

A ještě jedna zdánlivá maličkost – návrh na 

zhotovení sgrafita v roce 1955 podala Rada 

žen a samotnou realizaci financovalo město 

Litovel…       Litovelští muzejníci 

 

Na fotografiích stav sgrafita r. 1955 a nyní 

Velké Flasarovo sgrafito postupně mizí  
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5 otázek pro… 

 

 

 

 

 

Petra Šrůtka 

místostarostu Litovle 

 

Co obnáší práce místostarosty, jak vypadá 

váš den? 

Práce místostarosty a vlastně každého volené-

ho zástupce se odvíjí podle toho, jaké akce ve 

městě probíhají, kde jsou jaké problémy, co je 

třeba řešit. Můj den vypadá většinou tak, že 

ráno, když přijdu do kanceláře na radnici, si 

udělám plán, co bych chtěl vyřešit, čím se 

zabývat, co projednat. Pak ale přijde jeden 

úředník s problémem, druhý se změnou, do 

toho jeden občan se stížností, další pro radu a 

já svůj plán odložím stranou a začnu se zabý-

vat nově vystavšími záležitostmi.  

Hlavní poslání a náplň mé práce vidím v tom, 

naplňovat záměry schválené zastupitelstvem 

města, a tím vlastně i záměry všech občanů, 

protože zastupitelé jsou jimi voleni. Jde pře-

devším o důsledné dodržování základního 

dokumentu města - rozpočtu. A to na straně 

příjmů, v prvé řadě získáváním dotací, což je 

záležitost víceméně politická, tak i na straně 

výdajové, kdy je třeba ve spolupráci s odbory 

městského úřadu uvádět v život veškerá roz-

hodnutí zastupitelstva.  

 

Co vás na vaší práci nebaví? 

Těžká odpověď. Funkci místostarosty vyko-

návám již třetí volební období, i když dvě 

předcházející období jsem byl místostarostou 

neuvolněným. Nicméně jsem věděl, do čeho 

jdu, co mne v této funkci může čekat, co mo-

hu očekávat od ní. Nemohu tedy říct, že by 

mě něco vyloženě nebavilo. Spíš bych řekl, že 

jsem zklamán, když se někdy nepodaří dovést 

do zdárného konce dobrou věc, že se nepodaří 

po dlouhé a náročné přípravě získat dotaci na 

akci, která by byla pro město přínosem. Že 

jsem rozčarován, když se zastupitelé dokážou 

sjednotit a prohlasovat jednu dobrou věc, aby 

ji vzápětí na dalším jednání shodili se stolu. 

Že jsem rozladěn, když někteří občané ne-

chtějí pochopit, že vše nejde hned.  
 

pokračování na str. 12 



Stalo se ve světě 

výročí na srpen 2011 
 

 1. 8. 1291 kantony Uri, Schwyz a Unterwal-

den uzavřely tzv. smlouvu o věčném spolku 

proti Habsburkům, díky nimţ předtím přišly o 

svou nezávislost. Toto spojenectví se stalo 

základem Staré švýcarské konfederace.       

V průběhu staletí se ke spolku připojily další 

kantony a v 19. století bylo Švýcarsko prohlá-

šeno federativním státem.  

 23. 8. 1851 se v Hronově narodil český 

spisovatel Alois Jirásek. Mnoho let působil 

jako učitel dějepisu a zeměpisu, těţištěm jeho 

díla jsou tedy historické prózy (Staré pověsti 

české, Temno, Psohlavci, F. L. Věk, Proti 

všem aj.) a dramata (Jan Hus, Jan Ţiţka). Zná-

má a dosud hraná je jeho hra Lucerna. U příle-

ţitosti Jiráskových 80. narozenin vznikl v jeho 

rodném městě festival amatérského divadla 

Jiráskův Hronov, který existuje dosud. 

 6. 8. 1881 se ve Skotsku narodil Alexander 

Fleming, lékař - bakteriolog. V r. 1928 objevil   

penicilin, který se r. 1941 začal běţně vyrábět 

a pouţívat v medicíně. V roce 1945 za svůj 

objev obdrţel Nobelovu cenu. 

 12. 8. 1881, dva měsíce po jeho otevření, 

došlo k požáru Národního divadla v Praze, 

kterému podlehla kupole, jeviště, hlediště i 

opona. Následovala obrovská vlna solidarity, 

díky níţ se během necelých dvou měsíců po-

dařilo vybrat milion zlatých na rekonstrukci 

divadla, které bylo podruhé slavnostně otevře-

no 18. 11. 1883 provedením opery Bedřicha 

Smetany Libuše. 

 21. 8. 1911 byla z paříţského muzea 

Louvre ukradena Mona Lisa, nejslavnější 

obraz světa od italského renesančního malíře 

Leonarda da Vinci. Přestoţe byli z krádeţe 

nejprve podezíráni stoupenci umělecké moder-

ny - Guillaume Apollinaire nebo Pablo Picas-

so, byl obraz r. 1913 zadrţen ve Florencii a 

vrácen do Louvru. Jeho zloděj Vincenzo Peru-

gia uvedl, ţe chtěl Itálii vrátit, co jí Napoleon 

vzal, třebaţe Leonardo sám před svou smrtí 

obraz prodal francouzskému králi. 

 13. 8. 1961 byla zahájena stavba Berlínské 

zdi, která rozdělila Berlín na západní, náleţejí-

cí SRN, a východní, který patřil komunistické 

NDR. Tímto radikálním uzavřením dříve ob-

tíţně kontrolovatelné hranice procházející 

středem města chtěla NDR zabránit emigraci 

inteligence na západ. Zeď padla v listopadu 

revolučního roku 1989. 

 12. 8. 1981 uvedla společnost IBM na trh  

svůj první osobní počítač IBM-PC, který se 

pro svou nízkou cenu a vysokou kompatibilitu 

stal nejrozšířenějším typem osobních počítačů. 

Díky jeho úspěchu se také ujalo označení PC, 

tedy personal computer - osobní počítač. 

Zdroj: www.google.cz 

Lidé prý málo čtou. Možná jenom nevědí, co 

si vybrat. Knížky, které vám budou v této rub-

rice nabízet zkušení čtenáři, snad inspirují 

nejen studenty, o jejichž malé čtenářské gra-

motnosti hovoří ředitelka GJO na str. 7, která 

tak nevědomky dala impuls k založení této 

rubriky, ale i ty z vás, kteří touží alespoň ob-

čas strávit čas s kvalitní knihou.  

 
Poselství od protinožců 

Marlo Morganová 
 

Ocitla se uprostřed australské pouště se 

skupinou bosých a skoro nahých domorodců. 

Zanedlouho byla jako oni. Několikaměsíční 

pouť americké lékařky s kmenem Opravdo-

vých Lidí, kteří hovoří pomocí telepatie, kaţ-

dé ráno poprosí o potravu, která se jim pak 

sama nabídne, ţijí tak, aby po sobě na Zemi 

nezanechávali ţádné stopy, a umí léčit bez 

dotyku, byla nejdůleţitější událost jejího ţivo-

ta a zároveň jeho nový začátek. 

Moţná vás zaujme dobrodruţný příběh a 

způsob ţivota prastarého domorodého kmene. 

Moţná vám myšlenky Opravdových Lidí 

odpoví na základní otázky, které si uţ dávno 

kladete. 

Kniha, která vychází z autorčiných záţitků a 

jiţ na začátku 90. let vydala vlastním nákla-

dem, se stala bestsellerem a dodnes patří mezi 

čtenáři k velmi ţádaným titulům.         hk 

Kniha na tento měsíc 
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V závěru měsíce června se vydali členové 

Samosprávy Seniorklubu Litovel spolu s mís-

tostarostou panem J. Skálou na návštěvu part-

nerského slovenského města. Šlo o reciproční 

akci, kdyţ zástupci Jednoty důchodců Sloven-

ska z Revúce (JDS) uţ loni v době Litovel-

ských slavností v našem městě pobývali. Rada 

města Litovel poskytla příspěvek na dopravu, 

samotný pobyt pak hradila partnerská organi-

zace a zbytek si členové Samosprávy uhradili 

sami. 

Celý pobyt u přátel byl perfektně připraven, 

zástupci našich seniorů byli oficiálně přivítáni 

vedením města i organizací seniorů JDS 

Revúca. Hned první den jsme se zúčastnili 

slavnostního ocenění významných občanů 

města v pořadu „Z úcty k vám“, který v nás 

zanechal ty nejlepší dojmy a také myšlenku, 

ţe něco podobného by slušelo i našemu měs-

tu. Vţdyť i my máme řadu těch, kteří by si 

vyznamenání za práci pro město zaslouţili.   

V Revúci jde o kaţdoroční tradici, u nás se to 

před lety jen odbylo celoměstskou anketou a 

oceněním několika vybraných zaslouţilých 

spoluobčanů - pak uţ ticho po pěšině. Večer 

se naše delegace zúčastnila XV. dnů města 

Revúca. Maličko nás zaskočilo, ţe na progra-

mu byla skupina Cigánski diabli, kterou jsme 

před několika dny mohli sledovat na Hanác-

kých Benátkách, a také vynikající taneční 

skupina MERLIN DANCE SHOW, která si 

získala svým perfektním profesionálním vý-

konem všechny diváky, včetně nás. Ale i oni 

uţ u nás v Litovli byli, a to před dvěma lety a 

také zde měli fantastický úspěch. 

Druhý den pobytu byl plný překvapení - 

nejprve jsme se vydali na Muráňský hrad - 

autem, pak na povoze taţeném muráňskými 

noriky, na jejichţ chovu zde má významný 

podíl bývalý starosta pan MVDr. Vojtěch 

Grézl (mimo jiné čestný občan města 

Revúca!), pak pěšmo - odměnou nám byl 

nádherný a nezapomenutelný výhled na 

všechny světové strany. Odpoledne jsme měli 

moţnost se setkat s vedením JDS Revúca, 

které nás také překvapilo - nejen připraveným 

obědem a občerstvením, ale hlavně prostory, 

které jim dalo město k dispozici pro jejich 

akce a činnost. To by se nám taky hodilo, 

zatím je to ale otázka budoucnosti. Jejich 

organizace je poněkud větší - sdruţují na 600 

seniorů a vedení JDS čítá 23 členů! Diskuto-

valo se o moţnostech spolupráce, současně 

ale bylo poukazováno na finanční náročnost 

takovýchto recipročních akcí. Něco v plánu 

máme, realizace bude dle našich i jejich moţ-

ností. Pro nás významné bylo i to, ţe se setká-

ní zúčastnila primátorka města a její zástupky-

ně, které pak pokračovaly jednáním s naším 

místostarostou. My se vydali do ulic na jar-

mark a na neformální posezení s organizátory 

našeho pobytu na Slovensku. V neděli ráno 

jsme plni dojmů nabrali kurz Morava, a kdyţ 

se s námi po návštěvě Prvního slovenského 

reálného gymnázia loučilo jak vedení města, 

tak i vedení JDS, snad ukápla i nějaká ta slzič-

ka. Dostali nás svou upřímností a nefalšova-

ným přátelstvím, které se nestyděli dávat naje-

vo, a to jsme si jako cennou devízu odváţeli 

k nám domů.            hj 

Seniorklub na návštěvě Slovenska  

Váţení čtenáři, Litovelské noviny vychá-

zejí nákladem přibliţně 1 200 výtisků a je-

jich čtenářská základna je ještě větší. Přesto 

jen menšina z vás do novin také přispívá - ať 

uţ vlastním textem, podnětem, aktualitou, 

pozvánkou, reakcí na výzvu či soutěţ… 

Noviny jsou tu pro vás a budou takové, jaké 

je budete chtít vy. Proto bychom uvítali  

odezvu z vaší strany. 

Z důvodu usnadnění komunikace jsme 

proto na webových stránkách města v sekci 

Litovelské noviny zřídili jednoduchý kon-

taktní formulář. Díky němu můţete zasílat 

nejen své náměty, články a připomínky, ale i 

svou otázku pro hosta příštího čísla (na 

stránkách bude kaţdý měsíc zveřejněno jeho 

jméno) nebo podněty k tématu měsíce. Na 

stejné adrese najdete i diskuzi čtenářů, v níţ 

můţete reagovat na články v LN, polemizo-

vat, oponovat, navrhovat, připomínkovat, 

chválit … zkrátka diskutovat. 

Vše naleznete buď na adrese http://

noviny.litovel.eu/, kde kliknete na odkaz 

Napište nám, nebo na stránkách města http://

www.litovel.eu/ v sekci Litovelské noviny    

(v pravém sloupci na úvodní straně), kudy se 

rovněţ dostanete k odkazu Napište nám.  

Na výše uvedené adrese najdete i starší 

vydání Litovelských novin v elektronické 

podobě. Do příštího čísla novin chystáme i 

velkou anketu pro podnětné zhodnocení LN. 

Těšíme se na vaše příspěvky.   redakce LN 

Litovelky na webu 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Star%C3%A1_%C5%A1v%C3%BDcarsk%C3%A1_konfederace&action=edit&redlink=1
http://noviny.litovel.eu/
http://noviny.litovel.eu/
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Náš kontakt se školou v Lábu začal v roce 

2009 akcí Československá záložka. Akce spo-

čívala v tom, že žáci z jedné české a jedné 

slovenské školy vyrobili záložky do knížky a 

poštou je poslali zahraniční škole, která jim 

byla přidělena. 

Posílání záložek v našem případě přešlo 

v posílání drobných dárečků k různým příleži-

tostem, a nakonec v e-mailování a psaní přes 

Facebook. První přímé setkání se uskutečnilo 

minulý rok v červnu, kdy k nám do Litovle 

přijeli sedmáci z Lábu. A letos jsme tedy 

vyrazili do Lábu my, 7. B. 

15. června ráno jsme nasedli na vlak a krát-

ce po poledni jsme byli na místě. Po výteč-

ném obědě jsme se setkali s paní starostkou 

Lábu. Ten den jsme absolvovali ještě prohlíd-

ku zdejší hasičské zbrojnice a odpoledne jsme 

strávili na školním hřišti společným hraním 

míčových her, večerním opékáním a pouště-

ním lampionů štěstí. Toho odpoledne jsme 

navázali spoustu nových přátelství. 

Následujícího rána jsme odjížděli spolu 

s novými přáteli na výlet do Bratislavy, kde 

jsme navštívili ZOO. Po obědě jsme se přesu-

nuli do historického centra a jeho prohlídku 

jsme zakončili u Dunaje v nákupním středisku. 

Po návratu do Lábu jsme se projeli kočárem 

na statek, kde jsme byli ubytováni. Kdo chtěl, 

mohl si tam zajezdit i na koni. Největší zába-

vou ale bylo skákání do hromady zrní. Na 

závěr jsme ochutnali čerstvé mléko a čerstvý 

domácí sýr. 

Pátek byl bohužel dnem našeho odjezdu. 

Samým loučením jsme se div neumačkali. 

Domů se nám vůbec nechtělo. V Lábu se nám 

moc líbilo, a proto děkujeme všem, kteří nám 

tento pobyt umožnili. Děkujeme také sloven-

ským přátelům za jejich pohostinnost, výbor-

né jídlo i ubytování, za skvělou zábavu a vů-

bec – za příjemně strávené tři dny. Už teď se 

těšíme na další setkání. 

Zdena Kolářová a Katka Mazalová, 7. B 

Třída tercie zdejšího gymnázia se zúčastnila 

ve dnech 8. - 10. června 2011 projektu s ná-

zvem Poznáváme Litovelské Pomoraví ze 

sedla. Ten zahrnoval výlety na kolech po 

Litovelském Pomoraví. Rozdělili jsme se do 

tří oddílů a každý měl za úkol naplánovat si 

cestu tak, abychom se vždy všichni setkali na 

jednom místě. První den na jezu v Hynkově, 

druhý u zatopeného lomu na Nové Vsi a třetí 

na Loděnici v Litovli. Každý výlet měl nauč-

ný podnět, takže jsme se projeli, něco se nau-

čili a zasmáli se. Vtípky a legrácky nechyběly 

v žádném oddíle. První den jsme se statečně a 

s nadšením vydali na první trasu, kterou naše 

skupina naplánovala přes Sobáčov, Chudobín, 

kde jsme se zajeli podívat na ovce a kozy, 

dále přes Haňovice, Myslechovice, Cholinu, 

Odrlice, Dubčany, Unčovice, Březové a lesem 

na Hynkov. Tam jsme soutěžili v jízdě zruč-

nosti a někteří se i okoupali, ať už dobrovol-

ně, či nedobrovolně. Jiné bavilo zkoušet sílu 

toku pomocí klacku navázaného na provázku. 

Vraceli jsme se po stopách Jana Opletala 

voňavým lesem. První den se počasí velmi 

vydařilo, nepršelo ani nebylo příliš horko. 

Druhý den se ale situace neopakovala a od 

rána lilo jako z konve. V dešti jsme nemohli 

jet, ač někteří jedinci s vervou prosazovali 

výlet. Jejich předpovědi o vyjasnění se však 

nesplnily. Zůstali jsme tedy v tělocvičně a 

hráli turnaj v přehazované a cvičili první po-

moc. Poslední hra v přehazované byla v sesta-

vě kluci proti holkám. S velkým úsilím hráček 

i profesorů, zvláště pana profesora Chytila, se 

holkám podařilo vyhrát. Poslední den nám 

počasí opět přálo, a tak jsme si znovu vyjeli 

na výlet. Tentokrát jsme se potkali na Loděni-

ci v Litovli, ale i tam nás zavedla dlouhá ces-

ta, která vedla od školy na Nové Zámky, No-

vé Mlýny, do Moravičan a Loštic, kde jsme 

měli odpočinek, a dále přes Řimice, zastávku 

na Templu, Mladeč a Sobáčov po cyklostezce 

do Litovle. Na místě si každé družstvo rozdě-

lalo svůj oheň, na kterém jsme si připravili 

jednoduché jídlo. Někdo si opékal klobásu, 

jiný rohlík a někteří i marshmallowny. I když 

se to nezdá, není to vůbec špatné. Po jídle 

jsme se vydali domů. I když jsme v cestách 

do kopců výlety proklínali, určitě se nám  

všem líbily.          H. P., S. R. 

Celoroční práce na poli ekologických aktivit 

byla korunována úspěchem v podobě získání 

titulu Ekoškola. Bližší informace přineseme 

v příštím čísle LN. 

Náš žák a věrný dopisovatel do LN Petr 

Komárek získal ocenění v celorepublikové 

literární soutěži Rosteme s knihou a od zá-

stupců města převzal ocenění Litovelské na-

děje, stejně jako Natálie Elgnerová, která byla 

navržena oddílem mažoretek.  

Družstvo dívek ze 7. B ve složení Ludmila 

Dvořáková, Kateřina Mazalová a Zdeňka 

Kolářová získalo první místo v ČR v meziná-

rodní soutěži Taktik zaměřené na logické 

myšlení. 

V rámci testování SCIO žáků 5. tříd dosáhl 

Petr Hlavinka nejlepšího výsledku v matema-

tice v celém Olomouckém kraji.  

V závěru školního roku jsme navštívili ško-

lu ve slovenském Lábu u Malacek, s kterou 

spolupracujeme na poli čtenářské gramotnosti. 

Strávili jsem u nich tři příjemné dny plné 

přátelství i poznání. 

Krásné prázdniny přeje dětem i pedagogům 

vedení školy.  

 O chytrém staviteli Heraklefovi 

Petr Komárek 
 

Pojďte se mnou, jestli chcete, 

příběh z dávného Egypta si vyslechněte. 

To, co se vám chystám vyprávěti, 

stalo se před čtyřmi tisíci lety. 

 

Tenkrát – na březích slavné řeky Nilu - 

žil faraón, co měl velkou moc a sílu. 

Zdálo se mu to však málo, chtěl víc a víc, 

až se všichni báli, že nebude mít nic. 

 

Stále učence k sobě z celého světa zval, 

ale žádný z jejich nápadů se neujal. 

Proto každého hned zmrskat dal  

a z Egypta  ho rychle hnal. 

 

Až jednou stavitel Heraklef k němu přišel, 

jestli prý o velké stavbě slyšel, 

ta mu prý nesmrtelnost může dát 

a že mu ji postaví velmi rád. 

 

A jak řekl, tak také udělal. 

Ještě téhož dne se do práce dal, 

kamenné základy postavil, 

v usilovné práci nepolevil. 

 

Když dílo po čase dokonal, 

jméno pyramida mu pak dal. 

Ta vypadala jako slečna, 

jejíž krása bude věčná. 

 

A když se na ni faraón podíval, 

údivem ani nedýchal. 

Nevěřil svým očím, co to tu stojí a bude stát 

a s čím bude on a Egypt spjat. 

 

A už zamýšlel, že pyramidy budou stát všude, 

kde vhodné místo pro ně bude. 

A to nevěděl ani, že tyhle stavby na míru, 

budeme jednou pozorovat i z vesmíru! 
 

Tato práce byla oceněna zvláštní cenou za 

originalitu v lit. soutěži Rosteme s knihou. 

Střípky z Jungmanky Jungmanka na Slovensku  

Poznáváme Litovelské Pomoraví ze sedla  

 Ve středu 17. 8. zveme naše seniory na cy-

klovýlet, sraz je ve 14 hodin u DPS, trasa dle 

dohody a počasí.   

 V pátek 26. 8. se v 15 hodin sejdeme u ryb-

níka na Nových Zámcích s europoslancem 

Ing. Janem Březinou. Akce Mikroregionu 

Litovelsko je již tradiční, zatím vždy byla 

hodnocena jako velmi úspěšná. Doprava indi-

viduální, ukončení akce kolem 17. hodiny. 
 

 V rámci „Seniorského cestování po Olo-

mouckém kraji“ máme zajištěn zájezd na 

čtvrtek 29. 9. do Javorníku s prohlídkou zám-

ku Jánský Vrch a domu hudebníka Karla Dit-

terse z Dittersdorfu. Cena zájezdu je 200 Kč a 

přihlášky přijímá paní Jarka Köhlerová 

v Darce na ulici Třebízského. Na koho se 

nedostane, nezoufejte. Volná místa v jiných 

zájezdech si můžete zajistit  telefonicky na 

čísle 588 508 508 nebo elektronickou poštou 

na adrese senior@geovita.cz. Další informace 

na www.seniorskecestovani.eu.         hj 

Pozvánky Seniorklubu 

mailto:senior@geovita.cz
http://www.seniorskecestovani.eu


Státní maturity konečně zavedeny. Co to znamená? 

Tolik let projednávaný fenomén státních maturit se stal skutečností a 
letošní čtvrté ročníky tak jako první skládaly zkoušku dospělosti podle 
nových pravidel. Aby docílil srovnatelné úrovně maturitní zkoušky ze 
všech typů škol, vypracoval CERMAT (dnes Centrum pro zjišťování 
výsledků vzdělávání) z pověření MŠMT koncepci jednotného testování 
a hodnocení, platného pro všechny maturitní obory v ČR.  

Závěrečná zkouška dnes proto sestává ze dvou částí. Profilová neboli 
školní část můţe nově probíhat třemi různými formami: ústní (která 
odpovídá podobě zkoušky známé z dřívějších let a jiţ zvolila většina 
škol), písemnou nebo formou maturitní práce, kterou student obhájí. 
Termín profilové zkoušky si volí škola sama, avšak přesný seznam 
témat ke zkouškám je jí dodán CERMATem.  

Ten zajišťuje i společnou, tzv. státní část maturity. Ve stejný den a 
stejnou hodinu tak maturanti v celé republice zasednou k vypracování 
jedné konkrétní části zkoušky z daného předmětu. Letos, kdy společná 
část maturit probíhala od 30. 5. do 7. 6., tak např. v pondělí 30. května 
v 8.20 všichni čeští maturanti psali didaktický test z českého jazyka. 
Státní část maturitní zkoušky sestává ze dvou předmětů - jedním je 
český jazyk, jako druhý si student můţe podle svého zaměření zvolit 
buď matematiku, nebo cizí jazyk (angličtinu, němčinu, francouzštinu, 
španělštinu, ruštinu). Zkouška z obou jazyků se skládá z písemné práce, 
didaktického testu a ústní zkoušky (ta probíhá v rámci školní části ma-
turity), v matematice student vypracuje pouze didaktický test. U všech 
absolvovaných předmětů se maturant můţe rozhodnout mezi základní a 
vyšší úrovní zkoušky. Protoţe však dosud nedošlo k jasné dohodě s 
vysokými školami, zda budou k úrovni zkoušky přihlíţet při přijímacím 
řízení, je volba náročnější verze spíš otázkou osobní prestiţe ţáka. 

Práce studentů jsou následně oskenovány a zaslány CERMATu, který 

je vyhodnotí a na jejich základě pak udělí studentům protokol o výsled-
cích společné části maturitní zkoušky, kde je vedle známky uvedena i 
procentuální úspěšnost ţáka a který student dostává zároveň s maturit-
ním vysvědčením. 

Přestoţe státní maturity provázely obavy z přílišné náročnosti, a tedy 
větší neúspěšnosti studentů, uvádí ředitelka Gymnázia Jana Opletala v 
Litovli RNDr. Jitka Krausová, ţe počet studentů, kterým se zkoušku 
nepovedlo sloţit, odpovídá předchozím letům, přičemţ stejně zastoupe-
na byla jak profilová, tak společná část maturity. Velkou nevýhodou 
letošního prvního ročníku státních maturit však je, ţe školní část zkouš-
ky proběhla dávno před státní, a protoţe výsledky společné části byly 
škole zaslány jen několik dní před termínem předávání maturitního 
vysvědčení, který byl v celé zemi stanoven na 20. 6., dozvěděli se ţáci 
často výsledek své zkoušky aţ při slavnostním předávání. Ty, jimţ se 
nepodařilo maturitu sloţit napoprvé, čekají od 15. 9. opravné zkoušky. 

A co mohou budoucí maturanti vedle soustavné přípravy udělat pro 
to, aby u závěrečné zkoušky uspěli? „Doporučuju studentům, aby četli; 
nejen knihy, které patří do „povinné literatury“, ale i odborné tituly,“ 
radí J. Krausová. „Mnoho studentů má problém se schopností číst text a 
správně mu porozumět. V případě, ţe si špatně přečtou zadání, odrazí 
se to na celé jejich práci. Proto číst a umět se orientovat v krásné i od-
borné literatuře je základním předpokladem úspěšného ţáka.“           hk 

 
Aby si čtenáři LN mohli udělat představu o současné podobě maturit-

ních zkoušek a případně poměřit své znalosti s potomky (nebo rodiči), 
nabízíme výběr otázek z letošních didaktických testů. Kompletní testy a 
mnoho dalších informací naleznou zájemci na www.novamaturita.cz. 
Výsledky níže uvedených otázek najdete na str. 8. 
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Ukázka z maturitních testů - ověřte si své znalosti 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
 
1. Která z následujících vět obsahuje pravopisnou chybu? 

 A) Lesní plody se na prudkém slunci scvrkly. 

 B) Tento problém je třeba sprovodit ze světa hned, 

 C) Procházkou růţovým sadem to určitě neskončí. 

 D) Hasiči se při zákroku nadýchali jedovatých splodin. 
 

2. Přiřaďte ke každému z následujících čtyřverší příslušný umělecký 

 směr:  

1) Jak pláň, jeţ v světle půl a ve stínu 

 skrz sosny vidíš známou mýtinu 

 modravá pára v stromů korunách 

 v daleku mizí v snách. 
 

2) Noc byla zamlklá – kdos podle řeky ještě šel - 

 byl měsíc v mracích, v mracích smutných, měsíc bez tepla 

 na břehu protějším kdos zádumčivou píseň pěl: 

 Ţe marno vše. – Ţe nevzroste nic. – Ţe nic nevzeplá. 
 

3) Modrý a rudý, barvy dvě 

 helmic lesk – kokarda lůzy 

 někdy téţ rudé se oblékne 

 do modré bluzy. 
 
 A) anarchismus 

 B) civilismus 

 C) dekadence 

 D) impresionismus 

 E) realismus 

 

MATEMATIKA 
 

3. Délky základen lichoběžníku jsou a = 4,2 · 108 m, c = 8 · 107 m, 

 výška v má velikost 4,8 · 105 m. Určete obsah plochy lichoběžníku. 
 
4. Součet dvou čísel je 100. Dělíme-li první číslo sedmi, dostaneme 

 stejný výsledek, jako když druhé číslo vydělíme osmnácti. Urče-

 te obě původní čísla. 

 

BIOLOGIE 
 
5. Napište společný název pro část mozku člověka, která zahrnuje 

 prodlouženou míchu, Varolův most a střední mozek. 

6. Která z následujících možností obsahuje z hlediska současného 

 poznání pouze neobnovitelné zdroje energie? 
 
 A) ropa, zemní plyn, uhlí, jaderná energie 

 B) voda, ropa, zemní plyn, uhlí 

 C) fotovoltaika, bioplyn, biomasa, vítr 

 D) biomasa, zemní plyn, geotermální energie 

 

ZEMĚPIS 
 
7. Na palubě lodi bylo dne 21. 12. s pomocí sextantu a chronometru 

 určeno, že Slunce vystoupilo nejvýše nad obzor v 6.00 hod. 

 světového (greenwichského) času, kdy dosáhlo výšky 76,5° nad 

 obzorem. Která z následujících možností odpovídá správné 

 zeměpisné poloze lodi v uvedený den? 
 
 A) 10° jiţní šířky, 90° východní délky 

 B) 13.5° jiţní šířky, 60° západní délky 

 C) 10° severní šířky, 90° západní délky 

 D) 13,5° severní šířky, 60° východní délky 
 
8. Ve které z následujících skupin zemí je úředním jazykem španělština? 
 
 A) Chile, Honduras, Venezuela, Kuba 

 B) Kostarika, Bolívie, Jamajka, Uruguay 

 C) Bahamy, Argentina, Ekvádor, Panama 

 D)  Kolumbie, Paraguay, Brazílie, Nikaragua  

 

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD 
 
9. Přiřaďte k jednotlivým charakteristikám odpovídající náboženství: 
 
1) Toto náboţenství se formovalo ve 2. tisíciletí př. n. l. a čerpá 

z posvátných spisů, tzv. Véd. Charakteristická je myšlenka 

reinkarnace. Duchovní učitelé si říkají guru. 

2) K pěti pilířům tohoto náboţenství patří: víra v jediného Boha, 

modlitba předepsaným způsobem, půst v ramadánu od úsvitu do 

soumraku, almuţna potřebným a pouť do Mekky. 

3) Jádrem posvátných textů je Pět knih Mojţíšových. Jedná se o mo-

noteistické náboţenství, které vzniklo ve 2. tisíciletí př. n. l. Je 

charakteristické vírou v jednoho Boha JHVH. 
 
 A) islám  C) křesťanství  E) buddhismus 

 B) judaismus D) hinduismus 

Zdroj: www.spisovatele.cz 

Zdroj: www.novamaturita.cz 
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V pátek 24. června bylo potěšeno ucho i srdce nejednoho milovníka 
folkové muziky, který si zašel na Loděnici nejen na pivo, ale taky na 
výběr českých písničkářů. Vsetínští Žamboši (na fotografii), kteří ve 
svých promyšlených lyrických textech hovoří o těžkém životě hmyzu 
poblíž rybničního přepadu stejně samozřejmě jako o babičce putující do 
Terezína a jejichž zpěvák a hlavní autor neváhá písní prozradit i datum 
svého narození, sklidili velký aplaus. To českobudějovická Epy de 
Mye, která je prý vzhledem k původu svých členů spíše pandemií a 
která se vedle originálních písniček chlubí i půvabnou basistkou, se 
nespokojila jen s češtinou a rozverným songem Twist and shout připo-
mněla narozeniny Paula McCartneyho. Rozjívenost posluchačů však 
vzápětí zklidnila olomoucká kapela Bujabéza, která svým výběrem 
písní ze zpěvníku Františka Sušila prokázala zálibu v tragických téma-
tech, ale skalní fanoušky melodie plné mrtvol od nadšeného tance neod-
radily. Naproti tomu upovídaný Jaroslav Samson Lenk, který se obával, 
aby posluchači „se slzami nezatlačili i oči“, své starší i nové hity pro 
jistotu prokládal veselými historkami a při uvádění slavné Už to nena-
pravím, která začíná refrénem vstřícným i k posluchači po šestém pivu, 
pronesl: „Druhou sloku téhle písničky by měla zpívat žena, žádná tady 
ale není, proto to dám sám o oktávu vejš. Kdybych u toho zdechnul, 
promiňte.“ Nebylo však co promíjet, smrt byla toho dne přítomna jen    
v písních a o výkonu všech interpretů vypovídá mnoho vytleskaných 
přídavků.                  hk 

Páté Folkové Pomoraví - kytary, akordeon a dobrá nálada 

S patřičným předstihem nás lákaly plakátky, že 9. června se bude 

konat v krásném prostředí auly Gymnázia Jana Opletala  zajímavý 

projekt zvaný Beatlemánie v Litovli… Písničky The Beatles i PS Palo-

ra mám ráda, proto jsem byla na koncert velmi zvědavá… 

Myslím, že všichni návštěvníci i posluchači auly byli mile překvape-

ni a nadšeni z této show. Vynikající nápad, scénář i samotné provedení 

všech, kteří se na projektu podíleli… Vtipně pojatý film The Beatles 

v Litovli ze známého prostředí gymnázia a okolí vyvolal salvy smíchu, 

vkusně natočený klip k výborně zazpívané písni pak dojímal. Během 

hodinky jsme zažili vše: smích, pláč, dojetí, radost… 

Po koncertě nastal opravdu zasloužený aplaus, který neutichal. Vy-

nutili jsme si tolik přídavků, že chudáci sboristé přezpívali téměř celý 

repertoár znovu. 

Všem, kteří se na přípravě koncertu podíleli, skládám velké uznání a 

díky. Byl to příjemně strávený večer plný dojmů a zážitků. Věřím, že 

díky úspěchu se rozhodne PS Palora koncert zopakovat. Všem vřele 

doporučuji!            Kamila Matečková (TIC a BAVI Litovel) 

Beatlemánie v Litovli 

Na základě velmi kladné odezvy ze strany publika se rozhodla sbor-

mistryně Palory Marcela Barvířová uspořádat na začátku září další 

dvě vystoupení. Derniéra koncertů Beatlemánie v Litovli se uskuteční  

v předvečer oslav 110. výročí GJO v pátek dne 9. 9. 2011 v 17 a v 19 

hodin. Vstupenky zakoupíte v knihkupectví pana Petra Lindušky, před 

koncertem bude pouze doprodej do naplnění kapacity sálu.. 

Na fotografii je zachycena žlutá ponorka z písně Yellow submarine. 

Vedle ní vám sbor nabídne beatlesácké hity jako Hey Jude, Yesterday, 

Hard day´s night, Help, Let it be a další.  

Dubčanské létohraní 

V neděli 17. července ožila náves v Dubčanech nebývalým množ-

stvím lidí. A nebylo to jen pivo a párky, co je přilákalo. Letní odpoled-

ne přijela dětem zpestřit žlutozelená Míša Růžičková, která je svými 

písničkami o zvířátkách a kamarádech nenechala na chvíli v klidu, 

takže děti tancovaly, soutěžily a dokonce měly příležitost předvést se 

přede všemi na pódiu. Kdo z vás si s Míšou nezazpíval a nezatančil, má 

možnost to dohonit 13. srpna na Litovelském otvíráku. 

Nosím černý brejle, protože mi nejde chránit svoji duši, která něco 

tuší, vysvětlil pak publiku svou písní Michal Hrůza, proč ho při vystou-

peních můžeme vidět převážně ve slunečních brýlích. Letos čtyřicetile-

tý nadaný muzikant, mj. autor hudby k novému filmu Lidice, rozezněl s 

Kapelou Hrůzy prostranství u kapličky hity Napořád, Vyprávěj nebo 

1+1, popřál k narozeninám svému klávesistovi a vyjádřil naději, že tato 

akce skutečně přispěla k soudržnosti obyvatel Litovelska, jak bylo 

záměrem spolupořádajícího Mikroregoinu Litovelsko, na jehož další 

akci se můžeme těšit v září.               hk 

KULTURA, ZÁBAVA  

1. D (správně: zplodin)   6. A 

2. 1D, 2C, 3A    7. A 

3. S = 1,2  ·1014 m2, resp. 12 · 1013 m2  8. A 

4. 28, 72     9. 1D, 2A, 3B 

5. mozkový kmen 

 

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme, zvláště nejsou-li již studenty SŠ. 

Řešení ze strany 7 



V neděli 26. června se v přírodním prostředí arboreta v Bílé Lhotě za 

spolupráce Mikroregionu Litovelsko, Městského klubu Litovel, arbore-

ta a obce Bílá Lhota a Vlastivědného muzea v Olomouci uskutečnil 

koncert Štěpána Raka. Kytarový virtuos, který před časem koncertoval i 

v mladečských jeskyních nebo varně litovelského pivovaru, se nechal 

inspirovat prostředím, takže vedle slavné Romance, Yesterday nebo 

písně Nebeští jezdci, kterou věnoval svému příteli Jaroslavu Foglarovi, 

zahrál na svůj nástroj ze vzácného zlatého palisandru i skladby zasvěce-

né přírodě, vůním a chutím. Kromě toho, že je Štěpán Rak nadaný kyta-

rista, pedagog a hudební skladatel, je také velmi pozitivní a zajímavý 

člověk, jak můžete posoudit sami z následujícího rozhovoru. 
 
Jak jste se dostal k profesionální hře na kytaru? 

Hudbou jsem se zabýval odmalička. Od devíti let jsem chodil na 

housle ke koncertnímu mistru České filharmonie Janu Kozovi, ale uči-

telka na hudební škole, kam jsem přešel po jeho smrti, měla jiné zájmy 

než mou hru, a tak jsem toho nechal. Protože jsem se od dětství zabýval 

také výtvarnictvím, vystudoval jsem střední výtvarnou školu. Tady mí 

kamarádi asi ve 3. ročníku založili kapelu, do které potřebovali basistu. 

„Basa jsou větší housle,“ řekli mi, „to se naučíš.“ A tak jsem začal hrát 

na basu. Byla to doba, kdy letěl Pramínek vlasů nebo Dajána, všichni 

kluci hráli na kytaru a já viděl, že toto je cesta do srdcí dívenek, kdežto 

basou je moc neočaruju. Z tohoto prozaického důvodu jsem tedy začal 

hrát na kytaru, ale moc mi to nešlo. Až jednou jsem přišel do Rudolfina 

na nezapomenutelný koncert kytaristy Milana Zelenky, a tam jsem 

pochopil: tohle je cesta, kterou se chci dát. Sehnal jsem si učitele Jiřího 

Köhlera, který mi stále tvrdil, že mám volšový ruce. Takže jsem se do 

toho opřel a asi za rok jsem složil zkoušky na pražskou konzervatoř. 

Tady mě čekalo osudové setkání s profesorem Štěpánem Urbanem, 

který mě vedle kytarové hry zasvětil i do tajů skladby, již jsem následně 

vystudoval na AMU v Praze. 
 
Kolik máte dohromady kytar? 

Kytar mám sedm. Na jednu z nich, kterou mi před lety v Anglii věno-

val David Bridge, hraje můj syn Jan Matěj, výborný kytarista, skladatel 

a písničkář. Kytara od Grega Smallmana, geniálního výrobce kytar z 

Austrálie, patří mezi nejlepší na světě. Václav Svoboda, na jehož kytaru 

jsem hrál dnes, má právě jeho školu. V Rusku pro mě vyrobili 12strun-

nou kytaru, která má ale struny umístěné pod sebou, ne vedle sebe, 

takže je na ní možné hrát úžasné efekty. A naprostý světový unikát, 

který mám, je kytara z mramoru verde guatemala, kterou pro mě vyro-

bil sochař Jan Řeřicha a která je zapsaná v knize rekordů jako jediná 

kamenná koncertní kytara.  
 
S kytarou jste procestoval celý svět. Vzpomenete si na nějaké zvláštní 

místo nebo publikum, pro které jste hrál? 

Procestoval jsem asi 70 zemí. Velice zvláštní zážitek mám z ostrova 

Milingimbi v Arafurském moři v severní Austrálii, kde dodnes žijí čtyři 

klany kanibalů. Dostal jsem se tam zvláštním způsobem. V Austrálii 

jsem byl šestkrát, mám ji rád, a proto jsem o ní zkomponoval 120minu-

tovou skladbu Terra Australis, kterou jsem tam i předvedl. Její součástí 

je kytarová imitace australského domorodého nástroje didgeridoo. Abo-

ridžinec, který se koncertu zúčastnil, tím byl tak nadšen, že mě pozval 

zahrát ji do rádia, které vysílá pro ostrovany. Na základě tohoto vystou-

pení mě náčelník Waga-Unga z ostrova Milingimbi pozval na návštěvu. 

Nejdřív se ovšem musely usmířit kmeny, které zde žily. Ostrov, obýva-

ný prvobytně pospolnou společností, není navíc přístupný turistům, 

takže jediná možnost, jak jsem se tam mohl dostat, byla malým letadél-

kem s místním knězem, který zde vyměňoval baterie v radiopřijímači. 

U kultovního ohně jsem pak na jejich žádost o typickou skladbu ze 

svého ostrova hrál na kytaru Škoda lásky, náčelník Waga-Unga mě 

doprovázel na didgeridoo, tanečnice tančily břišní tance a nad námi 

svítil Jižní kříž. To byl nejzvláštnější koncert mého života. 

S pořadem k poctě J. A. Komenskému Vivat Comenius jsme s Alfré-

dem Strejčkem vystupovali ve 32 zemích, třeba v maorské vesnici na 

Novém Zélandě, kde s námi domorodci na závěr zpívali Leibnizův zpěv 

o Komenském, nebo v galerii Uffizi ve Florencii, kde byl do kaple, v 

níž jsme hráli, snesen jeden z nejslavnějších obrazů světa, Portrét staré-

ho muže od Rembrandta, na kterém je zobrazen Komenský. Hráli jsme i 

v chilském městečku Talca, kde byla rozhádaná katolická a světská 

univerzita, a náš Komenský je dal dohromady a ony si podaly ruce. 
 

S Alfrédem Strejčkem nebo i sám pořádáte kurzy astrologie a kytaro-

terapie, mj. i v uničovském Centru Kruh. Co to vlastně je kytarotera-

pie? 

Kytara a drnkací nástroje vůbec mají léčebné účinky. Na rozdíl třeba 

od flétny nebo houslí se tón vydaný kytarou nedá v průběhu vylepšit, a 

tak musí být každé drnknutí kvalitní. Zároveň se tón po drnknutí rozez-

ní, ale záhy uhasíná, což vyvolává touhu slyšet ho znova. Tak se člověk 

nabíjí touhou po krásnu. Když se hráči podaří, aby spolu tóny harmono-

valy, aby gradovaly, jde posluchač za ním a vnímá to jako kaskádu 

krásy. A v tom je v podstatě léčivá síla. Takže já hraju věci, které lidem 

pomáhají v jejich rozpoložení, zpíváme si mantry v různých tóninách, 

protože každé znamení zvěrokruhu, které ovládá i konkrétní orgány, je 

pod určitou tóninou. 
 
Jak jste se dostal k astrologii a jak ji využíváte ve svém životě? 

Za to děkuji profesoru Štěpánu Urbanovi, který mě kromě kytary učil 

i astrologii a tomu, čemu se říká tajné vědy. Teď připravuji k vydání 

knihu složenou z jeho zápisků, která se jmenuje Láska ke hvězdám. 

Umím vyložit horoskop, ale příliš to nedělám. Pokud mě nějaký přítel 

požádá o radu, řeknu mu, jaká je situace teď, ale nezabývám se minu-

lostí ani budoucností. Co mi připadá zásadnější, je dispozice určité 

chvíle. Třeba Karel IV. nezačal žádnou stavbu, aniž by si nechal od 

astrologů spočítat, jestli je k tomu vhodná doba, jestli to bude mít smy-

sl. To používám ve svém životě i já - a když vidím, že není příznivá 

situace, počkám. 
 
Osobní horoskop se vypočítá na základě data narození. Vy jste to své 

ale dlouho neznal… 

Moji biologičtí rodiče pocházejí ze Zakarpatské Rusi. Moje biologic-

ká matka došla jako zdravotnice se Svobodovou armádou z Buzuluku 

do Prahy. Já jsem byl počat někdy během dukelských operací v listopa-

du 1944 a ona mě donosila do Prahy, kde jsem se narodil 8. srpna 1945. 

Nějaký čas tam se mnou byla, ale já jsem pak těžce onemocněl, pravdě-

podobně záškrtem. V té době se matka musela vrátit na Ukrajinu na 

pomoc své rodině, která umírala hladem, a proto mě prozatím svěřila do 

péče své spolubojovnici. Její konvoj ale po cestě přepadli, někoho zabi-

li, někoho zmlátili a okradli je o všechno, takže na Ukrajinu se dostala s 

holýma ruka a bez dokladů, včetně mého rodného listu. Pak byla do-

konce po hrozných výsleších poslána na tři roky do gulagu. Když se 

konečně dostala do Čech a podařilo se jí mě vypátrat, už mi byly čtyři 

roky a byl jsem adoptovaný. Měsíce pak chodila před náš dům, kde od 

rána do noci klečela a prosila, ale moji adoptivní rodiče mě jí už dát 

nemohli. Se svou biologickou matkou jsem se tak už nikdy nesetkal. 

Předloni jsem byl ale poprvé navštívit na Ukrajině svého bratra Vladi-

míra a letos jsem prvně v životě viděl i svou sestru. 
 
V čem vidíte smysl své práce, proč ji děláte? 

Pro radost. Dělám to pro sebe, protože mě to baví, a jsem šťastný, že 

se to někomu líbí. Víte, já věřím, že když něco děláte s láskou, že ta 

láska pak z toho vyvěrá a jde dál. Když jsem tady hrál Píseň pro Davi-

da, říkal jsem, ať pošleme tu lásku především sami sobě, protože když ji 

budeme mít v sobě, tak ji můžeme dávat. Očekávat ji od někoho nebo 

od něčeho není dobře. 

Děkuji za rozhovor.                 hk 

Štěpán Rak: Pošleme lásku sami sobě 

Foto: Miroslav Pinkava 
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Léto je v plném proudu, přesto si dovolím pozvat všechny čtenáře na 

zářijovou celoměstskou akci Litovelské slavnosti, která je také jakýmsi 

pomyslným uzavřením letní sezóny. 

Osmý ročník Litovelských slavností se uskuteční tradičně druhý 

víkend v září, a to ve dnech 9. a 10. 9. 2011. Akce se koná u příležitosti 

Dnů evropského dědictví a také při příležitosti 110. výroční založení 

Gymnázia Jana Opletala. Na několika scénách je připraven pestrý pro-

gram pro všechny věkové kategorie. Na své si přijdou příznivci histo-

rie, umění, hudby vážné i moderní, folku, rocku, popu, dobrého jídla a 

pití. 

V pátek v podvečer je připraven vynikající počin studentského pě-

veckého sboru Palora pod vedením Marcely Barvířové Beatlemánie. 

Sobota pak bude ve znamení: 

* výstav – zdejší gymnázium přivítá např. známou malířku Ivu 

Hüttnerovou, těšit se můžete i na práce litovelského fotoklubu  

* historie – dobová divadla, šermířská klání, komentované prohlídky 

města a kaple sv. Jiří 

* trhů – Hanácké farmářské trhy – novinkou letošního ročníku je 

zaměření trhů na výrobky z Hané 

* koncertů – vystoupení místních i známých spolků a kapel – Strace-

né Ráj, Noaco, Madalen, Kraken, Pointed, Rescue Party, Hanácká 

mozeka, Miniband ZUŠ Litovel 

* hvězd: skupina Kryštof – (poslední koncert na střední Moravě před 

avizovanou pauzou), Michal David s kapelou, Jaroslav Uhlíř… 

* adrenalinových aktivit: aquazorbing na rybníku, lanová dráha, 

paintball střelnice, rybářské závody v lovu udicí pro děti, loďky a leta-

dla na rybníku, trampolíny, skákadla 

* sportu: přátelské zápasy ve volejbale a plážovém volejbale… 

* zvířat: ukázky práce sokolníků a kynologického klubu 

* tance: taneční skupiny z Litovle 

* magie, kouzel, čar, atrakcí pro děti, soutěží, dobrého jídla a piva 

Podrobný program najdete v příštím čísle LN, v kanceláři CK BAVI  

nebo na www.litovel.eu, www.bavi.cz. Předprodej vstupenek v kance-

láři CK BAVI a na obvyklých předprodejních místech.  

    Kamila Matečková, BAVI a TIC Litovel 

KURZY MĚSTSKÉHO KLUBU LITOVEL NA 

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 

 
ROZTLESKÁVAČKY – Golden Bees     800 Kč 

CARAMBA – latinskoamerické tance               1.000 Kč 

TANEČNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY, září – listopad            1.000 Kč 

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ, září – listopad              1.000 Kč 

BŘIŠNÍ TANCE (3. 10. – 21. 11.)      700 Kč 

Další různé kurzy (dle zájmu) 

Program letního kina 
Kde: náměstí Př. Otakara v Litovli      Kdy: út 9. 8. - pá 12. 8. od 21.30 

 
NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ  

(komedie 2010, režie: R. Sedláček, hrají: S. Babčáková, J. Plesl, I. Bareš) 

Pelhřimov, město rekordů a kuriozit - a o těch naši hrdinové točí film. 
 

ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED  

(komedie/drama 2009, režie: I. Pavlásková, hrají: V. Cibulková, M. Etzler) 

70. léta v životě Marty, jejích dvou dcer a střídajících se tatínků. 
 

TACHO 

(akční komedie 2010, režie: M. Landová, hrají: O. Lounová, D. Landa) 

Komedie o úspěšném automobil. závodníkovi a jeho osudovém závodu. 
 

KAWASAKIHO RŮŢE  

(drama 2009, režie: J. Hřebejk, hrají: L. Vlasáková, M. Huba, D. Kolářová) 

Konfrontace uznávaného psychiatra s vlastní minulostí, tématem StB. 

Pozvánka na Litovelské slavnosti 

Koncertní sezóna KPH 

2011/12 

 
25. září 2011:  Zemlinský quartet 

17. října 2011:   Kinsky trio 

10. listopadu 2011: Slavné operní árie a písně (K. Šmídová - Kal-

   vachová, J. Zedník, M. Sekera) 

17. ledna 2012:  Stupkovo kvarteto 

14. února 2012: Dominika Hošková (violoncello), Jiří Hošek  

   (violoncello) 

13. března 2012: Martin Kasík (klavírní recitál) 

26. dubna 2012: Liselotte Rokytová (panova flétna), Jan  

   Rokyta (cimbál, zobcová flétna) 

 

Předplatné: 500/250 Kč (důchodci, studenti) 

V sobotu 27. srpna se konají rybářské závody v lovu ryb udicí.  

Společné závody pro dospělé a mládež budou probíhat na elektráren-

ském náhonu (cca mezi koupalištěm a autobusovým nádražím), pre-

zence závodníků od 6 hod. (v blízkosti Loděnice), start závodu v 7 

hod., startovné je 200 Kč (závodníci si mohou ponechat jednoho 

z ulovených kaprů). 

Závody pro děti do 15 let (včetně), s rybářským lístkem i bez, budou 

probíhat na Uničovském rybníku v Litovli, prezence závodníků od 

13.30 hod., start závodu ve 14 hod., vstup volný. 

Srdečně zve Český rybářský svaz, místní organizace Litovel 

Pozvánka na rybářské závody 

Turnaj v plážovém volejbale 

Sobáčov voleyball Beach Open 
se uskuteční ve dnech 

7. 8. (neregistrovaní hráči) a 8. 8. (registrovaní hráči) 
u sobáčovského rybníka  

2. benefiční akce na podporu onkologických programů  
ARCUS ONKOCENTRA 

Rockové léto na Července 

27. srpna od 14 hodin 
v areálu Olše na Července 

Vystoupí: Titanic, Helenine oči, Calibos, Hergott, Traktor,   
Vinný střik, Pandora a další 

Bohaté občerstvení zajištěno. Akce se koná za každého počasí. 

V rámci festivalu Moravské hrady.cz vás zveme na 
 

hrad Bouzov 
19. - 20. srpna 2011 

 
Program: pátek 19. 8.: karnevalový večírek, vystoupení 

  skupiny Nightwork, Jiřího Schmitzera,  
Tomáše Kluse 

      sobota 20. 8.: vystoupí mj. Kryštof, Wohnout, 
  Vypsaná fixa, Sunshine, Divokej Bill, 

Support Lesbiens 
Prohlídka hradu pro návštěvníky festivalu zdarma. 

27. - 28. 8. 2011 se koná  
19. ročník tradičního open air festivalu  

v amfiteátru v Náměšti na Hané 
 

Hanácké slavnosti  
 

Vystoupí: Hana Zagorová, Ready Kirken, 5Angels, The Roxette 
revival, Screamers aj. 

Další program: bubenický workshop s Ivo Batouškem, autosa-
lon v přírodě (současné i historické automobily a motocykly), 

domácí i zahraniční národopisné soubory aj. 

Z pohádky do pohádky 
20. 8. 2011 od 17 do 22 hod. probě hnou v zá mku Ná mě š ť ná 

Háně  věč ěrní  pohá dkově  prohlí dky pro dě ti i došpě lě . 
Nutná  těl. objědná vká ná: 585 952 184 

http://www.litovel.eu/
http://www.bavi.cz/


Příspěvková organizace Městský klub Lito-

vel (MK) je samostatná právní subjektivita, jeţ 

byla zřízena ke dni 1. 1. 1992. Účelem její 

činnosti je organizace a podpora kulturního 

dění a poskytování veřejných sluţeb v oblasti 

kultury jak v hlavní, tak i v doplňkové činnos-

ti. 

K hlavní činnosti MK patří zajištění divadel-

ních představení. V roce 2010 jich bylo cel-

kem pět, většinou inscenace praţských diva-

del. Tradičně vyprodané představení Divadla 

Járy Cimrmana „Záskok“ z nich bylo asi nejú-

spěšnější (naposledy zde vystoupil jeden ze 

zakladatelů tohoto divadla pan Ladislav 

Smoljak, který na jaře roku 2010 zemřel). 

Z ohlasů veřejnosti byl překvapivě velmi klad-

ně hodnocen výkon souboru „Docela velkého 

divadla Litvínov“ s představením „Penzion 

Ponorka“, který v našem městě vystoupil 

v premiéře. 

Koncertů Kruhu přátel hudby se uskutečnilo 

šest, především díky iniciativě předsedkyně 

KPH Ing. Heleny Najmanové, Ph.D. Ta při-

pravila zajímavý cyklus, v němţ převaţovaly 

klavírní koncerty. Jako obvykle byla nejvíce 

navštívena vystoupení v netradičních prostře-

dích - koncert bicích nástrojů v podání Mar-

kéty Mazourové v Mladečských jeskyních a 

vystoupení Praţského kytarového kvarteta ve 

varně Pivovaru Litovel. Na Koncertním sále 

byla pravidelná návštěva jen kolem 30 – 40 

posluchačů, 22 z nich si pořídilo abonentní 

vstupenky. 

Kromě toho byl nabídnut neobyčejně velký 

počet 29 koncertů nejrůznějších ţánrů (folk, 

bluegrass, country, jazz, swing, cimbál, rock, 

pop i alternativní hudba). Veřejnosti byly 

představeny jak tváře známé z médií (Jiří 

Korn, Václav Hybš, Petr Spálený, Karel Kaho-

vec, Michal Prokop, Pavel Ţalman), tak neko-

merční projekty umělců jako Petr Bende, To-

máš Kočko, Eddie Stoilow, Richard Pachman 

a další. Své místo zde našly i hudební talenty 

místního regionu – sbor Hany Kaštanové, Iva 

Kevešová či soubor NOACO. 

Vrcholem koncertní sezóny bylo bezpochy-

by beznadějně vyprodané vystoupení vokální 

skupiny 4TET (Jiří Korn, David Uličník, Jiří 

Škorpík, Dušan Kollár). Šlo o finančně i orga-

nizačně náročný koncert, který vedení MK 

pozitivně inspiroval k přípravě dalších koncer-

tů v podobném duchu i v příštích letech. Tři 

z koncertů byly připraveny ve spolupráci 

s Mikroregionem Litovelsko – jeden v areálu 

zámeckého parku Nových Zámků, dva pak v 

Bílé Lhotě (v kostele sv. Kateřiny a v kultur-

ním domě). Ve spolupráci s dalšími subjekty 

se uskutečnilo 11 koncertů - 8 se Základní 

uměleckou školou Litovel a dva při zvláštních 

příleţitostech (netradiční koncert Společná věc 

2010 v parabolické projekci 3D s tóny vodní-

ho zvonu); I. benefiční koncert na podporu 

projektů Charity Šternberk, střediska Litovel, 

a poslední pak jako přehlídka netradičních 

souborů Rock 3 (Vinný střik, No distance 

paradise, Krab Arab, Kámen a Francis Drake). 

Výstav bylo více neţ měsíců v roce - třináct. 

Ve Výstavní síni MK se vystřídaly fotografie, 

obrazy, keramika, sochy, malované hedvábí i 

šperky. Do programu výstav byla opět zařaze-

na veřejná fotosoutěţ, tentokrát s tématem 

„Krajina luhu“. Ta probíhala ve spolupráci 

s CHKO Litovelské Pomoraví, které letos 

oslavilo dvacáté výročí zaloţení. Jiţ tradičně 

bylo naše město zastávkou prestiţní putovní 

výstavy výtvarníků EU Mikolowské nálady, 

na níţ se vernisáţe zúčastnili představitelé 

z polského druţebního města a severomorav-

ských Klimkovic. 

Nezapomnělo se ani na představení pro ma-

teřské, základní a střední školy (pro ty byl 

nejúspěšnější besední pořad o drogové preven-

ci s Radkem Johnem, pro velký zájem opako-

vaný). Pro děti bylo uspořádáno 23 akcí. Nej-

více z nich ocenily Cvičení s Míšou Růţičko-

vou a besední pořad s videozáznamem Hranic-

ká propast. 

MK vychází vstříc zájemcům o kurzy, 

workshopy, besedy či autogramiády. V roce 

2010 uspořádal mj. kurzy společenského tan-

ce, latinskoamerických tanců pro děti, řeckých 

a latino tanců pro dospělé, jazykové kurzy 

angličtiny, kurzy maţoretek a roztleskávaček a 

workshop Adventní tvoření. Ve spolupráci se 

Seniorklubem Litovel byly uspořádány tři 

besedy a taneční odpoledne. Senioři se také 

aktivněji účastní kulturních akcí MK, k čemuţ 

určitě přispívá i dotace města na jejich zlevně-

né vstupné ve výši 50 %.  

Úspěšná byla i vystoupení členů Hanácké 

ambasády Přendite si splknót, společenský 

večer modelingové agentury STYL Olomouc a 

dvě jiţ tradiční předvánoční akce s účinková-

ním pěveckých sborů našich základních škol. 

Další akce MK ve spolupráci s DDM, Řím-

skokatolickou farností Litovel, ZŠ Jungman-

nova nebo Historic Car Club z Mohelnice. 

Bezkonkurenčně největší návštěvnost měly 

akce na předvánočním náměstí. Občané mohli 

navštívit i čtrnáct plesů, zábav a tanečních 

odpolední. 

Celoměstská akce Hanácké Benátky, pořá-

daná v sobotu 12. června 2010 jiţ poosmé, 

přilákala asi 6 000 diváků, tedy o tisícovku 

více neţ loni, a vzbudila zvýšený zájem nejen 

sponzorů, ale i médií. „Novinkou Hanáckých 

Benátek byla tzv. druhá scéna přímo vedle 

hlavního pódia, na níţ vystoupily zdejší sdru-

ţení a krouţky, které se svou produkcí zařadi-

ly po bok profesionálním hvězdám a předved-

ly mimořádné výkony, za coţ jim patří můj 

osobní obdiv,“ píše ve zprávě ředitelka MK 

Bc. Hana Vogelová. 

Zdařilé byly všechny akce Litovelského 

kulturního léta. První z akcí, minifestival ţivé 

hudby Folkové Pomoraví, proběhla na konci 

června v areálu vodácké restaurace Loděnice. 

Během měsíce července se uskutečnilo osm 

víkendových akcí v areálu nádvoří MK. Šlo o 

neformální večery tradičně obsazené kapelami 

z regionu, podporované hojně fanoušky. Nej-

větší úspěch měly kapely Pňovští  kanci, Kelt 

Grass Band, cimbálová muzika Šumica a Ra-

mane Band. Závěrečnou akcí kulturního léta  

byla meditace o smyslu ţivota nazvaná Cita-

dela v podání Miroslava Gabriela Částka s 

hudebním doprovodem, která proběhla v Mla-

dečských jeskyních.  

K zájmovým uskupením MK patří přede-

vším smíšený pěvecký sbor Kantika a Foto-

klub Litovel (skupina fotografů místního regi-

onu), Studio Ateliér (skupina výtvarníků míst-

ního regionu), Kinemaklub (kabelová televize) 

a Hanácká ambasáda (přátelé hanáckého náře-

čí). MK podporuje folklorní soubor Hanačka a 

spolupořádá akce se Seniorklubem Litovel. 

Pro soubory, které nemají právní subjektivitu, 

zachovává MK systém podpory spolkové čin-

nosti formou zřizovatelské sluţby. Dle moţ-

ností jsou jim poskytovány základní podmínky 

pro činnost (zkušební prostory, vybavení, 

účetnictví, propagace a uplatnění při akcích 

pořádaných MK i jinými pořadateli).  

Stálých pracovníků má MK sedm a většina z 

nich vykonává kumulované funkce. Z úspor-

ných důvodů není stále obsazeno místo pro-

gramového pracovníka, a jeho práci tak trvale 

vykonává ředitelka MK. Po odchodu do dů-

chodu ekonomky paní Varmuţové a provozní 

pracovnice paní Bruštíkové byly na jejich 

místo přijaty paní Alena Nepustilová a Kateři-

na Kolářová. Pořadatelské, hasičské, ozvučo-

vací a pomocné sluţby nutné ke kvalitnímu a 

profesionálnímu zabezpečení kulturních akcí 

zajišťuje několik nepravidelných pracovníků 

zaměstnaných na DPČ. 

Zdá se to neuvěřitelné, ale fakta mluví za 

vše: MK uspořádal v roce 2010 celkem 141 

akcí, kterých se zúčastnilo cca 28 000 návštěv-

níků a kolektiv se podílel částečnou organiza-

cí, technickým dozorem, úklidem a jinou pří-

pravou na 325 akcích a pronájmu jiným pořa-

datelům. Všichni odváděli maximum, přesto si 

dovolím vyzvednout práci ředitelky Bc. Hany 

Vogelové jako mimořádně iniciativní a práci 

asistentky a propagační pracovnice slečny 

Zuzany Pazderové pro její obětavost a spoleh-

livost. Před kreativním a odpovědným přístu-

pem všech pak klobouk dolů! Díky jim se 

Litovel stává významným kulturním centrem, 

ke kterému se stále více obracejí nejen občané 

Litovle a blízkého okolí, ale i zájemci o kvalit-

ní pořady z celého regionu.  Josef Hubáček 

Ohlédnutí za rokem 2010 v akcích MK  
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Zamyšlení (nejen) nad Nečízem 

Obdivuhodný rozvoj věd a technologií zvyšuje nejen ţivotní úroveň 

lidí, ale přináší i v minulosti neuvaţované problémy. Znečišťování 

základních podmínek ţivota - ovzduší, vod, půdy. Hektická výroba 

zatěţuje zdroje surovin, sniţuje plodnost oceánů. Produkuje nezvláda-

né mnoţství odpadů. Situace si vynutila vznik státních i občanských 

organizací „péče“ o ţivotní prostředí. Prosazují se zákonná nařízení. 

Jejich dodrţování dopadá konkrétně na místní správu a je často finanč-

ně náročné, navíc i s rozpornými důsledky. Jedním z nich je i vyţado-

vaná zásada nezasahování do „menších“ toků. Přitom se ví, ţe právě 

ony působí při náhlých povodních největší škody. Myšlenka je správ-

ná, ale neudrţitelná v hustém lidském osídlení.  

To je i případ Nečízu. Stojí nad ním radnice, za ní budovy přímo v 

řece, pracuje nad ním elektrárna a papírna… Od 19. století je část toku 

vedoucí přes náměstí „zakryta“. Volné řečiště úspěšně pravidelně čisti-

li hasiči bez ohroţení vodní fauny. Uţ asi padesát let se do něj nezasa-

huje. Vyrostl v něm asi metr bahna, původní zarybnění zmizelo 

(nasazení kapři), na dně plno harampádí… Výborně se daří hlavně 

potkanům. Bydlím v Karlovské ulici, Nečíz mám za zahrádkou. Dříve 

se u nás pěstovala všechna drůbeţ. Postupně jsme museli kvůli potka-

nům zrušit i chov slepic, pak sázení brambor, teď se pustili do hlízna-

tých rostlin a cibulovin (kytky). Ano, máte pravdu. Zákonně je povi-

nen kaţdý občan na své náklady potkany ničit. Město má svého odbor-

níka. Jenţe i ten dobře ví, ţe tento nebezpečný parazit se musí ničit 

odborně, plošně a pravidelně, aby se udrţel alespoň ve snesitelné nor-

mě. To však není v silách jednotlivce. Potkani se šíří stejně rychle jako 

hromady odpadů, a to globálně. 

Němci jsou pořádní. Přesto v Hamburku připadá na občana nejméně 

jeden potkan, situaci v Neapoli musela vláda řešit pomocí armády, u 

nás potkaní katastrofa postihla Strakonice. Nemá cenu si nic nalhávat. 

Podobně jako Nečíz jsou na tom i malé toky ve městě. Zvyšuje se i 

nebezpečí povodní (v posledních desetiletích byly zasypávány smuhy). 

Současné zastupitele a správu města nemůţeme ze situace vinit. Chyba 

je v systému ţivota současné společnosti (jejíţ sloţité problémy si lidé 

v minulosti nepřipouštěli). Myslím naopak, ţe zdaleka ne všechna 

města tak uspokojivě zvládají likvidaci odpadu jako právě Litovel. 

Občané zvolení do správy města si zaslouţí naši úctu za odvahu pře-

vzít na sebe odpovědnost v tomto náročném období.  

Nečíz je kaţdopádně potřeba vyčistit. To nebude zítra. Co můţeme 

udělat hned, je dbát důsledně na pořádek. Nejen v bytech, ale i ve skle-

pích, na půdách ulicích, v parku, lese… Kaţdý znečištěný kout je rá-

jem bakterií a parazitů škodlivých svou agresivitou člověku i dalším 

ţivým tvorům a rostlinám. Problém nevyřeší ţádný paragraf. Pouze 

rozumné uvaţování nás všech.         bába Cholda 

Nečíz vytékající z podzemí ve Smetanových sadech              Foto: hk 
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Město Litovel má prostřednictvím odboru ţivotního prostředí na 

starosti provádění deratizace a dezinfekce na místech, která jsou 

v majetku města Litovel (budovy, dešťové kanalizace apod.). Kaţdým 

rokem vynakládá ze svého rozpočtu řádově desetitisícové částky na 

likvidaci potkanů. V tomto směru odbor ŢP spolupracuje mimo jiné 

s bytovým odborem, osadními výbory, TS Litovel a vodohospodář-

skou společností Čerlinka a. s. V případě významného výskytu potka-

nů provádíme deratizaci. V roce 2009 byla provedena rozsáhlá derati-

zační akce, na které se podílely ty subjekty, kde byly dlouhodobě hlá-

šeny problémy s potkany. Město Litovel těmito kroky plní zákon č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, kde dle § 57 odst. 1 

„běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna pod-

le potřeb provádět každá osoba, a to jako součást čištění a běžných 

technologických a pracovních postupů.“ 

               Ing. Pavel Kurfürst, vedoucí odboru ŽP 

Potkani: vyjádření odboru ŽP 

Umíte hanácky? 

Bohuţel, hanáčtina se mi velmi líbí, ale neumím. Narodil jsem se 

v Čechách a s hanáčtinou přišel do styku aţ po vojně, kdyţ jsem se 

sem přestěhoval. Kdyţ hanáčtinu někdy zkusím, tak sám slyším, ţe se 

to nedá poslouchat, a tak raději přestanu. 

 

Provádíte doma domácí práce, dokázal byste si poradit i bez manželky? 

Při mé časově velmi náročné práci mi jiţ na domácí práce moc času 

nezbývá. Většinou chodím domů aţ v podvečer, takţe tyto povinnosti 

zbývají na manţelku. Nicméně, s praktickými a automatickými po-

mocníky, kterými se to v našich domácnostech jen hemţí, bych si za 

pomoci návodu s těmito pracemi dovedl poradit. Ale samozřejmě za 

vydatné pomoci manţelky. 

 

Jaké je vaše životní předsevzetí, krédo, víra ….. a čím si udržujete stále 

dobrou náladu? 

Moje ţivotní předsevzetí – s úsměvem jde všechno líp! Moje krédo – 

vše se dá vyřešit, kaţdý člověk by se měl umět s kaţdým domluvit. A 

s tím vlastně souvisí i moje dobrá nálada. Myslím si, ţe s úsměvem se 

vyřeší problémy snadněji. Jednání s úsměvem na tváři je jednodušší 

neţ bez něj. Vţdy je třeba si vzít ze ţivota to pozitivní, mít dobrou 

náladu a tu šířit mezi lidi.  

Váţení čtenáři, mějte se rádi a věřte slovům klasika: „Nikdy nezapo-

meň na úsměv. To je způsob, jak dokáţeš, ţe srdce je doma.“  

 

V příštím čísle bude na vaše otázky odpovídat Mgr. et Mgr. LUCIE 

HALTOFOVÁ, farářka Církve československé husitské. Dotazy mů-

žete zasílat na adresu redakce, na mail litovelskenoviny@mestolitovel.cz, 

přes formulář na http://noviny.litovel.eu/ nebo přinést osobně. 

Pokračování rozhovoru ze s. 4 

Povodí Moravy, s. p. připravuje dvouetapovou výstavbu proti-

povodňových opatření (PPO) pro město Litovel. Zpočátku má 

chránit před takzvanou dvacetiletou vodou a po dobudování kom-

plexní ochrany i před stoletými průtoky. Celková investice by 

měla dosáhnout aţ 800 milionů korun a po vyřešení majetkopráv-

ních vztahů lze očekávat zahájení staveb v letech 2013 aţ 2014. 

V rámci celé akce se Povodí Moravy bude také snaţit postupně 

zlepšovat průtokové poměry a celkový stav koryt drobných toků 

na území města. „Poţádali jsme jiţ příslušný vodoprávní úřad o 

zahájení společného řešení první problémové lokality,“ uvedl 

David Fína, ředitel závodu Horní Morava (Povodí Moravy, s. p.). 

Jde o úsek koryta Nečízu (Radniční Moravy) v Litovli, který pro-

chází na okraji městské zástavby zahrádkářskou kolonií. Špatný 

stav koryt těchto drobných toků je často důsledkem nepovolených 

činností a neodborných zásahů, které provádí majitelé příbřeţních 

pozemků. Město navíc poţaduje po Povodí Moravy čištění koryt 

toků od sedimentů a zvýšení  průtočnosti koryt řeky Moravy, 

Mlýnského potoka a Malé vody. „Alespoň částečně by se zlepšila 

protipovodňová ochrana Litovle do asi dvacetiletých průtoků, 

kterými je město nejčastěji postiţeno,“ říká starosta Litovle Zde-

něk Potuţák. 

Podrobnější článek o celkovém plánu realizace protipovodňo-

vých opatření přineseme v příštím čísle LN.  tisková zpráva 

Plán čištění koryt v rámci PPO 

Plavecký bazén při ZŠ Litovel, Vítězná 
o prázdninách znovu otevřen od 8. 8. denně od 12 do 19 hod. 

Informace o kroužcích na šk. r. 2011/12 na 
www.zsviteznalitovel.cz a v příštím čísle LN 

http://noviny.litovel.eu/


Civíme na cizáky, škemráme o měďáky, my, Fidelovi vnuci, tvoříce revoluci. 
Na jiţ zmíněném 6. řádném zasedání Poslanecké sněmovny opět jed-

nou zazněla z úst samotného armádního generála Raúla Castra slova 
věnovaná mládeţi, ale i těm „méně mladším“, o nutnosti uskromnit se 
ve prospěch revoluce, která si ţádá oběti. Vzpomněl jsem si na slova 
jednoho kubánského lektora, který se u nás oţenil a zůstal. Jednou, po 
delší době na návštěvě doma, uviděl prostitutku, jak řídí ohromný ame-
rický bourák. „Ty si ale polepšily!“ vydechl překvapením. Jeho bratr ho 
hned napomenul. „To je soudruţka, které byl svěřen obecní majetek a 
sváţí pracující do továren.“  

Jako turista na krátkodobé návštěvě nemohu a nechci dělat unáhlené 
závěry o stavu země na základě několika setkání s místními lidmi. Je 
pravda, ţe vás na ulici staví lidé a škemrají o peníze. Jednoho takového 
jsem později viděl v restauraci. Dal si zmrzlinu. 

V nedalekém Mexiku je ale takových mnohem víc. A jsou mnohem 
drzejší. Pochybuji, ţe pak chodí na zmrzlinu. Kuba je ovšem policejní 
stát. Takţe jsou tam lidé ostraţití při styku s cizincem. A kdyţ dosta-
nou, dejme tomu, bankovku v hodnotě 10 euro, mají problémy s tím, 
jak ji proměnit na svoje c.u.c.  

Co se týče jiţ zmíněné nejstarší ţenské profese, viděl jsem na hotelu 
podobně nepravděpodobné manţelské páry jako třeba v thajské Pattayi. 
Na rozdíl od Thajska si ale nedovedu ani představit, kolik stojí turistu 
na úplatcích, aby hotelový personál přestal věnovat místní krásce po-
zornost. Měl jsem za to, ţe na Kubě nebude alespoň vysoká kriminalita. 
Byl jsem jiţ jednou přepaden za bílého dne na rušné ulici, to bylo v 
Kostarice, a neměl jsem chuť si podobnou zkušenost s noţem v zádech 
zopakovat. Z mého ušlechtilého smýšlení o Kubě mě ale vyvedla finská 
turistka, které neznámý pachatel strhl fotoaparát z ruky - stalo se v Ha-
vaně a taktéţ na rušné ulici za bílého dne. Následoval tříhodinový po-
hovor na policejní stanici, kde se k ní chovali hezky, i do nemocnice na 
vyšetření ji zavezli (měla na rukou krvavé šrámy), ale neuměli anglic-
ky, a tak bylo štěstím, ţe děti, které byly přítomny incidentu, o všem 
vypověděly a mohl být sepsán protokol. Ten byl pro ni nutný, aby moh-
la později ţádat pojišťovnu o náhradu škody. 

Podobně jako u nás kdysi existovali veksláci, je Havana protkána sítí 
podomních dealerů s doutníky. Neubráníte se setkání s nimi, byť nás 
průvodce před nimi varoval a i německá cestovka povaţovala za nutné 
varovat své klienty před nákupem falešných doutníků, které prý projdou 
na celnici „holografickým zkoumáním“ a tresty jsou přísné. I stalo se, 
ţe mě na ulici oslovila půvabná Kubánka, zda bych nešel dovnitř ob-
chodu prohlédnout si zboţí. 

„Copak tam prodáváte?“ „Todas las comodidades,“ dostalo se mi 
tajuplné odpovědi s nápovědí v úsměvu. Všechny druhy komodit, to 
mohlo znamenat i děvčata, bleskla mi hlavou vzpomínka na včerejší 
jednání s jinou dámou na ulici Varadera. Ba ne, tady šlo jasně o tabák. 

A také ţe ano. V tajné místnůstce vytáhla originál krabici s 20 COHI-
BA doutníky, i originální pečeť k tomu. Slevila z 50 euro na 40, ale 
nechtěl jsem tu věc protahovat, byla mi velmi sympatická a já opravdu 
koupit nechtěl, jsem nekuřák, co bych s tím dělal. Vyměnili jsme si tedy 
vizitky, políbili se na tvář a rozešli v dobrém. 

O hodinku později jsem byl ve skutečné továrně na doutníky Cohiba, 
sledoval ţeny, jak ručně probírají strukturu tabákových listů a připravu-
jí je na další zpracování, ruční balení a kladení do lisů, kde zůstávají po 
dobu 30 minut. Závěrem pak uloţení do krabiček toho druhu, jaký jsem 
měl jiţ tu čest vidět předtím, kolkování a příprava na export. Ţeny jsou 
prý placeny dle kvality práce a mnoţství prodeje, jejich plat je tím pá-
dem kolísavý, ale moţno říci, ţe si vydělají měsíčně 50 c.u.c  + 300 
místních pesos. Tolik nám řekl průvodce. 

U večeře jsme s jednou kanadskou rodinou probírali místní platy. 
Ţena se totiţ zrovna vrátila od recepce, kde přebírala od místního foto-
grafa svoji fotku s delfínem, suvenýr z dopolední návštěvy delfinária. 
„Kdyţ on pobírá měsíčně jen 10 dolarů,“ říkala. Uvedl jsem plat, jaký 
dostává pracovnice továrny na tabák. Kanaďanka, zvyklá na okamţité 
řešení problému, se obrátila na obsluhující dívku: „Poslyšte, můţete a 
nemusíte mi odpovědět. Ráda bych věděla, kolik vám tady platí.“ 
„Dostávám 13 c.u.c. (tj. přibliţně dolarů) měsíčně a zbytek záleţí na 
výši spropitného.“ Tak proto tedy průvodce či řidiči autobusů nezapo-
mínají zdůraznit na konci zájezdu, aby klienti neopomněli v autobuse 
nic ze svých věcí, kromě spropitného! To ale není hezké, soudruzi revo-
lucionáři, takhle si nechat doplňovat výplatu od zlých imperialistů. 
Divím se, ţe tomu Fidel ještě nevěnoval jedno ze svých zamyšlení.  

Kubánská ekonomika  
Průvodce turistů nám o ekonomice země řekl zhruba následující: „Aţ 

do konce devadesátých let nám pomáhal ideově spřízněný Sovětský 
svaz a východoevropské země. Po rozpadu Sovětského svazu se tyto 
země vydaly na cestu jiným směrem a my jsme zůstali sami. Nastalo 
dost krušné období, ceny cukru na světových trzích padaly dolů a my 
jsme museli nechat mnohá pole opuštěná, jak můţete pozorovat. Dneš-
ními našimi spojenci v ekonomice jsou tyto země v pořadí co do důleţi-
tosti: Venezuela, Čína, Kanada a Španělsko.  

Člověka maně napadne, proč aţ tolik spoléhali na pomoc odjinud. A 
kdyţ uţ, proč nepoţádali Sovětský svaz či svého času NDR, aby jim 
dodali stroje na obdělávání půdy a pěstování jiných plodin? Vţdyť oni 
dosud pouţívají v převáţné míře pluhy či jiné nářadí určené k zapřaţení 
k domácím zvířatům, a i zde, dle místního tisku, trpí nedostatkem ná-
hradních dílů. Proč třeba, na rozdíl od jiných karibských států, necháva-
jí kokosové plody jen tak povalovat se spadlé na zemi, proč je nikdo 
nesbírá a neprodává turistům do hotelů? 

Ale moţná se blýská na lepší časy. V říjnu 2010 došlo v kubánské 
ekonomice k dosti důleţitému kroku, totiţ vyhlášení zákonných norem 
pro rozšíření a uvolnění pracovní činnosti na vlastní účet. Jinými slovy, 
k umoţnění drobného soukromého podnikání. Vyprávěl mi o tom jeden 
nadšený Kubánec: „Představte si, ţe rodina chová třeba slepice. Má víc 
vajec, neţ můţe sama spotřebovat. Nyní bude stačit zaplatit daň a můţe 
ta vajíčka prodávat. To je ohromné. Takhle to je přece všude na světě, 
proč by to nemohlo být u nás? Tedy, ona ta rodina prodávala ta vajíčka 
i tak, ale načerno, někdo na tom bohatl a neplatil daně.“ 

Prosincové 6. řádné zasedání Poslanecké sněmovny se zabývalo pře-
devším ekonomikou země. Jak uţ to u komunistických sjezdů bývá, 
bylo konstatováno, ţe i přes dosaţené úspěchy se nepodařilo splnit plán 
ve všech oblastech, zejména pak na úseku… atd., atd. Soudruh Marino 
Murillo se pustil do kritiky zostra, jak se na komunistu patří. Sledoval 
jsem v televizi ten jeho revoluční přednes, gesta, výraz tváře a nevychá-
zel z údivu. Tohle všechno jsme tady měli i my, přesně takhle mluvil 
kdejaký okresní tajemníček strany, i on pouţíval opakování slov na 
konci věty na důkaz váţnosti svých úmyslů… „Toto, soudruzi, nepři-
pustíme. Nepřipustíme.“ A aţ do památného projevu Milouše Jakeše na 
Červeném Hrádku to nikomu nepřipadlo směšné. Soudruh Marino měl 
všechno dobře vypočítané. 

Pod ním seděl soudruh Raúl Castro, skromně, jako pouhý člen parla-
mentu. Čas od času zvedl ruku, dostal slovo a tiše, otcovsky, husákov-
sky konejšivě, dodal stručně něco k bodu, o kterém se tak rozhorleně 
vyjadřoval hlavní řečník. Třeba o tom, ţe na plýtvání nemáme. 

Sklidil ohromné ovace vestoje. Ani jsem se nedivil. Kdo by neza- 
tleskal chvíli klidu oproti hlučné, nenávistné rétorice hlavního řečníka?  
Byla to stará známá hra na hodného a zlého, kteří mají společný cíl. 

Zasedání se pomalu chýlilo ku konci, pečlivě vybraní náhodní účast-
níci poloţili své otázky, soudruh Marino na ně odpověděl a následovalo 
hlasování o schválení závěrů zasedání. Dopadlo to dobře, závěry schvá-
lilo 100 % účastníků a předsedající se mohl obrátit na Raúla Castra, aby 
pronesl závěrečné slovo. Jestliţe jsem měl představu, ţe armádní gene-
rál řekne něco ve stylu Olympijských her, jako ţe povaţuje zasedání za 
ukončené, hluboce jsem se mýlil.  

Raúl Castro v úvodu prohlásil, ţe nebyl zvolen do čela strany proto, 
aby zradil revoluci. Ţe však nová ekonomická doba si ţádá i nové eko-
nomické pohledy na svět. Do jeho projevu se pomalu začal vkrádat 
onen revoluční patos. „Socialistické výdobytky musí slouţit těm, kteří 
je potřebují, a musíme se naučit na ně vyrobit. Tak třeba káva. Platíme 
za její dovoz, proč bychom ji nemohli sami pěstovat? … Revoluce je 
věc velmi individuální, podle podmínek té které země. Kuba nikdy 
nebude nikoho kopírovat. Ale na druhé straně je moţno se učit ze zku-
šeností jiných, včetně kladných věcí kapitalismu.“ Zde Raúl zcela jake-
šovsky přerušil rozhorlený projev a pustil se laskavým slovem do vzpo-
mínek na setkání s nějakým rolníkem na venkově, který se ho ptal na 
jakýsi dlouhodobý problém, jenţ ho trápil.  

Odešel jsem na večeři a vrátil se na konci třetí hodiny stručného slova 
závěrečného řečníka. Raúl ještě perlil, ale do slov se mu jiţ vkrádala 
únava. To jeho bratr, to byl panečku jiný kabrňák se svými osmihodino-
vými projevy! Kdyţ Raúl definitivně skončil svoji řeč, podal ruku ko-
lemstojícím spolubojovníkům a odešel za plentu. Ostatní účastníci vsta-
li a ovacemi se domáhali Raúla zpět. Ano, nemýlíte se, vrátil se zpět 
jako rocková hvězda, usmíval se, zamával pěstí ve vzduchu a něco vy-
křikl, snad vencerémos nebo tak podobně, a zase se odebral za plentu. 
Zasedání skončilo a večeře pro zasedající mohla začít. 

Před kubánskými pracujícími stál nový rok a s ním i nové, ještě ná-
ročnější úkoly.                 M. Klučka 

 

Dějiny mi dají za pravdu.  Kuba, prosinec 2010. 
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O pravyho kohóta z Viske 

Na již tradiční setkání hasičů veteránů, které pořádá SDH Víska v též 

tradičním termínu 5. července se na 8. ročník sjelo 10 sborů SDH, a to 

z Myslechovic, Chořelic, Nasobůrek, Chválkovic, Savína, Měrotína, 

Haňovic, Skrbně a Ješova. 

V 15 hod. velitel soutěže br. Havlíček nechal nastoupit soutěžící 

družstva před starostu sboru br. Zedníka a zástupce Města MVDr. 

Grézla. Poté se svým charakteristickým zvukem rozezvučely historické 

hasičské stroje PS-8 a závod byl zahájen. Milovníci klasického hasič-

ského sportu bez technických vymožeností si přišli na své. 

Diváci, kterých se dostavilo kolem 400, měli v obecní zahradě jedi-

nečnou možnost přehledně vidět celý hasičský útok. První kolo tradičně 

zahájili domácí veteráni. Přemírou snahy však útok pokazili. Nejlepší-

ho času v prvním kole dosáhlo družstvo z Měrotína. 

V přestávce před druhým kolem vystoupil dětský taneční soubor 

v roztomilých šmoulích čepičkách, který za své milé představení sklidil 

potlesk. 

Ve druhém kole se nejlépe dařilo veteránům ze Savína, kteří dosáhli 

absolutně nejlepšího času, a měrotínským veteránům, jejichž čas byl 

druhý nejlepší. Těsně za nimi skončilo družstvo NASA - veteráni 

z Nasobůrek.  

Vítězem naší soutěže jsou již dopředu všichni zúčastnění, dosažený 

čas slouží jen k tomu, aby bylo komu dát putovního kohouta a minipo-

háry. Kdo dostane živého kohouta, je známo až těsně před předáním 

cen. Letos ho z rukou našeho sponzora pana Františka Koppa převzalo 

družstvo z Ješova.  

Posledním vystoupením byl požární útok domácích minihasičů. 

Vzhledem k demografickému vývoji naší malé obce je výstižnější vý-

raz minihasiček.  

Jako tradičně na slavnostním nástupu zazněla hymna hasičů z 

„Viske“. Její refrén Ať hoři nebo stópe voda, hasič tě svó roko podá, 

jedno v které je to deň, pro nás čest bet hasičem vystihuje podstatu Až 

do půlnoci následovala hasičská veselice při živé hudbě. 

Pořadatelé měli velkou radost z toho, že se i 8. ročníku zúčastnilo 

takové množství diváků a sborů. Vždyť jde o prestiž veteránů radících 

svým mladším kolegům, kteří nevěří v jejich minulé úspěchy „v době, 

kdež sme me bele mladi“. S potěšením jsme mohli konstatovat, že pro-

hlášení „šak me jim ešče okážeme, co omime“ bylo všemi veterány 

beze zbytku naplněno.         br. Radomír Havlíček, jednatel SDH Víska  

Mužstvo malé kopané HRUŠKA CHOŘELICE 
pořádá 

9. ročník turnaje O pohár firmy GEMO Olomouc 
a 5. ročník Memoriálu manželů Štýbnarových 

dne 6. 8. 2011 od 9.30 hodin 
na hřišti v Chořelicích. 

Účastníci turnaje: Hruška Chořelice, Sokol Mezice, 
1. FC Bacardi, Moravan Cholina, PK Color 

Bohaté občerstvení zajištěno – pečené makrely, 
speciality z udírny atd. Tradiční tombola! 

Tatran Litovel - oddíl házené pořádá 
 

Letní soustředění miniházené 
 

19. - 21. srpna 2011 ve Vojtěchově 
Zveme děti ve věku 8 - 11 let, které by chtěly od podzimu hrát 

házenou. 
Cena 500 Kč zahrnuje dopravu z Litovle, ubytování, plnou penzi a 

pitný režim. Zbývá posledních 5 míst! 
Přihlásit se můžete do 10. srpna 2011 na: 

lenka.filipova@tatranlitovel.cz    nebo    tel.: 737 006 064 
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Házenkářské soutěže pro nejmenší děti ve věku od 8 do 11 let jsou orga-

nizovány způsobem turnajů miniházené 4+1. Vše je přizpůsobeno veli-

kosti hráčů. Oproti velké házené je tak téměř vše menší – počet hráčů, 

hřiště, branky, míč – snad jedině kromě počtu vstřelených branek, nad-

šení a zábavy dětí z této hry. Družstvo mladší miniházené Tatranu Lito-

vel v uplynulé sezóně 2010/2011 sehrálo v 9 turnajích 27 utkání, ve 

kterých vstřelilo celkem 363 branek, přičemž dokázalo 1x vyhrát a 6x se 

umístilo na 2. místě. Kromě těchto běžných turnajů miniházenkáři na 

konci června startovali na mezinárodním turnaji Mega Sam Cup, který 

se v tomto roce konal ve Velké Bystřici. Takové turnaje umožní kon-

frontaci s jinými celky než během sezóny, a jsou tak velkým přínosem. 

Nejvíce si ceníme zápasů proti chorvatským družstvům, ve kterých byli 

naši hráči výkonnostně srovnatelní, a dva zápasy ze tří jsme dokonce 

vyhráli. Na všech hráčích byl během sezóny vidět velký pokrok v jejich 

dovednostech. K oporám družstva patřily brankářky K. Habermannová a 

N. Kuxová, z hráčů v poli především M. Foretová, V. Pinkava a velký 

talent Adam Krejčí. Velké poděkování patří rodičům a ostatním rodin-

ným příslušníkům, kteří naše hráče podporovali na domácích i venkov-

ních turnajích a akcích obecně.    Lenka Filipová, Radovan Šimek 

Miniházená aneb Jak si vede házenkářský potěr 

 

Na podzim 2010 vstoupilo mužstvo Chořelic do 15. ročníku první 

ligy malé kopané. V tomto ročníku došlo k několika podstatným změ-

nám, z nichž ta hlavní spočívala ve sloučení s mužstvem Fortuna Uni-

čov a ke změně názvu týmu z původního GEMO Chořelice na HRUŠ-

KA Chořelice (dle hlavního sponzora). I přes uvedené změny zůstalo 

domácím prostředím hřiště v Chořelicích. 

Sloučením dvou prvoligových týmů vzrostla konkurence na všech 

postech i kvalita mužstva. Na místě brankáře se střídali v podzimní části 

Lukáš Balák a Václav Přibyl. V zimní přípravě došlo k vážnému zraně-

ní prvně jmenovaného, který byl vyřazen na celou jarní část sezóny, a 

tak všechny jarní zápasy odchytal Václav Přibyl. Mužstvo v mnoha 

zápasech výrazně podržel. 

V obraně nastupovali Daniel Štěpán, Jiří Šana, Radomil Janků a Mi-

roslav Ott. Obránci v čele se spolehlivým brankářem vytvořili jednu 

z nejlepších obran v lize, navíc často podporovali i útočnou činnost. 

Janků nastřílel 12 branek, Šana 7, Ott 5 a Štěpán dal 1 branku. Útok se 

spoléhal na střeleckou potenci Romana Juračky, který patří dlouhodobě 

k nejlepším střelcům celé soutěže (3. místo v tabulce střelců). Konto 

soupeřů zatížil neuvěřitelnými 46 góly! Velice dobře mu sekundoval se 

17 góly Tomáš Milinovský. Nová posila Jiří Hampl se s mužstvem 

seznamoval (nastupoval až v jarní části), vstřelil 3 góly. Jeho čas beze-

sporu přijde s počtem odehraných zápasů a získáním zkušeností.  

Mužstvo HRUŠKA Chořelice se umístilo v uplynulé sezóně na 5. 

místě, od třetího místa ho dělily 3 body (po slabším podzimu mělo vy-

nikající jaro). Za Chořelicemi se umístila další mužstva regionu (6. 

místo FC Levotil a 9. místo 1. FC Bacardi). V historické tabulce 1. ligy 

se naše mužstvo posunulo již na celkové 7. místo s počtem 528 bodů! 

Cíle pro novou sezónu jsou stále vysoké – minimálně potvrdit letošní 

umístění, lépe však zaútočit na medailové umístění. Nebude to jednodu-

ché, soutěž je každým rokem kvalitnější, nová mužstva, noví hráči, 

včetně těch, kteří působili ve vyšších soutěžích velkého fotbalu, a to i 

první ligy!      Oldřich Vyhnánek, vedoucí mužstva a generální manager  

HRUŠKA Chořelice – 1. liga malé kopané, ročník 2010 – 2011 

mailto:lenka.filipova@tatranlitovel.cz


S.E.P. – reality spol. s r. o. 
Poděbradova 751/2, Litovel  
tel. 585 342 086, 723 463 834 

www.sepreality.cz 

N A B Í Z Í 

  pronájem obchodu v Litovli, přízemí, 75 

m2, blízko nám. Nájem 6 tis. Kč/měs. + 

energie 

 pronájem kanceláře v Litovli, 1. patro, 68 

m2, blízko nám. Nájem 5 tis. Kč/měs. + 

energie 

  pronájem obchodu v Olomouci, přízemí, 

123 m2, ul. Ztracená. Nájem 25 tis. Kč/

měs. + energie 

 pronájem provozovny/bytu v Šumperku, 

3. patro, 26 m2. Nájem 3 tis. Kč/měs. + 

energie 

  prodej bytu 3+1, P/OV, zvýšené přízemí, 

72 m2, plast. okna, žaluzie, reg. tepla, 

balkón, výtah, sklep. Cena 1,1025 tis. Kč  

  prodej bytu 1+0 v Litovli, P/OV, 4. patro, 

24 m2, plast. okna, žaluzie, bez balkónu, 

výtah, sklep. Cena 595 tis. Kč. 

  prodej pozemku v Litovli, 809 m2, urče-

ný pro výst. RD s nutností zřídit inž. sítě 

(cca 550 tis.), cena: 470 tis. vč. projektu + 

zřízení IS 

 zprostředkováváme prodej nové výstavby 
17 RD v lokalitě Křelov – Břuchotín, bližší 
info: www.carmanhome.cz  

Házenkáři Tatranu, kteří si říkají Litovelští 

řízci, se letos již potřetí zúčastnili největšího 

středoevropského turnaje v plážové házené 

v Bělé pod Bezdězem. V konkurenci 32 

týmů se v třídenním klání na začátku prázd-

nin umístili na skvělém 3. místě a odvezli si 

domů krásnou skleněnou broušenou trofej. 

Dokonce předčili o 2 místa i tým V.I.P., ve 

kterém hráli čeští reprezentanti Jícha, Nocar 

a Štoch. Turnaj v mužské i ženské kategorii 

opanovaly týmy z chorvatského Zagrebu. 

Plážová házená je mezi házenkáři stále po-

pulárnější zábavou na letní období, a to i 

díky pravidlům, která upřednostňují nejrůz-

nější finty, jako je třeba gól z otočky. Vzhle-

dem k náročnosti hry v písku je však i vý-

bornou přípravou na hru na hřišti. Turnaje 

plážové házené můžete pravidelně 2x za léto 

navštívit také u sobáčovského rybníka.  

            Radovan Šimek 

Tatran Litovel společně s Městem Litovel 

provedl rekonstrukci povrchu házenkářského 

hřiště na Sokolovně. Hřiště bylo zvláště po 

letošní zimě v tak havarijním stavu, že další 

opravy již neměly smysl a muselo se přistoupit 

k celkové rekonstrukci. O náklady ve výši cca 

1,2 mil Kč se obě organizace podělily rovným 

dílem. Stržení starého japexového povrchu 

zajistili vlastními silami členové oddílu háze-

né. Nový umělý povrch z moderního švýcar-

ského materiálu Conipur realizovala v druhé 

polovině července firma Sportovní podlahy 

Zlín s.r.o. Rekonstrukce bude pokračovat ob-

novou střídaček, branek a dalšího vybavení 

tak, aby házenkáři, školy a další organizace 

měli opět kvalitní prostředí pro svoji sportovní 

činnost na Sokolovně.  Radovan Šimek 

Oddíl házené Tatranu Litovel vás zve na 

52. ročník turnaje mužů 

O pohár města Litovle 
20. srpna 2011, hala ZŠ Vítězná Litovel 

Obsazení turnaje: MŠK Považská  

Bystrica (SK), ASPR Zawadzkie (PL) 

Královo Pole Brno, HK Malacky (SK) 

Tatran Litovel 

Házená na písku Rekonstrukce hřiště 
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Třináctiletá Inka Saparová z Litovle je jed-

nou z „Litovelských nadějí“. Ocenění, které 

bylo na konci června uděleno šikovným dětem 

a náctiletým, získala za své úspěchy v parku-

rovém skákání v kategorii pony A (tj. kůň ve 

výšce 126-135 cm). Pravidla i zákulisí tohoto 

sportu vám svěřenkyně Pony klubu Olešnice 

odhalí v následujícím rozhovoru. 

 

Jak ses k parkurovému skákání a vůbec ke 

koním dostala? 

V roce 2006 mě kamarádky, které už jezdily, 

vzaly s sebou do Olešnice na výstavu Českého 

sportovního pony, která se koná každý rok 

druhou sobotu v srpnu. Začala jsem jezdit s 

nimi a chytilo mě to. Po roce, když už jsem 

uměla nějaké základy, jsem si udělala licenci 

(zkoušku základního výcviku jezdce pony) a 

začala závodit. Zkouška se skládá z  testu, kde 

musí uchazeč odpovídat na různé otázky o 

koních, a předvedení drezury a skoků. 

  
Jak vypadá parkurový závod s ponym? 

Na ponym mohou jezdit děti od 8 do 16 let, 

starší už jezdí jen na velkých koních. První 

kategorie je 8-12 let a druhá 13-16 let. Na trati 

je tak 12-14 překážek, které musí kůň přesko-

čit v daném pořadí a časovém limitu, např. 

kolmáky (pozn. red.: vysoká překážka, mezi 

stojany je zavěšeno několik bariér nebo prken) 

nebo oxery (pozn. red.: překážka vysoká i 

široká, složená z několika částí, kterou je třeba 

překonat jedním skokem), dané výšky. 

V jednom dni smí dvojice startovat jen ve 

dvou soutěžích, např. 80 cm vysoké, v další 90 

cm. Hodnocení je podle druhu závodu, který 

může být na čas, na styl, na limit atd.  

Jakých nejvyšších soutěží ses zúčastnila, 

jaké bylo tvé nejlepší ocenění? 

Loni jsem získala s kobylkou Delmorou 1. 

místo na Mistrovství severní Moravy, 3. místo 

na Mistrovství severní Moravy military a 2. 

místo na Mistrovství České republiky v kate-

gorii do 12 let pony A. Zúčastnila jsem se také 

MČR v military, kde jsem skončila na 5. mís-

tě. Je to dost náročná disciplína, protože první 

den probíhá drezura, druhý den je cross a třetí 

den následuje parkur, a to navíc nesmíte být 

vyloučena s přesahem trestných bodů-omylů, 

protože pak nepostupujete do dalšího dne a 

závod pro vás končí diskvalifikací. Je to 

opravdu dosti těžké pro celou dvojici, takže i 

dokončení závodu bez umístění je velký 

úspěch. Letos jsem přešla do vyšší kategorie 

13-16 let, pro pony B (do 148 cm) s kobylkou  

Gay Glory, na které snad budu jezdit až do 16 

let. Obě kobylky jsem si pronajala od Pony 

klubu Olešnice a jsem moc ráda, že jsem se 

dostala na takovéto místo, protože oddíl na-

vštěvuje hodně dětí z okolí Litovle a protože 

mám výbornou trenérku Lucii Odložilovou. 

Můj šestnáctiletý bratr jezdí na velkém koni, 

protože už přerostl pony kategorii. 
 
Jak vypadá tvůj běžný den? 

Skoro každý den jezdím na koni, i o víken-

dech. Když přijedu do Olešnice, převléknu se 

a jdeme všichni vozit balíky sena a slámy, pak 

si očistíme a vykydáme každý svého koně a 

jdeme jezdit, a pak už se honem převlékneme 

a jdeme na autobus. Vedle toho ještě chodím 

do ZUŠ hrát na flétnu. 
 
Jaký je tvůj cíl v parkurovém skákání a máš 

nějaký idol? 

Chtěla bych postoupit s Glory do náročnější 

kategorie ST a taky úspěšně dojet na Mistrov-

ství ČR v kategorii 13-16 let s ponym katego-

rie B (tj. 136-148 cm), což je dost náročné. 

Můj idol je jezdkyně Edwina Alexander, která 

skáče mezinárodní závody se 156cm koněm 

Cevo Itot du Chateau, který je tam nejmenší. 
 
Jak budou vypadat tvoje prázdniny? 

Stejně jako školní rok, ale bez školy a ZUŠ. 

Pojedu na tábory s koňmi, které pořádá Pony 

klub Olešnice. Každý měsíc mě taky čekají 

aspoň dva závody.  

Děkuji za rozhovor.          hk 

Rozhovor s Inkou Saparovou, mladou jezdkyní parkuru 

http://www.carmanhome.cz/
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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  

Řešení digitálního TV vysílání 

SATELITY 

PRODEJ A MONTÁŽE 
Bezplatné české a slovenské programy. 

Z jedné paraboly napojíme až 8 TV 
Hanes SAT  

Tel. 776 623 623 

Lokalita: Severní II, zahájení výstavby 2011,  

1. etapa: 15 byt. jednotek, 7 garáží. Min. fin. vklad: byt 3+KK od 550 tis. Kč,  

2+KK od 358 tis.Kč bez nutnosti dokládat příjmy!! informace: www.litovelbyty.cz,  

tel.: 585 004 449 (OSBD Olomouc), 585 153 250 (MěÚ Litovel) 

NEVÁHEJTE, VYBÍREJTE RYCHLE, již 80 % bytů a 85 % garáží zam-

luveno! Bez dostatečného počtu smluvně rezervovaných bytů není možné zahájit výstavbu! 

 

NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA V LITOVLI 
VYUŽIJTE SOUČASNOU NIŽŠÍ SAZBU DPH! 

PROVOZOVNA  
PŘESTĚHOVÁNA!  

SÍDLÍ V LITOVLI  
NA JAVOŘÍČSKÉ ulici 1313/6a.  

TEL. 585 154 631 MOB. 724 158 043 

Prodám pozemek vhodný k výstavbě 

RD - oplocená zahrada 800 m
2
,  

v Litovli na Pavlínce.  
Tel.: 602 521 539 

Vyřešíme vaše 
 dluhy, exekuce,  

konsolidace půjček. 
 Volejte: 737 912 601 
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