
Z obsahu: 
SEV – oceňované gramofony z Litovle 

Před měsícem jsme se dohodli, ţe zodpoví 

pět otázek našich čtenářů. Mezitím však ředi-

tel firmy SEV Jiří Mencl získal ocenění spo-

lečnosti Ernst & Young Podnikatel roku 2011 

Olomouckého kraje (mezi sedmi finalisty 

tohoto šestého ročníku se mj. objevil i ředitel 

mladečské vápenky Ladislav Vitoul), takţe 

těch otázek bylo nakonec víc. 

„Říká se, ţe zvuk z vinylové desky je teplej-

ší, příjemnější na poslech, kdeţto záznam        

z CD je příliš dokonalý, takţe působí stroze, 

chladně. A právě ti, kteří ten rozdíl slyší a 

preferují proto gramodesky, kupují naše gra-

mofony,“ odpovídá Jiří Mencl na otázku po 

uplatnění stěţejního výrobku firmy. Zdá se, ţe 

fajnšmekrů je stále dost. V loňském roce firma   

vyprodukovala na 39 tisíc gramofonů, které 

putovaly přímo k odběrateli. Rakouská firma 

Audio Tuning Wien zajišťuje jejich distribuci 

do padesáti zemí světa pod značkou Pro-Ject, 

která si za dobu své existence vydobyla velmi 

slušné jméno. „V Evropě a moţná i ve světě je 

naše firma největším výrobcem hi-fi gramofo-

nů a ve svém oboru patří k špičce,“ konstatuje 

ředitel firmy, která zaměstnává téměř 200 lidí. 

„Fluktuaci prakticky nemáme. Kdyţ sem za-

městnanci nastoupí, většinou tady pracují ro-

ky. Propouštět nikoho moc nechci,“ dodává. 

Stabilitu gramofonového podniku v Litovli 

dokládá i jeho historie. Pobočku brněnského 

závodu Křiţík, která zde byla otevřena v roce 

1949 a fakticky tak přivedla gramofony do 

Litovle, pamatuje uţ málokdo, tak jako Gra-

mozávody Litovel, které ho vystřídaly v letech 

1952-1960. Zato podnik Tesla, kterým za tři-

cet let jeho působení prošly stovky obyvatel 

Litovelska, je pojmem ještě dnes, kdy uţ ne-

stojí ani jeho reprezentativní budovy. V roce 

1991 došlo k fúzi Tesly s Elektro-Pragou Hlin-

sko, ale ještě neţ si místní pořádně zvykli na 

to, ţe na autobus nečekají u Tesly ale u Ety, 

byl r. 1999 závod zrušen. Gramofonová výro-

ba se tak v Litovli zachovala právě díky býva-

lému řediteli Ety Ing. Jiřímu Menclovi, který 

odkoupil výrobní zařízení podniku a část jeho 

zaměstnanců přivedl do bílé výškové budovy, 

na níţ se dnes vyjímá nápis SEV – tedy Speci-

ální a elektrotechnická výroba. 

Přestoţe je firma známá především díky 

gramofonům, z jejích výroben vycházejí i 

další produkty – trysky a čerpadla pro ostřiko-

vání skel u automobilů nebo servomotory pro 

naklápění reflektorů automobilů aj. 

Převaţujícím výrobkem však zůstávají právě 

gramofony. Ty gramofony, které v běţných 

prodejnách s elektrospotřebiči prakticky nepo-

tkáte. Tak jako gramofonové desky, které se 

vyrábějí v Loděnici u Prahy, nespatříte často  

v obchodě s cédéčky. Nechcete-li po nich 

pátrat ve specializovaných obchodech v někte-

rém z velkých měst, můţete si případně gra-

mofon objednat přímo u výrobce. Nebo po 

domluvě na sekretariátu přijít na exkurzi. Ve-

dle mohutných přístrojů z drahých materiálů, 

které se prodávají aţ za 7 000 eur, uvidíte i 

obyčejné (nehovoříme-li o barvě – na přání 

zákazníka vznikají i přístroje v červené, zele-

né, modré anebo ţluté verzi) gramofony, které 

pořídíte asi za 5 000 Kč. Ţádný z nich však 

není výsledkem klasické pásové výroby. Ně-

které kusy sestaví od začátku do konce jediný 

člověk, na dalších se podílí 4-5 pracovnic. 

Jeden typ gramofonu mohou vyrábět pět let, 

některé s menšími inovacemi přicházejí na trh 

i deset let.  

Vedle skleněné vázy, kterou podnikatel roku 

2011 převzal spolu s finanční odměnou 9. 2., 

se v jeho pracovně nachází i cena za nejlepší 

design roku 2004, nechybí ani zahraniční oce-

nění. Zdá se tedy, ţe historie gramofonové 

Litovle bude úspěšně pokračovat dál.           hk ředitel SEVu Jiří Mencl 

měření parametrů gramofonu 

výroba trysek pro ostřikovače skel 
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MĚSTSKÁ TELEVIZE – VYSÍLÁNÍ V BŘEZNU 
 

 premiéra: středa   7. 3. v 18.45 hod.  

   středa 21. 3. v 18.45 hod.  

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

 

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

 

Litovelský INFOkanál (městské televizní vysílání) mohou přijímat 

všichni TV účastníci napojení na kabelovou TV firmy UPC ČR, a. s. 

na kanále S8 (CC 08), v rámci informačního kanálu UPC EXPRESS. 

Jde o televizní program určený pro vysílání informací a pořadů UPC, 

pořadů z regionů a městských infokanálů. Tento program běţí mimo 

výše uvedené časy vysílání Litovelského INFOkanálu nepřetrţitě 

v hodinové smyčce. Jednotlivé příspěvky místní videokroniky jsou 

volně ke stažení na webu města (viz odkaz výše). Připomínky, názo-

ry, 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 prostřednictvím TV 

obrazovky ve čteném zpravodajství, sdělte telefonicky či písemně na 

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

ka@mestolitovel.cz nebo infotv@centrum.cz nejpozději týden před 

uvedením premiéry. 

Územní plán města Litovel 

Během měsíce března bude svoláno veřejné zasedání Zastupitelstva 

města Litovel (předpokládaný termín je 15. 3. 2012). Na programu 

zastupitelstva bude rozhodnutí o uplatněných námitkách k návrhu 

územního plánu a dále budou zastupitelé seznámeni s podanými připo-

mínkami. 

Těm občanům, jejichţ námitka či připomínka je navrţena k zohled-

nění, byl zaslán informativní dopis, s ostatními bylo jednáno osobně.  

Na základě výsledku hlasování zastupitelstva bude provedena úprava 

návrhu územního plánu a dále proběhne opakované veřejné projednání 

a následné schválení ÚP.              místostarosta Petr Šrůtek 

Projekt výstavby na Pavlínce 

V rámci podpory bydlení v Litovli se město rozhodlo připravit pro 

zájemce lokalitu k výstavbě nových rodinných domů. Jde o plochu 

původní zemědělské půdy na Pavlínce, která se nachází po levé straně 

polní cesty ve směru od mlýna Pošmíl na ulici Ţerotínovu.  

V současnosti se dokončuje projekční příprava 1. etapy výstavby, 

která na pozemcích nejblíţe k ulici Pavlínka počítá s 18 nově zastavi-

telnými stavebními místy. Šest parcel je v majetku města, ostatní jsou   

v soukromém vlastnictví. Plocha jedné stavební parcely činí průměrně 

800 m2. 

Plánuje se, ţe v roce 2012 město vybuduje jednotnou gravitační ka-

nalizaci. Následovat bude stavba vodovodu, která bude investicí VHS 

Čerlinka. V roce 2013 město vybuduje plynovod, veřejné osvětlení a 

místní rozhlas. Kabely NN budou investicí ČEZ Distribuce. Poslední 

inţenýrskou sítí bude konečný povrch komunikací, který uhradí opět 

město Litovel. 

S ohledem na značné investice do infrastruktury v poměru k počtu 

stavebních míst město v této době hledá partnera ke spolufinancování.  

Lze předpokládat, ţe parcely náleţející městu budou nabídnuty         

k prodeji v průběhu letošního roku. 

Jiţ teď však město nabízí k prodeji dva jiné pozemky vhodné k vý-

stavbě rodinného domu. Jde o parcelu č. 154/2 o výměře 1 594 m2       

v Litovli na ulici Příčné za Staroštíkovým mlýnem. Cena za pozemek 

(v případě jediného zájemce) činí 550 Kč/m2. V nabídce je i část parce-

ly č. 62/2, původně zahrady, v Myslechovicích za bývalou školou. 

Předpokládaná cena pozemku o rozloze 1 300 m2 je 400 Kč/m2. V 

případě zájmu se můţete obrátit na pana Miroslava Skácela, vedoucího 

odboru MHaSI, na tel. 585 153 150 nebo 602 786 079.         red. 

oblast plánované výstavby na Pavlínce 

Ve městě Litovli a v místních částech bylo v průběhu 

měsíce února zaznamenáno mj. i spáchání těchto činů: 

Dne 2. 2. v 16 hodin byl kontrolován řidič B. M., u nějţ 

byl dechovou zkouškou zjištěn alkohol v krvi. 

Dne 8. 2. odpoledne v litovelské prodejně Albert odcizil dosud ne-

známý pachatel z volně odstaveného a nestřeţeného dětského kočárku 

zavěšenou tašku s finanční hotovostí, mobilním telefonem a různými 

doklady. 

V noci na 9. 2. odcizil dosud neznámý pachatel z nezabezpečeného 

vozidla v Litovli na ulici Příčné mj. účetnictví M. K. 

V době mezi 7 a 16.25 hod. dne 9. 2. odcizil dosud neznámý pachatel 

osobní vozidlo Škoda Octavia stojící v Litovli na ulici Uničovské. 

Dne 13. 2. ve 13 hod. se v prodejně Albert v Litovli dopustil O. V. 

drobné krádeţe různého drogistického zboţí.           Policie ČR 

5 otázek pro… 

V příštím čísle bude na vaše dotazy odpovídat paní ILONA        

KOHOUTOVÁ, majitelka fitcentra Ilona. Otázky zasílejte do 15. 3. 

na adresu redakce, e-mailem na litovelskenoviny@mestolitovel.cz 

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

Zima v Litovli 

Letošní únor byl nebývale studený a naše město se tak často ocitlo 

pod u nás málo obvyklými nánosy sněhu. Jsme rádi, ţe i přes 

„chodníkový zákon“ mnozí občané nečekají, aţ jim přijedou sníh před 

domem odklidit technické sluţby, ale zametou ho sami. Vzhledem       

k rozlehlosti udrţovaných ploch a vytíţenosti TS v tomto období se 

totiţ pracovníci do odlehlejších částí města nedostanou hned, kdyţ je 

třeba. 

Mrazu se rozhodli vyuţít i CHKO s OŢP k manipulaci s vodní hladi-

nou Olomouckého rybníka tak, aby dosáhli vytrţení přemnoţeného 

rákosu. Úspěšnost této akce budeme moci posoudit na jaře. 

Mnoţství sněhu bylo inspirací k vyhlášení soutěţe o největšího a 

nejkrásnějšího sněhuláka v Litovli. Avšak nečekaná obleva, která na-

stala o předposledním únorovém víkendu, ji podle slov organizátorky 

Hedviky Weberové proměnila na soutěţ o „sněhuláka, který nejdéle 

vydrţel“. Vítězem se stal sněhulák, kterého postavil kolektiv dětí            

v ulici Druţstevní, a sněhulák rodiny Kostelníkovy na ulici Dukelské 

(viz foto).  

Všem čtenářům přejeme krásné probuzení do jara.           hk 

http://infokanal.litovel.eu/
mailto:hlavinka@mestolitovel.cz
mailto:hlavinka@mestolitovel.cz
mailto:infotv@centrum.cz


26. schůze Rady města Litovel, konaná dne 8. února 2012 
 
Rada města Litovel projednala a schvaluje: 

 doplnění členů Komise prevence kriminality a BESIP o paní 

Michaelu Škulavíkovou z Litovle 

 dopravní řešení výjezdu z místní komunikace od litovelského 

hřbitova a souhlasí s ponecháním stávajícího stavu  
 zveřejnění záměru odprodeje čtyř nevyhovujících herních prvků 

z dětského hřiště z Chořelic:  

pružinové houpadlo + otevřené pískoviště za nabídkovou cenu    

800 Kč/kus,  

prolézačky „Z“ + houpačky „klasik“ se dvěma sedátky za nabídkovou 

cenu 1 000 Kč/kus 

 opětovné zveřejnění záměru odprodeje závěsné houpačky se dvěma 

sedáky na řetízcích z dětského hřiště v Chudobíně za sníženou minimál-

ní nabídkovou cenu 3 500 Kč 

 zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 856/42 lesní po-

zemek, o výměře 905 m2 z celkové rozlohy 24 130 m2, k. ú. Litovel 

(část lesní školky u lesního závodu), za účelem provozování pěstební 

činnosti – lesní školky 

 vypsání výběrového řízení na pronájem uvolněných nebytových pro-

stor v objektu polikliniky v Litovli, které ke dni 29. 2. opustila Charita 

Litovel 
 
Rada města Litovel: 

 se zabývala žádostí Charity Šternberk o pomoc s řešením parkování a 

pohybu aut v areálu využívaném Charitou Šternberk v ulici Vítězná       

v Litovli a ukládá tajemníkovi MěÚ záležitost ve spolupráci s ředitelem 

TS Litovel dořešit 
 
12. zasedání Zastupitelstva města, konané dne 14. února 2012 
 
Zastupitelstvo města Litovel: 

 schvaluje doplnění rozpočtového provizoria o investiční akci 

„Výstavba bezpečných a bezbariérových přechodů pro chodce a BUS 

zálivů Litovel – Chořelice, Rozvadovice, Unčovice“ a zároveň souhlasí 

s podáním žádosti o finanční podporu na Státní fond dopravní in-

frastruktury ČR. Podíl města k dotaci činí 2 995 000 Kč. 

 schvaluje aktualizaci Programu k odstraňování bariér ve městě Litovli 

a ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám           

s omezenou schopností pohybu a orientace pro období 2008–2013 

výběr redakce 

Z ÚŘEDNÍ DESKY 

 

 Zastupitelstvo obce Pňovice v souladu s vyhláškou č. 54/2005 

Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích 

vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky, na 

dobu určitou 6 let, pro Základní školu a Mateřskou školu Pňovice. 
Termín podání přihlášky: nejpozději do 30. 3. 2012 na adresu Obec 

Pňovice, Pňovice 187, 783 12  

Nástup do funkce: 1. 8. 2012 

Požadavky na uchazeče: viz  úřední deska 

 

 Tajemník Městského úřadu Litovel vyhlašuje výběrové řízení na uza-

vření pracovní smlouvy jako zástup za mateřskou a případně rodičov-

skou dovolenou na pozici referent účetní a odborné ekonomické agendy 

Města Litovel finančního odboru Městského úřadu Litovel.  
Termín dodání přihlášky: nejpozději do 5. 3. 2012 do 12 hodin  na adre-

su: Městský úřad Litovel, k rukám tajemníka, nám. Přemysla Otakara 

778, 784 01 Litovel 

Termín nástupu: dle dohody, ale pokud možno v co nejkratší době  
Požadavky na uchazeče: viz úřední deska města 

 

 Město Litovel vyzývá uchazeče k podání nabídky na veřejnou zakáz-

ku s názvem „Zahradní úpravy hřbitovní zeleně v k. ú. Chořelice“. 

Předmětem zakázky jsou v 1. části vegetační úpravy hřbitovní zeleně 

(ošetření dřevin, výsadba zeleně, následná péče o zeleň…), ve 2. části 

práce se skleníkem a mobiliářem.  

Termín pro podání nabídek: do 12. 3. 2012 na adresu Město Litovel, 

nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel 

Podmínky a požadavky na uchazeče: viz úřední deska města 

 

 Dne 21. března 2012 (středa) ve 14 hodin proběhne s dotčenými 

účastníky veřejné ústní projednání žádosti o umístění stavby Morava - 

Litovel; Protipovodňová ochrana Litovle – „0“ etapa. Zamýšlená stavba 

zahrnuje stavební úpravy na korytě Moravy, vybudování ochranných 

zídek a hrází a stavební úpravy v oblasti elektrárenského náhonu. Infor-

mace o záměru žadatele je až do doby veřejného ústního jednání vyvě-

šena na místě určeném stavebním úřadem: okno podatelny v budově 

radnice na náměstí Přemysla Otakara 778. 

Více na: úřední desce města 

 

Úřední desku naleznete také na stránkách města www.litovel.eu. 

VYNESENO Z RADNICE  3 

Pane tajemníku, v Litovelských novinách se články od Vás nevyskytu-

jí, čím to je? 

Odpověď je jednoduchá. Městský úřad je rozdělen na odbory a každý 

odbor informuje čtenáře LN o novinkách ve své oblasti působnosti. 

Myslím si, že je správné, aby tento prostor dostali především oni. Jsou 

to odborníci ve své oblasti, a tak mohou informace podat nejpřesněji. 

Stejný prostor dávám jednotlivým odborům i na webových stránkách 

města. Nejčastěji jsou zde příspěvky asistentky tajemníka, která se 

mnou články či informace konzultuje nebo je zveřejňuje na základě 

konzultace se mnou. 

 

Jaké změny jsou od nového roku připraveny pro občany? 

Je již známo, že výplaty nehmotných sociálních dávek přešly na úřa-

dy práce ČR. Nejprve to vypadalo, že naši zaměstnanci, kteří budou 

přecházet k novému zaměstnavateli, zůstanou v prostorách MěÚ           

v budově v Havlíčkově ulici a občané nebudou muset vyhledávat nové 

místo. Nakonec však úřad práce umístil všechny zaměstnance na svá 

pracoviště a my jsme začali řešit, co s uvolněnými kancelářemi. Vý-

sledkem je, že od 13. února je do přízemí budovy v Havlíčkově ulici 

přestěhována agenda řidičských průkazů, od 20. února agenda evidence 

motorových vozidel a od 27. února další agendy na úseku odboru do-

pravy. Jsme přesvědčeni, že tento krok je v rámci daných možností 

vstřícnější k občanům, prostory a chodby jsou mnohem větší a i případ-

né čekání na vyřízení záležitosti bude příjemnější. Sociální odbor, který 

již nyní nebudou občané tak často navštěvovat, bude přemístěn právě 

do prostor uvolněných odborem dopravy. 

Co dalšího čeká občany? 

Od ledna 2012 nastala změna ve vydávání občanských průkazů. Ob-

čané tak už nemusí chodit k fotografovi, a pak s fotografií na úřad vypl-

ňovat formuláře. Naše úřednice vyplní přímo do počítače veškeré po-

třebné údaje (občané vše sledují na kontrolním monitoru) a samy pořídí 

elektronickou fotografii. Pak se již jen čeká na zpracování OP, který si 

občan u nás vyzvedne.  

Objevily se také dvě zásadní novinky. Vydává se OP s čipem. Na ten 

bude možné nahrát certifikát, např. pro bankovní služby. Legislativně 

se připravuje také možnost nahrát na čip údaje týkající se řidičského 

průkazu nebo zdravotní pojišťovny. Zatím o tento typ OP není tak vel-

ký zájem, neboť jeho pořízení stojí 500 Kč a na čip, jak jsem uvedl, je 

zatím možné nahrát pouze např. bankovní certifikát. Klasický elektro-

nický OP bez čipu je vydávaný i nadále za standardní poplatek 100 Kč 

nebo v případě výměny zdarma.  

Další zásadní novinkou je vydávání OP pro děti do 15 let. Pokud by 

dřív rodič nebo prarodič musel kdekoliv na cestě prokázat, že dané dítě 

nebo vnouček je opravdu jeho, neměl by nic v ruce. Tento OP, který je 

platný 5 let, umožní jeho identifikaci. Navíc může posloužit 

k prokázání věku dítěte při návštěvách zařízení, která poskytují věkové 

slevy. Samozřejmě se nepředpokládá, že by doklad nosilo dítě s sebou 

např. do školky, ale že ho budou mít u sebe rodiče nebo jiná dospělá 

osoba doprovázející dítě. Je na rodičích, zda investují 50 Kč do vydání 

tohoto OP a pořídí jej. Osobně považuji vydávání OP pro děti za velice 

dobrý počin a věřím, že se počet vydaných průkazů rozšíří a rodiny tuto 

možnost ocení.          pokračování na str. 6 

Co nového na městském úřadě 

rozhovor s tajemníkem Ing. Radovanem Vašíčkem 
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Stalo se v Litovli 

výročí na březen 2012 
 

 9. 3. 1892 se narodil Ladislav Chrudina, 

důstojník čsl. armády. Za protektorátu vstou-

pil do ilegální skupiny a po jejím prozrazení 

byl 7. 3. 1944 zatčen a uvězněn. Téhož roku 

byl odsouzen pro přípravu velezrady a nadr-

žování nepříteli k trestu smrti sekyrou. In 

memoriam mu byl udělen čsl. válečný kříž 

1939, Štefánikův pamětní odznak II. stupně a 

byl povýšen na podplukovníka čs. armády. 

 V březnu 1912 navštívil Litovel při vojen-

ských manévrech v okolí pozdější poslední 

rak. císař, arcivévoda Karel Habsburský     

s chotí Zitou. Uvítalo je vyzdobené město a 

pochodňový průvod. Bydleli u barona Baillou 

(vedle radnice, nyní škola) na náměstí. 

 12. 3. 1912 svůj život tragicky ukončil vý-

tvarný umělec Otakar Lachman (nar. 1875), 

profesor kreslení a geometrie na lit. gymná-

ziu. Pořádal výstavy svých obrazů a plastik i 

výtvarných prací svých žáků, navrhoval pla-

káty a dekorace ke kulturním akcím. Z mnoha 

svých žáků vychoval budoucí umělce (F. 

Hoplíček, J. Pillich, J. Nejedlý, V. Chytil). 

 18. 3. 1942 zahynul v nacistickém vězení 

učitel na chlapecké měšťanské škole Josef 

Šmakal (nar. 20. 8. 1906). Jako člen městské 

rady a sokolský i veřejný pracovník byl třikrát 

zatčen a vězněn. Zemřel v Birkenau. In me-

moriam byl jmenován ředitelem školy a byl 

mu udělen válečný kříž. Bývalá Lesní ulice 

byla po válce nazvána jeho jménem.  

 10. 3. 1952 zemřel v Poděbradech Ing. 

Otakar Ledvinka (foto), čtvrtý český starosta 

Litovle. Narodil se 21. 5. 1878. Roku 1912 

nastoupil v litovelském cukrovaru jako tech-

nický adjunkt, r. 1925 se zde stal technickým 

ředitelem. Společensky aktivní muž byl r. 

1928 zvolen starostou a zůstal jím do r. 1938. 

Zasloužil se o stavební aktivity města. V jeho 

době byly vydlážděny ulice i náměstí, přesta-

věn okresní úřad, postaveno koupaliště aj. 

 28. 3. 1962 zemřel litovelský malíř a vyso-

koškolský pedagog Alois Kučera (nar. 21. 1. 

1905). Působil jako učitel na olomoucké reál-

ce, po r. 1948 jako docent a vedoucí katedry 

výtvarné výchovy FF Univerzity Palackého   

v Olomouci, kde setrval až do své smrti.       

V řadě děl zobrazil hanáckou krajinu kolem 

Litovle a milované Jeseníky.      Lubomír Šik 

Jsou věci, které bereme jako samozřejmé. 

Málokdo pochybuje, že by se po noci nezrodil 

nový den, po zimě nezazpívali ptáci a nezavo-

něly květy, po kterých nám v ústech zeslád-

nou plody, jejichž sametovou, hladkou pleť 

cítíme ještě dlouho poté, kdy se naposledy 

olízneme. Ani své smysly si většinou neuvě-

domujeme, pokud nám dokážou bez problémů 

zprostředkovat všechnu úžasnost tohoto světa. 

Jako malí jsme se často dohadovali, který ze 

smyslů bychom dokázali snáze postrádat. 

Nakonec jsme se shodli, že nejspíš žádný, ale 

když už bychom si museli vybrat, tak nejpo-

třebnějším smyslem je jednoznačně zrak. 

V útulném domečku v Karlovské ulici 

v Litovli hned za gymnáziem žije – jak by 

řekli angličtí gentlemani – „older lady“ paní 

Jarmila Cholinská, jež s postupnou ztrátou 

zraku bojuje psaním. Čím méně vidí, tím ur-

putněji píše a za své celoživotní úspory vydá-

vá básně, glosy, aforismy, své vidění tohoto 

světa, který si osahala bez básně a hany. 

Příběh, který je obsahem její básnické sbír-

ky Striptýz, není příběhem velké osudové 

nenaplněné Lásky k muži, který byl „na opač-

né straně barikády“, tedy Němec, tesák, 

„nazi“. Šlo vlastně o nevinné, v podstatě pla-

tonické vzplanutí dvou mladých lidí, kteří si 

opravdový život teprve „osahávají“. Kolik 

takových příběhů asi války přinášejí a kolik 

jich bylo umělecky zpracováno už od sha-

kespearových časů. 

Co je na příběhu Striptýzu nejzajímavější, je 

potřeba se k němu vrátit po desítkách let. Asi 

už se nikdo nedozví, jak onen tehdy 22letý 

německý voják skončil a co měl z války na 

svědomí. Nic se nepodařilo vypátrat ani přes 

německé organizace, které se vyhledáváním 

osudů svých občanů zabývají už od války. A 

tak ho v sobě paní Jarmila Cholinská nosila po 

celá desetiletí a po prožití nevšedního a pes-

trého života měla potřebu sdělení, pokusit se 

najít pro sebe odpověď na nevyřešenou otázku 

viny a neviny a zavřít tak vrata za minulostí. 

Před několika lety se pokusili amatérští 

muzikanti a ochotníci Michal Schmalz, Iva 

Kevešová st. a Iva Kevešová ml. o jakousi 

koláž a hudebně dramatické zpracování Strip-

týzu spolu s fotkami světoznámého prof. Jin-

dřicha Štreita za jeho osobní účasti v Litovli. 

Pořad měl značný ohlas a inspiroval tak orga-

nizaci pro pomoc nevidomým Tyflocentrum 

v Olomouci k jeho uvedení v Domě umění 

v Olomouci. Koná se dne 3. 4. v 17 hodin. 

Účinkuje hudební skupina Střemkoš: Iva 

Kevešová st. (zpěv, perkuse), Michal Schmalz 

(kytary, zpěv), Jan Hajn (baskytara), Zbyněk 

Špaček (akordeon) a Iva Kevešová ml. s kla-

víristou Vladimírem Jakubem Knápkem. 

Michal Schmalz 

Striptýz opět na scéně 

Jazzová mše v kostele sv. Marka 

V neděli 12. února zazněl prostor kostela sv. 

Marka v Litovli melodiemi málo obvyklými 

pro toto místo. Celebration jazz mass, slav-

nostní jazzovou mši, dílo skladatele Karla 

Růžičky, zde provedlo na sto dvacet členů 

středoškolských pěveckých sborů pod vede-

ním Milana Motla, sbormistra Smíšeného 

pěveckého sboru Kos z Litomyšle. Spolu        

s ním vystoupily sbory Palora z Litovle 

(sbormistryně Marcela Barvířová), Jitro 

(sbormistr Jiří Skopal) a Gybon (sbormistr 

Jaromír Schejbal) z Hradce Králové, Swing 

Band Chrudim a hosté Zdeňka Vymětalová 

(vibrafon), David Matoušek (violoncello) a 

Radek Škeřík (jazzové piano). S pražskou 

Besharmonií a pěveckým sborem Gymnázia   

v Orlové (dalšími účastníky projektu) patří 

výše zmiňované sbory ke špičce ve svém 

oboru, která se pravidelně setkává ve finále 

Celostátní přehlídky SŠ pěveckých sborů. 

Díky své vysoké úrovni a aktivní činnosti    

v hudebním světě byla Palora přizvána již      

k prvnímu projektu tohoto druhu, nastudování 

rockového oratoria Eversmiling Liberty 

(2009). Svůj druhý společný projekt, Celebra-

tion jazz mass, začaly vybrané sbory nacvičo-

vat v září 2011 a v současnosti už za sebou 

mají vystoupení v Praze, Litomyšli, Znojmě a 

Olomouci. Na 19. březen se chystá koncert v 

Hradci Králové, spolupráce však potrvá nej-

méně do konce školního roku. Všichni účast-

níci projektu pracují bez nároku na honorář. 

Kapacita kostela na jazzové mši, v níž latin-

ské části Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus a Ag-

nus Dei byly doplněny o úvodní anglický 

otčenáš (Our father), nebyla zcela využita. 

„Děkuji těm, co přišli, protože alespoň částeč-

ně zachránili pověst kulturní obce litovelské,“ 

podotýká M. Barvířová. „A moc děkuji MK 

Litovel, jmenovitě paní ředitelce, za pomoc 

při realizaci tohoto projektu,“ dodává sbor-

mistryně, jejíž sbor čeká letos mj. účast na 

novém česko-polském projektu.        hk 
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Same dobry zpráve! 

 

Ináč holt začit nemužo, deť je to poprvni, co 

letos neco pišo pro fšecke z vás, co o nás vite, 

sténě jak pro te, co se k nám hlásijó co sym-

patyzanti.  

Pravda, ten nové rok se na nás nachestal 

sakra s pěknó zemó, nále – že pré bévalo huř! 

V lidové pranostice se řiká „březen, za kamna 

vlezem“ – a tam je dobře. Ja! Březen je to! A 

me ož tradičně, jak mužete mili zlati očekávat, 

se chestáme, jak se zase brzo zendem. Takže  

k tém dobrém zprávám se Hanácká ambasáda 

s Hanáckó mozekó předáváme toze rádi. A 

eště navic – poslóchéte – jaro ož se na nás 

chestá, tém předpovědim o konco světa nikdo          

z nás nevěři, včerá mně přestalo lópat v kole-

ně, že si ho mastim psim sadlem, na pivo 

chodim pravidelně, František a Mirek s Honzó 

jak be smet a kosi to pomalóčko zkóšijó, jak 

bodó zpivat svém kosicim.  

No vizete, každé si, dež chce, muže najit 

takovéch zpráviček, abe člověk pookřál a měl 

se z čeho těšet. Já se přeznám, že si to přepo-

minám každé deň hneď od rána. Ož jak se 

holim, namedlim si hobo a čočim na ten svuj 

gzicht, vekládám si sám ze sebó – to se vi, že 

v docho, abech se nepořezal – ale vekládám, 

co dnes čeká na ten deň pěknyho, dobryho a 

pohodovyho! No řeknite sami! Decky neco 

nando, věřte mně. Néni to ohromny? A vim, 

do čeho do! Néso sám, nemeslete! Me z té 

ambasáde to děláme každé po svym, ale sténě 

tak. No – a ti naši mozekanti z kapele, ti só na 

tym sténě proto, že každé mozekant se mosi 

dobře naladit, ináč be celé deň bral ževot fa-

lešně – a to se přece o nás nedělá !  

A toš abech vás take dopředo a nadlóho 

pořádně a po našem nachestal, mosim vám 

řict, o čém že to zkraja bode, dež si teda přen-

dem splknót! To bévá sranda, dež si zpominá-

me če veméšlime, jak si cocáme z prstu. Pan 

Hlavinka řiká, ať je to, co chce, já sténě eště 

nic nemám v nápadech a pan Lindušku Peťa, 

ten řiká, jak ovažoje, co to bode, ale... No ale 

eště že Miluška se předává a podroboje, děv-

čeca hodná. A tak já to mosim nakonec roz-

seknót sám, šak ve se na nás nikdá mračet 

nebodete! Vite o čém to bode tentokrát? „Ať 

si řiká kdo chce co chce, jedno je jisty!“ 

Tak! A vite s nama, o čem to bode, tak ne-

zapomeňte! Vidite, málem bech zapomněl. No 

ve středo 21. března v 18 hodin, tehoto roko! 

Váš Zdenek Brané 

ŽÊVOT JE KRÁSNÉ!… 

Z HANÁCKÉ AMBASÁDÊ 

PRO LITOVEL 

A OKOLI 
 

Stalo se ve světě 

výročí na březen 2012 
 

 22. 3. 1312 byl papežskou bulou Vox in 

Excelso zrušen templářský řád. Jeden          

z největších křesťanských řádů té doby vznikl 

na začátku 12. století za účelem chránit pout-

níky putující do Jeruzaléma. Později se rytíři 

začali úspěšně účastnit i bitev. Moc a bohat-

ství řádu, který podléhal jen papeži, vzrostly 

tak, že řád působil jako „mezinárodní banka“. 

Jeho postavení se však zřejmě stalo příčinou 

toho, proč francouzský král Filip IV. Sličný 

usiloval o zrušení řádu. V pátek 13. října 

1307 proběhlo rozsáhlé zatýkání rytířů. Vel-

mistr Jacques de Molay byl spolu s částí sou-

věrců později upálen. 

 28. 3. 1592 se narodil Jan Amos Komen-

ský, jedna z nejvýraznějších osobností čes-

kých dějin. Poslední biskup Jednoty bratrské, 

pobělohorský exulant pochovaný v nizozem-

ském Naardenu, je znám zejména jako Učitel 

národů. Z jeho pedagogického díla (mj. Velká 

didaktika, Brána jazyků otevřená, Svět v ob-

razech, Informatorium školy mateřské…) 

čerpá evropské školství dosud. 

 31. 3. 1732 se narodil rakouský hudební 

skladatel Joseph Haydn. Přestože se narodil 

do skromných poměrů a v určitém období žil 

i na ulici, dosáhl díky svému talentu uznání, 

slávy i majetku, zvláště poté, co se stal ve-

doucím orchestru maďarského rodu Esterhá-

zyů. Přítel Mozarta a učitel Beethovena pro-

slul zejména svými symfoniemi (např. Ráno, 

Poledne, Večer, Rozlučková, Hodiny). V jeho 

obrovském díle, které čítá na 2 000 skladeb, 

však nechybí ani opery, koncerty nebo ko-

morní skladby. 

 1. 3. 1872 byl jako první na světě vyhlášen 

národní park Yellowstone (Žlutý kámen; 

název podle stejnojmenné řeky lemované 

žlutými skalami) ve Spojených státech ame-

rických. Na území o rozloze 8 980 km2, které 

se rozkládá ve státech Idaho, Montana a 

Wyoming, se vyskytují četné vodopády, gej-

zíry, horská jezera, bahenní sopky i zajímavé 

skalní útvary. Mj. zde žijí medvědi grizzly, 

bizoni či orli bělohlaví (národní pták USA). 

 24. 3. 1882 zveřejnil německý lékař a mi-

krobiolog Robert Koch svůj objev původce 

tuberkulózy, bacila Mycobacterium tubercu-

losis. Než se po staletích podařilo odhalit 

příčinu tohoto smrtelného plicního onemoc-

nění, díky čemuž byl ve 40. letech objeven 

účinný lék streptomycin, umíraly na TBC 

neboli souchotiny stovky tisíc lidí. Ani           

v současnosti není nemoc vymýcena, nakaže-

ny jsou miliony lidí převážně v Africe a Asii. 

Koch za svůj objev získal Nobelovu cenu. 

jeden z gejzírů v parku Yellowstone 

zdroj: www.vulkane.net 

Zasvěcení 
Elisabeth Haich 

 
„Vzpomínám si,“ říká malá dívka, když 

vidí poprvé ve svém životě východ slunce 

a ví, že ten správný východ vypadá jinak, 

když poprvé spatří moře, když cítí, že její 

rodiče nejsou ve skutečnosti jejími rodiči, 

třebaže ji zplodili. 

Uplyne mnoho let, jimiž prostupuje 

láska k muži, boj o vlastní nezávislost, 

vážná nemoc, narození dítěte, a přede-

vším trvalá touha po vnitřním poznání, 

během kterých se z dívky stane dospělá 

žena. A jednoho dne pozná, k čemu se 

vázaly její vzpomínky. 

Autobiografický román Elisabeth Hai-

chové je příběhem duchovního zrání ženy 

20. století a zároveň líčením života egypt-

ské princezny v době dávno před Kris-

tem. Poznáním svého minulého života     

v Egyptě, v němž znovu prožívá vstup do 

chrámu, rituál zasvěcení i svůj následný 

pád, odhaluje autorka příčiny mnoha jevů 

ve svém současném životě a také svůj 

životní úkol – růst a na své cestě být ná-

pomocna lidem. 

Každý člověk, který se probouzí a vidí 

cíl života, prochází onou dětskou nemocí, 

že chce okamžitě spasit lidstvo, namísto 

aby nejdříve spasil sám sebe, říká Elisa-

beth Haich v knize, která je každému 

srozumitelná právě do té úrovně, na níž 

se sám nachází.         hk 

Kniha na tento měsíc 

Dne 18. ledna se pan Jiří Hrozek s námi 

podělil o filmové zážitky. 52 seniorů vidělo 

Ottawu a Toronto v Kanadě, Hammamet 

v Tunisu, Vídeň a Benátky. Všechny snímky 

provázel vtipný odborný výklad. Závěr tvořil 

film o mizejícím řemesle, o kolářství. Sledo-

vali jsme mistrnou práci od přípravy dřeva 

po hotové kolo. Film nás zaujal, protože 

jsme znali kováře pana K. Březinu, který 

kolo okoval. Děkujeme autorovi i MK Lito-

vel za půjčení sálu. 

V úterý 31. ledna se konal zájezd do Mo-

ravského divadla v Olomouci na taneční 

muzikál Edith – vrabčák z předměstí. Edith 

Piaf zde byla ztvárněna nejen zpěvačkou, ale 

i tanečnicí vyjadřující pohybem emoce. Ži-

vot plný zvratů, slavná kariéra, vzestupy i 

pády ukázaly ženu, která hledala lásku a 

úspěch, léčila závislosti a okouzlila svět 

svými šansony. Ten závěrečný, Ničeho neli-

tuji, odměnil bouřlivý potlesk. 

Ve středu 8. února jsme se po delší době 

opět sešli v DPS u čaje a kávy. Osvěžili jsme 

si akce roku 2011 a diskutovali nad plánem 

na 1. pololetí roku 2012. Čtyřicet tři seniorů 

odcházelo s úsměvem a očekáváním příštích 

společných zážitků.  

V měsíci březnu nás čeká návštěva seniorů 

ve Vranové Lhotě. 13. března odjíždíme      

v 15 hod. z náměstí.  

Ve čtvrtek 22. března se sejdeme v 15 hod. 

v Malém sále Záložny. Manželé Roubíčkovi 

připravili besedu o Austrálii. Těšíme se na 

vás.             Samospráva Seniorklubu Litovel 

Ze seniorklubu 
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Jak jsme Vás informovali v loňském březno-

vém vydání LN, Střední odborná škola Litovel 

je jednou ze škol v ČR, která je zapojena do 

projektu ministerstva školství UNIV 2 KRA-

JE. Jeho cílem je vytvořit, mj. s využitím ev-

ropské dotace, propojenou síť středních odbor-

ných škol, které se budou vedle výuky v počá-

tečním vzdělávání cíleně věnovat i celoživot-

nímu vzdělávání a zvyšování kvalifikace do-

spělých.  

V minulém roce připravili pracovníci školy 

v první vlně pilotního ověřování projekt vzdě-

lávacího programu zaměřeného na kuchařské 

práce pod názvem Racionální výživa. Tento 

vzdělávací program úspěšně absolvovalo deset 

uchazečů, kteří získali certifikát národní sou-

stavy kvalifikací. 

V současnosti má škola ve druhé vlně pilot-

ního ověřování připraven další projekt vzdělá-

vacího programu pro dospělé, zaměřený na 

nápojovou gastronomii, pod názvem Barman. 

Cílem tohoto vzdělávacího programu je získat 

znalosti a dovednosti nejen zaběhlých standar-

dů v tomto oboru, ale především osvojit si 

novinky světových trendů v barmanství a záro-

veň zatraktivnit a rozšířit inovativní přístupy 

v oblasti nápojové gastronomie. Obsah výuky 

je zaměřen na zvládnutí receptur vybraných 

míšených nápojů, správnou technologii jejich 

výroby, získání dovedností komunikace s hos-

tem, organizaci práce za barovým pultem a 

přípravu slavnostních tabulí při příležitosti 

pořádání banketů, rautů, recepcí apod. Absol-

vent bude umět připravit a podat široký sorti-

ment míchaných nealkoholických i alkoholic-

kých nápojů a všech ostatních druhů nápojů ve 

všech typech gastronomických zařízení.  

Tento vzdělávací program zvyšuje statut 

odborníka pracujícího v oblasti nápojové 

gastronomie v restauraci, diskotéce, kavárně, 

lobby baru a dosud nekvalifikovaným uchaze-

čům rozšíří možnost uplatnění na trhu práce. 

Absolvent bude připraven vykonávat pozici 

Comis de bar (pomocník na baru) či barman.  

Rozsah vzdělávacího programu je 100 hodin 

a je rozdělen do sedmi teoretických i praktic-

kých modulů. Výuka jednotlivých modulů 

bude probíhat v pracovních dnech v odpoled-

ních a večerních hodinách a rovněž v sobotu. 

Doba výuky modulů bude přizpůsobena potře-

bám a zájmu uchazečů. Při realizaci projektu 

bude škola využívat vlastní moderní technické 

zázemí s odbornými učebnami vybavenými 

potřebným pracovním inventářem a odborné 

lektory z řad pedagogických pracovníků. Pro-

gram je určen pro širokou veřejnost a pro pra-

covníky gastronomických a společenských 

zařízení. Podmínkou pro absolvování vzdělá-

vacího programu je mít ukončené základní 

vzdělání a být držitelem zdravotního průkazu 

pracovníka v potravinářství. Pilotní kurz je pro 

účastníky zdarma.  

Výuka ve vzdělávacím programu bude zahá-

jena v polovině března tohoto roku. Počet 

účastníků pilotního vzdělávání je omezen na 

deset osob ve věku od 18 do 60 let. Do vzdělá-

vacího programu je již přihlášeno několik 

zájemců. Další se mohou přihlásit na sekretari-

átu SOŠ Litovel v Komenského ulici a také na 

tel. 585 341 547. Bližší informace získáte na 

www.soslitovel.cz.       V. V. 

Barman - program dalšího vzdělávání na SOŠ v Litovli 

pokračování ze str. 2 

Jaké novinky přinesl loňský rok v hospoda-

ření města? Podařilo se prosadit nějaká 

úsporná opatření?  

Již od počátku roku 2011 jsme diskutovali 

s vedením města např. o energiích. Také jsme 

k různým prezentacím zvali starosty ze správ-

ního území Litovle, např. na prezentaci hro-

madných nákupů energií. Tuto nabídku jsme 

nakonec nevyužili, protože zprostředkovatel-

ská firma požadovala jako svůj podíl velkou 

část z ušetřené částky. Začali jsme řešit elek-

tronické aukce prostřednictvím systému firmy 

PROe.biz. Od dubna tak úspěšně proběhly e-

aukce na dodávku výpočetní techniky, staveb-

ní práce na sokolovně, dodávku oken pro bu-

dovu SOŠ v ul. Komenského, na opravu, za-

teplení a výměnu oken na MŠ Gemerská, ale 

také na zhotovení výtahu v knihovně a řadu 

dalších akcí. Řádově jsme dosáhli úspor ve 

stotisícových objemech. Pokračovat budeme i 

v roce 2012, smlouva o poskytnutí software 

s uvedenou firmou je již podepsaná. Investice 

do jeho pořízení se nám už bohatě vrátily.  

Jaké další úspory se Vám podařilo vyjednat? 

Na sklonku léta jsme řešili telekomunikační 

služby. Máme podepsanou novou smlouvu jak 

pro pevné linky, tak i mobilní. Výhodou nové 

smlouvy je, že na základě rozhodnutí rady 

města k ní přistoupily všechny příspěvkové 

organizace zřízené městem, a jednotlivé sub-

jekty tak mohou mezi sebou telefonovat v řadě 

případů zdarma. Jako jednotlivé organizace by 

objemem svého volání na tak výhodné pod-

mínky nedosáhly. Již dnes můžeme vidět vý-

razné snížení objemu faktur. 

A co zmíněné energie, elektřina, plyn aj.? 

Připravovali jsme se na nákup energií pro-

střednictvím třetího subjektu. Velkým překva-

pením bylo, když nám v této době ČEZ zaslal 

individuální zvýhodněnou nabídku, která však 

měla platnost pouze pár dní, a my se museli 

rychle rozhodnout. Intenzivním vyhodnocová-

ním a sběrem informací z některých měst, 

okolních firem aj. jsme měli možnost srovnání 

a jednali jsme s ČEZ o ještě výhodnější nabíd-

ce, než nám zaslali. Do našeho požadavku 

jsme zahrnuli stejně jako u telekomunikací 

všechny příspěvkové organizace zřízené měs-

tem a měli jsme tak pro vyjednávání více ar-

gumentů. Byli jsme úspěšní a získali jsme 

ještě lepší ceny. Je však jedna komodita, která 

se nakupuje samostatně, a tou je tarif pro ve-

řejné osvětlení. Ten bohužel obecně neúměrně 

vzrostl, ale přesto jsme se dohodli na nižší 

ceně. Jen pro informaci čtenářům, roční odběr 

elektřiny za město celkem činí cca 1400 

MWh, z toho téměř polovinu činí samotné 

veřejné osvětlení. Přesto budou úspory řádově 

v desítkách tisíc Kč. 

Jednání s ČEZem nám bylo inspirací. Vrhli 

jsme se i do vyjednávání cen s dodavatelem 

plynu. Kontaktovali jsme firmu RWE a nako-

nec jsme opět dosáhli pro město i organizace 

zřizované městem výhodné ceny. Pro rok 2012 

jsme vyjednali cenu ve výši 696,14 Kč/MWh 

(bez DPH). Pokud bychom netlačili na snížení 

tarifů, platili bychom od ledna částku              

1 066 Kč/MWh. U plynu se tak projeví úspora 

v ročním zúčtování cca 400 tisíc Kč. 

Je vidět, že vyjednávání o cenách bylo 

úspěšné. Připravujete něco podobného v roce 

2012? 

Samozřejmě, smlouvy na dodávky elektřiny 

a plynu jsou uzavřené pro letošní rok a již ve 

3. čtvrtletí budeme připravovat smlouvy pro 

další období. Jedním z dalších kroků bude dát 

u všech organizací dohromady např. hasicí 

přístroje, v součtu jich jsou stovky a jistě i 

tímto množstvím a společnou smlouvou do-

sáhneme lepších cenových podmínek. Ale je 

celá řada věcí, které budeme řešit. 

Děkuji Vám za rozhovor.        red. 

Co nového na městském úřadě  

http://www.soslitovel.cz
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Přišli na svět 
v období říjen – prosinec 2011 

 

Klá rá Vodič ková  z Myslečhovič* 
Julie Doč ekálová  z Litovle** 
Jákub Gájdos  z Litovle 
Adám Kubilká z Litovle 
Rádek Máitner z Litovle 
Andreá Mičháelá Pexidrová  z Litovle 
Láurá Mí s ková  z Litovle 
Károlí ná Mátulí ková  z Rozvádovič 
Tiná Zátloukálová  z Litovle 
Anná Vyme tálová  ze Tr í  Dvoru  
Lučie Protivá nková  z Litovle 
Joláná Sedlá r ová  z Litovle 
Evá Sučhá nková  z Myslečhovič 
Veroniká S te pá nová  z Litovle 
Márke tá Koneč ná  z Litovle 
Julie Kube nková  z Litovle 
Luká s  Petrskovsky  z Unč ovič 
Teá Fránková  z Unč ovič 
 
*   narozena v červenci 
** narozena v srpnu 

Odešli... 
v době od 21. ledna do 20. února 

 
Bohusláv Klein z Hán ovič (73 let) 
Vojte čh Vrzál z Unč ovič (69 let) 
Josef Fis árá z C ervenky (79 let)  
Antoní n Bor il z Litovle (81 let) 
Antoní n Ohá n ká  ze Sláve tí ná (61 let) 
Zdenká Dostá lová  z Renot (80 let) 
Bohumil Goldá z Mládč e (73 let) 
Vlástimilá Jurá sková  z Litovle (86 let) 
Vá čláv Nerus il z Litovle (68 let) 
Járosláv Rotter ze Str elič (50 let) 
Frántis ek Novotny  z Litovle (57 let) 
Márie Filárová  z C ervenky (92 let) 

 
Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami Hlu-

binka a Hrandop. 

V březnu oslaví 70. narozeniny paní 
Anežka Zajíčková z Litovle. 

Přejeme hodně radosti a zdraví   
v dalších letech. 

Dívka roku ČR 2012 

V sobotu 4. února jsme měli možnost zhléd-

nout ve Velkém sále Záložny dvacátý třetí 

ročník soutěže Dívka roku ČR 2012, základní-

ho kola v Litovli. Soutěž, při níž se dívky 

představí svým kamarádům, rodičům a celé 

veřejnosti, si klade za cíl dokázat, že hezké 

dívky jsou také chytré a že kombinace inteli-

gence a krásy jim může pomoci v životním 

uplatnění.  

Celá akce byla obohacena o doprovodný 

program – vystoupení tanečních kroužků Kas-

ter a TRIPS při DDM Litovel, vystoupení 

herečky a muzikálové zpěvačky Míši Nosko-

vé a taneční vystoupení dětí z DD Kroměříž, 

vítězů projektu Tancujte a hejbejte se s Han-

kou Kynychovou a Novou.  

Soutěž Dívka roku ČR je určena dívkám od 

13 do 15 let. Osm dívek z Litovle, Červenky, 

Nového Dvora, Olomouce, Šternberka a Kro-

měříže soutěžilo o titul Dívka roku ČR zá-

kladního kola v šesti disciplínách. První a 

druhou disciplínu, test všeobecných znalostí a 

zručnost, dovednost, absolvovaly účastnice    

v dopoledních hodinách. V letošním roce 

musely ztvárnit romantický klobouk. Hodnoti-

la se fantazie, vtip, popis klobouku a 

v neposlední řadě vzhled. Třetí disciplínou byl 

rozhovor s moderátorem, při kterém se soutě-

žící představily porotě a divákům. Hodnotila 

se konverzace, reakce na otázky, schopnost 

samostatného vyjadřování a čistota českého 

jazyka. Dále se děvčata představila při aerobi-

ku, kde předvedla pohybové schopnosti při 

cvičení a pohybové kultuře. Při páté, volné 

disciplíně se dívky představily v  disko tan-

cích, břišních tancích s křídly, zpěvu či hře na 

příčnou flétnu a klávesy. Poslední disciplínou 

pak byla módní přehlídka. Ta je vždy vyvr-

cholením samotné soutěže. Dívky předvedly 

modely společenských šatů. Porota hodnotila 

kulturu pohybu, způsob předvedení modelu a 

celkový vzhled dívky. 

Během přestávky byli do soutěže zapojeni i 

diváci, kteří volili Dívku publika. V letošním 

roce se jí stala Lenka Pokorná z Červenky.    

V čele odborné poroty složené z osobností 

společenského a kulturního života našeho 

města stanula letos zástupkyně firmy De-

Metal Uničov Mgr. Jana Nezvalová. Ta pak 

spolu s ostatními nejlépe ohodnotila talent 

Barbory Zahradové ze Šternberka, která se tak 

stala Dívkou roku ČR 2012 základního kola 

v Litovli. Na druhém místě se umístila Kristý-

na Štefanová z Olomouce a třetí místo patřilo 

Jitce Doležalové z Kroměříže. Vítězkám bla-

hopřejeme a těšíme se na úspěch v castingu 

Malého kola Moravy, které se koná 17. března 

v Mikulově. 

Co mohu prozradit ze samotné přípravy a  

zákulisí soutěže? 

Snad jen to, že bez sponzorů se tato akce 

nedá realizovat, a proto jim tímto všem mno-

hokrát děkuji. Dívky byly šikovné, přihlásily 

se včas a vše zvládly s klidem, s nadšením. 

Určitě jim tato soutěž zanechá krásné vzpo-

mínky na první únorovou sobotu roku 2012.  

Již teď se obracím na dívky, které v příštím 

roce dosáhnou věku 13-15 let, aby včas našly 

odvahu a přihlásily se v Litovli do základního 

kola soutěže Dívka roku 2013.  

Hedvika Weberová, DiS. 

Fotbalisté a přátelé zábavy 
Vás zvou  

na 

Kdy? 18. 3. 2012 v 15 hodin 
 
Kde? v hostinci na Nové Vsi 
 
Za kolik? vstupné dobrovolné 
 
každá maska dostane 

dárek 
bohatá tombola,  

soutěže 
hry, tanečky a legrace 

 
Srdečně zvou pořadatelé. 
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Papcel postaví nový stroj v Rusku 

V červnu 2011 uzavřel litovelský Papcel 

obchodní smlouvu s nově vzniklou společnos-

tí Mayak-Vega v ruské Penze na rekonstrukci 

papírenského stroje na výrobu testlineru a 

flutingu, vč. dodávky nových linek přípraven 

látky a konstantních částí pro obě vrstvy papí-

renského stroje. Jde o dvousítový papírenský 

stroj s podélním sítem, který bude po rekon-

strukci připraven v budoucnosti vyrábět          

v Rusku velmi populární sádrokarton. 

Výkon stroje se po jeho rekonstrukci bude 

pohybovat na úrovni 67 000 tun/rok, přičemž 

šíře stroje na navíječi bude 2 600 mm a pra-

covní rychlost stroje do 700 m/min. Jde          

o další projekt Papcelu s dodávkou komplet-

ních projekčních a inženýringových služeb. 

Finanční objem kontraktu přesahuje 22 mil. 

EUR, a jde tak o největší projekt společnosti 

za rok 2011. Předmětem rekonstrukce je stroj 

dříve instalovaný v Itálii. Do stroje bude insta-

lován nový film press, bude dodáno nové 

horní síto. Papcel je koordinátorem všech 

prací souvisejících s dodávkami strojního 

zařízení, přípravy strojního projektu a podkla-

dů pro stavbu. Stroj a přípravna látky budou 

postaveny ve zcela nových výrobních halách.  

Dne 29. září 2011 byl investiční projekt 

slavnostně zahájen v areálu papírny v Penze 

za přítomnosti majitelů a managementu firmy    

Mayak-Vega a zástupců kulturního života 

města Penzy. Slavnostní ceremoniál byl zahá-

jen vrtem prvního pilotu pod budoucí stolici 

papírenského stroje. Samotné stavební práce 

byly započaty ve třetím čtvrtletí roku 2011, 

uvedení do provozu je plánováno na druhé 

čtvrtletí 2013. 

Ing. Martina Pavlíková,  

vedoucí marketingu, Papcel, a. s. 

Čeští sládci a odborní degustátoři se tento-

krát sjeli do Tábora, aby zvolili vítěze mezi 

pivy v degustační soutěži Zlatá pivní pečeť 

2012. V silné konkurenci českých i zahranič-

ních piv dokázalo pivo Litovel zvítězit v pěti 

kategoriích a ve dvou obhájilo stříbro. Morav-

ské pivo Litovel získalo rekordních 7 medailí 

a opět potvrdilo špičkovou kvalitu napříč ce-

lým sortimentem, bez ohledu na stupňovitost 

nebo druh piva.  

Pivo Litovel Moravan ohodnotili degustátoři 

jako nejlepší v kategorii jedenáctistupňových 

piv a vítězství patří i jeho nefiltrovanému 

kvasničáku. Litovel Moravan je vlajkovou 

lodí pivovaru a obě piva se dlouhodobě těší 

vysoké přízni konzumentů. Degustátoři zpeče-

tili také vítězství tmavého ležáku Litovel Pre-

mium Dark a litovelského Gustava z produkce 

minipivovaru. Všechny čtyři druhy tak získá-

vají titul Zlatá pivní pečeť 2012, každoročně 

udělovaný nejlepším pivům v jednotlivých 

kategoriích. Další dvě, tentokrát stříbrné me-

daile, patří nealkoholickému pivu Litovel Free 

a Svátečnímu Speciálu 13º. 

S pivem z minipivovaru soutěžila Litovel 

vůbec poprvé a hned vítězně. Název Gustav  

dostalo po Gustavu Frištenském a stejně jako 

tento úspěšný silák sbírá medaile. „Piva 

z našeho minipivovaru chceme nabídnout i 

restauracím nebo pivotékám, a tak zpestřit náš 

běžný sortiment. Jsme jedním z mála průmys-

lových pivovarů, které mají svůj minipivovar, 

a tuto výhodu se snažíme co nejvíce využít,“ 

vyjadřuje záměr ředitel pivovaru L. Hyneček. 

Degustační soutěž každoročně probíhá         

v Táboře v rámci Pivovarských slavností.  

O titul Zlatá pivní pečeť se letos utkalo na 

500 piv ze 108 pivovarů v celkem 21 kategori-

ích. Degustátoři posuzovali především chuť, 

hořkost, říz, ale i vzhled přihlášených piv, 

tedy vlastnosti, které jsou pro konzumenta 

nejdůležitější. V degustacích se denně střídalo 

kolem stovky porotců, aby byla zaručena vy-

soká objektivita. Většinou šlo o sládky přihlá-

šených pivovarů a nezávislé degustátory. Tá-

borských Slavností piva se účastní nejen pivo-

vary z České republiky, ale i Slovenska, Rus-

ka, Belgie, Nizozemska, Slovinska nebo Ra-

kouska. 

Mgr. Hana Matulová, mluvčí pivovaru Litovel 

(redakčně kráceno) 

Pivo Litovel dobylo Žižkův Tábor  

125 let gramofonu 
První přístroj schopný zaznamenat a reprodukovat nahrávku byl fonograf T. A. Edisona, vynalezený roku 1877. Již o 10 let později, roku 1887, 

přišel Emile Berliner s dokonalejším zvukovým přístrojem – gramofonem. Ten za jedno a čtvrt století prošel značným vývojem. Ve 20. letech byl 

mechanický gramofon nahrazen elektrickým, v 50. letech vznikla dlouhohrající deska a v letech 80. CD, které však klasický gramofon nevytlačilo. 

Řešení z minula: Ve 13. století jste na českém trhu nekoupili brambory, které se do Evropy dostaly z Ameriky až v 16. století a v českých zemích 

se běžně rozšířily až ve století osmnáctém. A jakou nesrovnalost najdete v komiksu Jany Crhákové tentokrát? 

Občanské sdružení Haňovští vyhlašuje  
5. ročník soutěže o nejlep-

ší pálenku z Haňovic a 
širokého okolí 

 
HAŇOVSKÉ  KOŠT  

 
Vzorky pálenek se vybírají na obecním úřadě 
v Haňovicích do 28. 3. Odborná a následně i 
laická soutěž proběhne v sobotu 31. 3. v kul-
turním domě v Haňovicích. Soutěž je veřejná. 
 
Podmínky soutěže: 
– vzorek pálenky musí mít alespoň 0,3 l 
– soutěžící uvede, z jakého ovoce pálenka je,     
   který je to ročník a kde byla vypálena 
– pálenky budou zařazeny do těchto kategorií:  
   hruška, jablko, kadlátka, třešně a meruňka  
– skupina ostatní bude hodnocena samostatně  
– každý soutěžící může odevzdat max. 2    
   vzorky. Každý vzorek musí být z jiného  
   ovoce nebo jiného roku vypálení. 
– každý, kdo odevzdá alespoň jeden vzorek,  
   může být členem odborné komise 
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Slovenský hudební skladatel a pedagog z Haňovic 

Jako rodáku z Haňovic mi bylo vţdy líto, ţe 

z naší obce nepochází ţádný slavný nebo zná-

mý rodák, jakými se mohou pyšnit mnohé 

okolní obce. Cholina má operní pěvce bratry 

Šindlery, z nichţ Valentin a Václav se téţ 

proslavili jako propagátoři Hané (stréček 

Křópal z Břochovan a Jozéfek Melhoba), Se-

nička spisovatele Josefa Koudeláka, Mysle-

chovice spisovatele Jana Čepa, Chudobín 

uznávaného básníka Aloise Volkmana, přítele 

a lékaře Jaroslava Seiferta.  

Mám za to, ţe i Haňovice dnes jiţ mají ob-

čana, který se významnějším způsobem zapsal 

do kulturního ţivota. Je to můj zemřelý bratr 

Jiří, od jehoţ narození v roce 2011 uplynulo 

80 let. Patří mezi české rodáky, jejichţ ţivot a 

práce jsou spojeny se Slovenskem. Ve sloven-

ském kulturním ţivotě je znám jako hudební 

skladatel a hudební pedagog Juraj Pospíšil. 

Celý svůj tvůrčí ţivot proţil v Bratislavě, kde 

působil jako profesor konzervatoře a podílel se 

na výchově řady slovenských hudebních uměl-

ců a skladatelů, kteří na něj všichni s úctou a 

vděčností vzpomínají. 

Jiří Pospíšil se narodil 14. ledna 1931 v olo-

moucké porodnici jako prvorozený syn haňov-

ského ţivnostníka. Jeho počáteční hudební 

dráha nebyla nijak oslnivá. V devíti letech se 

začal učit hře na housle. Nebyl v ní nijak vyni-

kající a dalo by se říci, ţe se jí učil více méně 

na přání rodičů, kteří byli toho názoru, ţe ke 

vzdělání patří i znalost hry na nějaký hudební 

nástroj. Ve svých šestnácti letech nakonec 

mladý Jiří hry na housle zanechal a začal se 

učit hře na klavír. Nejprve na hudební škole     

v Litovli, později na olomoucké hudební škole 

Ţerotín. A tu nastal zásadní obrat v jeho posto-

ji ke hře na hudební nástroje. Zatímco jako 

houslista byl v učení vlaţným ţákem, klaví-

rem se stal přímo posedlým. Cvičení a hře na 

tento nástroj věnoval prakticky všechen svůj 

volný čas, aţ k nelibosti ostatních členů rodi-

ny, takţe se brzy stal zručným pianistou i var-

haníkem. 

V olomoucké hudební škole získal potřebné 

základy znalostí z harmonie a kontrapunktu, a 

tak začal i s prvotní, byť neumělou hudební  

tvorbou. Na vlastní libreto se pokusil zkompo-

novat tragickou operu o třech dějstvích podle 

báje o zkáze Atlantidy. Její partituru se odváţil 

předloţit profesoru Františku Stupkovi, tehdej-

šímu šéfdirigentu Moravské filharmonie, který 

ho v jeho úmyslu věnovat se hudbě podpořil. 

A tak se Jiří Pospíšil rozhodl, ţe hudba bude 

jeho ţivotním povoláním. I kdyţ nakonec  

opera skončila v koši na papír, byla počátkem 

vstupu autora na hudební scénu, kdyţ pak 

úspěšně zkomponoval hudební doprovod        

k literárnímu pásmu z veršů českých básníků 

Pouť za láskou. 

Po maturitě na litovelském gymnáziu se       

v roce 1950 zapsal na Janáčkovu akademii 

múzických umění v Brně, kde studoval kom-

pozici u profesora Viléma Petrţelky. V tomto 

období jiţ vytvořil několik písní na slova mo-

ravské lidové poezie. V roce 1952, kdy se 

oţenil, následoval svou manţelku do Bratisla-

vy. A  tak přestoupil na Vysokou školu múzic-

kých umění v Bratislavě, kde se stal ţákem 

známého slovenského hudebního skladatele 

profesora Jána Cikkera. Bratislavskou VŠMU 

absolvoval v roce 1955 symfonickou básní 

Hory a ľudia, v níţ vyuţil kompoziční techni-

ku a vědomosti získané studiem. 

Po absolvování vysoké školy dostal umístěn-

ku, jak v tehdejší době bylo pravidlem pro 

zařazování absolventů vysokých škol, do čes-

koslovenského rozhlasu v Bratislavě. Při ná-

stupu do zaměstnání se ukázalo, ţe funkční 

místo, na němţ měl pracovat, je jiţ obsazeno. 

Proto byl dodatečně přeřazen na bratislavskou 

konzervatoř, coţ se ukázalo později prospěšné 

pro něho i pro slovenskou hudbu. Na konzer-

vatoři nejprve vyučoval hudební teorii a poz-

ději se stal profesorem kompozice. V roce 

1966 se stal asistentem na Vysoké škole  

múzických umění. V období normalizace byl 

místa asistenta zbaven a pro kritiku vedoucích 

funkcionářů vyloučen i ze Svazu slovenských 

skladatelů. Po  pěti letech, kdy  mu  bylo člen-

ství ve Svazu obnoveno, se jiţ k pedagogické 

činnosti na VŠMU nevrátil. V roce 1979 obhá-

jil na pedagogické fakultě bratislavské Ko-

menského university dizertační práci a byl 

promován na doktora filosofie.  

Ve skladatelské tvorbě Jiřího Pospíšila jsou 

zastoupena orchestrální díla, komorní díla pro 

různé hudební nástroje, díla vokální i melodra-

my. Jeho varhanní skladba Passaglia a fuga 

op. 18 byla provedena i v olomouckém chrá-

mu sv. Mořice na mezinárodním varhanním 

festivalu v roce 1982. Kromě zhudebněných 

básní některých slovenských básníků zhudeb-

nil i básně chudobínského rodáka básníka 

Aloise Volkmana v cyklu Travnatá stébla, Dna 

hladin a Stáčení podzimu. V roce 1981 pak 

získal první cenu za smyčcový kvartet op. 47  

v soutěţi o hudební cenu města Piešťan. Ně-

které  jeho skladby byly vydány na CD. I kdyţ 

se dá říci, ţe svou hudební dráhu začínal kom-

ponováním opery, operní tvorbě se mnoho 

nevěnoval. Je autorem pouze jediné.  

Během své skladatelské činnosti se Jiří Po-

spíšil zabýval také netradičními hudebními 

prvky, elektronickou hudbou. Je to zvláštní 

metoda pouţití přístrojů zvukové techniky      

k vytváření hudební skladby. Skladba tohoto  

ţánru, Suita ad modum tympanorun, odezněla 

i v olomouckém Divadle hudby při přehlídko-

vém pořadu nahrávek skladeb slovenských 

skladatelů elektronické hudby. Tato skladba 

byla hrána i na 14. mezinárodním festivalu 

soudobé hudby v dubnu 1987 v chorvatském 

Zagrebu.  

Jako pedagog bratislavské konzervatoře 

vyučoval Jiří Pospíšil v hudebních teoretic-

kých předmětech řadu hudebníků, instrumen-

tálních hráčů, baletních umělců i pěvců. Patří  

mezi ně téţ bývalá sólistka olomoucké opery 

Iveta Ţiţlavská nebo pěvkyně, které se uplat-

nily a uplatňují i na světových scénách a pódi-

ích, jako např. Gabriela Beňačková nebo Edita 

Gruberová. Jako profesor kompozice vychoval  

J. Pospíšil mnoho slovenských hudebních 

skladatelů váţné i populární hudby. Jeho ţač-

kou byla také česká hudební skladatelka, zná-

má i v zahraničí, Sylvie Bodorová. Byl auto-

rem československé učebnice hudební teorie 

pro konzervatoře a učebních textů pro dálkové 

studium hudby. 

Spolupracoval i s bratislavským rozhlasem  

na různých výchovně vzdělávacích hudebních  

pořadech. Hojná je téţ jeho publikační činnost,  

v odborných časopisech uveřejnil řadu článků 

a kritik. 

Za svou práci pro slovenskou hudbu a Slo-

venský ochranný svaz autorský, ve kterém 

vykonával funkci místopředsedy sekce sklada-

telů váţné hudby, byl touto organizací odmě-

něn zápisem do její Zlaté knihy. Po dosaţení 

důchodového věku a ukončení pedagogické 

činnosti na konzervatoři se stále věnoval skla-

datelské činnosti.  

Zemřel 20. září 2007. 

Josef Pospíšil 

S.E.P. – reality, spol. s r. o.,  

Poděbradova 751/2, Litovel  

tel. 585 342 086, 723 463 834 

www.sepreality.cz 

nabízí 

 pronájem obchodu v Litovli, přízemí, 75 

m2, blízko nám. Náj. 6 tis. Kč/měs. + energie 

 pronájem kanceláře v Litovli, 1. patro, 68 

m2, blízko nám. Náj. 5 tis. Kč/měs. + energie 

 pronájem obchodu v Litovli, přízemí, 27 

m2, blízko nám. Náj. 3 tis. Kč/měs. + energie 

 pronájem bytu 2+1 v Litovli, zděný, 40 m2, 

I. NP, plast. okna, kuch. linka. Nájem 4 tis. 

Kč/měs. + energie 

 pronájem obchodu v Šumperku (Gen. Svo-

body), 1. patro, 39+34 m2. Nájem 6 tis. Kč/

měs. + energie 

 pronájem nebytových prostor (kanceláře + 

sklad) v Uničově (U Pily), přízemí, 1 072 m2. 

Nájem 55 tis. Kč/měs. + energie 

 prodej pozemku v Litovli, 809 m2, určený 

pro výstavbu RD s nutností zřídit IS (cca 550 

tis.), cena: 470 tis. vč. projektu + zřízení IS 

 zprostředkováváme prodej nové výstavby 

17 RD v lokalitě Křelov – Břuchotín, bliţší 

info: www.carmanhome.cz  

http://www.carmanhome.cz/
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Domovy důchodců 

 

Domov důchodců Červenka 

(má 2 oddělení – na Července a v Litovli) 

Nádražní 105, Červenka 

tel.: 585 341 301, 585 119 141 

web: www.ddcer.cz 

kapacita: 101 osob (Červ.) a 64 osob (Lit.) 

minimální věk: 60 let 

 

Dům pokojného stáří Bohuslavice 

Bohuslavice E9 (kousek za obcí směr Hačky) 

tel.: 582 383 505 

web: www.charitakonice.cz 

kapacita: 47 osob 

minimální věk: 60 let 

 

Dům seniorů František 

Komenského 291, Náměšť na Hané 

tel.: 585 952 146 

web: www.ddnamestnahane.cz 

kapacita: 53 osob 

minimální věk: 60 let 

 

Domov pro seniory Uničov, s. r. o. 

Dolní Sukolom 1106 

tel.: 585 000 282  

web: www.domov-unicov.cz 

kapacita: 40 osob 

minimální věk: 65 let 

 

Domov pro seniory 

Lidická 1, Mohelnice 

tel.: 583 430 502 (ředitel Domova pro seniory 

a pečovatelské služby Mohelnice) nebo      

583 455 004 (sociální pracovnice domova) 

web: www.mu-mohelnice.cz/domovy-duchodcu 

kapacita: 21 osob 

minimální věk: 65 let 

 

Domov seniorů POHODA Chválkovice 

Švabinského 3, Olomouc 

tel.: 585 111 334 

web: www.ddol.cz 

kapacita: 200 osob 

minimální věk: 50 let 

 

Domov důchodců Jesenec 

Jesenec 1 

tel.: 582 396 890 

web: www.ddjesenec.cz 

kapacita: 75 osob 

minimální věk: 65 let (pro seniory) 

 

Domov pro seniory Kostelec na Hané 

M. Ulického 882, Kostelec n. H. 

tel.: 582 374 879 

web: www.ddkostelecnh.eu 

kapacita: 22 osob 

minimální věk: 65 let 

Jak se žije v domově důchodců 

Čekala jsem ponuré chodby. Staré lidi na 

židlích podobných těm, které si po svatbě 

koupili do mladé domácnosti, jak hledí mimo 

prostor a čas, ztraceni ve svém světě. Pach 

plížící se z chodby do malých pokojů bez 

možnosti soukromí. 

Kdo má podobná očekávání, bude stejně 

jako já překvapen. Laskavě barevnými stěna-

mi opravených interiérů, moderním nábytkem 

v pokojích, kde má téměř každý klient vlastní 

televizi (případně i sociální zařízení, někde 

dokonce kuchyňku), rozmanitostí aktivit, 

které obyvatelům domovů nabízejí ergotera-

peutky, volností režimu. Jen čas starých lidí je 

skutečně jiný. 

Domov důchodců není odkladiště. Pro izo-

lovaného starého člověka může představovat 

nejen poskytnutí nezbytné péče, kterou už si 

nedokáže zajistit sám, ale také potřebný soci-

ální kontakt, nová kamarádství a někdy do-

konce i nové manželství. Stává se, že když se 

klient po delším pobytu v domově přestěhuje 

ke svým příbuzným, chybí mu mj. kolektiv i 

profesionální péče a chce se vrátit zpět. Na 

druhou stranu je třeba připustit, že příchodem 

do domova důchodců se klient ocitá pod jed-

nou střechou i s těmi lidmi, o jejichž společ-

nost nemusí stát.  

Všechny domovy doporučují, aby potenciál-

ní klient, nejlépe i s příbuznými, jejich zaříze-

ní nejdříve navštívil a prohlédl si ho. Místní 

pracovníci ho zde provedou tak jako mě soci-

ální pracovnice Radomíra Hofmanová a sta-

niční sestra Jarmila Coufalová v Litovli, vrch-

ní sestra Drahomíra Chytilová na Července 

nebo zástupce ředitelky konické Charity Jaro-

slav Procházka s vedoucí domova Pavlínou 

Pašovou v Bohuslavicích. Při své návštěvě si 

může klient rovnou vyzvednout přihlášku, ta 

bývá ke stažení i na webových stránkách do-

mova. Podmínkou přijetí je vedle náležitého 

věku i přiznaný příspěvek na péči (možno 

vyřídit až v DD), domov obvykle požaduje i 

vyjádření lékaře. Horší zdravotní stav není 

překážkou. V domovech je větší část klientů 

pouze částečně pohyblivá nebo nepohyblivá, 

proto jsou vybaveny polohovacími lůžky, 

prostornými výtahy na převoz klienta i s po-

stelí, kolečkovými křesly nebo hydraulickými 

zvedáky. Domov důchodců na Července je 

nadto klasifikován jako speciální ošetřovatel-

ské oddělení, tzn. že je připraven i na klienty 

vyžadující speciální zdravotní péči (kolosto-

mie, gastrostomie, nefrostomie aj.). Naproti 

tomu pro klienty s duševními poruchami či     

v pokročilejším stádiu Alzheimerovy choroby 

jsou určeny domovy se zvláštním režimem 

(nachází se např. v Šumperku, Jedlí...).  

Pro mnohé je podstatná otázka nákladů na 

pobyt. Ty se liší podle typu ubytování i po-

třebné péče, přibližně však činí kolem 9 000 

Kč za měsíc. Zahrnuto je v nich ubytování, 

strava i práce pečovatelů. Zákon zároveň sta-

novuje, že klientovi musí zbýt 15 % z důcho-

du na osobní potřeby. Příbuzní by ale měli 

pamatovat na to, že jejich babička nebo děda 

potřebují léky, plenkové kalhotky a další ne-

zbytnosti, které plně nehradí pojišťovna a na 

něž jim často nezbývají prostředky. 

V domovech nebývá striktní režim. Klienti 

odcházejí a přicházejí, kdy potřebují, o trávení 

svého času si rozhodují sami. Domovy také 

nabízejí různé aktivity, jichž se obyvatelé 

mohou účastnit. Na upravené zahradě domu 

pokojného stáří v Bohuslavicích se v létě 

hezky sedí, prochází nebo hrají kuželky, člo-

věk se potěší i se psem nebo kočkami pobíha-

jícími po dvoře. K dispozici je knihovna, 

šachy i počítače, každou středu se zde za hoj-

né účasti klientů cvičí jóga a v místní kapli 

probíhají dvakrát týdně bohoslužby. „Jedním 

z prvních klientů domova, který vznikl v roce 

1998, byl kněz a akademický sochař Miroslav 

Blažek. Sochy a výzdoba kaple pocházejí od 

něj. Některé jsou zrestaurované, jiné sám 

vyrobil,“ popisuje J. Procházka původ kaple  

v zařízení spravovaném Charitou Konice.      

V domově může příchozí klient potkat i svého 

„anděla strážného“. „Každý má svého klíčové-

ho pracovníka, důvěrníka, který s ním řeší 

jeho problémy a provádí individuální pláno-

vání cílů. Kdo třeba rád čte, pro toho vybírá  

v knihovně knížky…“ popisuje Pavlína Pašová. 

Také ergoterapeutky v Litovli a na Červen-

ce připravují seniorům zábavu při výtvarných 

a herních činnostech, doprovázejí je na olym-

piády domovů, kde se zápolí např. v kužel-

kách nebo šipkách, a stávají se jejich nepo-

stradatelnými důvěrnicemi. Zájmem rehabili-

tačních sester je zase cvičením s klienty za-

bránit atrofii svalů, pravidelným chozením     

s nimi omezit zhoršování hybnosti. 

Každodenní práce s obyvateli domovů je 

náročná, ne každý je pro ni stvořený. 

„Nemůžete chodit s odporem do práce. Na lidi 

se musíte usmívat, povídat si s nimi, pohladit 

je, i když vám je vnitřně špatně,“ říká J. Cou-

falová, která svou práci vykonává už 29 let a 

dodnes vzpomíná na své první klienty. Třeba-

že se s ní setkávají častěji než ostatní, na smrt 

si pracovníci domovů nikdy úplně nezvyknou. 

S tím, jak se zvyšuje aktivní věk lidí, zvýšil 

se i průměrný věk obyvatel domovů na 80 let. 

O to náročnější je péče o ně. Je proto na místě 

vyjádřit uznání a poděkování těm, co o ně 

pečují a jejichž následovníci se možná jednou 

budou starat i o nás. kaple v DPS Bohuslavice 

DD Červenka 

DD Červenka 
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Domy s pečovatelskou 

službou 

 

DPS Červenka 

Nádraţní 386, Červenka 

tel. na OÚ: 585 342 166 
 
DPS Řimice 

Řimice 44 

tel. na OÚ Bílá Lhota: 585 340 765 
 
DPS Luká 

Luká 141 

tel. na OÚ: 585 345 236 
 
DPS Mohelnice 

tři objekty provozuje Město Mohelnice, Do-

mov pro seniory a pečovatelská sluţba Mohel-

nice, Medkova 1 

tel.: 583 430 502, 583 432 019 

web: viz domovy důchodců 

 

Domácí pečovatelská 

služba 

 

Charita Šternberk – středisko Litovel 

Vítězná 1129, Litovel 

tel.: 585 341 444 

vedoucí pečovatelské sluţby: 736 750 221 

staniční sestra: 733 755 661 

web: www.sternberk.caritas.cz 
 
Domácí pečovatelskou sluţbu zajišťuje          

v současnosti na Litovelsku téměř výlučně 

Charita Šternberk. Existují však i další organi-

zace poskytující tuto sluţbu. Jednou z nich je 

např. sdruţení Podané ruce, o němţ se dozvíte 

víc na str. 20. 
Určitě uţ jste někdy v Litovli nebo okolí 

potkali červené auto s logem Charity. Ţena v 

něm pravděpodobně právě mířila za jedním z 

klientů, kteří vyuţívají sluţeb domácí pečova-

telské sluţby. Pečovatelky Charity navštíví 

denně kolem 40 osob, které se pro svůj zdra-

votní stav nedokáţí dostatečně postarat o sebe 

nebo domácnost. Od pondělí do pátku nebo 

obden jezdí šest místních pracovnic nejčastěji 

za starými lidmi, aby jim pomohly s osobní 

hygienou, běţným úklidem domácnosti, náku-

pem či přípravou jídla (pečovatelky obědy i 

rozváţejí) nebo vyřídily jinou potřebnou zále-

ţitost. Sluţba je dostupná všem potřebným, 

není třeba potvrzení od lékaře ani od sociální-

ho odboru. Stačí se domluvit přímo v sídle 

Charity a podepsat smlouvu o poskytování 

sluţeb. Podle ceníku, který vychází z vyhláš-

ky ministerstva, pak klient uhradí 100 Kč za 

hodinu práce (tato částka tvoří maximálně 

třetinu skutečných nákladů). K úhradě sluţeb 

je moţno vyuţít přiznaný příspěvek na péči. 

Vedle pečovatelské sluţby zajišťuje Charita 

i sluţbu ošetřovatelskou. Ta je hrazena ze 

zdravotního pojištění, a proto musí být v sou-

ladu s nařízením praktického lékaře. V litovel-

ském středisku ji vykonávají dvě zdravotní 

sestry. Klientům poskytují mj. rehabilitační a 

pohybovou léčbu, provádějí odběry krve, 

aplikaci inzulínu a injekcí, převazy, cévkování 

ţen, péči o stomie aj. 

Je-li volná kapacita, poskytuje Charita i 

odvoz klienta k lékaři, na úřad atd. v doprovo-

du pečovatelky. Tuto sluţbu je však třeba 

domluvit předem. Pacientovi, který právě 

opouští polikliniku a zavolá na Charitu, ţe by 

potřeboval odvézt domů, zpravidla nemůţe 

být vyhověno. 

„My se do práce každý den těšíme,“ vyprá-

vějí Eva Šmehlíková a Věra Škrabalová, které 

tak jako ostatní pečovatelky musí být vybave-

ny empatií, laskavostí i fyzickou a psychickou 

odolností. Je zjevné, ţe klienti, u kterých jsem 

je zastihla, je mají rádi. Své návštěvy proklá-

dají vyprávěním novinek, samy se na oplátku 

dozví něco o době, kterou ještě nezaţily. „Za 

ta léta, která ke klientům jezdíme, vzniká blíz-

ký vztah. Proto je pro nás na naší práci nejná-

ročnější, když někdo z nich zemře, i když se 

snažíme nepřipouštět si to,“ říkají.  

Vedle potřebné psychické odolnosti musí 

mít pečovatelka dokončený 150hodinový kurz 

pro pracovníky v sociálních sluţbách, být 

velmi dobrou řidičkou a kaţdoročně absolvo-

vat 24 hodin dalšího vzdělávání. A nezapome-

nout srdce, svůj hlavní pracovní nástroj. 

Domácí pečovatelská služba 

V. Škrabalová a E. Šmehlíková s klienty 

Domy s pečovatelskou službou 

Tak třeba v Litovli, moţná se podivíte, dům 

s pečovatelskou sluţbou vlastně není. Třebaţe 

naši „DPS“ obývají převáţně senioři, nesplňu-

je jedno důleţité kritérium – není zde ţádná 

pečovatelská sluţba. Byty tedy de facto slouţí 

jako nájemní. 

Rozdíl mezi domovem důchodců a domem   

s pečovatelskou sluţbou je velký. Zatímco     

v tom prvním mají klienti nepřetrţitou péči, 

do DPS dochází pečovatelka jen ve všední 

dny, zpravidla od 7 do 15.30 hodin. Po zbytek 

času a o víkendu jsou zdejší obyvatelé odká-

záni sami na sebe. Proto je nejdůleţitějším 

kritériem pro přijetí do takového zařízení 

lékařské potvrzení o soběstačnosti ţadatele. 

Pečovatelka nesupluje roli zdravotní sestry. 

Pracovní náplň jejího dne odpovídá mnohem 

víc roli hospodyně. „Třeba dnes, když jsem 

ráno přišla, ležel všude sníh, takže jsem 

nejdřív musela zpřístupnit cesty. Potom obe-

jdu klienty, kteří mi řeknou, co potřebují. 

Vyřídím jim nákupy, pochůzky, zaplatím slo-

ženky… Podle časového rozvrhu každý den u 

někoho uklízím, peru, žehlím, pomáhám s 

osobní hygienou,“ popisuje sympatická pečo-

vatelka Lenka Leibnerová v DPS v Řimicích, 

zatímco mě provází budovou, která uţ volá po 

rekonstrukci. Provozovateli DPS jsou obvykle 

obce a ty peněz nazbyt nemají. Jedinou moţ-

ností tak bývají ţádosti o dotace. 

Ubytování v DPS je koncipováno jako malý 

byteček o jednom aţ dvou pokojích s kuchyň-

skou linkou (klienti mohou přes týden obědy i 

odebírat) a sociálním zařízením, v němţ mo-

hou ţít jedinci i manţelské páry. Obyvatelé 

hradí městu nájem, jednotlivé sluţby, pro 

které se rozhodnou, pak platí přímo pečovatel-

ské sluţbě. V Řimicích ji zajišťuje organizace 

Sociální sluţby pro seniory Olomouc, do čer-

venské DPS, kde není stálá sluţba, dojíţdí 

pracovníci Charity.  

Zájemci o tuto, rovněţ ţádanou formu byd-

lení podávají ţádost na příslušné obci, kde 

jsou zařazeni do pořadníku. DPS Řimice 

L. Leibnerová s klientem DPS Řimice 

Příspěvek na péči 

Podle portálu Ministerstva práce a sociál-

ních věcí ČR je příspěvek na péči určen oso-

bám, které jsou z důvodu nepříznivého zdra-

votního stavu závislé na pomoci jiné osoby 

v oblasti péče o vlastní osobu (zajištění stra-

vy, osobní hygiena, oblékání aj.) a při soběs-

tačnosti (péče o domácnost, úklid, mobilita 

aj.). Ţadatel o příspěvek podá ţádost na míst-

ním úřadu práce. Zdejší sociální pracovník 

provede šetření v přirozeném prostředí ţadate-

le, následuje posouzení jeho zdravotního sta-

vu Lékařskou posudkovou sluţbou. Na zákla-

dě pozitivního výsledku vyšetření je pak ţada-

teli přiznán jeden ze čtyř stupňů závislosti 

(lehký, středně těţký, těţký, úplný), od které-

ho se odvíjí i výše příspěvku na péči. Příspě-

vek, který uţivatel dostává, má být pouţit na 

úhradu sluţeb v domově důchodců, platbu za 

sociální sluţby pečovatelek, ale také jako 

odměna pro příbuzného, který o babičku nebo 

dědu pečuje doma (dříve známo jako péče o 

osobu blízkou), ev. pro asistenta sociální péče 

(definováno od r. 2012). 

Pro více informací se obraťte na úřad práce 

v Litovli – Chořelicích, tel. 950 141 231 nebo 

950 141 235. 

dvojstranu připravila hk 
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PROGRAM MĚSTSKÉHO KLUBU LITOVEL 

DIVADELNÍ IMPROVIZACE 

pátek 2. 3., Koncertní sál MK v Litovli, 18 hod., vstupné: 90 Kč dospělí, 

70 Kč studenti 

improliga dvou divadelních spolků (O.Li.V.Y. proti Olíheň) poprvé 

v Litovli, benefice na podporu místní Charity, pořadatel: O.Li.V.Y. 
 
VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL  
sobota 3. 3., Velký sál MK Litovel, 14 hod., vstupné: dospělí 30 Kč, děti 

10 Kč  

vystupuje Šašek Viky v programu Cesta kolem světa, pořadatel: ODS a 

BAVI Litovel 
 
MARTIN KASÍK  

úterý 13. 3., Koncertní sál MK Litovel, 19.30 hod., vstupné: 80 Kč 

klavírní recitál, v rámci koncertu KPH 
 
PETRA JANŮ s kapelou Golem 

středa 14. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: od 250 Kč, 

na místě +50 Kč 

koncert známé zpěvačky populární hudby s nezaměnitelným hlasovým i 

osobním projevem  
 
XXI. MIKOLOVSKÉ NÁLADY  

17. 3.–6. 4., Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8-15, ST 8-17,        

PÁ 8-13, SO 10-13 hod. 

putovní výstava výtvarníků EU za účasti delegace z Polska a Klimkovic  

vernisáţ: pátek 16. 3. v 17 hod.  
 
PŘÊNDITE SI SPLKNÓT  

středa 21. 3., Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., vstupné dobrovolné  

pořad pro přátele hanáckého nářečí, pořadatel: Hanácká ambasáda 
 
KAMIL STŘIHAVKA & LEADERS - BEST OF 

čtvrtek 22. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: v předpro-

deji 200 Kč, na místě +50 Kč 

koncert s nejznámějšími hity jako Země vzdálená, I Don´t Know, Černá 

růţe, Kdyţ se snáší déšť aj. 
 
Patrik Hartl: KLÁRA A BÁRA 
úterý 27. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: v předrodeji 

od 200 Kč, na místě +50 Kč 

hrají: Eva Holubová, Ivana Chýlková, Jan Holík, Mojmír Maděrič 
 
DON QUIJOTE DE LA ANČA 

pátek 30. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 8.15 a 11 hod., vstupné: 40 Kč 

divadelní představení v reţii Bolka Polívky, pro II. stupně ZŠ a SŠ, 

včetně veřejnosti 
 
FARMÁŘSKÉ TRHY  
pátek 30. 3., nám. Př. Otakara v Litovli, 15–18 hod., vstup volný 

místní speciality od tuzemských výrobců (domácí mléčné výrobky, 

maso, uzeniny aj.); s hudebním doprovodem 
 
ROCK3 

sobota 31. 3., Malý sál Záložny v Litovli, 18.00 hod., vstupné: 70 Kč  

účinkují: Vinný Střik, No Distance Paradise, Clocks a další 

rockový koncert, pořadatel: Radek  

 

PŘIPRAVUJEME 

RADŮZA (koncert), VŠECHNOPARTIČKA (K. Šíp a J. Náhlovský), 

MANŢELÉ ROKYTOVI (koncert v kapli sv. Jiří), ŢENITBA 

(divadelní komedie), VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA 

 

Městský klub Litovel, nám. Př. Otakara 753, Litovel, tel.: 585 341 

633, e-mail: nepustilova@mklitovel.cz,  

TIC (agentura Bavi) Litovel, nám. Př. Otakara 754, tel.: 585 342 300,           

e-mail: info@bavi.cz 

 

Info: www.mklitovel.cz, www.mestolitovel.cz. Změna programu vyhrazena.  

Improliga poprvé v Litovli 

Olomoucká improvizační skupina O.Li.V.Y. a její „dorost“ Olíheň se 

poprvé představí v Litovli v zápase v divadelní improvizaci! Jde o 

spojení sportu a divadla, kdy hráči improvizují spolu a zároveň proti 

sobě ve dvou týmech a na vše dohlíţí přísný rozhodčí. A je jen na divá-

cích, komu udělí bod za lepší improvizaci. Více informací o improlize 

najdete na www.improliga.cz. Akce se koná v rámci projektu Think 

Big a celý výtěţek bude věnován Charitě Litovel. Přijďte se pobavit a 

podpořit dobrou věc!                PZ 

Patrik Hartl: Klára a Bára 

Radikální komedie o dvou manţelských krizích a jednom úmyslně 

zaloţeném poţáru. Skoro nikdo není se svým ţivotem úplně spokoje-

ný. A opravdu jen málokdo má takovou kliku, ţe najde ideálního part-

nera, se kterým dokáţe být skutečně šťastný. Většina lidí se prostě 

musí v manţelství hodně snaţit a dělat při hledání dokonalého partner-

ského souţití dost velké kompromisy. Příběh Kláry a Báry vypráví, co 

se můţe stát, kdyţ jedné z kamarádek po řadě takových kompromisů  

rupnou nervy a pokusí se svůj manţelský ţivot radikálně změnit.    MK 

Ježíš na turné – best of 

„Jeţíš“ Kamil Střihavka, rockový zpěvák, hudebník, skladatel, 

textař. Začínal se skupinou Motorband, která se výrazně lišila od 

„tancovačkových“ kapel, a do metalu vnášel prvky, které překračovaly 

jeho meze, např. Střihavkovou foukací harmonikou. Po přechodu do 

Prahy vystupoval např. s Bárou Basikovou, výrazně se ale začal prosa-

zovat v muzikálech, z nichţ nejznámější byl Jezus Christ Superstar, ve 

kterém odehrál 1 288 repríz. Slyšet jej můţeme i v duetu s Lucií Bílou 

v úvodní písni z pohádky Nesmrtelná teta. Pak přišlo Trio BSP, ve 

kterém se Střihavka sešel s klávesistou Otou Baláţem (ex–Tango, No-

vá růţe) a kytaristou Michalem Pavlíčkem (Praţský výběr, Stromboli, 

Výběr, Big Heads). S BSP vznikla deska, propagovaná hitovým sin-

glem I Don´t Know, která byla v šesti kategoriích nominována na cenu 

Grammy. Po derniéře Ježíše po dva měsíce účinkoval Kamil Střihavka 

v moderním zpracování Rusalky, úspěch se dostavil v dalším muzikálu 

Johanka z Arku v praţském divadle Ta Fantastika a v muzikálu Excali-

bur, který mu „na tělo“ napsal Michal Pavlíček.  

Koncert, který se uskuteční ve čtvrtek 22. 3. v 19 hod. ve Velkém 

sále Záloţny v Litovli, vás provede dvacetiletou kariérou napříč všemi 

hudebními projekty, kterými tento ojedinělý hlas na naší pop-rockové 

scéně prošel. Od heavy metalového Motorbandu, přes pop-rockovou 

Super-Group BSP, funk-rockový No Guitars!, sólové počiny Woo-

Doo! a 365, aţ po současné Leaders! Slyšet můţete ty nejznámější 

písně jako zmiňované Země vzdálená a I Don´t Know nebo Černá 

růţe, Kovboj z Teplic, Holka čapni draka, Kdyţ se snáší déšť aj.     MK 

Koncert Petry Janů 

Petra Janů se od malička věnovala zpěvu. Po účasti na různých pě-

veckých soutěţích ji objevil Pavel Větrovec, a ten jí doporučil do diva-

dla Semafor, kde působila např. ve hrách Zuzana v lázni nebo Kytice.  

Po odchodu ze Semaforu se seznámila s Michalem Zelenkou, který 

se stal jejím manaţerem a později i manţelem. Poprvé na sebe výrazně 

upozornila písní Stromy, která jí vynesla ocenění na Bratislavské lyře. 

Působila ve skupině Pro-rock, se kterou natočila své první album Mo-

torest, téhoţ roku se stala bronzovou a o rok později stříbrnou slavicí 

v anketě Zlatý slavík. Další její úspěšné album se jmenuje Exploduj. 

Jiţ jako mladá si Petra Janů stanovila cíl důstojně zestárnout se svým 

publikem. Jako zpěvačka středního proudu dosáhla vrcholu popularity. 

Vzpomeňme například na slavný duet To máme mládeţ s Věrou Špina-

rovou nebo převzatou italskou melodii Moje malá premiéra. Jejím 

posledním projektem v oblasti rocku byla LP deska duetů Jedeme dál s 

Petrem Jandou. Následovaly úspěšné desky Uţ nejsem volná, S lás-

kou... a Petra 88 live, na něţ navazovala četná spolupráce s televizí. 

Konec osmdesátých let byl pro Petru Janů sérií velkých úspěchů doma 

i v zahraničí, mimo jiné třikrát zvítězila v anketě Zlatý slavík.  

Doménou práce Petry Janů se v průběhu devadesátých let stal přede-

vším muzikál. Prvním z nich byli Bídníci, následoval Hamlet, Krysař, 

Tři mušketýři, Galileo nebo Angelika. 

V poslední době se hudebnímu publiku Petra Janů připomněla albem 

muzikálových melodií Vzpomínky, po delší době vydala také CD         

s novými nahrávkami Kouzlo.              MK 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zp%C4%9Bva%C4%8Dka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Popul%C3%A1rn%C3%AD_hudba
mailto:nepustilova@mklitovel.cz
http://www.improliga.cz
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Jindřich Štreit a metoda spousty času 

Nestihla jsem se zeptat na jednu důleţitou 

věc. Můţe být fotograf extrovert? Dokázal by 

se stát neviditelným ve společnosti lidí, naladit 

se na atmosféru chvíle, trpělivě a nenápadně 

čekat na svůj moment, kdy zmáčkne spoušť a 

kousíček ţivota kohosi se stane obrazem, na 

kterém spočinou oči mnoha neznámých, jiţ si 

pomyslí: Pozoruhodné. Každodenní, banální, 

a přece nikoli směšné. Neboť toto je život.? 

Lidé Vítkovska se bezpochyby příliš neliší 

od lidí Litovelska. Jedni jako druzí pracují      

v továrně, zapalují svíčky na hrobech, vycho-

vávají své děti, hrají fotbal a valí před sebou 

kolo svého ţivota. 

To, ţe se na vernisáţi výstavy Lidé Vítkov-

ska fotografa Jindřicha Štreita objevilo v úterý 

7. 2. na Městském klubu (za jehoţ práci mu 

fotograf velmi děkuje) nevídané mnoţství lidí, 

lze přičíst známému jménu autora. Skutečnost, 

ţe se většina z nich dívala na vystavené obra-

zy, a ne do plných mís v bufetu, však svědčí o 

tom, ţe skrze všední výjevy ze ţivota cizích, 

všedních lidí dokáţe fotograf hovořit a oslovo-

vat. Proto je fotografie uměním. 

Cyklus Lidé Litovelska se zatím nepřipravu-

je, přinejmenším Jindřich Štreit se na podobný 

projekt v brzké době nechystá. Přesto – před-

stavte si, ţe k vám někdo vstoupí do kuchyně, 

aby si vás vyfotil, jak tam zcela přirozeně, 

nenuceně pracujete. „Mám takovou metodu. 

Metodu spousty času. Když za někým přijdete, 

chce to čas, než ho poznáte a navážete kontakt, 

a při fotografování to platí dvojnásob. Proto 

čas, který do toho investuji, je to nejdražší a 

nejdůležitější. Mám dva postupy. Buď se se-

známím s nějakým člověkem a dlouhodobě ho 

sleduji, nebo přímo v oblasti, kde fotografuji, 

získám někoho, kdo mě provází a dělá most 

mezi mnou a danými lidmi. Na mně už je, 

abych si je postupem času nějak získal,“ vy-

světluje Jindřich Štreit. „Já chci, aby ty foto-

grafie byly co nejpřirozenější. A nejpřirozeněj-

ší jsou tehdy, když lidé zapomenou na to, že 

tam jsem. Nikoho nestylizuji. To jsou ty zkuše-

nosti. Fotografujte padesát let, a potom už 

vám to půjde samo,“ radí pětašedesátiletý 

fotograf, na jehoţ kontě jsou mj. cykly Jedno 

světlo, Cesta ke svobodě, Tak blízko, tak dale-

ko či Vesnice je svět, které vystavoval na lito-

velském gymnáziu. Letos zde budou k vidění i 

jeho projekty Abnormalizace a Divadlo ţivota. 

Úřadující král majálesu vedle gymnázia, jehoţ 

hudební aktivity velmi oceňuje a kde se řadu 

let účastní oslav 17. listopadu, dlouho spolu-

pracuje i s místními fotografy.  
Sám dnes učí nadané studenty na Institutu 

tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké 

fakulty Slezské univerzity v Opavě, dřív byly 

jeho ţáky děti z jednotřídní školy na Sovinci, 

kde dlouhá léta působil jako ředitel. 

„Jeden den jsem byl ředitelem školy a druhý 

den jsem byl vězněm na Ruzyni. Fotografoval 

jsem věci, které ve své době nebyly zrovna to, 

co tehdejší režim chtěl zveřejnit,“ vzpomíná 

Jindřich Štreit na sloţité období začátku 80. 

let, kdy mu jeho fotografie na nepovolené 

výstavě vynesly desetiměsíční podmínku a 

konec pedagogické kariéry. „Na druhou stranu 

jsem díky tomu poznal spoustu skvělých lidí. 

Nesměl jsem učit, a proto jsem začal pracovat 

na státním statku, kde jsem byl osm let. Zpětně 

to považuji za úžasné období, kdy jsem měl     

k těm lidem opravdu nejblíž, protože jsem        

s nimi pracoval, byl jsem s nimi v denním kon-

taktu. Taková zkušenost je pro fotografa to 

nejcennější. Na jednu stranu vám něco vezme, 

na druhou vám dá něco úžasného.“ 

Právě obyvatele milovaného bruntálského 

kraje připomínají fotografovi lidé ţijící ve 

Vítkově a okolí, šestitisícovém městečku        

v okrese Opava, odkud pocházel i Jan Zajíc, 

student, který se na protest proti okupaci Čes-

koslovenska upálil měsíc po Palachovi a jehoţ 

si zde dodnes připomínají.  

Ţivotem fotografa, pro nějţ je fotografování 

formou komunikace a setkávání s lidmi pova-

ţuje za úţasnou, obohacující záleţitost, tak 

procházejí stovky osob. Mnozí se stanou vzpo-

mínkou, někteří však zůstávají. „Když jsem 

dělal velký cyklus o drogově závislých, foto-

grafoval jsem mnoho lidí. Ti mi ale brzy od-

cházeli ze života. Přesto zůstal jeden, který 

prochází celým cyklem a s nímž udržuji kon-

takt i poté, co jsem fotografování skončil. Mys-

lím, že v určité etapě jsem ho hodně ovlivnil. 

Jenže droga je tak silná, že překoná všechno. 

Ten člověk byl několikrát zavřený, jezdíval 

jsem za ním do věznice, hodně jsme si psali. 

Byl to velmi úzký kontakt,“ popisuje jedno       

z výrazných setkání Jindřich Štreit, muţ, jenţ 

se můţe pochlubit řadou ocenění, domácích i 

zahraničních úspěchů. „Největší úspěch přesto 

je, když lidé přijdou a řeknou: Nám se to líbí, 

citově nás to zasáhlo,“ říká. „Nebo jsou lidé, 

kteří mají moje fotografie v pokoji, denně se 

na ně dívají a posiluje je to. Dává jim to nadě-

ji. Naději považuji za velmi důležitou.“ 

Umělec, na jehoţ snímcích uvízli nejrozma-

nitější lidé a jenţ se stal protagonistou několi-

ka dokumentárních filmů, se ale fotografické-

mu zdokumentování svého ţivota brání. O 

čem by takový dokument byl? „O velké lenos-

ti. Prostě bych spal a snídal a bavil se…“ smě-

je se fotograf, který shrnul smysl svého díla 

takto: „Umění je tu od toho, aby spojovalo lidi 

a dávalo šanci poznávat jeden druhého.“      hk 

Jindřich Štreit 

hudební program zajistila skupina Střemkoš 
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MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA 

PROGRAM DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NA BŘEZEN 

1. 3. Tvořivé odpoledne – I. část keramika 

Vyrobíme si, co nás potěší, co nám bude ku prospěchu nebo dárečky 

pro naše blízké. Cena tvoření je 50 Kč. Začínáme v 17 hod. v budově na 

Staroměstském náměstí. Je nutné se přihlásit do 29. 2. na tel. 

775 550 963 nebo osobně v DDM Litovel.      Jana Čekelová 
 
5.–9. 3. Jarní prázdniny v Klubu mladých 

otevřeno denně od 11 do 16 hod.      Michaela Škulavíková  
 
5.–9. 3. Příměstský tábor pro děti od šesti let 

Na děti čeká zajímavý program plný výletů po okolí, her a soutěží, vy-

zkouší si různé výtvarné techniky a odnesou si pěkné výrobky. Cena za 

týden: 500 Kč, při přihlášení dětí jen na určité dny je cena 120 Kč za 

den. Děti je nutno přihlásit nejpozději do středy 29. 2. buď telefonic-

ky na čísle 775 550 960 nebo osobně v DDM Litovel.  

Šárka Grunová, DiS. 
 
15. 3. Tvořivé odpoledne – II. část keramika 

Dotvoříme si naše výrobky a příjemně se pobavíme. Cena tvoření je 

opět 50 Kč. Začínáme v 17 hod. v budově DDM na Staroměstském 

náměstí. Je nutné se přihlásit do 14. 3. na tel. 775 550 963 nebo osob-

ně v DDM Litovel.         Jana Čekelová 
 
17. 3.  Casting Mikulov  

Casting do Malého finále Moravy soutěže Dívka roku 2012.  

Hedvika Weberová, DiS. 
 
22. 3. Tvořivé odpoledne – pletení z pedigu  

Pro začátečníky i mírně pokročilé. Můžeme zkusit i oplétání lahví (je  

nutné si donést nějakou láhev). Cena tvoření je 100 Kč a 

začínáme v 17 hod. v DDM Litovel, Komenského ul. Je nutné se při-

hlásit do 21. 3. na tel. 775 550 963 nebo v DDM Litovel. 

Jana Čekelová 
 
24. 3. Za bobry kolem Oskavy 

Sraz v 8.30 hod. na nádraží ČD Litovel město. Návrat v odpoledních 

hodinách. Účastnický poplatek: 50 Kč/osoba. Přírodovědně-ekologická 

vycházka jarní přírodou v okolí Litovle, nejen za bobry. Přiměřenou 

obuv a oděv, fotoaparát a vydatnou svačinu s sebou!      Ing. Pavel Sova 
 
25. 3. Jarní karneval  

Přehlídka tanečních kolektivů a soutěž jednotlivců v disko tanci, začá-

tek ve 14 hod. ve Velkém sále Záložny v Litovli. Přihlášky v kanceláři 

DDM, ul. Komenského do 15. 3.          Mgr. Miroslava Grulichová 
 
25. 3. Vynášení Morany 

V den předvelikonoční smrtné neděle bude vynášena smrtka v doprovo-

du tradičních písní a říkadel. Začátek ve 13.30 hod. v Hradečné u Bílé 

Lhoty.      Hedvika Weberová, DiS. 
 
29. 3. Litovelský skřivánek 

Pěvecká soutěž pro školy, která se uskuteční v budově DDM na Staro-

městském náměstí od 13 hod. Je nutné se přihlásit do26. 3. 

           Jana Čekelová 
 
31. 3.  Malé finále Moravy 

před celostátním finále soutěže Dívka roku ČR  

Hedvika Weberová, DiS.  

Akce v měsíci březnu 

 

2. 3. BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO CHARITU 

         – v 18 hod. v Koncertním sále MK 

13. 3.–14. 3. BAZAR – PRODEJ OD MAMINEK  

          – prodávající se musí předem registrovat v MC 

20. 3. PRODEJ ČEPIČEK 

           – od 9.30 do 11.30 hod., 2. patro MC 

21. 3. MOZAIKA  

           – od 16 hod., 2. patro MC 

30. 3. DOPOLEDNE S ANDERSENEM 

           –- od 9 do 14 hod., 2. patro MC   

 

Změny v pravidelném programu 

úterý – volná herna až do 13.30 hod. 

pátek – výtvarné dopoledne až do 13.30 hod. 

 

V březnu bude MC zavřené. Bližší informace vám podáme v MC.  
5. 2. proběhl dětský maškarní karneval, na jehož organizaci se podílela 

římskokatolická farnost Litovel, Charita a církevní MŠ Svatojánek. 

Milý čtenáři, otázka je jednodu-

chá: Víš, co je esperanto? Povím Ti 

to: mezinárodní jazyk sestavený 

polským očním lékařem Ludvíkem 

Lazarem Zamenhofem. Ten v roce 

1887 vydal útlou učebnici tohoto 

jazyka, který si brzy našel své stou-

pence. Už v roce 1905 se sešlo 688 

esperantistů ve francouzském městě Boulogne-sur-Mer, aby jednali a 

dorozumívali se bez tlumočníků. Jazyk nastoupil svoji vítěznou cestu 

v lidské společnosti. Jak se vyvíjela jeho historie, jakou zaujímá pozici 

v současnosti po 125 letech své existence, a další zajímavosti, to vše 

bylo tématem besedy, která se uskutečnila v úterý 21. února v 17 hodin 

v Muzeu Litovel. Pro zájemce uvádím internetové stránky: 

www.lernu.net, www.esperanto.cz aj. 

Esperantský klub Olomouc má schůzky každý pátek od 14 do 18 

hodin v Domečku ve Vlastivědném muzeu na Náměstí republiky, kde 

současně probíhá kurz jazyka. Zájemci jsou vítáni.   

Na shledanou se těší              Jan Duda, 

předseda esperantské sekce Vlastivědné společnosti muzejní Olomouc 

Esperanto v muzeu 

 

Český zahrádkářský svaz, ZO Litovel zve na výroční členskou 

schůzi, která se koná v pondělí 12. března v 17 hodin  

v klubovně svazu na Sušilově ulici 32. 

http://www.lernu.net;%20www.esperanto.cz
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S Bořkem Šikulou u zápisu do 1. třídy na Jungmanku 

Snad kaţdý měsíc v roce je pro nás školáky 

nějakým způsobem důleţitý. V červenci a 

srpnu od školy odpočíváme, v září začínáme 

nový školní rok. A co třeba takový leden? 

Některým z nás se to moţná nezdá, ale i leden 

hraje v ţivotě školy důleţitou roli – v jeho 

závěrečné části se totiţ na základních školách 

koná zápis do 1. tříd. 

Na kaţdé škole probíhá v jiném duchu. My 

z Jungmanky jsme se rozhodli letošní zápis 

uskutečnit ve stylu oblíbeného dětského seriá-

lu Bořek Stavitel. Bořek Stavitel se zlatýma 

ručičkama pomáhal budoucím prvňáčkům uţ 

při honbě za pokladem. Při této hře měly děti 

moţnost poznat naši školu, takţe v pátek 27. a 

v sobotu 28. ledna, kdy u nás zápis probíhal, 

uţ nepřicházely do neznámého prostředí. 

Na budoucí prvňáčky čekalo celkem šest 

stanovišť, na nichţ jim Bořek Stavitel zadával 

různé úkoly. Ty měly prověřit např. jejich 

znalosti základních geometrických tvarů, čísel 

nebo barev. Hned u vchodu dostal budoucí 

prvňáček kytičku, na kterou se zaznamenáva-

lo, jak si kdo vedl.  

Na prvním stanovišti byl úkol postavit podle 

zadání útvar z kostiček různých barev, na coţ 

dohlíţel Bořek v podání pana učitele Davida 

Myšky. Podle něho to byl i pro nás, ţáky 2. 

stupně, „opravdu namáhavý úkol“. Na stano-

višti číslo dvě musel předškolák zvládnout 

postavit střechu ze základních geometrických 

tvarů pod dohledem Bořka p. uč. Tomáše Děd-

ka a Michala Stratila. Na třetím stanovišti 

čekal úkol v podobě převozu různého nářadí 

přes řeku a jeho pojmenování (alespoň dvou 

z nich), coţ sledovala Týna p. uč. Petra Baza-

lová. Čtvrtému stanovišti byl přidělen úkol 

doplňování tvarů a barev pod vedením Týny p. 

uč. Martiny Holadové a Veroniky Pavlové. 

Odtud uţ budoucí školáček přecházel ke sta-

novišti s pořadovým číslem pět, kde jsem na 

něj čekal se svými spoluţáky z 8. B a s vedou-

cí našeho stanoviště p. uč. Vlastou Vaňkovou. 

(Nebyli jsme sami, kdo nadšeně pomáhal. Na 

kaţdém stanovišti se dětem věnovali kromě 

učitelů také vybraní ţáci z 2. stupně.) U nás 

bylo za úkol projet dráhou s jedním ze strojů, 

pomocníků Bořka Šikuly, plným kostiček, 

které pak bylo potřeba spočítat a musela k nim 

být přiřazena kartička se správným číslem. Od 

našeho stanoviště přešel budoucí prvňáček      

k poslednímu, šestému stanovišti, kde namalo-

val Týně p. uč. Zdeňce Novákové nebo Lence 

Filipové někoho ze své rodiny. Po splnění 

všech šesti úkolů se děti přesunuly do 1. třídy. 

Tam uţ čekaly paní učitelky z prvního stupně, 

aby si s kaţdým mohly popovídat o tom, jak se 

mu ve škole líbí, na co se nejvíc těší atd. A 

samozřejmě se seznámily také s jejich rodiči. 

Takto naší školou prošlo a zápis navštívilo 

65 budoucích prvňáčků. Tak velký zájem nás 

velmi potěšil. A mně nezbývá, neţ abych naší 

škole k tomuto výsledku pogratuloval a po-

přál, aby se všem na naší škole líbilo a aby se 

jim i nadále dařilo tak dobře jako u zápisu. 

Petr Komárek, 8. B 

V rámci vyučování a domácí přípravy dosta-

li ţáci ZŠ a MŠ Nasobůrky za úkol zpracovat 

vlastivědný projekt s názvem Ţivot Karla IV. a 

jeho doba. Cílem tohoto projektu bylo co nej-

více seznámit děti s českou minulostí a s velmi 

významnou osobností českých dějin. Ţáci se 

úkolu zhostili velmi pečlivě a svědomitě. Při 

vypracování zadaného úkolu vyuţívali ency-

klopedie, historické knihy, internet či navštívi-

li knihovnu. Projekty obsahovaly nejen infor-

mace o ţivotě českého národa za vlády dy-

nastie Lucemburků, ale byly doplněny nejrůz-

nějšími fotografiemi, jeţ se týkaly historic-

kých památek, které nechal postavit Karel IV. 

Taktéţ jsme si prohlédli podobiznu Karla IV. 

Nabyté poznatky ţáci vyuţili i v mezipředmě-

tových vztazích, jelikoţ na vlastivědný projekt 

navázali i ve výtvarné výchově. Zde zpracová-

vali libovolnou výtvarnou technikou památky, 

na jejichţ zakládání se Karel IV. podílel. Ne-

jen tyto, ale i jiné zdařilé práce s tematikou 

památek jsme přihlásili do výtvarné soutěţe 

Památky očima dětí, jejíţ místní kolo vyhlási-

lo město Litovel. Pevně věříme, ţe se práce 

našich ţáčků budou líbit. To ostatně budete 

moci posoudit sami – vybraná díla totiţ budou 

vystavena v prostorách vstupní haly radnice 

v Litovli. Co říci závěrem? Snad jen, ţe práce 

na projektu se nám všem moc líbila a byla 

nejen přínosná, ale i příjemná. 

Mgr. Barbora Friedrichová,  

Mgr. Blanka Látalová 

Historie trochu jinak, projekt školáků z Nasobůrek 

Tak nám zamrzla školka! Coţe, nejde tope-

ní? Ale vůbec ne! To jen naše děti začarovaly 

ve čtvrtek 9. 2. celou školku na Ledové krá-

lovství. Děti i paní učitelky přišly v bílém 

nebo světle modrém oblečení a všichni se 

proměnili v Mrazíky, Zmrzlíky, Ledové krá-

lovny, Sněhové vločky nebo Rampoušky. 

V odděleních měli všichni plné ruce práce. 

Vyráběli papírové ledové korunky a ledové 

vlasy, z moduritu vykrajovali a vařili ledové 

ozdoby na krk, krepovými papíry ozdobili 

třídy a šatny, ze škrobu a spousty novin uvále-

li koule na sněhuláka, vyklápěli barevné ledo-

vé bábovky, hledali poklad v ledové chaloup-

ce, kousky papíru zasněţovali kouzelnou cha-

loupku a k tomu tančili, zpívali a hráli hry o 

zimě a mrazu. Ani zimní diskotéka nechyběla! 

Věřte, ţe ten shon stál za to! Děti s korunkami 

na hlavě i obědvaly! A domů si pyšně odnáše-

ly svoje ledové výtvory a k tomu spoustu 

záţitků z krásně proţitého ledového dne         

v Ledovém království. 

kolektiv MŠ Gemerská 

Ledové království 

Dne 7. 2. se ţáci naší ZŠ Vítězná potěšili 

příběhem na motivy známé knihy o Tarzano-

vi, v němţ se z osiřelého lidského mláděte 

stal silný a spravedlivý král dţungle. Při prv-

ním kontaktu s lidmi si Tarzan poprvé uvědo-

mil, ţe je člověk. Populární příběh plný akce, 

napětí a lásky ztvárnily děti Baletního studia 

při Moravském divadle Olomouc ve spoluprá-

ci s profesionálními tanečníky. 

Divadlo bylo celé zaplněné ţáky naší školy 

a krásné baletní představení všechny zaujalo. 

Po skončení děti svým potleskem vyvolávaly 

účinkující na scénu. Z jeviště nám mávala i 

Adéla Pravdová, ţákyně naší školy. Pro ně-

které děti byla právě ona překvapením.         

V baletu Tarzan ztvárnila roli papouška. O 

přestávce se setkala se ţáky 2. B – své mateř-

ské třídy a povídala si s nimi. Spoluţáci se 

s ní vyfotografovali, aby měli památku. 

Adélka nám vyprávěla, ţe balet ji velmi 

baví. Třikrát týdně jezdí na zkoušky Baletní-

ho studia. Příprava na představení Tarzan 

začala jiţ o prázdninách a naše spoluţačka 

poctivě trénovala. Dříve vystupovala v insce-

nacích Louskáček, Simba a Mojţíš. Svých 

rolí si uţívá. Adéla je velmi dobrá ţákyně a 

rodiče potěšila vysvědčením se samými vý-

bornými. Přejeme jí, aby i v budoucnu nachá-

zela ve své taneční zálibě potěšení. 

Námět baletu Tarzan jsme další den vyuţili 

ve výtvarné výchově. Na naší škole vedou 

učitelé své svěřence k lásce k umění. Pracuje 

zde Dětský pěvecký sbor Mládí a Benjamí-

nek, dramatický krouţek Zvoneček, vydává-

me školní časopis Prskavka, dobře se také 

prezentuje keramický krouţek. Naši ţáci jsou 

velmi šikovní a dovední.    L. Kreuzziegerová 

Vítězná v divadle 
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Druhé setkání mladých globalistů aneb Zablácené boty 

Sešli jsme se v lese za fotbalovým hřištěm, ve stanici čistírny odpad-

ních vod. Většinou jsme byli překvapeni rozsáhlostí areálu uzavřeného 

silným kovovým plotem. Čistírnu totiţ netvoří jeden objekt, ale řada 

nenápadných stavení, která skrývají důmyslná zařízení na postupné 

pročišťování vody.  

Nejprve nás přivítala ředitelka Ing. Helena Stoupová u stolů v příjem-

ně vytopeném sálku. Slovo převzala mladá inţenýrka Olga Ţerníčková. 

Obratně vedeným rozhovorem vtahovala do diskuze mladé 

„zastupitele“. Vţdyť ze školy toho o vodě nemálo vědí. I v televizi 

často slýchají o katastrofách ropných plošin či tankerů na mořích, těţ-

kých  následcích povodní v různých zemích. Zastavili jsme se u zvlášť 

tragické zkušenosti, ţe téměř třetina obyvatel Země nemá přístup          

k nezávadné pitné vodě. To způsobuje šíření nemocí i smrt tisíců lidí, 

převáţně dětí… Ze smutných úvah nás Olga Ţerníčková vytrhla vtip-

nou hádankou, která z vody nabídnuté k ochutnání je koupená a která je 

z vodovodu. Neuhodli jsme jednoznačně. Se smíchem jsme se přesvěd-

čili, ţe peníze za nápoj v PET lahvích utrácíme zbytečně…  

Jako posledně, i tentokrát nás tlačila moderní nemoc – čas. Nestačili 

jsme si důkladně popovídat, jak i v našem okolí hřešíme proti pokladu 

nad poklady, dárkyni ţivota, vodě. Pospíchali jsme si prohlédnout čisti-

cí zařízení. Udivila nás jejich sloţitost i to, ţe přese všechno jsou ještě 

nedokonalá. Některé chemické látky zkrátka vyčistit nejdou, takţe je-

jich vypouštění do řeky škodí zdraví ryb. Do posledního domu nás paní 

inţenýrka nezavedla. Prý za odměnu, ţe mladí globalisté byli pozorní 

posluchači. Je prý tam nesnesitelný zápach. 

Poznámka dospělých účastníků: Zařízení stanice stálo mnoho milio-

nů, na které by město jako Litovel těţko dosáhlo, a takových Litovlí je 

v naší republice mnoho. Jde aţ mráz po zádech při představě, jak drahé 

a velké jsou čistírny v metropolích. 

A ke čtenářům LN: Také si na Čerlinku vzpomenete, jen kdyţ hubu-

jete na drahou pitnou vodu anebo kdyţ nepřiběhnou pracovníci okamţi-

tě zastavit malér s prasklou odpadní rourou? My jim vyslovujeme dík 

za svědomitou, naprosto nezbytnou práci. 

A ty boty jsme si pořádně umazali právě v areálu čistírny. 

Jarmila Cholinská 

Les ochránce – půda živitelka  

Jestliţe je něco odedávna součástí naší planety a blahodárně to půso-

bí na nás, lidi, pak je to bezesporu les. Nalézáme v něm čerstvý vzduch 

i studánky s křišťálově čistou vodou. Je pro nás ochráncem mnoha 

roztodivných rostlin a ţivočichů, místem odpočinku a v neposlední 

řadě také zdrojem pochutin v čele s lesními jahodami či houbami. 

Bohuţel vinou špatných zásahů člověka do přírody lesů čím dál víc 

ubývá. Je nejvyšší čas si uvědomit, ţe něco takového nemůţeme do-

pustit, aby se  naše Země „nepotopila“ do hlubin času. 

Proto jsme se my – mladí litovelští globalisté – rozhodli, ţe naše 3. 

setkání bude zasvěceno lesu a jeho problémům. Zároveň jsme usoudili, 

ţe se nejvíc věcí na toto téma dozvíme na správě CHKO Litovelské 

Pomoraví, takţe jsme tam setkání ve středu 8. 2. uspořádali.  

Na úvod dostala prostor jiţ tradičně hlavní organizátorka paní Jarmi-

la Cholinská. Připomněla nám znovu, za jakým účelem a proč se takto 

scházíme. Poté se uţ ujal slova pracovník CHKO pan Václav Polášek. 

Dopodrobna nám pověděl, jak je to s lesy na světě, v Evropě a také     

u nás v ČR. Vysvětlil nám, co nejvíc lesům škodí, jakým způsobem lze 

lesy zachránit, a dozvěděli jsme se mnoho dalších uţitečných informa-

cí. Vše ještě doplnil fotodokumentací z prostředí lesů různých nadmoř-

ských výšek, včetně luţních lesů Litovelského Pomoraví. Na závěr 

schůzky nám pak paní Cholinská zdůraznila, ţe si musíme váţit pří-

rodního bohatství, které tu v Litovli a okolí máme. 

Po skončení setkání jsme byli zas o něco chytřejší a myslím si, ţe 

jsme udělali další krůček k tomu, abychom se dokázali chovat k Zemi 

tak, jak se sluší a patří.        Petr Komárek 

ZŠ a MŠ Nasobůrky recykluje 

Jak jsme informovali jiţ dříve, naše škola je zapojena do několika 

ekologicko-recyklačních projektů. Jedním z nich je i RECYKLOHRA-

NÍ – projekt, jehoţ cílem je sběr a následná recyklace starých elektro-

spotřebičů. Naši ţáci a rodiče se do sběru vrhli opravdu s vervou, kte-

rou jsme snad ani nečekali… Škola odevzdala celkem 534 kg elektro-

zařízení, tedy v přepočtu 33,38 kg na jednoho ţáka školy, a obsadila 

tak 3. místo v kraji ve Velké podzimní soutěţi ve sběru elektrozařízení. 

Touto cestou děkujeme všem, kteří se do akce zapojili, a doufáme, ţe 

se naše úspěchy budou opakovat i v budoucnu. 

Mgr. Barbora Friedrichová 

Informace, které mladí globalisté získávají při svých setkáváních, by 

měly být známé všem, nejen v našem městě. V kvízu, který pro vás 

připravil jeden z účastníků, Petr Komárek, si můţete vyzkoušet, co z 

toho, co se ţáci litovelských škol dozvěděli, víte i vy. 

 

1. Vzrostlý strom vyrobí tolik kyslíku, že pokryje jeho potřebu pro: 

a) 10 lidí  b) 5 lidí  c) 14 lidí 
 
2. Kolik tun prachu odebere ročně z atmosféry 1 ha vzrostlého lesa? 

a) 65   b) 21   c) 33 
 
3. Jakou plochu světové souše přibližně zabírají lesy? 

a) 20 %  b) 31 %  c) 43 %ˇ 
 
4. Které jsou nejlesnatější země světa? 

a) Rusko, Brazílie, Kanada, USA, Čína 

b) Švédsko, Finsko, Norsko, Lotyšsko, Estonsko 

c) Německo, Mexiko, Chile, Litva, Rakousko 
 
5. Jak velkou plochu území ČR pokrývají lesy? 

a) 24 %  b) 34 %  c) 44 % 
 
6. Co je chloubou CHKO Litovelské Pomoraví? 

a) lužní lesy b) výskyt orla královského       c) nejčistší ovzduší v ČR 
 
7. Se kterým z problémů se potýká CHKO Litovelské Pomoraví? 

a) výskyt kůrovce 

b) šíření invazních druhů rostlin 

c) pořádání masivních sportovních akcí (Bobr Cup) 

Lesní kvíz pro čtenáře 

správné odpovědi: 1a, 2c, 3b, 4a, 5b, 6a, 7b 

Malí cukráři ze školní družiny 

Ve čtvrtek 9. února si 2. odd. ŠD 

s paní vychovatelkou Alenou Píchalo-

vou Černou zamluvilo cvičnou ku-

chyňku školy a děti se učily zdobit 

ovocné koláče. Na připravené piško-

tové korpusy rozmixovaly tvaroh 

s marmeládou, oloupaly a nakrájely 

ovoce, uvařily ţelatinu… mňam! 

Nejenţe si pochutnaly děti, ale sladké 

překvapení zbylo i pro maminky. Ty 

koukaly, jak umí být jejich děti šikov-

né! Stačilo jen uvařit kávu. 

Ivana Chrudinová, vedoucí vychovatelka ŠD Vítězná  
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Rybářský mistr republiky roku 2011 je i z Litovle! 

Rybolovná technika (anglicky casting) je 

název pro rybaření na hřišti. Pravidelně se 

v tomto sportu koná Mistrovství světa. I když  

jde o rybaření, žádné ryby zde neuvidíte. Sou-

těží se v 9 disciplínách, z nichž ve 4 se hodnotí 

přesnost hodu udicí a u 5 rozhoduje vzdále-

nost, které soutěžící soutěžní nástrahou dosáh-

ne. Jako nástraha slouží umělá muška bez 

háčku anebo umělohmotná kapka. 

V letech 1989–2000 se družstvo MO ČRS 

Litovel pravidelně zúčastňovalo soutěží pořá-

daných Českým rybářským svazem. Dosáhlo 

dílčích úspěchů v krajském, ale i v celorepub-

likovém měřítku. V roce 1993 získal Jan Bom-

bera stříbrnou medaili z mistrovství republiky 

juniorů, družstvo mužů postoupilo do 1. ligy. 

Tahounem družstva rybolovné techniky, jakož 

i celé práce s mládeží, byl tehdy Pavel Kulhá-

nek. Bohužel, s přibývajícími léty a osobními 

starostmi zainteresovaných byla činnost tohoto 

závodního družstva v roce 2000 ukončena.  

V roce 2010, tedy po 10 letech od doby, kdy 

družstvo rybolovné techniky v MO ČRS Lito-

vel ukončilo závodní činnost, se na soutěžích 

začalo jméno našeho města opět objevovat, a 

to zásluhou Jana Bombery, člena ČRS MO 

Litovel. Vrátil se k tomuto sportu a ihned se 

svými výsledky nominoval na Mistrovství 

České republiky konané v Českých Budějovi-

cích. Tam se čtyřčlennému družstvu Severo-

moravského rybářského svazu podařilo, i        

s přispěním J. Bombery, vybojovat po sedmi 

letech stříbrnou medaili v soutěži družstev. 

V roce 2011 se družstvu podařilo úspěch 

zopakovat – na mistrovství ČR v Kroměříži 

obhájilo stříbrnou pozici. Velice solidních 

výsledků dosáhl i samotný náš závodník: 

v sérii závodů v r. 2011, z nichž je nominová-

na nejlepší šestice do reprezentace ČR, obsadil 

9. místo. V konečném hodnocení Českého 

poháru 2011 v rybolovné technice obsadil 7. 

místo. Poprvé v historii MO ČRS Litovel jsme 

navíc prostřednictvím Jana Bombery získali i 

individuální medaile z republikového mistrov-

ství dospělých. V disciplíně č. 9 – hody zátěží 

do dálky s použitím multiplikátorového navi-

jáku – získal bronzovou medaili a v disciplíně   

č. 8 – hody zátěží na cíl s použitím multipliká-

torového navijáku – se Jan Bombera stal mis-

trem ČR pro rok 2011! Zajímavostí je, že to 

byl jeho vůbec první závod v této disciplíně. 

Věříme, že tento úspěch nebude posledním, a 

přejeme mu tímto mnoho štěstí v další závodní 

kariéře.  

Uznání patří Janu Bomberovi jak za příklad-

nou reprezentaci naší organizace i města Lito-

vle, tak i za to, že svoje zkušenosti na závod-

ním poli je ochoten předat další generaci zá-

vodníků. Tímto vyzýváme všechny mladé 

rybáře (děti), kteří mají zájem vyzkoušet si 

rybolovnou techniku, aby se ozvali odboru 

mládeže naší organizace (dockal@crslitovel.cz, 

případně je možné vhodit vzkaz s kontaktem 

do schránky sídla ČRS MO Litovel – Palacké-

ho 29, Litovel). V případě zájmu dětí v letoš-

ním roce plánujeme zahájit činnost kroužku 

rybolovné techniky, právě pod vedením J. 

Bombery. Naším cílem je navázat na minulé i 

současné úspěchy naší organizace v těchto 

závodních disciplínách. Činnost kroužku rybo-

lovné techniky proto bude zdarma. Kdokoli 

má zájem se zúčastnit, třeba prozatím jen ne-

závazně (na zkoušku), je do kroužku srdečně 

zván.  

O. Dočkal, P. Machala, ČRS MO Litovel 

Jan Bombera 

Silácká Litovel 

V sobotu 31. března 2012 se ve Sportovní 

hale Základní školy Vítězná v Litovli koná již 

5. ročník Silácké Litovle. Příjemná sportovní 

hala je tradičním místem pro konání této jedi-

nečné, zajímavé soutěže. Podobnou soutěž 

byste na Moravě i v celé České republice 

hledali marně. Není to soutěž strongmanů, 

kteří na exhibicích zvedají těžká břemena, 

silných Zekonů, kteří tahají kamiony, ani 

klasický silový trojboj či vzpírání. Litovelská 

přehlídka silových sportů představuje silové 

soutěžní disciplíny, jako jsou shyby na hrazdě, 

bench press, skok daleký z místa, hod medi-

cinbalem do dálky, přenášení břemene či bi-

cepsový zdvih na Girondově lavici. Soutěží 

čtyřčlenná družstva, tedy nehodnotí se výkony 

jednotlivých sportovců samostatně, ale druž-

stva jako celku.  

Sportovní disciplíny kladou na soutěžící 

nejrozmanitější požadavky z hlediska jejich 

fyzické i psychické odolnosti, a hlavně silové 

všestrannosti. Každá disciplína vyžaduje jiný 

typ síly a jinou techniku. Sportovec si musí 

umět rozvrhnout svou fyzickou sílu a obrat-

nost – v tomto směru jsme se motivovali spor-

tovním tréninkem, který si sám sestavil Gu-

stav Frištenský a který mu mimo jiné dopo-

mohl i v padesáti letech získat titul mistra 

Evropy v řecko-římském zápase a ještě po 

mnoho dalších let být aktivním sportovcem. 

Ve všech posilovnách, v tělocvičnách i na 

vzpěračských soutěžích se v současnosti pou-

žívají k posilování výhradně kotoučové činky 

s nastavitelnou hmotností. Činky se skládají 

z osy, kotoučů a uzávěrů. Ovšem zkusit si 

zvednout klasickou, starou činku s koulemi 

pevně připevněnými na konci tyče můžete 

dnes už málokde. Tuto činku si mohou vy-

zkoušet jak všichni soutěžící, tak i všichni 

diváci, kteří přijdou zdatné muže povzbudit 

nebo se jenom podívat na toto sportovní klání. 

Zmiňovanou činku si nechal ve 30. letech 

minulého století vyrobit Gustav Frištenský a 

shodou historických událostí putovala po růz-

ných místech, až se v prosinci roku 2011 do-

stala zpět k rodině Frištenských do Litovle. 

Dodnes je na úchopu této činky čitelný mono-

gram G.F.      Z. Frištenská 

Silácká Litovel  
věnovaná 55. výročí úmrtí G. Frištenského 
 

sobota 31. 3. 2012, 11–16 hodin 
Sportovní hala ZŠ Vítězná Litovel 

 
Program:  
11.00 – mažoretky 
11.10 – první blok soutěže (shyby na-
hrazdě, bench press na rovné lavici s vel-
kou činkou, skok snožmo do dálky z místa) 
13.30 – druhý blok soutěže (hod medi-
cinbalem do dálky, přenášení břemene, 
bicepsový zdvih s oporou) 
16.00 – vyhlášení vítězů 

 
Doprovodný program – výstava fotografií a 
dokumentů z pozůstalosti po G. Frišten-
ském. Sportovní pomůcky a činky (originály 
i kopie), které si zde může každý vyzkoušet.  

Vstupné: 30 Kč 

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  

PROVOZOVNA  
PŘESTĚHOVÁNA!  

SÍDLÍ V LITOVLI  
NA JAVOŘÍČSKÉ ulici 1313/6a.  

TEL. 585 154 631 MOB. 724 158 043 

Od 1. března je čistírna oděvů přestěhová-

na z ul. Kostelní do ul. Boskovicovy, naproti 

bývalému kinu. 

mailto:dockal@crslitovel.cz
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O Litovelský pohárek 
2012 

 

Mažoretky Linetbells a Golden Bees 
Vás srdečně zvou  

na 2. ročník soutěže mažoretek, 
která se bude konat  

 
7. 4. 2012 od 8.30 hod.  

na hale ZŠ Vítězná.  
 

Soutěžit budou malé i velké  
formace dětí v kategoriích Baton 

(hůlka) a Pom pon (třásně).  
Přijďte podpořit domácí mažoretky 
v nemalé konkurenci mažoretek 

z České republiky i Slovenska. 

Nábor mládeže pro kuželkářský sport 
 

Kuželkářský oddíl TJ Tatran Litovel pořádá ve dnech jarních prázdnin,  
tj. 5.-7. března nábor mládeže pro kuželkářský sport na kuželně Modrá hvězda. 

Soutěžit budou chlapci a dívky ve dvou kategoriích: 10-12 let a 13-15 let.  
Soutěž je dotována věcnými cenami. 

Hraje se vždy dopoledne v 9-12 hodin a odpoledne ve 14-16 hodin. 
Přijďte vyzkoušet pěkný kuželkářský sport, který má v Litovli dobrou úroveň.  

Vezměte si s sebou sportovní oblečení a obuv. 
 

Srdečně zve výbor oddílu kuželek TJ Tatran Litovel. 
 

Bližší informace:  
Jaroslav Čamek, Žerotínova 264, Litovel,  

tel.: 602 579 803  

Provoz plaveckého bazénu 

při ZŠ Vítězná 1250, Litovel 
pro veřejnost 

v době jarních prázdnin 
5. 3. – 9. 3. 2012 

 
Po 5. 3. 13.00 – 21.00 
Út 6. 3. 13.00 – 19.00 
  19.00 – 20.00 (aqua-aerobic)

  20.00 – 21.00 (klienti MA) 
St 7. 3. 13.00 – 21.00 
Čt 8. 3. 13.00 – 21.00  
Pá 9. 3. 13.00 – 21.00 
 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Česká obec sokolská v roce 2012 oslaví 

150. výročí svého založení – založení Sokola. 

Nejdůležitější z akcí, které se budou při této 

příležitosti konat, je XV. všesokolský slet. 

Tento slet je již čtvrtým sletem od obnovy 

Sokola v roce 1990. To dokazuje správný 

směr současných sokolských myšlenek, které 

jsou postaveny na šíření programu sportu a 

propagaci zdravého životního stylu pro všech-

ny věkové kategorie. 

I litovelská, velmi sportovně a kulturně 

činná sokolská jednota se skladbami cvičení 

žen a dětí připojí k této nejvýznamnější udá-

losti letošního roku a litovelské veřejnosti 

nabídne sletová vystoupení v uceleném pro-

gramu v sobotu 26. května 2012. Podporu 

našemu sletovému nácviku i naší tělocvičné 

jednotě vyjádřili představitelé města Litovle 

v čele se starostou Ing. Zdeňkem Potužákem. 

Celá akce bude mít široký sportovní, kulturní 

a společenský akcent. Počet členů naší jedno-

ty neustále vzrůstá a je dokladem toho, že 

Litovel potřebuje sportovní organizaci, která 

se věnuje podpoře tělovýchovy, sportu a kul-

tury pro nejširší veřejnost.  

O konkrétním čase a programu vystoupení 

budeme litovelské občany ještě informovat. 

Mirko Spurník, starosta TJ Sokol Litovel 

Litovelští sokolové nacvičují na XV. slet 

Sportovní oddíly v Litovli, část 3.: 

Kuželkářský oddíl TJ Tatran Litovel 

Oddíl kuželek byl založen dne 23. 11. 1947 

sloučením kuželkářů z kuželen u Beránků a 

Winzingerů. Jak známo, byla v Litovli u každé 

hospody kuželna, takže to byl v té době sport 

spíše pivní. U zrodu kuželkářského oddílu stál 

jeden z hlavních iniciátorů, fotbalista Jaroslav 

Skála, který se stal prvním místopředsedou 

oddílu, a pan hostinský Richard Winzinger. 

Předsedou oddílu, který nesl název Sokol 

Modrá hvězda, se stal Josef Příkopa. 

Na první schůzi 7. 12. 1947 navrhl výbor, 

aby se vypracovaly plány na výstavbu nové 

dvoudráhové kuželny. I přes jisté potíže byla 

kuželna postavena a dána do provozu již        

8. srpna 1949. V Litovli a širokém okolí byl    

o tento sport velký zájem, takže byla sestavena 

dvě mužstva, která hrála okresní přebor Olo-

moucka. Po období stagnace postoupilo           

v r. 1966 1. mužstvo do přeboru krajského. 

V r. 1960 se stal oddíl součástí organizace 

TJ Tatran Litovel. Pohostinství Modrá hvězda 

se stalo majetkem RAJ Olomouc, které nemě-

ly zájem o jeho údržbu. V r. 1981 tak byla 

sepsána dohoda, podle níž kuželna přešla pod 

správu Taranu. Kuželkáři odpracovali brigád-

nicky mnoho hodin, ve kterých vybudovali mj. 

vraceče koulí, hlediště, šatny a sociální zaříze-

ní. V současnosti doufají, že se podaří usku-

tečnit výstavbu nové 

4dráhové kuželny, 

která by k tomuto 

sportu přivedla jistě 

víc hráčů. 

Nyní má kuželkář-

ský oddíl 41 členů 

závodících ve 3 do-

spělých a 2 doroste-

neckých mužstvech. 

Po 6 letech ve 2. lize 

postoupili loni doros-

tenci do 1. ligy, kde 

se po podzimu umísti-

li na 6. místě. První 

mužstvo dospělých 

hraje 3. ligu, po pod-

zimu na 9. místě. Druhé 

mužstvo hraje krajský přebor Olomoucka 

(aktuálně na 3. místě), 3. mužstvo hraje okres-

ní přebor (nyní na 5. místě). 

Ve středu zájmu oddílu je také mládež. Kaž-

doročně tak v době jarních prázdnin pořádá 

přebory obou místních základních škol. Záro-

veň dvakrát měsíčně umožňuje žákům ZŠ 

Jungmannova bezplatné hraní v kuželně. 

Od doby vzniku se v čele oddílu vystřídali 

tito předsedové: Josef Příkopa (1947-50), 

Čestmír Sedlický (1951), Josef Weber (1952-

54), František Hiermann (1958-70), Karel 

Koupil (1971-72), F. Hiermann (1973-74), 

Antonín Karger (1975-77), Antonín Horký 

(1978-87), Ludvík Vymazal (1988-95), Jaro-

slav Pěruška (1996-2000) a od r. 2001 součas-

ný předseda Jaroslav Čamek. Zájemci o tento 

sport mohou do oddílu vstoupit kdykoli          

v průběhu roku (kontakt na předsedu viz níže). 

podle J. Čamka zpracovala hk 

 

Od r. 1975 udržují litovelští kuželkáři družební styk s hráči Planety 

Radebeul (Německo). Foto pochází z jejich loňského 38. setkání. 
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Město Litovel zavádí třídění kovového odpadu 

Počátkem roku 2012 město Litovel ve spolupráci se společností .A.S.A. odpady Litovel, s. r. o. zavedlo třídění drobného kovového odpadu. 
 
Proč? 
Ušetří se místo v popelnicích a na skládkách. 
Třídění tohoto druhu odpadu pomáhá snižovat náklady na odpadové hospodářství. 
Je ušetřeno přírodní prostředí, ze kterého by se jinak těžila základní surovina (př. bauxit). 
Kovy jsou recyklovatelné suroviny. Výroba kovů je energeticky a finančně velmi náročná. 
Tříděním kovů se ušetří: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co třídíme? 
Do kontejnerů je možné ukládat jakýkoliv druh kovu (železo, hliník, měď….). Např.: 

plechovky od nápojů, konzervy 
vyřazení nádobí (ešusy, příbory, staré hrnce, misky od buchet apod.) 
drobné kovové odpady 
kovové obaly (krabice, dózy, obaly od čokolád, paštik apod.) 

 
Co netřídíme? 

kovy znečištěné nebezpečnými látkami (např. od oleje, barvy apod.) 

Železný šrot Barevné kovy 

75 % úspora energie Hliník: 95% úspora elektrické energie 

90% úspora primárních zdrojů Měď: 85% úspora elektrické energie 

86% snížení znečištění vzduchu Olovo: 65% úspora elektrické energie 

40% úspora vody Zinek: 60% úspora elektrické energie 

76% snížení znečištění vody   

97% snížení množství odpadu z těžby   

Kontejnery byly umístěny na těchto      
stanovištích:  
 
ulice Palackého – vedle pivovaru 
ulice Dukelská – u nádraží 
ulice Sochova 
ulice Nová v lokalitě Pavlínka 
ul. Gemerská – stanoviště tříděných sběrů 
Novosady – stanoviště tříděných sběrů 
sídliště Karla Sedláka – parkoviště vedle  
 kontejnerů na komunální odpad 
sídliště Vítězná – vedle bývalé kotelny. 
ulice Studentů – vedle školní jídelny 
sídliště Vítězná – před ZŠ Vítězná 



Litovelské noviny, povolení č. MK ČR E 11104, měsíčník, náklad 1 200 kusů. Vydává Město Litovel,  

nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel, adresa redakce tamtéž. IČO 299 138.  

Odpovědná redaktorka: Helena Kaštilová. Tisk: Tiskárna Křupka Mohelnice.  

Archiv starších výtisků najdete na webových stránkách (viz níže). 

Litovelské noviny uveřejní bezplatně společenská oznámení a osobní zprávy.  

Za uveřejnění obchodního inzerátu účtujeme za 1 cm2 plochy 10 Kč, na první a poslední straně 18 Kč.  

Sleva: při opakování inzerce 10 %, půlroční předplatné 20 %, celoroční předplatné 30 %.  

Všechny požadavky na inzerci, příspěvky i náměty přijímáme na adrese: Redakce Litovelských novin, MěÚ  Litovel. 

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

V Litovli 1. března 2012. Uzávěrka příštího vydání Litovelských novin: 15. března 2012 

Lokalita: Severní II, předpokládané zahájení výstavby v roce 2012,  

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. 
Bez dostatečného počtu smluvně rezervovaných bytů není možné zahájit výstavbu! 
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Oddělení hemodialýzy Nemocnice 

Šternberk zve na preventivní akci 

DEN LEDVIN 
 

Kdy: 8. března 2012 v 8–16 hodin 

Kde: Nefrologická ambulance  

Hemodialyzačního oddělení (budova 5)  
Všem nabízíme ZDARMA základní vyšetře-

ní k posouzení rizika onemocnění ledvin: 
 

zjištění základních anamnestických dat, měření 
krevního tlaku, vyšetření moči na přítomnost  

bílkoviny, měření obsahu tuku v těle tukoměrem, 

poradenství kvalifikovaného personálu  

Pokud se staneme lidmi zcela ukázněnými    
a milujícími, budeme na milost připraveni 
dobře, i kdybychom neznali nic z teologie     

a vůbec nemysleli na Boha. 
 

M. Scott Peck 

http://noviny.litovel.eu/
http://www.nemstbk.cz

