
Z obsahu: 

Ve středu 18. dubna bude v litovelském mu-

zeu zahájena výstava Historie školy zrakově 

postiţených. Město se tak rozloučí se zaříze-

ním, které se po 58 letech svého působení         

v Litovli stěhuje do Olomouce. Plán na brzké 

přestěhování školy do krajského města byl 

přitom znám uţ 23. října 1954, kdy se dveře 

nově zřízené osmileté školy pro slabozraké 

otevřely ţákům poprvé. Bylo to v budově 

dnešního městského úřadu v Havlíčkově ulici, 

odkud se škola v r. 1976 přestěhovala do svého 

dnešního sídla na náměstí Přemysla Otakara.   

V průběhu své existence vystřídala několik 

jmen, dnes její oficiální název zní Základní 

škola prof. V. Vejdovského pro zrakově posti-

ţené. Připomíná tak očního lékaře Václava 

Vejdovského (1896–1977), mnohaletého pri-

máře očního oddělení olomoucké nemocnice, 

který měl na zaloţení školy (druhé svého druhu 

v republice) významný podíl. 

Přestoţe ve středu města, je pro mnohé škola 

pro zrakově postiţené málo známou institucí, 

které se proto nevyhýbají určité mýty a před-

stavy. Není tedy od věci si zařízení a jeho fun-

gování představit. 

V současnosti má škola 85 ţáků v devíti 

třídách. V jedné třídě je obvykle kolem devíti 

dětí, maximální počet je dvanáct. To proto, aby 

s nimi mohly učitelky pracovat individuálně, 

věnovat jim více času a pozornosti. Kaţdý ţák 

má také vlastní lavici se sklopnou deskou, 

kterou si můţe libovolně zvednout, a tak číst 

nebo psát text pod úhlem, který lépe vyhovuje 

jeho očím. 

Třídy jsou vybaveny i speciálním osvětlením 

a ve škole samozřejmě nechybí tyflopedické 

pomůcky jako televizní lupy, digitální zvětšo-

vací lupa s hmatovým a hlasovým výstupem 

nebo Pichtův psací stroj, jenţ nevidomému 

umoţňuje dělat si zápis v Braillově písmu. 

Protoţe je pro oči nejpříjemnější zelená, mají 

tabule ve třídách tuto barvu a píše se na ně 

ţlutými křídami.  

Škola soustřeďuje zrakově postiţené ze 

všech koutů Moravy, proto zůstávají děti ze 

vzdálenějších míst od pondělí do pátku na 

internátě. Oproti dřívějšku je to však v součas-

nosti jen přibliţně třetina ţáků. „Rodiče dnes 

děti vozí také z větší vzdálenosti, i 30 km. A 

někteří jsou ochotní se i přestěhovat, aby ne-

měli dítě na internátě, ale doma,“ objasňuje 

ředitel školy Jiří Müller.  

Také díky tomu, ţe děti tráví ve škole mno-

hem víc času neţ v běţném zařízení bez inter-

nátu, je zde prostor na rozvíjení aktivit a koníč-

ků, které zdejším ţákům vynášejí ocenění         

z celonárodních i mezinárodních soutěţí. Tra-

dičně je školství pro zrakově postiţené spojeno 

s hudbou. Přímo ve škole pracují dva učitelé 

hudby, u nichţ lze studovat hru na klavír, har-

moniku, kytaru, zobcovou i příčnou flétnu, 

keyboard a nově i na populární bicí. Všichni 

prvňáci mají povinný předmět hry na zobcovou 

flétnu. Škola dbá na hudební vzdělání také 

proto, ţe pracovní uplatnění pro lidi s váţnější-

mi vadami zraku je sloţité. Je tedy dobře, od-

halí-li se talent, který pokračuje studiem na 

konzervatoři (přibliţně jeden za dva roky). 

Na velmi dobré úrovni jsou pro školu tradič-

ní šachy, v nichţ se ţáci zúčastňují mezinárod-

ních soutěţí. Stejně úspěšní jsou ţáci i ve vý-

tvarné činnosti, zejména v keramice. „Měli 

jsme ve škole holčičku, která oslepla aţ pozdě-

ji,“ vzpomíná ředitel ZŠ. „Měla tak dobře za-

chovanou představu, ţe na soutěţích nechtěli 

věřit, ţe své výrobky dělala sama. Byly na nich 

i detaily, které nevidomý běţně hmatem neza-

znamená.“ 

Na škole se provozují i speciální sporty pro 

zrakově postiţené – showdown (jde o alternati-

vu stolního tenisu; dva hráči v neprůhledných 

brýlích si pálkami posílají po desce hracího 

stolu chřestící míček tak, aby skončil v gólové 

jamce soupeře) a goalball (tato hra zčásti při-

pomíná fotbal – úkolem dvou druţstev na ob-

délníkovém hřišti rozděleném středovou čárou 

je dostat ozvučený míč do branky protivníka; 

muţstva jsou tříčlenná a všichni hráči hrají 

poslepu). 

V současnosti však školu nenavštěvují pouze 

děti se zrakovým postiţením. „Primárně je to 

škola pro děti slabozraké, se zbytky zraku a 

nevidomé (i kdyţ těch je málo). Avšak součas-

ný trend k integrování handicapovaných dětí, a 

především pokrok lékařské vědy, která dokáţe 

úspěšně řešit mnohé zrakové vady, způsobil, ţe 

docházelo ke sniţování počtu ţáků ve škole. 

Proto zde dnes máme i děti s poruchami učení, 

pro které v našem regionu ţádné zařízení neby-

lo. Ţáci s disgrafií, diskalkulií atd. zde absol-

vují mj. reedukaci, která jim pomáhá tyto potí-

ţe značně zmírnit,“ vysvětluje Jiří Müller a 

dodává: „Jsme běţná základní škola, takţe 

učivo i poţadavky na ţáky jsou stejné jako 

jinde.“ 

pokračování na str. 6 
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Slovo starosty 

Váţení občané, 

dne 23. února 2012 schválilo Zastupitelstvo města Litovle rozpočet 

na letošní rok. Akce, které jsou připraveny k realizaci, mají zlepšit 

ţivotní podmínky ve městě. Mezi nejvýznamnější investice patří: 

 Rekonstrukce koupaliště: Regionální rada regionu soudrţnosti Střed-

ní Morava schválila změnu projektu z nerezu na BIO. Práce by měly 

být zahájeny letos a příští rok bychom se měli koupat v teplé, nechloro-

vané přírodní vodě. 

 Oprava autobusových zálivů a nové zastávky: Práce jsou plánovány 

v obcích Unčovice, Rozvadovice a Chořelice.   

 Oprava komunikace na ulici 1. máje: Celková rekonstrukce tohoto 

dopravně nejkritičtějšího uzlu zvýší bezpečnost provozu a zlepší 

vzhled této historické ulice. Ve druhé polovině letošního roku se tak 

plánuje vybudování nových, širších a rovných chodníků, předláţdění 

silnice a také instalace nového osvětlení.  

 Výtah v městské knihovně: Na konci března se začalo s budováním 

výtahu, který usnadní přístup do 1. patra městské knihovny. 

 Nové povrchy komunikací: V letošním roce bude dokončena oprava 

povrchu silnice na ulici Ţerotínově. Předpokládá se, ţe Správa silnic 

Olomouckého kraje provede stavbu ještě na jaře. Nový povrch dostane 

také komunikace v ulici Kosmonautů. Novým chodníkem ze zámkové 

dlaţby bude nahrazen stávající nevyhovující chodník v ulici Jungman-

nově. Pro bezpečnější pohyb chodců se bude ve 2. polovině roku budo-

vat zcela nový chodník na Pavlínce od mostu aţ k ulici Kosmonautů. 

V plánu je i vybudování komunikace pro motorová vozidla mezi ulice-

mi Loštickou a Královou (o tom více v příštím čísle LN). 

 Zahájení stavby inţenýrských sítí na Pavlínce: V současné době začí-

nají práce na zasíťování parcel na výstavbu RD (o projektu jsem infor-

movali v březnovém čísle LN). 

 Rekonstrukce druţiny ZŠ Jungmannova: V letošním roce je v plánu 

opravit poslední část ZŠ Jungmannova, v níţ se nachází mj. školní 

jídelna a druţina. Budova bude zateplena a dojde ke změně jejích 

vnitřních dispozic. 

 Revitalizace zeleně na městském hřbitově 

 Údrţba školských zařízení: Na letošní rok je naplánována výměna 

oken v MŠ Gemerská i na sokolovně. V průběhu března byly v MŠ 

Frištenského a Gemerská instalovány nové zahradní prvky. 

 

Obce mají v rozpočtu svůj seznam akcí, které byly s nimi projedná-

ny. 

 

Náklady na provoz městského úřadu, škol, Technických sluţeb, 

Městského klubu a dalších příspěvkových organizací jsou v rozpočtu 

stanoveny na úrovni minulého roku. Současná ekonomická situace 

neumoţňuje takový rozvoj, jaký bychom si jistě všichni přáli. Při hos-

podárném jednání se však, přestoţe pomalejším tempem, budou naše 

moţnosti posunovat dále.  

Ing. Zdeněk Potužák, 

starosta města Litovle 

Dne 12. března začaly v centru Litovle práce na rekonstrukci nízkot-

lakového plynovodu, které provádí olomoucká firma Plynomont, spol. 

s r. o. Z toho důvodu jsou v závislosti na postupu prací uzavřeny někte-

ré ulice.  

Od 12. 3. do 4. 6. probíhají práce v ulici Masarykově od křiţovatky  

s ul. Kollárovou u polikliniky, přes náměstí Přemysla Otakara aţ po 

ulici Husovu. 

Od 19. 3. do 14. 5. je uzavřena ulice Třebízského. 

Od 14. 5. do 15. 7. pak budou práce probíhat v ulici Revoluční aţ po 

náměstí Svobody. 

Z důvodu výše zmíněných uzavírek byly pro přístup do centra ote-

vřeny některé jednosměrné ulice. Z ulice Dukelské se vozidla na ná-

městí dostanou ulicí Havlíčkovou a následně ulicí Boskovicovou.        

Z druhé strany je nyní moţný průjezd ulicí Čihadlo kolem Olomoucké-

ho rybníka na ulici Havlíčkovu. 

V následujícím období se počítá s pokračováním rekonstrukcí na 

ulici 1. máje.               red. 

Uzavírka v centru Litovle 

Lhůta na úhradu poplatků 

Jiţ od loňského roku je poplatek za svoz domovního odpadu moţno 

uhradit aţ do 30. 6. Částka činí 500 Kč za osobu na rok (je třeba zapla-

tit za celý rok, ne jen za jeho část). 

Od letošního roku je také poplatek ze psů splatný aţ do 30. 6. Jeho 

výška se liší na základě několika faktorů (místo, počet psů, příp. dů-

chodový věk majitele) a je dána obecně závaznou vyhláškou č. 6/2012. 

Poplatky lze uhradit v pokladně městského úřadu na náměstí Přemys-

la Otakara 778, po vstoupení do průjezdu zelené budovy v prvních 

dveřích vlevo.               red. 

Aţ do 31. května najdete na webových stránkách města 

www.litovel.eu kvíz nazvaný Jak znáte Litovel. Ve 20 náročných otáz-

kách si můţete ověřit, jak znáte např. správu města, místní části nebo 

známé osobnosti spojené s Litovlí. Odpovědi na některé z otázek na-

jdete přímo na webu města. Tři vylosovaní výherci se mohou těšit na 

drobné odměny.              red. 

Kvíz na stránkách města 

Výzva 

Váţení čtenáři, rádi bychom pro vás sestavili co nejobsáhlejší se-

znam řemeslníků a opravářů z různých odvětví lidské činnosti z celého 

Litovelska a okolí. Protoţe takový kompletní seznam dosud neexistuje 

a není v moţnostech jedince jej sestavit, prosíme vás tímto o spoluprá-

ci. Znáte-li řemeslníky, na něţ je moţno obrátit se např. při opravě 

vodovodu, správce bot, obkládání koupelny a stovce dalších drobných 

lidských potřeb, ozvěte se nám prosím s informací o nich na mailovou 

adresu litovelskenoviny@mestolitovel.cz, na telefon 585 153 147 nebo 

osobně v redakci LN. Děkujeme za spolupráci.          red. 

Ve městě Litovli a v místních částech bylo v průběhu 

měsíce března zaznamenáno mj. i spáchání těchto činů: 

Dne 1. 3. byl v Litovli v 1.34 hod. kontrolován řidič    

L. H., u kterého bylo dechovou zkouškou zjištěno 1,96 g/kg alkoholu       

v krvi. 

Dne 5. 3. v odpoledních hodinách odcizil dosud neznámý pachatel     

v prodejně Billa v Litovli z nákupního vozíku poškozené V. H. dám-

skou kabelku s finanční hotovostí a doklady. 

Dne 6. 3. ráno odcizil dosud neznámý pachatel uzamčené jízdní kolo 

před domem na ul. B. Němcové v Litovli. 

V době mezi 20.30 hod. dne 9. 3. a 0.15 hod. dne 10. 3. odcizil dosud 

neznámý pachatel uzamčené pánské jízdní kolo v Litovli na ul. 1. má-

je. 

Dne 11. 3. v podvečerních hodinách odcizil P. G. v prodejně Billa     

v Litovli láhev alkoholu. Skutku se dopustil i přesto, ţe byl v posled-

ních třech letech pravomocně odsouzen za krádeţ. 

Policie ČR 

MĚSTSKÁ TELEVIZE – VYSÍLÁNÍ V DUBNU 
 

 premiéra: středa   4. 4. v 18.45 hod.  

   středa 18. 4. v 18.45 hod.  

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

 

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

 

Jednotlivé příspěvky místní videokroniky jsou volně ke staţení na 

webu města (viz odkaz výše). Připomínky, názory, nápady, náměty, 

ale i věcnou kritiku týkající se vysílání můţete volat nonstop na tele-

fonní záznamník tel. č. 581 003 467. Informace o kulturních, sportov-

ních 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: hlavinka@mestolitovel.cz  

nebo infotv@centrum.cz nejpozději týden před uvedením premiéry. 

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


13. zasedání Zastupitelstva města, konané dne 23. února 2012 

 

Zastupitelstvo města Litovel: 

 rozhodlo, ţe finanční dar ve výši 50 000 Kč od firmy GESS-CZ, 

s. r. o. Hranice, jehoţ přijetí bylo schváleno při projednávání 7. 

rozpočtových změn dne 29. 12. 2011, bude určen na úhradu nákla-

dů spojených s I. etapou zhotovení modelu sochy Gustava Frišten-

ského. Pro umístění sochy se předběţně počítá s prostorem u lito-

velské sokolovny. 

 projednalo záměr výstavby kuţelny u sokolovny v Litovli a 

schvaluje realizaci stavby za podmínky získání dotace na výstavbu 

z cizích zdrojů ve výši minimálně 50 % z celkové ceny díla 

 

27. schůze Rady města Litovel, konaná dne 1. března 2012 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 uzavření smlouvy o vykonávání veřejné sluţby mezi Úřadem práce 

Olomouc a městem Litovel 

 zveřejnění záměru odprodeje nevyhovujících her. prvků:  

   šplhací sestavy s lanem, umístěné na hřišti v místní části Tři Dvory,  

   za nejniţší nabídkovou cenu 2 000 Kč; 

   šesti nevyhovujících herních prvků umístěných v místní části Unčovi- 

   ce: 2 kovové vahadlové houpačky (1 000 Kč/ks), prolézačka se dvěma  

   kovovými závěsnými houpačkami (2 000 Kč), herní sestava kombi se  

   závěsnou houpačkou a skluzavkou (4 000 Kč), pruţinové houpadlo  

  „hari“ (1 000 Kč) a pruţinové houpadlo „skutr“ (1 000 Kč); 

čtyř nevyhovujících herních prvků z dětského hřiště v místní části  

Chořelice: pruţinové houpadlo a otevřené pískoviště (800 Kč), 

prolézačka „Z“ a houpačka „klasik“ se dvěma sedátky (1 000 Kč/

kus)  

 ukončení pronájmu pozemku parc. č. 51/4 zahrada, o výměře 

8 897 m2, a pozemku parc. č. 51/9 ostatní plocha, o výměře 2 180 

m2, vše v k. ú. Chudobín, k datu 31. 12. 2012. Rada města souhlasí 

se zveřejněním záměru pronájmu, případně odprodeje, uvedených 

pozemků. Ţadatelé předloţí vlastní záměr jejich vyuţití, včetně 

nabídky ceny a doby pronájmu, případně nabídky kupní ceny. 

 informaci o poskytnutí příspěvku z Ministerstva kultury ČR 

z programu Regenerace MPR a MPZ na rok 2012 ve výši 400 000 Kč a 

schvaluje, aby celý příspěvek byl vyuţit na akci „Oprava městských 

hradeb v ulici Jungmannova v Litovli“ 

 předloţený návrh memoranda, které bude uzavřeno s obcemi v Lito-

velském Pomoraví. Jeho účelem je zvolit společný postup obcí pro 

omezení příčin přemnoţení komáří populace, a sice pouţitím dostupné-

ho ekologicky akceptovatelného biologického prostředku Vectobac.  

 
Rada města Litovel: 

 nebude realizovat opatření, kterým by byl zakázán provoz motoro-

vých vozidel na komunikaci mezi Litovlí a Šargounem, a ponechá stá-

vající stav. Ukládá odboru MHaSI a odboru dopravy zajistit realizaci 

značení, které bude motoristy informovat, ţe vjíţdějí do tzv. klidové 

zóny.  

výběr redakce 
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Stanoviště 

Přistavení 

kontejnerů do 14 h 

Odvoz 

kontejnerů do 12 h 

1. U lagun  

    (zahrádky) 
úterý 17. 4. 2012 pátek 20. 4. 2012 

2. ul. Javoříčská  úterý 17. 4. 2012 pátek 20. 4. 2012 

3. ul. Červenská  úterý 17. 4. 2012 pátek 20. 4. 2012 

4.  Komárov úterý 17. 4. 2012 pátek 20. 4. 2012 

5. ul. Palackého  úterý 17. 4. 2012 pátek 20. 4. 2012 

6. ul. Šargounská pátek 20. 4. 2012  pondělí 23. 4. 2012 

7. ul. Sochova pátek 20. 4. 2012 pondělí 23. 4. 2012 

8. ul. Žerotínova  pátek 20. 4. 2012 pondělí 23. 4. 2012 

9.  Pavlínka pátek 20. 4. 2012 pondělí 23. 4. 2012 

10. ul. Dukelská  

      (zahrádky) 
pátek 20. 4. 2012 pondělí 23. 4. 2012 

11. Víska úterý 24. 4. 2012 pátek 27. 4. 2012 

12. Nasobůrky úterý 24. 4. 2012 pátek 27. 4. 2012 

13. Chudobín úterý 24.4. 2012 pátek 27. 4. 2012 

14. Myslechovice úterý 24. 4. 2012 pátek 27. 4. 2012 

15. Nová Ves úterý 24. 4. 2012 pátek 27. 4. 2012 

16. Savín úterý 24. 4. 2012 pátek 27. 4. 2012 

17. Unčovice pátek 27. 4. 2012 pondělí 30. 4. 2012 

18. Rozvadovice pátek 27. 4. 2012 pondělí 30. 4. 2012 

19. Březové pátek 27. 4. 2012 pondělí 30. 4. 2012 

20. Tři Dvory pátek 27. 4. 2012 pondělí 30. 4. 2012 

21. Chořelice pátek 27. 4. 2012 pondělí 30. 4. 2012 

Sběr zeleně v Litovli a obcích 

Společnost .A.S.A. odpady Litovel, s. r. o. informuje občany o orga-

nizaci pravidelného sběru zeleně. 

Kontejnery jsou určeny pro biologicky rozloţitelný odpad ze zahrad: 

listí, tráva, plevel, spadané ovoce, BEZ VĚTVÍ 

Jaký odpad do kontejnerů nepatří: 

obaly, směsný komunální odpad, 

kamení, suť či jiné nerozloţitelné odpady 

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

 

Litovelské slavnosti 
konané u příležitosti Dnů evropského dědictví 
spojené s oslavami 760. výročí založení Litovle 

 

Podmínky získání grantu: 
– podání žádosti, poskytnutí grantu a jeho vyúčtování se řídí zásada-
mi pro poskytování veřejné finanční podpory podle usnesení RM 
135/8 z 1. února 2007. Formulář žádosti je k dispozici na OŠKS nebo 
na www.litovel.eu. 
– termínem konání akce je jeden z víkendových dnů od 8. do 16. září 
2012 
– součástí žádosti bude rozpis nabízeného kulturního programu 
– obálka s žádostí o grant bude nadepsána Litovelské slavnosti 2012 
– termín pro podání žádosti o grant je středa 25. dubna do 13.00 
hodin k rukám vedoucího OŠKS nebo na podatelně 

 

Žádosti o grant budou posuzovány na nejbližším jednání rady města 
po termínu podání přihlášek. Kritériem pro přidělení grantu bude 
obsahová náplň akce. Město Litovel si ponechává právo grant nepři-
dělit a vyhlásit novou soutěž. 

http://www.litovel.eu
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Stalo se v Litovli 

výročí na duben 2012 
 

 13. 4. 1912 se v Ţerotíně narodil František 

Ryšavý, který se stal jednou z obětí 2. světo-

vé války. Neuvěřitelnou surovost prokázal 

nacistický reţim popravami v samém jejím 

závěru. V říjnu 1944 zavřeli Němci skupinu 

litovelských občanů, kteří poslouchali zahra-

niční rozhlas. Zařízení (tzv. čerčilky) jim 

zhotovil právě radiomechanik František Ry-

šavý. Měsíc před osvobozením Prahy byl 4. 

4. 1945 ve 4 hodiny ráno sťat na Pankráci. 

 13. 4. 1932 se narodil Bohumil Teplý. Syn 

předsedy ONV v Litovli absolvoval litovelské 

gymnázium, kamenickou školu v Hořicích, 

pedagogickou fakultu Univerzity Palackého a 

sochařství u prof. Vladimíra Navrátila. Od r. 

1978 působil jako sochař, medailér a restaurá-

tor, současně vyučoval práci s kamenem na 

Fakultě výtvarného umění VUT v Brně a 

teorii restaurování kamenných památek na 

SPŠ kamenické a sochařské v Hořicích. Na 

Ostravské univerzitě byl roku 1996 jmenován 

docentem. Je tvůrcem řady sochařských děl, 

medailí, pamětních desek, mj. i pamětní des-

ky na domě Jana Čepa v Myslechovicích, kde 

uplatnil kombinaci bronzu a kamene.  

 16. 4. 1927 přišel na svět chudobínský ro-

dák a stále čilý muzikant Vlastimil Nedoma. 

Působil v řadě hudebních souborů, od r. 1962 

hrál na violoncello v Litovelském kvartetu. 

Roku 1968 zaloţil smíšený pěvecký sbor 

Kantika a stal se jeho dlouholetým sbormis-

trem. Po řadu desetiletí byl vůdčí osobností 

hudebního ţivota v Litovli jako předseda 

Kruhu přátel hudby. Řada ţáků získávala 

základy hry na housle či flétnu pod jeho ve-

dením v hudebních kurzech Městského klubu. 

V důchodu přibyl další koníček: na výstavách 

představil desítky výborných fotografií ptáků.  

 14. 4. 1907 bylo v přízemí nově postavené 

dívčí měšťanky v Jungmannově ulici otevře-

no Krajinské muzeum v Litovli. Avšak 

Národopisný odbor (r. 1906 se změnil na 

Krajinskou muzejní společnost), který začal 

soustřeďovat historické památky, byl v Lito-

vli ustaven v čele s dr. Smyčkou jiţ r. 1892. 

Koupil a začal odborně třídit mladečské ar-

cheologické nálezy, archivní listiny, sbírku 

mincí a lidové památky.    Lubomír Šik 

5 otázek pro…

Ilonu Kohoutovou 

majitelku fitcentra Ilona 

 

Kdy a jak Vás napadlo otevřít si fitcentrum 

a co je Vaše původní povolání? 

Neţ jsem otevřela fitcentrum, pracovala 

jsem 20 let v Papcelu jako konstruktérka. Od 

r. 1987 jsem cvičila na sokolovně jako dobro-

volná cvičitelka kondiční kulturistiky. Vedle 

toho jsem vedla taneční skupinu ONY. Dívky 

a ţeny byly nadšené jako já, a tak jsem poshá-

něla činky, tyčky, švihadla, lavičky, nechala 

jsem si udělat pódium na předcvičování ve 

venkovních prostorách a rozjela jsem pořádné 

cvičení. Měla jsem úţasný elán a strašnou 

chuť do všeho. Podmínky na sokolovně ale 

nebyly dobré. Topilo se tam teplým vzdu-

chem vháněným ventilátorem, a protoţe jsem 

tam cvičila čtyřikrát týdně, odnesly to mé 

hlasivky a musela jsem se podrobit operaci. 

Přišel rok 1990. V té době do cvičení chodi-

ly i dcery pana Hroze, který měl stavební 

firmu. Kdyţ jsem jednou před nimi vyslovila 

své přání, ţe bych chtěla cvičit v hezkém, 

kulturním prostředí, zmínily se o tom doma a 

pan Hroz mi nabídl pomoc. Našli jsme zde-

vastované prostory z druhé strany sokolovny 

a po dlouhých tahanicích s TJ Tatran jsme zde 

vybudovali fitcentrum. Tehdy jsem si bláhově 

myslela, ţe budu ve fitku makat po pracovní 

době v Papcelu, ale kdyţ se mi sešlo skoro 

200 přihlášek do různých forem cvičení, nešlo 

jinak neţ odejít dohodou a v plném nasazení 

se věnovat pravidelným hodinám. Svépomocí 

jsme rychle nechali vyrobit základní posilova-

cí stroje, za coţ i nyní děkuji p. Ing. Hrozovi. 

 

Projevují se ve cvičení nějaké trendy, je 

o něj stále stejný zájem a co lidé nejvíce vy-

hledávají? 

I kdyţ je to uţ 21 let moje práce, je pro mě 

cvičení hlavně zábava, odpočinek, odreaguji 

se při něm od všeho zlého, co mi den přinese. 

Trendy, které se ve cvičení objevují, samo-

zřejmě sleduji. Vedle standardních cvičebních 

hodin patří v poslední době mezi nejvyhledá-

vanější cvičení zumba. I já jsem se jí nadchla 

a jsem ráda, ţe je jí nadšena i spousta dalších 

lidí. Cvičí holky z gymplu, které mi dodávají 

energii úsměvem, mládím a chutí do cvičení. 

Cvičím s dětmi ze školy ze Senice, které mě 

udivují tím, s jakou radostí absolvují celou 

hodinu. A samozřejmě i ţeny a dívky z Lito-

vle a okolí – obdivuji je a mám je ráda.  

 

Jak vypadá Váš pracovní den, jak se Vy 

udržujete v kondici a vzděláváte se stále ve 

svém oboru? 

Kaţdý můj pracovní den je individuální. 

V pondělí začínám cvičit s Luckou, která je 

od malička postiţená mozkovou obrnou. Cvi-

čím s ní přes 10 let a jsem ráda, ţe se i díky 

pomoci babičky objevují úspěchy. Poté sednu 

na rotoped, protáhnu se, skočím na běţící pás, 

abych byla fit. Vedle stálého rozvrhu hodin 

cvičení se věnuji i poradenské a konzultační 

činnosti v oblasti pohybových aktivit, zaměře-

né na problematiku konkrétního zákazníka. 

Vyčleněný čas mám pro školy, oddíly a také 

chlapy, kteří chtějí mít správnou postavičku.  

I přes pokročilý věk dělám vše pro udrţení 

dobré kondice. Na dovolenou jedeme jedině 

tam, kde je super cvičení, posilovna a kde 

makám ráno i večer. Ještě ţe mám manţela, 

který má raději klid a smířil se s tím, ţe bez 

cvičení nemůţu být ani chvilku. Vedle pravi-

delných odborných seminářů se zajímám 

o nové moţnosti cvičení na internetu, v zahra-

ničí na dovolené, studuji metodické materiály. 

 

Co říkáte tomu, že město Litovel odkoupilo 

od sokolské župy Olomouc budovu sokolovny 

včetně pozemků kolem? 

V prostorách fitcentra jsem pouze v proná-

jmu města, i kdyţ jsem ho za podpory staveb-

ní firmy a své rodiny vybudovala. Mé je pou-

ze veškeré zařízení a vybavení.  

Jsem ráda, ţe sokolovna přešla pod město, 

protoţe se do budovy snaţí dle svých moţ-

ností postupně investovat a napravit škody, 

které byly způsobeny nejen povodněmi. Paní 

Polívková z MěÚ a její personál jsou velice 

operativní a na svém místě. 

V současnosti mám však problém, abych 

toto fitko uţivila. Mně i majiteli sokolovny by 

pomohlo, kdyby investoval do výměny všech 

oken, čímţ by určitě došlo k minimálně 50% 

úspoře nákladů na teplo. 

Přechodem vlastnických práv na Město 

Litovel byly bohuţel přehodnoceny nájemní 

smlouvy, coţ pro mě znamená podstatné zvý-

šení ceny za pronajaté prostory. Mám se tak 

co ohánět, abych celkový provoz fitcentra 

finančně zvládla, protoţe nechci jít cestou 

neustálého zvyšování vstupného. Jsem ráda, 

ţe si ţeny uspoří peníze na cvičení, i kdyţ 

jich nemají nazbyt. Ale třeba tento článek 

bude číst nějaký úspěšný podnikatel a poradí, 

jak z toho ven. 

 

Proč jste za celou dobu své působnosti 

v oblasti sportu nikdy nekandidovala do    

zastupitelstva města Litovel? 

Pouze jednou mě oslovil bývalý ředitel 

Papcelu Ing. Pěček, abych kandidovala. Ne-

stalo se tak. Bylo těţké se uţivit jako podni-

katelka, starat se o děti, zajišťovat chod do-

mácnosti… Nehledě na to, ţe jsem stranám 

moc nevěřila. Kdybych do toho šla, nebyla 

bych doma vůbec, a to by manţel asi nepřeţil. 

No a poslední volby v Litovli mě jen utvrdi-

ly v tom, ţe do politiky vstupovat nemám. 

Stačí, kdyţ si vzpomenu, jak dopadl ve vol-

bách můj syn Viktor. Myslím si, ţe ho lidé 

mají rádi, ţe se vysokou měrou podílí na zvy-

šování kulturní úrovně v Litovli a okolí. Lidé 

ho zvolili – no a jak dopadl? 

 

V květnovém čísle bude na vaše otázky 

(zasílejte do 16. 4.) odpovídat Mgr. PAVEL 

SKÁCEL, ředitel SOŠ Litovel. 
Vlastimil Nedoma 
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Stalo se ve světě 

výročí na duben 2012 
 

 15. 4. 1452 se narodil Leonardo da Vinci, 

vynikající příklad renesanční osobnosti. Byl 

schopný hudebník (mj. hrál výborně na lout-

nu), spisovatel (své vědění sepsal do několika 

knih, př. O letu ptáků), architekt (zachovala 

se řada jeho plánů, zřejmě však žádný nebyl 

zrealizován), osvícený vynálezce (k objevům, 

jimiž dávno předběhl svou dobu, patří mj. 

letadlo, padák, tiskařský lis nebo potápěčský 

úbor), přírodovědec (znalosti z oboru anato-

mie lidí i zvířat získával pitvami, které sám 

prováděl) i sochař. Nejznámější je však jako 

mistrný malíř, autor obrazů, jež se po staletí 

snaží rozšifrovat badatelé (Mona Lisa, Po-

slední večeře…). 

 5. 4. 1722 objevila nizozemská výprava pod 

vedením Jacoba Roggeveena v Tichém oceá-

nu nejodlehlejší obývaný ostrov (3 600 km 

západně od pobřeží Chile), který podle dne 

objevení nazvala Velikonoční ostrov 

(polynésky Rapa Nui = Velká země). Známý 

je především díky 3,5metrovým kultovním 

sochám moai, obrovským kamenným hlavám 

pohlížejícím do středu ostrova. 

 25. 4. 1792, v době Velké francouzské re-

voluce, napsal Claude Joseph Rouget de Lisle 

bojový pochod, který se stal r. 1795 francouz-

skou státní hymnou pod názvem Marseillai-

sa. Za své jméno vděčí vojenským dobrovol-

níkům z města Marseille na jihu Francie, kteří 

při pochodu na Paříž píseň roznesli po celé 

zemi. Po změně režimu byla zakázána, od     

r. 1879 však plní úlohu hymny až dodnes. 

 29. 4. 1882 byl zahájen provoz dopravního 

prostředku Elektromote, prvního trolejbusu. 

Vozidlo, které k pohonu využívá elektrické 

energie získávané z trolejového vedení,         

k němuž je připojeno (a je tak zároveň pro-

středkem silničním i drážním), sestrojil ně-

mecký vynálezce Ernst Werner von Siemens, 

zakladatel společnosti Siemens AG, největší-

ho současného výrobce elektroniky. Rozma-

chu a rozšíření po světě se trolejbusy dočkaly 

až po světové výstavě Expo v Paříži r. 1900. 

 15. 4. 1912 po srážce s ledovcem ztrosko-

tal na své první plavbě z Evropy do Ameriky 

největší parník své doby Titanic. Z přibližně 

2 500 osob na palubě jich zahynulo 1 500. 

 1. 4. 2002  vešel v Nizozemí jako v první 

zemi na světě v platnost zákon legalizující 

eutanazii (z řeč. dobrá smrt). Dnes je 

„usmrcení na přání“ legální i v Belgii a     

Lucembursku, ve Švýcarsku je povolena 

asistovaná sebevražda. 

Kniha na tento měsíc 

tentokrát výjimečně mění název i obsah na 

CD roku 

zdroj: http://flog.pravda.sk 

sochy moai na Velikonočním ostrově 

Chanson a Jazz 
Iva Kevešová ml. 

 

Dnes si dovoluji porušit nově zavedenou 

tradici a místo očekávané knihy měsíce píši 

něco o CD roku. Někdo možná ví, že zhruba 

v polovině loňského roku bylo natočeno a 

koncem roku 2011 vyšlo litovelské rodačce 

Ivě Kevešové menší CD Chanson a Jazz. Ti, 

kteří si je již zakoupili, jistě potvrdí, že jde o 

vskutku ojedinělý projekt mladičké zpěvačky, 

která svým nebývale vyzrálým hlasem okouz-

lila a inspirovala už nejednoho posluchače. 

Iva zvolila opravdu náročný repertoár. Najde-

me zde písně francouzské, které kdysi v podá-

ní Edith Piaf fascinovaly obecenstvo pařížské, 

stejně jako „Keveška“ fascinuje obecenstvo 

litovelské. Jsou tu americké tradicionály, je tu 

také Sweet Georgia Brown – dnes již kultovní 

píseň snad každého dixielandu, nám známý 

HB Band nevyjímaje, a v neposlední řadě 

píseň Look What They´ve Done to My Song, 

kterou kdysi v 70. letech minulého století 

překřtila Helena Vondráčková na Kam zmizel 

ten starý song.  

Nutno říci, že já osobně jsem čekal, kdy  

konečně se Ivě podaří CD nahrát, protože její 

dosavadní pěvecká kariéra k tomuto počinu už 

dlouho směřovala. Jsem tomu rád, protože 

spojení ďábelsky dokonalé hudby v podání 

Vladimíra Jakuba Knápka na piano, Jakuba 

Knápka na kontrabas a Miloše Pohla na bicí   

s čertovsky znějícím, ale andělsky podaným 

hlasem Ivy Kevešové je úžasné. Vidíme, a 

hlavně slyšíme, že k příjemnému mrazení       

v zádech není třeba velkých hudebních těles. 

Zasnoubí-li se smutek šansonu a humor jazzu 

s radostí hlasu, vzniká šťastné manželství. A 

to si myslím, že Iva zatím jenom flirtuje. 

Jsem velmi poctěn, že její CD mohu ve 

svém knihkupectví prodávat za směšnou cenu 

6 piv, což v přepočtu činí 150 Kč. Pivo však 

proteče a může zanechat jen hořkost v játrech. 

Písničky v podání Ivy Kevešové vám ale způ-

sobí trvalou radost. 

CD Chanson a Jazz bylo nahráno ve Studiu 

Českého rozhlasu Olomouc a já doufám, že 

tato první vlaštovka přivolá celé hejno. 

Petr Linduška 

Konec února je ještě dobou akcí pěkně 

v teploučku, a tak jsme si pozvali Mgr. Mi-

roslava Klučku, aby nám to teplo ještě více 

přiblížil svým vyprávěním o exotické Kubě a 

o měsíční plavbě na katamaránu po ostro-

vech v Karibském moři. Malý sál Záložny 

byl pro 70 účastníků skutečně malý, navíc 

zlobila technika, která odmítala spolupraco-

vat. Vše ale dopadlo dobře a akce se líbila. 

Na začátku byl nápad, pak jednání, a poté 

parádní výlet seniorů do Vranové Lhoty ve 

středu 13. března. Nápad se zrodil z kontaktů 

pana Miloslava Číhala (který má k tomuto 

kraji bytostně blízko) se seniory z Vranové 

Lhoty a z paradoxu, který je zajímavý: jde o 

nejbližší obec v Česku, v Pardubickém kraji, 

jejíž pověřenou obcí je M o r a v s k á Třebo-

vá a která je od Litovle co by kamenem do-

hodil. Několik telefonátů a 42 seniorů se 

vydalo na cestu. V obci jsme byli srdečně 

uvítáni, prohlédli si barokní kostel svaté 

Kateřiny, obecní úřad s pamětní síní, a pak 

už nás vítali senioři ve společenské místnosti 

Domu služeb. Místní Seniorklub má sice jen 

něco přes dvacet stálých členů, ale bohatou 

činnost a řadu úspěšných aktivit pod vede-

ním paní Marie Milenovské. S dějinami obce 

nás krátce seznámily děti, které si připravily 

malé vystoupení. Hlavní oporou klubu je, jak 

se zdá, bývalý starosta obce pan Schreiber, 

který nás informoval o historii regionu a 

problémech s neklidnou Třebůvkou i s malý-

mi možnostmi pro pracovní příležitosti. 

I my jsme se představili, pověděli něco o 

našich počinech, předali dárky a materiály o 

Litovli (díky za ně paní Evě Vaňkové, tajem-

nici Mikroregionu Litovelsko) a pozvali  

místní seniory na naše taneční odpoledne 

v dubnu. Více než dvě hodiny společného 

povídání uběhly jako voda v Třebůvce a my 

se vydali domů plni dobré nálady a příjem-

ných zážitků. Snad se zrodila tradice nových 

kontaktů se seniory „za hranicí“ a bude po-

kračovat i v budoucnu. Díky panu Miloslavu 

Číhalovi nejen za dobrou myšlenku, poskyt-

nutí kontaktů, ale i za dopravu autobusem, 

kterou nám věnoval jako sponzorský dar! 

„Březen – za kamna vlezem. Duben – ještě 

tam budem!“ Na nás to neplatí! Ve středu 

11. 4. pořádáme v Koncertním sále MK 

taneční odpoledne s motivem Vítání jara a 

doufáme, že vše proběhne v atmosféře již 

pokročilé jarní nálady. Sejdeme se v 15 ho-

din a máme šanci se pořádně rozpohybovat 

až do 21. hodiny. Občerstvení je zajištěno, 

hudba osvědčená (pan Milan Koupil), 

u pokladny vás poprosíme o 30 Kč na nákla-

dy akce. Těšíme se i na milé hosty z Vrano-

vé Lhoty! 

Pro velký zájem jsme na duben (25. 4.) 

zařadili další setkání s filmovou a fotografic-

kou tvorbou pana Miroslava Pinkavy. Akce 

bude v Malém sále Záložny od 15 hod.  

Na květen připravujeme mimo jiné i auto-

busový zájezd do Náchoda a Ratibořic 

(čtvrtek 10. 5.), zálohu 350 Kč možno složit 

v Růžové Darce v ulici Třebízského. Chystá-

me cyklovýlety i další setkání s vedením 

Města Litovel, ale o tom zase až v příštím 

čísle Litovelských novin.        hj  

Ze seniorklubu 
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pokračování ze str. 1 

Po absolvování devítileté docházky na speci-

ální základní škole pro zrakově postižené se 

nemálo žáků zařadí do výuky na běžné střední 

škole, další mohou navštěvovat i střední školy 

pro zrakově postižené. Žáci tak odcházejí 

např. na Střední školu, Olomouc – Svatý Ko-

peček, kde se mohou vyučit třeba kuchaři, 

cukráři nebo prodavači. Řadu absolventů má i 

obchodní akademie v Opavě, která je vedle 

klasických tříd pro zdravé žáky přizpůsobena i 

pro přijímání studentů s očními vadami. Další 

žáci mohou studovat třeba na obchodní akade-

mii v Brně, Konzervatoři a ladičské škole Jana 

Deyla v Praze, pro zrakově postižené je typic-

kým oborem i masérství. Stejně jako u odcho-

vanců ostatních základních škol ani u zrakově 

postižených absolventů litovelské školy není 

výjimečné vysokoškolské vzdělání. 

Na otázku po nejúspěšnějších absolventech 

však ředitel školy odpovídá: „Úspěšný je kaž-

dý, kdo se zařadí do společnosti, a nemusí být 

ani slavný. Oceňuji stejně i běžného dělníka 

v továrně, který pilně pracuje.“ Je třeba dodat, 

že při vážnější zrakové vadě vzniká dotyčné 

osobě úderem 18. roku nárok na invalidní 

důchod, přesto mnozí pracovat chtějí. Najít 

práci pro zrakově handicapovaného jedince je 

však ještě mnohem náročnější než pro osobu 

bez postižení. 

Není snadné představit si život bez možnosti 

využívání zraku – smyslu, který, máme-li ho, 

zapojujeme nejvíce. Každý den nabízí tisíce 

drobných situací, s nimiž je třeba si poradit. 

Jak zjistit, kolik je právě hodin, jak nepřelít 

sklenici nebo vhodně zkombinovat barvy oble-

čení? V současnosti pro nevidomé existuje již 

řada kompenzačních pomůcek, které jim život 

ulehčí. Hodinky s hmatovým displejem nebo 

hlasovým výstupem, akustický indikátor hladi-

ny, přístroj k rozpoznávání barev (colortest) a 

mnoho jiných. Jak ovšem vzdělávat malé nevi-

domé dítě? 

„Zrak je třeba nahradit jinými smysly, 

zejména hmatem a sluchem,“ vysvětluje Jiří 

Müller. „Proto mají nevidomé děti už v před-

školním věku hmatové hračky – nejčastěji 

předměty, na kterých je šestibod. Ten je totiž 

základem Braillova písma, jemuž se děti bu-

dou později učit. V předškolním a raném škol-

ním věku se dítě učí také prostorové orientaci 

a samostatnému pohybu bez bílé hole.“ 

S bílou hůlkou se dítě učí chodit až později, 

v rámci samostatného školního předmětu. Ve 

škole se naučí i sebeobsluze – sám se obléct,  

nachystat si jednoduchý pokrm, najíst se. „Jíst 

příborem se děti učí podle hodin. Pedagog jim 

řekne, na které rafičce mají maso, na které 

přílohy,“ popisuje jeden z postupů ředitel. 

Samotné vyučování probíhá zároveň pro 

vidoucí i nevidomé. Ostatně v jedné třídě bývá 

zpravidla nejvýš jeden zcela nevidomý žák. 

Zatímco děti se zbytky zraku pracují s černo-

tiskem, nevidomý musí ovládat Braillovo pís-

mo, tedy plastické, reliéfní písmo, kde je jeden 

znak tvořen obdélníkovou mřížkou o šesti 

bodech, z nichž některé jsou zvýrazněné a jiné 

ne. Dítě pak pomocí hmatu může číst celé 

knihy (nabídka literatury v bodovém písmu je 

dosti obsáhlá) a samozřejmě také učebnice.   

„V současnosti naše škola rozjíždí projekt, kdy 

budeme i pro jiná zařízení převádět učebnice 

z černotisku do Braillova písma. Taková kniha 

se nejprve převede do digitální podoby, a po-

mocí speciálního programu se pak malosériově 

vytiskne v bodovém písmu. Tento převod ale 

není ideální ve všech případech. Například 

chemický vzorec v Braillově písmu je tak 

složitý, že ho běžné dítě nemusí vůbec pocho-

pit. V takovém případě je proto lepší použít 

hmatových modelů,“ říká Jiří Müller. Zápis 

z hodin si zase žák vyhotovuje pomocí Pichto-

va psacího stroje. Ten se od klasického psací-

ho stroje liší tím, že má pouze sedm kláves     

– šest z nich slouží k vyražení konkrétního 

bodu znaku (do stroje se používá speciální 

tuhý papír), sedmý je mezerník. 

Za nezvykle dlouhý článek vděčí Základní 

škola prof. Vejdovského pro zrakově postižené 

nejen tomu, že práce se zrakově postiženými 

je málo známá, ale především tomu, že v Lito-

vli tráví posledních několik měsíců. V průběhu 

prázdnin se přestěhuje do nové budovy v Olo-

mouci–Hejčíně, která byla vystavěna naproti 

gymnáziu. V polovině srpna zde proběhne 

kolaudace. O reálném postavení nové, vlastní 

budovy pro školu se hovořilo téměř dvacet let. 

Zřizovatel školy, tedy Olomoucký kraj, se pro 

stavbu nakonec rozhodl proto, že kvůli nevy-

hovujícímu sociálnímu zázemí v současné 

budově musela být škole hygienickou stanicí 

opakovaně udělována výjimka, což není done-

konečna udržitelný stav. Olomouc byla zvole-

na jako místo s lepší dopravní dostupností.  

Nová škola je koncipována pro 105 žáků, 

z nichž pro 29 se počítá s ubytováním na inter-

nátě. Děti zde budou rozděleny do tří skupin 

„rodinného“ typu. Každá skupina bude obývat 

bytovou jednotku s vlastní ložnicí, obývákem i 

kuchyňskou linkou. Na rozdíl od současné 

školy budou v té nové odborné kabinety i 

učebny pro konkrétní předměty. Součástí zaří-

zení bude také mateřská škola s kapacitou 15 

žáků. Určena bude nejen pro děti s vadami 

zraku (ortooptickými cvičeními, jež podstupují 

i děti na základní škole, zde bude léčena např. 

tupozrakost, tedy vada, při níž jedno oko vidí 

méně ostře, čímž dochází k šilhání), ale i pro 

zdravotně oslabené děti, např. ty se sníženou 

imunitou nebo různými alergiemi, jimž prospí-

vá menší kolektiv žáků. V Olomouckém kraji 

takováto mateřská škola dosud neexistuje. 

Protože kapacita školky není zatím vyčerpána, 

je možné zapisovat děti ještě teď. 

Než ale škola 3. září otevře svá vrata na 

novém působišti, můžete si ji připomenout 

v litovelském muzeu, kde výstava o ní potrvá 

až do 1. července.           hk 

ZŠ Vejdovského se loučí 

Nevidomý třeťák Marek si dělá zápis na 

Pichtově psacím stroji. Text čte hmatem        

z učebnice (vpravo), která je vzhledem           

k prostorové náročnosti Braillova písma 

mnohem větší a objemnější než běžné knihy. 

Chce-li nevidomý žák rýsovat, připevní si na 

podložku jemný papír a rydlem namísto tuž-

ky do něj podle pravítka vyrývá čáry, jejichž 

správnost si ověří hmatem. 

Dívka provádí ortoptické cvičení s CAM 

stimulátorem, přístrojem s vyměnitelnými 

šachovnicovými kotouči, který pomáhá při 

léčbě tupozrakosti. 
Dívka čte za pomoci televizní lupy, která zvět-

ší text vložené knihy na potřebnou velikost. 

Nácvik pohybu po městě se slepeckou holí. 
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Odešli... 
v době od 21. února do 20. března 

 
Miroslav Zmund z Litovle (74 let) 
Jaroslav Vydrz el z Litovle (85 let) 
Stanislav S is ma z C ervenky (66 let) 
Miroslav Mir ejovsky  z Litovle (54 let) 
Frantis ek Novotny  z Litovle (57 let) 
Karel Coufal z Mladc e (72 let) 
Eva Ha lova  z Litovle (37 let) 
Stanislav Skopal ze Saví na (80 let) 
Va clav S moldas z Bí le  Lhoty (63 let) 
Jaroslava Lilkova  z Chudobí na (66 let) 
Helena Va lkova  z Litovle (70 let) 
Frantis ek Svozil z Choliny (87 let) 

 
Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami 

Hrandop a Hlubinka. 

Narozeniny slaví 
v měsíci dubnu 

 

88 let Vlasta Lez atkova  
88 let Kater ina Buc kova  
87 let Blahoslav Ambroz  
87 let Kve toslava Chytilova  
86 let  Jarmila Valouchova  
86 let  Jir ina Hlavinkova  
86 let  Ludmila Coufalova  
79 let Anna Zavadilova  

Za sebe i ostatní členy tímto děkuji zastupi-

telům města Litovle za to, ţe v loňském roce 

obnovili činnost komise pro občanské záleţi-

tosti. Zároveň vyslovuji poděkování i pracov-

nicím matriky městského úřadu, které návště-

vu u kaţdého občana připravují. 

Na základě zkušeností, které jsme získali 

během roční činnosti komise, mohu říci, ţe 

jubilanti, které navštívíme při jejich ţivotních 

výročích s dárkem a přáním od města Litovle, 

jsou šťastní, mile překvapeni a často děkují za 

to, ţe si na ně někdo vzpomněl. Protoţe jsem 

léta pracovala v domově důchodců, mám 

zkušenosti s tím, ţe jsou tito lidé často opuště-

ni, nemají ani rodinu a jsou vděčni za kaţdé 

dobré slovo, pohlazení a moţnost si popoví-

dat. Při návštěvách se setkáváme i se svými 

známými nebo bývalými spolupracovníky a 

o to je setkání radostnější.  

Proto ještě jednou děkuji také za všechny 

oslavence. 

Návštěvy u seniorů jsou potěšením i pro 

mě, kdyţ vidím radost a často i slzy v jejich 

očích.          J. Hornová 

Poděkování komise pro obč. záležitosti 

Dne 14. dubna uplyne 5 let od u mrtí        
litovelske ho roda ka pana Jana Marka, 
houslisty a violisty, mnohalete ho c lena 

C eske  filharmonie. 
S la skou vzpomí nají  sestry s rodinami. 

Děkujeme panu Ondřeji Hlaváčkovi                  
z firmy zámečnictví Hlaváček                            

za poskytnutí sponzorského daru                    
na činnost skupiny Golden Bees.  

vedoucí skupiny Miroslava Tchírová                 
a Lenka Bohuslavová 

 Dne 22. dubna oslaví 
krásné narozeniny paní 

Monika Krylová. 
Všechno nejlepší,     

mnoho radosti s rodinou 
a potěšení z každé         

          chvíle života  
         jí přejí  

spolupracovníci. 

Informace z Čerlinky 

Zkapacitnění přivaděče 

VHS Čerlinka, s. r. o. informuje občany 

Litovle, ţe 2. 4. 2012 započne výstavba nové-

ho vodovodního přivaděče. Na tuto stavbu 

získala společnost dotaci z Fondu soudrţnosti 

a ze Státního fondu ţivotního prostředí 

(SFŢP) ve výši 90 % způsobilých nákladů. 

Důvodem této stavby je zkapacitnění hlav-

ního vodovodního přivaděče jako jediného 

přívodu pitné vody pro Litovel, Červenku a 

Tři Dvory. 

Litinové potrubí se bude pokládat ve dvou 

úsecích. První úsek, dlouhý 902 m, bude vést 

podél cesty za Alibonou. Druhý úsek dlouhý 

1 213 m začne před budovou vlakové zastáv-

ky Litovel–město, povede za autobusovým 

nádraţím, a poté podél ulic Dukelská a Uni-

čovská aţ před Penny market. 

Výstavba druhého úseku vodovodu bude 

velmi náročná, jelikoţ dvakrát kříţí řeku Mo-

ravu, třikrát silnici II/449, jednou silnici 

III/4498 a pětkrát místní komunikace. Většina 

kříţení se překoná protlaky, ale ve dvou pří-

padech bude nutné provést překop silnice, a 

bude tedy omezen průjezd na hlavním tahu 

Litovel – Uničov. 

Přepojování starého vodovodu na nový 

bude probíhat po úsecích a neobejde se proto 

bez přerušení dodávek vody. Plánované od-

stávky v zásobování vodou budou oznamová-

ny v dostatečném předstihu. 

Stavba má být ukončena v listopadu 2012.  

Děkujeme občanům za vstřícnost a pocho-

pení.  

 

Akce na rok 2012 

VHS Čerlinka, s. r. o. plánuje vynaloţit 

v roce 2012 na opravy vodovodů a kanalizací 

ve své správě více neţ 6 milionů Kč. Mezi 

nejvýznamnější plánované opravy patří výmě-

na kanalizačního potrubí v ulici Sušilově 

která je plánována na srpen, dále výměna 

vodovodního potrubí v ulicích Šmakalova a 

Lesní zátiší, jejíţ zahájení je plánováno na 

duben, a oprava několika havarijních úseků 

kanalizace na sídlišti Vítězná.  

Na tento rok jsou plánovány i dvě velké 

investiční akce. První je zkapacitnění vodo-

vodního přivaděče, který povede ulicemi 

Dukelskou a Uničovskou a přes Staroměstské 

náměstí. Jeho výstavba začne v dubnu. Dru-

hou je pak nový vodovodní propoj mezi ulicí 

Ţerotínovou a Třemi Dvory, kde je zahájení 

vázáno na souhlas majitelů pozemků, přes 

které má vodovod vést.  

VHS Čerlinka, s. r. o 

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

Dne 19. března byl provoz Komerční banky 

zahájen v nové budově, v bývalé prodejně 

oděvů vedle cukrárny Jantar na náměstí Pře-

mysla Otakara. Bankomat KB byl přestěhován 

z ulice Havlíčkovy do budovy nového sídla, 

kam se po zavírací době dostane klient pomo-

cí své bankovní karty. Uvolněné prostory na 

Záložně jsou nabízeny k pronájmu.      red. 

Rada města Litovel vyhlašuje výběrové řízení na  

poskytnutí půjček na opravy a modernizaci  
bytového fondu  

 
21denní lhůta pro podání žádostí o půjčku běží 

od 22. 3. do 11. 4. 2012  
 

Podané žádosti budou předloženy Radě města Litovel, která ty, které budou kompletní a 
v souladu se Zásadami, předloží ke schválení Zastupitelstvu města Litovel. Půjčky jsou určeny 

pouze majitelům bytů a domů. 
 

Podrobnější informace spolu s žádostí o půjčku můžete získat denně u Bc. Dity Štefánkové 
v budově radnice, 1. poschodí, dveře č. 24, tel. 585 153 126. 

 název/účel   
horní hranice 

půjčky (Kč) 
úrok 
(%) 

splatnost 
(roky) 

1 
Oprava fasády, zateplení, oplechování 

v historickém jádru města 
dům  
byt 

200 000 
200 000 

2 5 

2 Oprava fasády, zateplení, oplechování 
dům 
byt 

200 000 
200 000 

4 5 

3 Vybudování nové bytové jednotky byt 200 000 5 5 

4 Napojení na hloubkovou kanalizaci dům 30 000 3  3 

5 Oprava střechy, nová střecha dům 200 000 5 5 

6 Výměna oken a vchodových dveří byt 100 000 5 5 

7 Modernizace bytu byt 100 000 5 5 

Město Litovel nabízí  
ke komerčnímu využití  

 

pronájem nebytových prostor 
 

bývalé prostory Komerční banky 
(nám. Přemysla Otakara 762, Litovel, 

1. nadzemní podlaží) 
celková plocha: 162 m2 

 
bývalá čistírna 

(Kostelní 776, Litovel) 
celková plocha: 40,71 m2 

 
budova bývalé základní školy 

(Chudobín 31, 2. nadzemní podlaží) 
celková plocha: 356,35 m2 

 
prostory ve 2. patře polikliniky 

(Kollárova 664, Litovel,  
dříve pracoviště Charity Litovel) 

celková plocha: 10,15 m2 
 

Písemné žádosti zasílejte k rukám      
tajemníka Městského úřadu Litovel,  

a to do 10. 4. (Záložna), 11. 4. (čistírna, 
poliklinika) nebo po dobu zveřejnění    

záměru (ZŠ Chudobín). 
 

Více na stránkách města: www.litovel.eu 

Město Litovel zveřejňuje záměr  

odprodeje nepotřebného majetku 
 

Motorové vozidlo UAZ a 

motorové vozidlo PRAGA V3S  
 

Specifikace nabízených vozidel: 
 
UAZ 469B 

 osobní vojenské terénní vozidlo 

 typ 31512 – 01 

 rok výroby: 1987 

 nabídková cena: 40 000 Kč 
 
PRAGA V3S MS, PAD – 1 

 nákladní automobil skříňový, pojízdná  

   dílna 

 rok výroby: 1966 

 nabídková cena: 49 200 Kč 
 

Písemné žádosti zasílejte k rukám tajemní-

ka, Městský úřad Litovel, nám. Př. Otakara 

778, 784 01 Litovel do 30. 4. do 15 hod. 

Obálku označte UAZ nebo Praga V3S. 

Nealko pivo vítězí 

Pivovarští odborníci pasovali Litovel Free 

na vítěze 20. ročníku degustační soutěže Zlatý 

pohár PIVEX 2012. Litovel Free se tak stal 

nejlepším nealko pivem u nás a patří mu titul 

Pivo roku 2012. Pivo Litovel bodovalo také 

v kategorii tmavých piv. Litovel Schwarzbier 

získal zlato i titul Pivo roku, Litovel Dark se 

umístil hned za ním a patří mu stříbrná medai-

le. Degustátoři dále ocenili plnou chuť, hoř-

kost a výborný říz oblíbené jedenáctky Lito-

vel Moravan a udělili jí certifikát kvality.   

Ředitel pivovaru Lumír Hyneček potvrzuje 

každoročně se zvyšující odbyt nealkoholické-

ho piva. Ročně ho pivovar prodá kolem 10 

tisíc hl, což představuje zhruba 5 % produkce. 

Růst poptávky souvisí s měnícím se životním 

stylem, ale také se zvyšující se kvalitou. 

„Nealko pivo u nás vzniká technologií zkráce-

ného kvašení. Ta omezuje vznik alkoholu na 

minimum, takže se v těle odbourává hned po 

napití,“ říká Lumír Hyneček a poukazuje na 

nutnost potlačení mladinové příchuti nealko 

piva a vyladění chuťových vlastností.  

Litovel Free je oblíbený i proto, že dnes  je  

jeho chuť velmi blízká běžnému pivu. Prefe-

rují ho běžní konzumenti piva při sportu nebo 

za volantem a současně je stále oblíbenější 

alternativou slazeným nápojům pro všechny 

ostatní. Jde o přírodní nápoj bez přidaných 

sladidel, zato s obsahem řady vitamínů a tělu 

prospěšných látek. Litovel Free je na trhu 

v lahvích i sudech. 

Loni pivovar vystavil 180 tisíc hektolitrů 

piva, což v meziročním srovnání představuje 

10% nárůst. Rostl nejen odbyt doma, ale i 

v zahraničí, zejména v Německu a Velké 

Británii, kde je pivovar Litovel stabilním 

importérem tradičního českého piva.  

Hana Matulová (redakčně kráceno) 
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S.E.P. – reality, spol. s r. o.,  

Poděbradova 751/2, Litovel  

tel. 585 342 086, 723 463 834 

WWW.SEPREALITY.CZ 

N A B Í Z Í 

 pronájem kanceláře, 1. patro, 68 m2, blízko 

nám. Nájem 5 tis. Kč/měs. + energie 

 pronájem bytu 2+1 v Litovli, panel, 54 m2, 

zvýšené přízemí, bez balkonu, plast. okna, kuch. 

linka, plovoucí podlahy, část. zařízený. Nájem 7,5 
tis. Kč/měs. včetně energií 

 prodej bytu 2+1 v Litovli, DR/P, 44 m2, III. 

NP, výtah, bez balkonu, plast. okna, omítky.            

Cena: 794 tisíc Kč  

 pronájem obchodu v Šumperku (Gen. Svobo-

dy), 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. Kč vč. projektu + zřízení IS 

 zprostředkováváme prodej nové výstavby          

17 RD v lokalitě Křelov–Břuchotín, bližší info: 
www.carmanhome.cz  

Dlouhá cesta kelímku od jogurtu 

Na stranách 10 a 11 se dočtete o různých 

formách pohřbívání odpadu. V tomto článku 

pojednáváme o jedné z možností jeho zno-

vuzrození.  

Nejprve se projděte přes litovelské náměstí. 

Máte ho přímo na očích, a přitom zřejmě ne-

poznáte, že jde o výrobek z recyklovaného 

plastu. A zatímco budete přemýšlet, povíme si 

něco o firmě, která ho vyrobila. 

Společnost Mosev plast, s. r. o. z Nové Hra-

dečné vznikla v roce 1998, kdy se teprve začal 

rozbíhat zájem o další využití tříděného odpa-

du. Jejím výchozím materiálem se stal přetří-

děný plast, prvními výrobky pak kabelové 

žlaby, které využíval Telecom při pokládání 

podzemních kabelů. Pouze touto výrobou by 

se ale firma neuživila, a tak brzy přibyly pane-

ly, z nichž jsou postaveny protihlukové stěny 

podél dálnic i železnic. Ty jsou dodnes nejžá-

danějším, dominantním artiklem společnosti, 

také proto, že při stejné odolnosti je jejich 

výroba levnější i ekologičtější. 

Než ovšem z kelímku od jogurtu vznikne 

pevná stěna, čeká jej dlouhá cesta. Ta začíná 

v mohutném slisovaném balíku, který do 

Mosev plastu doputuje z třídičky. Spolu 

s dalšími pevnými obaly a předměty z polyety-

lenu, polypropylenu a polystyrenu pak projde 

třídicí linkou, kde je odstraněn nevhodný a 

nevyužitelný odpad (PET lahve se zde pro 

výrobu využívají jen v malém měřítku). Přetří-

děný materiál je pak rozemlet (v případě fólií a 

sáčků rozsekán nožem na kousky, které se 

rozehřejí na kaši a následně zalijí vodou, takže 

vzniknou částečky podobné granulím) a dostá-

vá se do extrudéru, tedy stroje, v němž se ma-

teriál plastifikuje a lisuje. Ve speciálních for-

mách nabývá výlisek potřebného tvaru. Vzni-

ká tak buď hotový výrobek, nebo komponent, 

z nějž je zhotoven finální produkt. 

Tímto způsobem je ročně zpracováno něko-

lik set tun plastu. Ekonomická krize se však 

podepsala i na největších odběratelích firmy, 

potažmo tedy i na firmě samé. Zatímco v roce 

2008 zpracovala se 40 zaměstnanci na 1 500 t 

materiálu, v roce 2011 to bylo asi 800 t a za-

městnanců už je jen dvacet. 

„Veškeré naše výrobky prošly autorizovanou 

laboratoří, kde získaly certifikaci, protože 

jinak bychom je nemohli dodávat do význam-

ných staveb. Vedle pevnosti a zatížení se zkou-

mala i odolnost proti kyselinám, zdravotní 

nezávadnost… Životnost výrobků se odhadla 

po různých zkouškách v laboratoři, protože 

v užívání nikde tak dlouho nebyly, na 25 let. A 

to jen kvůli spojovacím materiálům, jako jsou 

šrouby a hřebíky. Ani při kontrolách našich 

prvních výrobků, starých 13 let, není patrná 

žádná známka degradace nebo rozpadání,“ 

tvrdí ředitel firmy Bedřich Stuchlý, který sou-

dí, že výrobky z plastu jsou schopny konkuro-

vat nejen dřevu nebo litině, ale i betonu a oce-

li. 

Stroje na zpracování plastů v dílnách firmy 

jsou výsledkem vlastního výzkumu a vývoje 

společnosti. Vedle protihlukových stěn a dal-

ších výrobků využívaných v dopravní sféře 

(produkty pro železnici, obrubníky, trámy…) z 

nich vycházejí na příklad ohradní kůly, lavič-

ky, stoly, venkovní dlažba, ale třeba i kuželky 

s koulí. Nebo květníky na litovelském náměstí. 

Zákazníky jsou zde velké stavební a doprav-

ní společnosti, obce, ale i jednotlivci, pro něž 

je na začátek dubna připraven výprodej skla-

dových zásob. Náš kelímek od jogurtu, promě-

něn k nepoznání, nám tak může sloužit ještě 

dlouhá léta.            hk 

Dvůr penzionu Pod Hůrkou v Nové Hradeč-

né, součásti firmy Mosev plast, kde si můžou 

zájemci v reálu prohlédnout výrobky společ-

nosti. Dlažba, zatravňovací dlaždice, stojany 

na kola, květníky i oplocení – vše je vyrobeno 

z recyklovaného plastu. 

třídicí linka 

http://www.sepreality.cz/
http://www.carmanhome.cz/
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Sběrný dvůr Litovel 
 

Adresa SD: Cholinská 1008, Litovel 

Zřizovatel: město Litovel 

Provozovatel: .A.S.A. odpady Litovel, s. r. o. 
  
Sběrný dvůr mohou využívat všichni občané 

s trvalým bydlištěm na území města Litovel 

(Litovel, Březové, Unčovice, Rozvadovice, 

Chořelice, Nasobůrky, Víska, Chudobín, 

Myslechovice, Savín, Nová Ves, Tři Dvory). 

Při vjezdu je nutné se prokázat dokladem 

totožnosti s vyznačeným trvalým bydlištěm. 

Odpad nesmí pocházet z podnikatel. činnosti. 
 
Ve sběrném dvoře mohou občané předá-

vat následující druhy odpadů: 

 objemný odpad (nábytek, zařízení domác-

nosti, koberce, dřevěný odpad, apod.) 

 suť z bytových úprav v množství do 0,5 m3 

na jednoho občana 

 odpad z údržby zeleně (tráva, listí) 

 kovový odpad 

 papír, sklo, plasty, nápojové kartony 

 nebezpečné odpady (barvy, laky, pesticidy, 

autobaterie, oleje apod.) 

 pneumatiky osobní 

 vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, 

televize, rádia, sporáky, počítače, videa…) 
 
Vše v přiměřeném množství, tj. cca přívěsný 

vozík za osobní automobil. Ve sběrném dvo-

ře je možný vjezd pouze vozidel do 3,5 t. 

Odpad je nutno předat obsluze sběrného 

dvora. Ta provede jeho evidenci a určí, kam 

bude uložen. Pro každý druh nebezpečného 

odpadu je určena zvl. nádoba či kontejner. 
 
Provozní doba: 

Pondělí:   9.00–12.00 a 12.30–16.30 

Úterý:    10.30–12.00 a 12.30–18.00 

Středa:     9.00–12.00 a 12.30–16.30 

Čtvrtek:   9.00–12.00 a 12.30–16.30 

Pátek:      8.00–12.00 a 12.30–14.00 

Sobota:    8.00–12.00 a 12.30–14.00 

Služby TS občanům 

 doprava stavebního materiálu  

 přistavení kontejneru a odvozu suti a sta-

vebního odpadu 

 práce s nakladači (zemní práce) a vyso-

kozdvižnou plošinou 

 kácení a ořezy dřevin, sečení trávy, štěpko-

vání větví, traktorové práce 

 dispečerský svoz objemného odpadu 

(nábytek apod.) 
 
Kontakt: Technické služby Litovel,  

   Cholinská 1008, Litovel 

   tel. 585 342 257, 602 503 726 

Jako malí jsme jim všichni mávali z okna a 

mnozí z nás plánovali, že až vyrostou, budou 

jako oni. Popeláři. Oranžová auta však zmize-

la v zatáčkách času a z většiny z nás se pope-

láři nestali. A s věkem se pro nás toto vytou-

žené povolání stalo velmi málo prestižním. 

Přestože s koncem popelářů by nastal konec 

naší příjemné existence a začala anarchie 

odpadu. Přestože muži, kteří ze stupátka vza-

du na popelářském voze (které mimochodem 

neopouštějí ani v mrazu, dešti nebo slunečním 

žáru) za 8hodinovou pracovní směnu odtahají 

na 10 tun odpadu, a to i ve svátky (s výjimkou 

Vánoc a Velikonoc, které nahrazují sobotami 

a odpoledními směnami). „Fluktuace je mini-

mální. Je to jistá práce, protože odpady jsou 

pořád. Což je v našem hospodářství málo-

kde,“ usmívá se Radovan Šmíd, vedoucí stře-

diska .A.S.A. odpady Litovel, s. r. o., které 

zajišťuje svoz komunálního odpadu ve městě 

a přibližně 22 dalších obcích Litovelska. Ve-

dle města Litovle jsou zákazníkem společnos-

ti i velké firmy, které vedle běžného odpadu 

produkují i průmyslový odpad. V kompetenci 

litovelského střediska je i provozování dvou 

sběrných dvorů – v Litovli a v Konici. Pro 

občany obcí, které nespadají pod město, je 

dvakrát ročně zabezpečen svoz mobilního 

odpadu, který nepatří do popelnice.  

Vedle starého nábytku nebo pneumatik je 

na sběrném dvoře v kovových přístřešcích ve 

speciálních kovových kontejnerech schraňo-

ván i nebezpečný odpad, tedy zejména chemi-

kálie, toxické a hořlavé látky atd. „Předáváme 

jej oprávněné osobě, což je ten, kdo má povo-

lení krajského úřadu nakládat s nebezpečnými 

odpady. Devadesát procent nebezpečného 

odpadu pak putuje do spalovny,“ popisuje 

Radovan Šmíd.  

Kromě tříděného odpadu, jehož cestu může-

te sledovat na vedlejší straně, putuje náš od-

pad zejména na skládku v Medlově. To ale 

není možné donekonečna. „Malé množství 

odpadu vozíme do spalovny v Brně. I plán 

odpadového hospodářství Olomouckého kraje 

výhledově se spalovnou počítá. Výhodou je, že 

spalováním odpadu se dá získat teplo. Proto 

by měla stát v blízkosti velkého města, které je 

schopno toto teplo odebírat. Spaloven však 

v republice moc není. Sice se stále tvrdí, že je 

to výborná věc, ale když ji mají postavit 

u někoho za domem, jsou všichni proti. Není 

lehké ji někam umístit,“ konstatuje Radovan 

Šmíd. 

.A.S.A. aneb Odpady tu budou stále 

Možná je potkáváte ráno po cestě do práce 

nebo do školy. Dvě paní s vozíkem, metlou a 

vysavačem, který dosáhne i na odpadky na 

okrajích silnic a u obrubníku nebo na psí ho-

vínka. Počišťovačky, zaměstnankyně Tech-

nických služeb Litovel (TS), pracují ve dvou 

dvojicích. Každá za týden vyčistí od nepořád-

ku půlku města. Papírky, špačky… věci, které  

upustila lhostejná ruka a stalo se z nich smetí, 

a každé pondělí i obsah odpadkových košů 

končí v jejich vozících. Jejich práce, rozhodně 

nezáviděníhodná například po silvestru, zdán-

livě není vidět, ale kdyby ustala, jednoznačně 

by to vidět bylo. 

Odpadky se však nepovalují pouze tu a tam 

na ulici. „Přestože tady máme sběrný dvůr, 

kam mohou občané zadarmo vozit téměř jaký-

koli odpad, stále se objevují černé skládky. 

Tradiční místa jsou třeba u koupaliště nebo 

na Nové Vsi u cesty do kamenolomu. Oděvy, 

pneumatiky, náhradní díly z auta, televize…“ 

vypočítává ředitel TS Karel Zmund, co všech-

no najdou na zbytečných skládkách, které ve 

spolupráci s firmou .A.S.A. musí likvidovat. 

Nadstandardní činností je i oprava vyvráce-

ných odpadkových košů, lovení košů nebo 

dokonce i laviček z rybníka nebo Moravy 

nebo uklízení psích exkrementů (přestože jsou 

pro majitele psů na mnoha místech města 

připraveny speciální koše se sáčky).  

Vedle údržby komunikací a péče o městské 

hřbitovy nebo koupaliště, vývozu fekálií, 

správy lesů, péče o veřejné osvětlení či výlepu 

plakátů zajišťují TS také zahradnické práce. 

Například loni bylo při pěti až šesti sečeních 

v Litovli a obcích nashromážděno téměř 900 t 

trávy. Zajímavé je, že její objem rok od roku 

roste s tím, jak obyvatelé vesnic přestávají 

trávu zabírat pro domácí zvířata, kterých cho-

vají čím dál méně. Po zavření skládky 

v Nasobůrkách našlo naštěstí město pomoc 

u ZD Unčovice, které trávu používá jako při-

rozené hnojení na polích. Vozit zelenou hmo-

tu do nejbližší kompostárny v Křelově by bylo 

finančně mnohem náročnější. 

Pokud jste si z vánočního stromku neudělali 

třeba tyčku k rajčatům, zřejmě skončil na 

sběrném místě. Jeho další cesta vedla do drtič-

ky, aby následně posloužil jako topivo nebo 

mulčovací kůra. Na jaře a na podzim se tak 

při pravidelných sběrech štěpkují (tedy podrtí) 

i větve ze zahrádek. Kácení suchých nebo 

nemocných stromů provádí také TS a je to i 

jedna ze služeb, již nabízejí občanům Lito-

velska (viz vlevo).  

Na zajištění čistého a funkčního vzhledu 

města tak pracuje 33 stálých zaměstnanců TS. 

Podíl Technických služeb na pořádku 
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Třídírna odpadů 

 

Firem živících se tříděním odpadu a jeho 

distribucí k dalšímu zpracování je několik. 

My jsme navštívili jednu z olomouckých 

třídíren, společnost van Gansewinkel, kam 

přichází i tříděný odpad z Litovelska. Existu-

je zde již 6 let a jejích 5 zaměstnanců vytřídí 

měsíčně mj. na 300–400 t plastu a 100–130 t 

papíru. Nákladní auta sem denně přivážejí 

obsah žlutých, modrých, zelených či bílých 

kontejnerů. Ten se vzápětí ocitne na třídicí 

lince, tedy pásu, u nějž pracovníci dělí např. 

plasty na PET lahve (dělí se ještě podle bar-

vy), fólie (barevné a čiré zvlášť), tvrdoplasty 

(např. nádoby od aviváží atp.) a zbytky – tedy 

odpad, který do kontejneru nepatří nebo se 

nedá dále využít. Podle typu a kvality se třídí 

i papír. Rukama třídičů tak projde každý kou-

sek plastu nebo papíru, který se dostal do 

kontejneru. Vytříděný odpad je pak slisován a 

v balících čeká na to, až bude zavezen k dal-

šímu zpracování. Zatímco papír odjíždí asi 

třikrát týdně a PET lahve jednou, u tetrapako-

vých obalů trvá asi půl roku, než se jich na-

shromáždí dostatečné množství. 

Sklo se tak zpravidla vrací do skláren, papír 

znovu zpracují papírny. PET lahve přijdou do 

přidružené společnosti Petka, kde se vymyjí, 

očistí od polepů, odstraní se z nich víčka a 

následně jsou rozemlety na granulát, který se 

posílá k dalšímu zpracování.  

Tak jako mnoho jiných činností, i zpraco-

vání odpadu je obchod. Třídičky odpad vyku-

pují, a samy ho pak prodávají dalším zpraco-

vatelům. Když tak např. před Vánoci přesta-

nou papírny odebírat papír, protože mají 

sklad plný výrobků, je to znát.  

Jak se třídí u nás 

 

Třídit se u nás odpad začal už v 90. letech, 

avšak běžnou součástí nakládání s odpady 

v domácnostech se třídění stalo až kolem r. 

2000. Přestože se rok od roku množství třídě-

ného odpadu zvyšuje, množství směsného 

komunálního odpadu se nesnižuje. 

 

Množství vytříděného odpadu v Litovli a  

místních částech za rok 2011: 

papír: 158 tun  

plasty: 120 tun 

sklo: 94 tun 

oděvy: 27 tun 

biologicky rozložitelný odpad: 177 tun 

směsný komunální odpad: 1 932 tun 

dvojstranu zpracovala hk 

Z čeho se skládá skládka 

Zajímavý psychický jev. Pocit, že vyhodíme

-li něco do popelnice, přestane to existovat. 

Ze světa se ale nic jen tak neztratí. Nezanikne. 

Racci, kteří krouží nad horami odpadků, 

v nichž pátrají po zbytcích pečiva, vnukají 

myšlenku na Malevil, román Roberta Merla, 

v němž po atomovém výbuchu zbyde na Zemi 

jen pár lidí. Žádné továrny, žádní výrobci. 

Z rozkvetlé civilizace 20. století zpět do dáv-

nověku. Každý hřebík je pak narovnán, proto-

že nový se nikde nedostane, každý kousek niti 

bedlivě opatrován. 

Na medlovské skládce se zdaleka nepovalují 

jen staré hřebíky. Rozpadající se matrace i 

s polštáři, poličky z koupelny, talíře, vázy, 

fotbalový míč, stará okna a dokonce i fotka 

v rámečku… Jako by zde pod nánosem nevy-

tříděných plastových lahví tlely celé domác-

nosti. Od roku 1993, kdy ve staré pískovně za 

Medlovem začala skládka vznikat, zde vyrostl 

mohutný kopec. Bagr, který popojíždí po jeho 

vrcholu, rozhrnuje rovnoměrně nově přiváže-

ný odpad. Ještě 4–6 metrů, tedy ani ne půl 

roku, a 2. etapa skládky o kapacitě 450 m3 

bude zaplněna. Prostor už je připraven pro 

třetí, nejrozlehlejší etapu (550 m3), která by 

podle výpočtů měla sloužit 13 let. A pak? 

Spalovna? Kdo ví. 

Skládka – to není prostě místo s odpady. Je 

to vysoký plot a hlídací pes za ním. Jsou to 

správní budovy, asfaltová cesta, nádrže, sys-

tém a pravidla – vše podle zákona. Zakládá-li 

se taková skládka, je třeba vybagrovat půdu, 

aby vznikla prohlubeň, kam stéká odpadová 

voda. Znečištěná výluhová voda ze skládky je 

zachycována do jímky a po jejím naplnění 

putuje na čističku odpadních vod. Ve vybag-

rované jámě se na vrstvu uváleného jílu a 

štěrku rozloží velmi odolná, nepropustná fó-

lie, aby látkami unikajícími ze skládky nebyly 

ohroženy spodní vody. Pak už se začnou rov-

noměrně vršit odpadky. Jednotlivé vrstvy 

odpadu se průběžně zasypávají zeminou. Na 

strmých svazích nově vznikajícího kopce tak 

roste udržovaný trávník. Lebedu a dvoumetro-

vý plevel si pečlivě udržovaná a důsledně 

organizovaná skládka nemůže dovolit. 

Jak to zde ale bude vypadat poté, co se 

skládka uzavře? „Ze zákona musí být spolu se 

skládkou založen i fond, do nějž se každý mě-

síc ukládá určitá částka. Tyto peníze jsou 

určeny na rekultivaci skládky po jejím zavře-

ní,“ uvádí dispečerka Jitka Čáslavská.  

Vedle směsného komunálního odpadu je na 

medlovské skládce ve zvláštním sektoru ulo-

žen i azbest. Každý měsíc zde jsou proto pro-

váděny rozbory vody, aby nedošlo k otrávení  

potoka. 

Tím, jak na skládce dochází ke tlení a roz-

kládání odpadů, vznikají kromě zápachu i 

plyny, které je ze zákona třeba jímat, protože 

přispívají k narušování ozónové vrstvy. Tento 

plyn je potrubím veden do kogeneračních 

jednotek, kde z něj dva motory vyrábějí 

elektřinu. V současnosti tak vznikne asi 100 

kW elektřiny za hodinu. S postupem rozkladu 

skládkového materiálu bude však plynu ubý-

vat, až na skládce zůstane jen mrtvá hmota. 

Nastalo jaro, což je spolu s podzimem nej-

exponovanější období. Na skládku přibydou 

oběti jarního úklidu i bioodpad z probouze-

ných zahrad. Potkat se zde dá ovšem ledacos. 

Třeba paní hledající vánoční dárky, které si 

schovala do pytle v garáži, aniž by ji napadlo, 

že se manžel náhle pustí do úklidu. 
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PROGRAM MĚSTSKÉHO KLUBU LITOVEL 

Prodejní VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 

2.–7. 4., Koncertní sál MK Litovel, PO-PÁ 8-17, SO 9-13 hod.,  

vstupné dobrovolné  

tradiční prodejní výstava velikonočních ozdob, kraslic a dekorací,    

doplněná výstavou dětských prací (ve spolupráci s DDM Litovel) 
 
VELRYBA LÍZINKA 

pondělí 2. 4., Velký sál Záložny v Litovli, 10 hod., vstupné: 40 Kč  

představení pro MŠ a I. st. ZŠ, včetně veřejnosti 
 
STRIPTÝZ  

úterý 3. 4., Dům umění v Olomouci, 17 hod., vstupné dobrovolné 

hudebně dramatické zpracování sbírky básní Jarmily Cholinské  

účinkují: hudební skupina Střemkoš, Iva Kevešová ml. a Vladimír  

Jakub Knápek 

ve spolupráci s Tyflocentrem Olomouc a ZŠ prof. Vejdovského 
 
VŠECHNOPARTIČKA 

středa 4. 4., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: v předprodeji 

od 150 Kč, na místě +50 Kč 

pořad Karla Šípa s hostem Josefem Náhlovským  
 
SVĚTY 

12.–30. 4., Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8-15, ST 8-17,         

PÁ, SO 10-13 hodin 

výstava obrazů Radky Doubravové 

vernisáž 11. 4. v 17 hod. 

N. V. Gogol: ŽENITBA 
pátek 13. 4., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: v předprodeji 

od 200 Kč, na místě +50 Kč 

divadelní tragikomedie; hrají: R. Holub, B. Hrzánová aj.  
 
RADŮZA s kapelou 

úterý 17. 4., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: 200 Kč, na 

místě +50 Kč 

koncert zpěvačky, multiinstrumentalistky a autorky hudby i textů 
 
CANTICUM 2012 

sobota 21. 4., Koncertní sál MK Litovel, 16 hod., vstupné dobrovolné 

přehlídka pěveckých sborů; spolupořadatel: KANTIKA 
 
MANŽELÉ ROKYTOVI 
čtvrtek 26. 4., kaple sv. Jiří v Litovli, 19.30 hod., vstupné: 120 Kč 

Liselotte Rokytová – Panova flétna, Jan Rokyta ml. – cimbál, zobcová 

flétna; koncert v rámci KPH 

 

PŘIPRAVUJEME 
JIŘÍ STIVÍN (koncert v Mladečských jeskyních), IVA BITTOVÁ 

(koncert v kostele sv. Marka), HANÁCKÉ BENÁTKY 2012 

(Mandrage, UDG, YO YO Band, Ţlutý pes, Metalinda, Horkýţe Slíţe) 
 
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 

Koncert Radůzy s kapelou 

Radůza, zpěvačka, multiinstrumentalistka, 

autorka hudby i textů a matka dvou dětí, se 

narodila 16. března 1973 v Praze. Začínala 

s převáţně bluesově zabarveným repertoárem na 

ulici, kde ji objevila zpěvačka Zuzana Navaro-

vá. Jiţ tři dny nato byla Radůza představena 

širšímu publiku v Lucerně na koncertě Konec 

české kultury – ne! V květnu téhoţ roku stála 

opět na pódiu praţské Lucerny jako předsko-

kanka hvězdy amerického popu Suzanne Vegy. 

Poté začala její uţší spolupráce se skupinou 

Nerez, která trvala téměř dvě sezóny. Radůza 

byla přizvána jejími členy k natáčení vánočního 

alba Nerez v Betlémě.  

V roce 2001 dokončila studia na praţské kon-

zervatoři, kde absolvovala studium skladby 

duchovní kantátou, kterou natočil Český roz-

hlas. V témţe roce vyšlo její debutové album 

Andělové z nebe. Je autorkou scénické hudby   

k představení Století touhy (Divadlo Archa), 

Lišák a Baron z Hopsapichu (Divadlo v Celetné 

- Spolek Kašpar), Tři sestry (Dejvické divadlo), 

Romeo a Jana (Divadlo v Řeznické) a Tanec na 

konci léta (divadlo Opava). 

   Její hudba vychází částečně z chansonu, ale 

největší díl inspirace čerpá Radůza z folklóru a 

nálady městských odrhovaček, které v jejím 

syrovém podání nabízejí nečekané hudební i 

textařské obraty. Řadí se tak k silné generaci 

alternativní scény devadesátých let, která sklízí 

úspěchy nejen na domácích pódiích, ale i 

v zahraničí.  

   Rok 2003 přinesl Radůze ocenění v podobě tří 

sošek zlatých Andělů, které jí udělila Akademie 

populární hudby v kategoriích Zpěvačka roku, 

Objev roku a Folk & Country. V roce 2004 

získala ocenění v anketě Český slavík jako sko-

kan roku. V září 2005 byla Radůza přizvána 

k natáčení nového filmu Jana Hřebejka Kráska 

v nesnázích. Na plátně se tak objevily nejen 

písně jiţ známé z předchozích alb, ale i jedno 

zbrusu nové blues, které vzniklo speciálně pro 

tento film. Rok 2010 je pro Radůzu přelomový. 

Zaloţila vlastní label Radůza records, na kterém 

vydala album Miluju vás. Je to Radůzino zatím 

nejvyzrálejší a nejlepší album, které je velmi 

vřele přijímáno kritikou i širokým obecenstvem. 

MK 

 

N. V. Gogol: Ženitba 

Naprosto neuvěřitelná událost o čtyřech dějstvích, tragikomedie, 

fraška, absurdita, groteska, satira – něco, v čem je smutek a smích 

dvojjedinou bytostí. Je to svět, kde lidé s urputnou váţností proţívají 

svá velká dramata za doprovodu hurónských salv smíchu. 

Podkolatov je mladý muţ, kterého chce oţenit jeho přítel Kočkarev. 

Agáta, je stydlivá slečna, které hrozí, ţe se stane starou pannou. Tu se 

snaţí provdat dohazovačka Tekla. Protoţe je velice aktivní, dosáhne 

toho, ţe se najednou o Agátinu ruku ucházejí čtyři nápadníci – bývalý 

důstojník pěchoty Onučkin, přednosta hospodářsko-správního odboru 

Nenaţraný, bývalý námořní důstojník Ţvanikin a vládní rada Podkola-

tov, kterému ale Tekla vůbec nepřeje. Kaţdý z ţenichů má ke sňatku 

svoji motivaci, ať uţ jsou to třeba peníze, vyšší ţivotní úroveň nebo 

touha po ţeně. Ţenitba skýtá nepřeberné mnoţství skvělých divadel-

ních situací a nechybí v ní typická Gogolova ironie.         MK 

Koncert manželů Rokytových 

Liselotte Rokytová po základním dvouletém studiu u Damiana Lucy 

studovala hru na Panovu flétnu u mezinárodně uznávaného rumunské-

ho virtuóza Nicolae Pîrvu na Conservatoriu v Hilversumu a na Hoge 

School der Kunsten v Amsterdamu (Nizozemí). Několikrát také navští-

vila Rumunsko za účelem osvojení si autentické hry na Panovu flétnu a 

v současné době patří mezi nejvýznamnější nerumunské interprety, 

kteří ovládají rumunský styl hry.  

Jan Rokyta studoval hru na cimbál u Ludmily Dadákové na Konzer-

vatóriu v Bratislavě a hru na zobcovou flétnu u Waltra van Hauweho a 

Paula Leenhoutse na Sweelinck-Conservatoriu v Amsterdamu. Spolu 

s manţelkou Liselotte vytvořili netradiční nástrojové spojení Panovy 

flétny a cimbálu. Jejich koncertní program obsahuje jak folklorní hud-

bu východní Evropy, tak i přepisy hudby a původní skladby pro     

Panovu flétnu a cimbál.            MK 

 

mailto:nepustilova@mklitovel.cz
http://www.raduza.cz/diskografie/andelove_z_nebe.php
http://www.raduza.cz/records.php
http://www.raduza.cz/diskografie/miluju_vas.php
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Rozhovor se sbormistryní Senzakordu Hanou Kaštanovou 

Hana Kaštanová je sbormistryní smíšeného pěveckého sboru Senza-

kord. Historie sboru, jehož koncerty díky nevšednímu programovému 

složení vždy přitáhly hojné posluchačské publikum, sahá do roku 2004. 

 

V minulém roce došlo k velkým změnám ve Vašem sboru. Nejenže 

počet členů sboru překročil čtyři desítky, ale především posluchači 

zaznamenali, že se původní označení Smíšeného pěveckého sboru 

Hany Kaštanové změnilo na současný název Senzakord. Co Vás vedlo 

k této změně? 

Čtenáři, a tímto vlastně naši posluchači, nás pravidelně vídali vystu-

povat pod různými názvy. Nejprve jako Komorní litovelský sbor, jenž 

vznikl pro příležitostnou produkci – Mši litovelskou Honzy Valuška. 

Ten mě poměrně záhy po derniéře své mše požádal o další spolupráci,  

v rámci které vzniklo Collegium musicum litovelsis, kde byl sbor sesta-

ven opět přímo pro „mega“ hudební projekt oratoria O duších, andělech 

a naději. Protože se ale po ukončení oratoria sbor nerozpadl a zůstala 

chuť zpívat, pokračovali jsme dále. Potřebovali jsme nějakým způso-

bem dát najevo, o které pěvecké těleso jde, a v tu chvíli bylo nejjedno-

dušší označit sbor mým jménem. Mně osobně se název Smíšený pěvec-

ký sbor Hany Kaštanové zdál příliš dlouhý a už dvakrát předtím jsem se 

snažila o změnu názvu. Nikdy jsme ale ani po delších úvahách nenašli 

to správné trefné jméno, až loni, kdy jsme se rozšířili. Jednak bylo nut-

né sbor nějak právně ukotvit, takže nyní fungujeme jako občanské sdru-

žení, a jednak není taková změna na škodu, ba naopak… 
 

 
Jak již bylo řečeno, zvýšil se počet členů sboru téměř dvojnásobně. 

Co považujete za příčinu tohoto příjemného rozšíření? 

Jednou z hlavních příčin našeho početního vzestupu je určitě pravi-

delné vystupování. Od doby, kdy už jsme začali pravidelně zpívat a 

nešlo o sezónní projekt, přistupovali do sboru postupně další a další 

členové zejména na doporučení samotných zpěváků sboru. Dalším dů-

vodem, proč se přidat, bylo, a vlastně pořád je, navazování zajímavé a 

plodné spolupráce s jinými hudebními tělesy. O tom se mohou čtenáři 

přesvědčit také na našich webových stránkách www.senzakord.cz. Nej-

větší vzrůst ale přišel po 50. výročí DPS Mládí, na němž jsem se díky 

paní Halvové mohla aktivně účastnit dokonce i dirigentsky. Za to jí 

dnes děkuji. Mnozí bývalí zapálení sboristé z Mládí se po této velké 

události přidali k naší pěvecké činnosti.  

 

V současnosti je Senzakord největším litovelským pěveckým sborem. 

Jak se Vám pracuje se 44členným sborem a jaké jsou Vaše ambice     

v tomto směru? 

Jestli myslíte ambice sbormistrovské, tak pro mě jako pro hudebního 

vědce představuje dirigování a celá práce se sborem hlavně velkou 

praktickou zkušenost. Věřím, že i profesně bych se jako sbormistr 

dokázala uplatnit, ale momentálně je to spíše můj velký koníček. Co se 

vedení sboru týká, tak pokud vedete malý sbor o celkovém počtu asi 20 

zpěváků, pak vám jeden jediný hlas na zkoušce bude vždycky chybět. 

Když je sbor větší, není sbormistr tolik utrápený tím, když se někdo ze 

zkoušky omluví a může relativně stejným tempem postupovat v nastu-

dování repertoáru. S mým sborem se mi pracuje dobře, protože vím, co 

od něj můžu očekávat. Myslím, že to ale funguje oboustranně.  

Říkáte tedy, že jde především o zapálené sboráky, žádné profesioná-

ly. Co považujete za hlavní motiv, že za Vámi tito lidé jdou a chtějí      

s Vámi spolupracovat? 

To by byla otázka spíše pro zpěváky, ale přesto se pokusím ji zodpo-

vědět. Myslím si, že v první řadě je důležité zaujmout, je proto nutné 

vybírat takový repertoár, který většinu členů sboru chytne hned od za-

čátku. Po výběru skladeb je potřeba umět efektivně pracovat na zkouš-

kách, aby měli všichni pocit, že nepromarnili svůj čas. Se soustavnou 

prací souvisí i jistá dávka diplomacie a jednání nejen v rámci sboru, ale 

i navenek. A zbytek je asi otázka kouzla osobnosti.   
 
V čem vidíte zásadní rozdíl, když jste se sborem začínala a bylo to 

spíše sezonní těleso, a nyní, kdy pravidelně koncertujete? 

Pravidelné koncerty představují jistý závazek. Dříve jsem mohla svou 

činnost kdykoliv ukončit a věnovat se třeba i něčemu jinému. Teď už    

v podstatě nejde vyskočit z rozjetého vlaku. Přesto je tento stav lepší už 

z toho důvodu, že obsazení sboru zůstává prakticky neměnné. 
 
Návštěvnost Vašich koncertů byla vždy vysoká. Čemu přisuzujete 

skutečnost, že si Vás posluchač dokázal najít a udělal si čas v této 

době bohaté kulturní nabídky? 

Návštěvnost je potřeba spojovat především s propagací. Pokud je tato 

složka dostatečně zajištěna, tak je možné počítat s velkou návštěvností. 

To platí ale pouze v případě, že má sbor své stálé publikum, které vždy 

zajímá, co nového si pro něj sbor připraví. Kromě propagace jde také 

o úroveň provedení a spolupráci s jinými hudebními tělesy. Nesmíme 

však zapomínat ještě na jednu okolnost, a tou je kulturní tradice regio-

nu. Věřím, že většinu obyvatel Litovelska zajímá hudební a vůbec kul-

turní dění místa jejich bydliště.  
 
Čím plánujete publikum překvapit v tomto roce a na co se tedy mů-

žeme těšit? 

Protože jsme loňský rok spolupracovali převážně s jazzovým triem, 

budeme se první polovinu roku věnovat z větší míry skladbám pro sbor 

zpívaným tzv. a capella. Repertoár vybírám z různých hudebních žánrů, 

tedy z hudby vážné i populární, aby si v něm každý posluchač i zpěvák 

našel něco, co si vždycky rád poslechne. Ve výběru zohledňuji českou i 

světovou literaturu pro sbor. Na vánoční koncerty prozatím plány ne-

mám, ale je dost možné, že budeme opět spolupracovat se Smyčcovým 

orchestrem z Uničova. Co přijde v nejbližších měsících, bych nerada 

prozrazovala. Možná ale malá ochutnávka neuškodí, protože píseň 

Stasa čarodejnice zaujme určitě!  
 
Jaké máte ambice do budoucna? 

O svých ambicích jsem již mluvila a co se samotného sboru týká, byla 

bych ráda, aby se naše ambice vztahovaly k naplněným pocitům našich 

posluchačů po každém koncertě. Není nutné, abychom zpívali jako 

filharmonický sbor, ale abychom zpívali s chutí a dokázali uspokojit 

očekávání svého publika. 
 
Děkuji Vám za rozhovor a přeji mnoho úspěchů v dalším působení 

Senzakordu.            Ondřej Šišma 

 
Kde můžete Senzakord vidět a slyšet v dohledné době 

21. 4. – první jarní vystoupení v rámci sborové přehlídky Canticum  

             na Městském klubu v Litovli 

27. 5. – v 15 hod. koncert v Husově sboru v Litovli 

             v 17. 30 hod. koncert v Husově sboru v Lošticích 

16. 6. – vystoupení v rámci festivalu na Nových Dvorech 
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PROGRAM DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NA DUBEN 

2.–4. dubna Ukliďme svět 

Ekologická akce pro litovelské školy. Proběhne ve spolupráci se     

Správou CHKO Litovelské Pomoraví a Městem Litovel. 

Ing. Pavel Sova 
 
2.–4. dubna Tvořivé dny v Městském klubu 

Výroba kraslic, pomlázek a jiných ozdob při velikonoční výstavě. 

Jana Čekelová 
 
2.–7. dubna Velikonoční výstava 

Ve spolupráci s MK Litovel v Koncertním sále Městského klubu. 

Jana Čekelová 
 
5. dubna Výlet do zoo Brno 

Sraz v 6.20 hodin na nádraží ČD Litovel město. Návrat v odpoledních 

hodinách. Cena je 380 Kč za osobu.     Ing. Pavel Sova 
 
13. dubna Večerní afterparty v Klubu mladých 

Otevřeno bude od 16 do 20 hodin.       Michaela Škulavíková 
 
28. dubna „O erb města Litovel“ 

Nepostupová soutěž tanečních souborů z celé Moravy. 

Jana Čekelová  
 

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN 
 
1. května  Prvomájový dětský den 

Místo konání: dopravní hřiště a park Míru, začátek v 9 hod. Pro děti je 

zdarma: skákací hrad, projížďka na koních, prohlídka hasicí techniky, 

soutěže, odměny. Tradiční občerstvení zajištěno, k poslechu hrají Piňo-

vští kanci.     Hedvika Weberová, DiS. 

LETNÍ TÁBORY DDM LITOVEL 2012 

 

8.–14. 7. TÝDEN S BENEM  

Letní tábor v Cakově s výlety pro děti od 6 let. Cena 2 300 Kč. 

Mgr. Miroslava Grulichová 
 
15.–22. 7. S SHERLOCKEM HOLMESEM PO STOPÁCH  

  ZLOČINU 
Letní tábor s integrací v Cakově pro děti od 6 let. Cena 2 500 Kč 

Š. Grunová, M. Škulavíková, J. Čekelová 
 

30. 7.–3. 8. VÝLETNÍČEK 

Příměstský tábor pro děti od 6 let, plný výletů a koupání. 

Hedvika Weberová, DiS. 
 
30. 7.–3. 8. TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ TS KASTER  

Pro členy TS KASTER. Cena 790 Kč 

Monika Pospíšilová 
 
4.–11. 8. RŮŽOVÝ PANTER  

Letní tábor v Cakově pro děti od 6 let. Cena 2 400 Kč.  

Míša Škulavíková 
 

25.–31. 8. LÉTO BÍLÉHO BIZONA  

Letní tábor v Cakově pro děti od 6 let. Cena 2 500 Kč 

Ing. Pavel Sova, Jana Čekelová 
 

Kontakt: 

Dům dětí a  mládeže Litovel, Komenského 719/6, 784 01 Litovel 

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

MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA 

CELOROČNÍ PROGRAM MATEŘSKÉHO CENTRA 
 

 

PONDĚLÍ  

8.30–9.30 hod.  VOLNÁ HERNA 

volný prostor pro dovádění dětí, skluzavka s balonky, výměna zkuše-

ností maminek, herna ve 2. patře 

9.30–11.30 hod. DOPOLEDNE S PROGRAMEM 

pro děti ve věku 2–4 roky, herna v 1. patře, J. Dospivová 

16–17 a 17–18 hod. ANGLIČTINA HROU PRO DĚTI 
pro děti ve věku 3–5 let, Mgr. S. Geprtová 

 

ÚTERÝ 

8.30–13.30 hod. VOLNÉ DOPOLEDNE 

volný prostor pro dovádění dětí, skluzavka, čtení pohádek pro nejmenší, 

výtvarné činnosti, výměna zkušeností maminek, herna v 1. patře,          

J. Dospivová 

8.30–11.30 hod. HLÍDACÍ KOUTEK 

hlídání dětí během vyřizování úředních záležitostí – po předchozí do-

mluvě, herna v 1. patře, J. Dospivová  

9–11 hod.           DOPOLEDNE PRO MAMINKY S MIMINKY 

volný prostor pro dovádění dětí, skluzavka s balonky, výměna zkuše-

ností maminek, herna ve 2. patře, J. Dospivová 

 

STŘEDA 

8.30–9.30 hod.  VOLNÁ HERNA 

volný prostor pro dovádění dětí 

9.30–11.30 hod. DOPOLEDNE S PROGRAMEM 

pro děti ve věku 1–2 roky, herna v 1. patře, J. Dospivová 

16.30–18.00 hod. KLUB ARCHA 

biblické příběhy pro děti ve věku 3–6 let, lichý týden, v 1. patře,           

H. Chrudinová 

16.30–18.00 hod. PŘEDNÁŠKOVÉ ODPOLEDNE 

dle aktuálního programu, sudý týden, ve 2. patře 

16.00–19.00 hod. VÝTVARNÉ DÍLNIČKY 

dle aktuálního programu, ve 2. patře 

 

ČTVRTEK 

9–11 hod.  DOPOLEDNE S PROGRAMEM 

Pro děti ve věku 1–2 roky, herna v 1. patře, J. Dospivová 

17–18 hod.  CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ 

vede porodní asistentka Bc. K. Růžičková, ve 2. patře 

19.30–20.30 hod. ZUMBA S DENISOU 

pro maminky, babičky i malé slečny, ve 2. patře 

 

PÁTEK 

8.30–13.30 hod. VÝTVARNÉ DOPOLEDNE 

pro maminky s dětmi, cvičebna ve 2. patře, J. Dospivová 

 
 
Akce v měsíci dubnu 
 
13. 4.   9. VÝROČÍ MATEŘSKÉHO CENTRA RYBIČKA 

            – den otevřených dveří, od 9 do 17 hodin, ve 2. patře MC 

17. 4.   EXKURZE NA VÝJEZDOVÉ MÍSTO ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 

 – v 10 hodin na ul. Cholinské 

24. 4.   CESTA ZA ZVÍŘÁTKY 

 – výlet na soukromou farmu do Olbramic, odjezd v 9 hod. od  

    Charity, je třeba se přihlásit do 17. 4. 

24. 4.   VÝŽIVA U DĚTÍ 

  – přednáška MUDr. Nory Hradské, ve 2. patře MC od 17 hod.,  

     hlídání dětí zajištěno, je třeba se přihlásit předem 

 

Kontakty:  
 
Animátorka MC: Jarmila Dospivová, 

      tel. 739 246 016, mcrybickalitovel@seznam.cz 
 
Lektorka angličtiny: Mgr. S. Geprtová, tel. 604 483 831 
 
Cvičení pro těhotné: Bc. K. Růžičková, tel. 736 179 399 
 
Vedoucí střediska Charity Litovel: Ing. L. Zavadilová, tel. 736 750 222 

Prostějov známý i neznámý – poznávací zájezd MSL 
 

Muzejní společnost Litovelska, občanské sdružení pořádá poznávací 
zájezd vlakem do Prostějova v sobotu 21. dubna 2012.  

Bližší informace o programu obdržíte v litovelském muzeu, kde se 
také můžete závazně přihlásit do 15. dubna 2012.  

Na Vaši účast se těší pořadatelé. 

mailto:ddmlitovel@ddmlitovel.cz
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Lyžařský kurz gymnázia tentokrát nově na Bílé v Beskydech 

Do lyžařského areálu na Bílé jsme odjeli    

15. 1. 2012. Beskydy se na náš kurz vzorně 

oblékly do bílého a přivítaly nás v plné parádě. 

Bydleli jsme na samostatné budově hotelu 

Pokrok a užívali si každodenních radovánek 

na sněhu. Kromě povinného výcviku na běž-

kách žáci absolvovali též výcvik na snowboar-

du nebo na sjezdových lyžích.  

Ve středu, o volném půldnu, proběhla soutěž 

ve sněhové architektuře, díky které kolem 

našeho přechodného bydliště vyrostly pěkné 

stavby z materiálu, který nám stále padal         

z oblohy. Obdivovali jsme sjezdovku s vle-

kem, koš hojnosti či obydlí sněžného muže. 

Každý večer se žáci dozvěděli něco nového 

(bezpečnost na horách, metodika lyžování, 

zdravotní příprava, výzbroj a výstroj, mazání 

lyží…) a při společenských hrách se utužily 

třídní kolektivy. 

V pátek jsme se rozloučili se sjezdovkou a 

celým areálem závody na běžkách (1. místo: 

Matěj Havlíček a Barbora Čamková), na 

snowboardu (1. místo: Matěj Havlíček a Jitka 

Čunderlová) a na sjezdovkách (1. místo:   

Daniel Čampiš a Sylva Křesalová).   

Poslední večer patřil vyhlášení výsledků 

závodů, zhodnocení kurzu formou rýmovaček 

a oblíbené diskotéce. 

PaedDr. S. Rozsypalová (vedoucí kurzu) 

ZŠ Jungmannova na 3. místě v ČR 

Paní učitelka Petra Bazalová opět prokázala 

na celostátní úrovni svoje schopnosti a doved-

nosti. Po loňském vítězství, kdy získala pro 

školu interaktivní tabuli, se letos přihlásila do 

soutěže DOMINO, pořádané Národním insti-

tutem pro další vzdělávání. 

Vytvořila velmi zajímavé interaktivní hodi-

ny angličtiny určené pro moderní výuku na 

elektronické tabuli. Ze 180 přihlášených sou-

těžících byla vybrána do finálového kola.  

To se konalo v Praze 27. února v prostorách 

MŠMT. Zde v konkurenci 17 dalších finálo-

vých prací obsadila 3. místo. Cenu převzala 

přímo z rukou ministra školství J. Dobeše. 

Pro naši školu tak získala software pro výu-

ku anglického jazyka, který na základě tech-

nologie rozpoznávání řeči pomáhá žákům        

s procvičováním výslovnosti.  

Úspěch paní učitelky Petry Bazalové je 

nejen oceněním její kvalitní a tvořivé práce, 

ale dokazuje i vysokou úroveň výuky angličti-

ny na naší škole. Svými hodinami žáky moti-

vuje, vede ke komunikativnosti a aktivitě.   

A nezanedbatelné je i to, že je paní učitelka 

svým přístupem a svými výsledky vzorem pro 

všechny naše žáky i učitele. Děkujeme jí za to 

a přejeme další úspěchy. 

Mgr. Vlasta Vaňková, ZŠ Jungmannova P. Bazalová s ministrem Josefem Dobešem 

Sněhuláčkův den 

Co to vlastně je Výchova k volbě povolání? 

Jednoduše řečeno jde o přípravu žáků na to, 

aby si efektivně vybrali svoji budoucí profesi 

a uplatnili se na trhu práce. Obvykle se zařa-

zuje až v posledních několika ročnících zá-

kladní školy, ale my jsme si řekli: „Proč se 

s žáčky nad jejich budoucím povoláním neza-

myslet dříve? Klidně již v první třídě?“ Sa-

mozřejmě, pohled na to, čím chce dítě být, se 

mění ze dne na den, ne-li pak z hodiny na 

hodinu, přesto jsme byli příjemně překvapeni, 

jak věcně naši žáčci k tématu přistoupili. Měli 

za úkol zvolit si povolání, které je zaujalo, 

zmínit, proč si toto povolání zvolili, zjistit si 

k němu informace, donést obrázky, materiály 

a různé zajímavosti týkající se dané profese, a 

poté spolužákům vybrané povolání představit. 

Díky tomu se všichni dozvěděli, co dělá např. 

zootechnik, veterinář, obráběč kovů, ortoped, 

voják z povolání, průvodkyně, zemědělec a 

mnoho dalších. Doufáme, že se děti vzájemně 

inspirovaly a že si za pár let, až si budou svoji 

profesi volit doopravdy, vyberou dobře. 

Mgr. B. Friedrichová, ZŠ a MŠ Nasobůrky 

Tak jsme pojmenovali středu 8. února          

v mateřské škole Kollárova. Chtěli jsme dě-

tem vynahradit zimu bez sněhové nadílky. 

Děti s nadšením pomáhaly s přípravami,          

s výrobou papírových červených nosů a ba-

revných čepic. A jaké pak bylo naše překva-

pení, když jsme v onu středu ráno zjistili, že 

napadl tak dlouho očekávaný sníh.  

Po příchodu do mateřské školy se děti pro-

měnily v malé sněhuláčky. Všechny byly 

oblečeny v bílé barvě, která vynikla nasaze-

ním barevných nosů a čepic. Celý den děti 

soutěžily, tancovaly a hrály si na zimu. Také 

si pochutnaly na perníkových sněhulácích, 

které upekla jedna z maminek. Sněhuláčkův 

den pokračoval i odpoledne, kdy děti společně 

s rodiči vyráběly malé i velké papírové sněhu-

láky, kterými pak ozdobily šatnu v mateřské 

škole. Domů odcházeli všichni spokojeni. 

Těšíme se na další společnou akci. 

kolektiv pracovnic MŠ Kollárova 

Hrdinka z Vítězné 

Nedávno se mi dostal do rukou letáček 

k projektu Dětský čin roku. Jeho cílem je 

informovat o nějakém dobrém skutku, který 

vykonaly děti. Proč o něm vlastně píšu? Právě 

o tomto víkendu došel na adresu naší školy 

velmi krásný e-mail. Poslala ho jistá paní 

z Přerova, která ve skiareálu Kouty nad 

Desnou ztratila peněženku nejen s hotovostí, 

ale i se všemi doklady. Protože na to přišla až 

v odpoledních hodinách, už vůbec nedoufala, 

že ji ještě najde. U pokladny areálu ji však 

čekalo velmi milé překvapení. Celou peněžen-

ku někdo našel a odevzdal. Paní psala, jak 

byla neuvěřitelně šťastná, že jsou mezi námi 

poctiví lidé. O to více ji překvapilo, že oním 

nálezcem byla teprve dvanáctiletá dívenka, 

žákyně 6. A třídy ZŠ Vítězná v Litovli, Anič-

ka Gottwaldová. A protože Anička odmítla i 

jakoukoli odměnu, rozhodla se pisatelka podě-

kovat prostřednictvím školy. Proto se i my 

touto cestou připojujeme k poděkování nejen 

Aničce, ale i všem jí podobným, o kterých se 

sice nikde nepsalo, ale jejichž činů si moc 

vážíme. 

Za celý kolektiv ZŠ Vítězná  

Mgr. Eva Zemánková 

Volba povolání 
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„Kombinací čtyř základních tvarů nakreslíte 

všechno na světě,“ tvrdí ilustrátor Adolf Du-

dek a hned zaplní tabuli kruhy, čtverci, trojú-

helníky a obdélníky. „Někteří z vás jeli v létě 

na dovolenou, kde byly velké trojúhelníky,“ 

střílí otázky do naprosto zaujatého hlediště. 

„Co to bylo?“ „Hory,“ navrhne holčička. „Ne, 

vypadla jsi brzo z letadla!“ 

Je jasné, že dynamický, vtipný a hereckým 

talentem obdařený výtvarník si od začátku do 

konce udržel stoprocentní pozornost publika, 

což u energií nabitých žáků 1. stupně základ-

ních škol není nic snadného. Když se mu za-

chtělo, poslal je k zemi („Vyhraje ten, kdo 

bude nejníž!“), zaměstnal je hádankami 

(„Správně, je to nudle s mákem! Kdosi jednou 

tipoval, že je to nudle s piercingem nebo nosní 

dírkou!“), ale také jim předvedl, čím vším se 

dá malovat, a na několika dobrovolnících, 

které si pozval k tabuli, i to, že malovat umí 

každý („Namaluj kočku.“ … „A pak že nedo-

vedeš kreslit. Nakreslil jsi 

myš, prase, Shreka…“). 

Zdá se, že teorie o čty-

řech tvarech jako základ-

ním kameni úspěšné kres-

by vychází Adolfu Dud-

kovi už řadu let. V sou-

časnosti patří k nejoblíbe-

nějším ilustrátorům dět-

ských knih, kterých se 

prodalo už několik milio-

nů (Povídej pohádku, 

Říkadla, Velká kniha pro 

malé děti atd.). Dětští 

čtenáři znají jeho obrázky 

i z časopisu Sluníčko a ti 

litovelští i z malovaných 

podpisů, na které si po 

hodinové besedě v měst-

ské knihovně vystáli fron-

tu.    hk 

Nudle s nosní dírkou aneb Kreslit umí každý 

 

Olomoucké krocení literární múzy 

Určitě to všichni znáte. Někdy, když něco 

vymýšlíte, ve chvíli, kdy to nejméně čekáte, 

vás políbí na čelo jakoby vánek, větříček, cosi 

nepatrného, malilinkatého. O čem že je řeč? 

Přece o múze. Možná si ani neuvědomíme, 

kolikrát už nás múza políbila na čelo, kolikrát 

v nás probudila skvělou myšlenku nebo koli-

krát nám pomohla z nejhoršího.  

Ovšem někdy je potřeba múzu trochu 

„krotit“. A jak se to dělá? No, asi to nebude 

jednoduché. My jsme však měli možnost sami 

si jedno takové krocení literární múzy vy-

zkoušet. A to v úterý 21. února na semináři ve 

Vlastivědném muzeu v Olomouci.  

Vypravil jsem se tam se svými kamarády a 

spolužáky Zdeňkou Kolářovou a Tomášem 

Tylem a s paní učitelkou Mgr. Vlastou Vaň-

kovou. Společně s námi se semináře zúčastni-

ly i děti z olomouckých škol. Během semináře 

jsme se měli přiučit něčemu z literárního ře-

mesla a současně získat motivaci k soutěži 

Továrna Evropa – vyrobeno na Moravě. 

Nejdříve jsme rozvíjeli představivost na 

téma Evropa. K tomuto slovu jsme doplňovali 

další slova a k nim ještě další a další, která nás 

napadala ve spojitosti s Evropou.  

Na tento úkol navázal další: vybrat pár myš-

lenek a vyjádřit je několika větami. A naše 

věty, které jsme si vzájemně četli, byly oprav-

du krásné a inspirující. 

Třetí úkol byl založen na principu hry Měs-

to, jméno…, kdy jsme měli v šesti kategoriích 

napsat co nejvíce slov, tentokrát souvisejících 

s Moravou. Poté jsme si vybrali jeden z napsa-

ných pojmů, který nás nejvíce oslovil, a tvořili 

opět krátký text. Pak jsme si ještě pohráli 

s barvou, kterou má každý s  Moravou spoje-

nou, a připsali si k ní pár pojmů, jež se nám 

vybavily. Třeba moje barva byla modrá: řeka 

Morava, fotbalový klub Sk Sigma Olomouc, 

město Litovel – Hanácké Benátky. 

K poslednímu úkolu jsme každý dostali 

jednu fotografii týkající se jedné z evropských 

zemí. K ní jsme měli napsat to, co nás jako 

první napadne, když se na ni podíváme, a 

zároveň také to, jak by se na nás jako na cizin-

ce dívali obyvatelé země, z níž jsme měli 

fotografii. Při společném čtení bylo zajímavé 

poznávat, ve které zemi se kdo ocitl. 

Všechny úkoly nás bavily a určitě splnily 

svůj účel: aspoň trochu rozvinuly naše literár-

ní schopnosti a navzájem jsme se mohli inspi-

rovat. Věřím, že se literární soutěže, pořádané 

především radou Jihomoravského kraje, zú-

častníme.  

Petr Komárek, 8. B, ZŠ Jungmannova 

Poznáváme Olomouc 

Výlety za kulturou jsou součástí programů 

všech škol, tudíž ani ta naše, v Nasobůrkách, 

není výjimkou. Společně s našimi žáky jsme 

se rozhodli prozkoumat hanáckou metropoli 

Olomouc. A jelikož je v Olomouci opravdu na 

co se koukat, musíme ji poznávat na etapy. 

V minulém školním roce jsme se zaměřili na 

historické centrum města, náměstí, orloj, kos-

tel sv. Michala, odkud jsme pozorovali město 

z ptačí perspektivy, a Michalský výpad. Toto 

putování jsme zakončili minigolfem, protože 

nejen kulturou ducha člověk je živ. V březnu 

tohoto roku jsme podnikli druhou výpravu. 

Opět jsme si prošli náměstí, navštívili kapli 

sv. Jana Sarkandra a Umělecké centrum Uni-

verzity Palackého – Konvikt. Abychom si 

trošku odpočinuli od památek, i tento výlet 

jsme zakončili v duchu relaxace - návštěvou 

putovní výstavy libereckého IQ parku Pozná-

vej se. Jde o interaktivní výstavu, která děti i 

dospělé „učí hrou“. Všichni jsme si výlet moc 

užili a společně se žáky máme již naplánova-

nou další cestu za poznáním – příště navštíví-

me Dóm sv. Václava. Už teď se moc těšíme! 

 Barbora Friedrichová, ZŠ Nasobůrky 

Chcete ušetřit? 
Pokud ano, tak jsme tu pro Vás.  

Můžete ušetřit až několik tisíc  
za topení plynem. 

Nepotřebujete žádnou fixaci,  
ale rovnou Vám nabídneme nižší cenu. 

Více na tel. 776 623 623  

PROVOZOVNA  
PŘESTĚHOVÁNA!  

SÍDLÍ V LITOVLI  
NA JAVOŘÍČSKÉ ulici 1313/6a.  

TEL. 585 154 631 MOB. 724 158 043 

Být odvážný neznamená nebát se tmy,  
ale bát se tmy, a přesto do ní vstoupit. 
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Sportovní oddíly v Litovli, část 4.: 

Florbalový oddíl TJ Tatran Litovel 

Florbal je v současné době jedním z nejrych-

leji se rozvíjejících sportů. Je to rychlý a dyna-

mický sport, ve kterém se nezřídka hraje i 

hodně do těla. Každé družstvo má v poli pět 

hráčů a brankáře. Pravidla se podobají hokejo-

vým ale s prvky fotbalu (např. standardní situ-

ace), což činí florbal velice atraktivním pro 

oko diváka. 

Historie litovelského florbalu sahá do roku 

2001, kdy se Tatran Litovel rozhodl založit 

nový oddíl. Tohoto úkolu se ujal pan Václav 

Stratil, který je hlavní osobou litovelského 

florbalu dodnes. Začínalo se trénovat na Soko-

lovně a místo branek posloužily švédské bed-

ny. Počáteční počet členů byl osm (starší žáci 

a junioři ze 7.-9. tříd ZŠ). Hráči si hledali růz-

né turnaje v okolí a sbírali zkušenosti. Nejlep-

šího výsledku dosáhli v roce 2003 v Šumper-

ku, kde vybojovali 2. místo, když ve finále 

podlehli domácím 4:3. Posun přišel s dostavě-

ním haly ZŠ Vítězná a se sezónou 2003/2004. 

To se dohodly týmy Mohelnice, Uničova, 

Olomouce, Hranic a Litovle na založení vlast-

ní ligy. Na konci sezóny se umístili naši hráči 

na třetí příčce. Největší zlom přišel v sezóně 

2004/2005. To byla první sezóna, kdy florba-

lový oddíl Tatranu Litovel začal hrát soutěže 

pod hlavičkou ČFbU (Česká florbalová unie). 

Byly to kategorie starších žáků a juniorů. A 

právě junioři se umístili na pěkné třetí pozici. 

Další zlom přišel v sezóně 2006/2007. Byla 

první, kdy se v Litovli začala hrát kategorie 

mužů. V této sezóně se umístili muži na pátém 

místě (z 11 týmů) a hned v další vybojovali 

krásnou třetí pozici. 

V současné době má litovelský florbalový 

oddíl kolem 45 členů (z toho tři čtvrtiny tvoří 

mládež) a hraje ve čtyřech kategoriích. Elévo-

vé, starší žáci a muži hrají OL ligu (OL = liga 

Olomouckého kraje) a junioři hrají 3. ligu, 

divizi VIIA. Kromě těchto soutěží se litovelští 

hráči účastní i různých turnajů. Většinou jsou 

to turnaje po sezóně nebo ve vánočním obdo-

bí. Pravidelně se naši muži účastní turnaje 

Memoriál Davida Korce v Náchodě, který 

bývá na začátku léta. Florbalový oddíl také 

pořádá na konci prázdnin turnaj mužů pod 

názvem LFT (Litovelský florbalový turnaj). 

Florbalový oddíl Tatranu Litovel přijímá 

nové členy kdykoliv bez rozdílu věku či pohla-

ví. Tréninky mívají elévové a starší žáci 

v pondělí od 17 do 18 hodin na hale ZŠ Vítěz-

ná a ve středu od 15 do 16 hodin také na hale 

ZŠ Vítězná nebo na SOŠ Komenského. Junioři 

a muži mívají tréninky v pondělí od 18 do 19 a 

ve čtvrtek od 20.30 do 22 hodin na hale ZŠ 

Vítězná. 

Veškeré informace, kontakty a novinky na-

leznete na webových stránkách oddílu 

www.florbal.tatranlitovel.cz. 

Jiří Skála 
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Tělovýchovná jednota vodní sporty Litovel v roce 2011 

V březnu roku 2011 proběhly při valné hro-

madě volby členů výkonného výboru TJ vodní 

sporty Litovel. Na další dvouleté období byli 

zvoleni Tomáš Kutý (předseda), Martin Blaţek 

(místopředseda), Petr Čamek (jednatel), Karel 

Daševský, Karel Kabelík, Michal Stratil a Jan 

Neset.  

V dubnu se podařilo po jednáních s městem 

Litovel získat pozemek bývalého hřiště na 

pozemní hokej pro účely vybudování kempu. 

Ten jiţ začal pro letní sezonu 2011 fungovat, 

ale pouze v provizorních podmínkách. 

V srpnu se uskutečnil 9. ročník Bobr Biku, 

závodu na horských kolech. Dne 1. října se 

konal uţ 17. ročník Bobr Cupu – největší sou-

těţe tohoto druhu v ČR. 

Činnost samotného oddílu slalomu a sjezdu 

začala v lednu soustředěním na běţkách. Přes 

zimu probíhá také pravidelná příprava v tělo-

cvičně, bazénu a několik jednodenních výjez-

dů na běţkách. 

Část druţstva odjela v březnu na soustředění 

do Chorvatska, aby v teple najela první základ-

ní jarní kilometry. Po návratu začala série 

sjezdových závodů, které v dubnu narostly 

v závody českého Poháru. Začala i nominace 

do reprezentačních druţstev. V květnu proběh-

lo Mistrovství ČR dorostu na trati MS juniorů 

v Ţimrovicích. Do juniorského reprezentační-

ho druţstva se dostali tři závodníci z Litovle. 

Na singlkanoi muţů to byl Štěpán Zapletal. 

V nové kategorii singlkanoe ţen reprezentova-

ly Eliška Čapáková a Bára Řeháková. 

V červnu proběhla Olympiáda mládeţe 

v Olomouci. Náš oddíl reprezentoval Jan Pa-

ták, který získal dvě zlaté medaile. 

Prázdninové Mistrovství světa juniorů ve 

sjezdu na divoké vodě přineslo do Litovle tři 

medaile. Dvě bronzové dovezl Štěpán Zaple-

tal, a to z hlídek ve sprintu a v klasickém sjez-

du. Stříbro dovezla Eliška Čapáková z indivi-

duálního závodu ve sprintu. 

Po celý rok se náš oddíl účastnil řady závodů 

a soustředění pro ţáky a dorostence. Z ţákov-

ských, dorosteneckých a dospěláckých mis-

trovství České republiky jsme dovezli celkem 

19 medailí, ze světových soutěţí tři medaile. 

V roce 2011 začal fungovat ve větší míře i 

oddíl rychlostní kanoistiky.  

Za zmínku stojí i účast Petry Balatkové na 

MS v raftingu. Spolu s dalšími členkami po-

sádky dovezly z Kostariky zlatou medaili ze 

sjezdu a stříbrnou ze slalomu. 

Nyní se na loděnici připravuje přibliţně 30 

mládeţníků.          Tomáš Kutý 

Mistrovství ČR 

dorost  

sprint  
sprint 

hlídky 

klasik 

hlídky 
klasik  

C1 K1 3xC1 C1 K1 3xC1 

Štěpán Zapletal 6.  3. 2.  3. 

Vojtěch Hudeček 7.  3. 4.  3. 

Barbora Řeháková 2. 5.  2. 7.  

Eliška Čapáková  4.   4.  

Jan Paták   3.   3. 

klasik Mistrovství ČR    

dospělých  3xC1 ţeny 

Eliška Čapáková 2. 

Barbora Řeháková 2. 

Karolína Arnošová 2. 

sprint sprint hlídky klasik klasik hlídky slalom Mistrovství 

ČR ţactva  C1 C2 3xC1 3xC2 C1 C2 3xC1 3xC2 3xC2 

Paták 1. 2. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 

Šmoldas 2. 2. 1. 1. 3. 2. 1. 1. 1. 

Šotola 9. 3. 1. 1. 6. 3.  1. 1. 

Kuča 11. 3.  1. 5. 3. 1. 1. 1. 

Jurečka 10.   1. 7.   1. 1. 

Šimara    1.    1. 1. 

Vysvětlivky k výsledkovým tabulkám 

C1 = singlkanoe (pro 1 závodníka) 

C2 = dablkanoe (pro 2 závodníky) 

K1 = singlkajak (pro 1 závodníka) 

3xC1/3xC2 = hlídka (družstvo) tvořená            

                       3 singlkanoemi/dablkanoemi 

sprint – krátká trať (200 m, 500 m nebo 1 km) 

klasik – dlouhá trať (5 km) 

Provoz plaveckého bazénu 
pro veřejnost 

 
v době velikonočních prázdnin 

5. 4. – 9. 4. 2012 
 

Čt 5. 4. 13.00 – 21.00 
Pá 6. 4. 13.00 – 21.00 
So 7. 4. 13.00 – 19.00 
Ne 8. 4. 11.00 – 19.00 
Po 9. 4. zavřeno 

 
   Těšíme se na vaši návštěvu. 

V sobotu 14. dubna od 8 hodin se oddíl    

starších ţáků florbalového druţstva Litovel 

utká v rámci přeboru Olomouckého kraje       

s druţstvy z Lipníka, Prostějova a Šumperka. 

Zápas proběhne ve sportovní hale ZŠ Vítěz-

ná. 

O jarních prázdninách ve dnech 5.–7. břez-

na uskutečnil kuţelkářský oddíl nábor mláde-

ţe pro tento sport. Po tři dny byla kuţelna 

plná dětí a mládeţe, jejichţ spon-

tánní zápolení bylo radost sledo-

vat. Ve hře na 60 hodů do plných 

se zúčastnilo 32 děvčat a 17 

chlapců. 

V kategorii chlapců ve věku    

9–12 let se nejlépe umístili Ra-

dek Müller, Jiří Bednář a Marek 

Gottwald, ve věku 13–15 let to 

byli Martin Kuchař, Matěj Při-

kryl a M. Hájek. Z děvčat kate-

gorie 9–12 let vynikly Lucie 

Uličná a Tereza a Marie Molná-

rovy, v kategorii 13–15 let Mar-

kéta Krylová, Anděla Kusá a 

Dominika Martínková. 

Děkujeme ZŠ Jungmannova a Vítězná za 

dobře zorganizovanou akci. 

výbor kuželkářského oddílu TJ Tatran Litovel 

Prázdninové zápasy malých kuželkářů 
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Třídění biologického odpadu v Litovli a obcích 

Společnost .A.S.A. odpady Litovel, s. r. o. a 

Město Litovel připravují projekt nákupu do-

mácích kompostérů pro obyvatele města Lito-

vle a přidružených obcí. Domácí kompostéry 

budou zdarma zapůjčeny obyvatelům k řádné-

mu domácímu kompostování biologického 

odpadu. Přiložený dotazník zjišťuje předpoklá-

daný zájem o zapůjčení a případnou velikost 

kompostéru. 

 

Proč kompostovat? 

Kompostováním, tříděním a zpracováním 

bioodpadu lze zužitkovat přes 30 % odpadu    

z domácnosti.  

Z pečlivě vytříděného odpadu se i v domácí 

kompostárně dá vyrobit kvalitní kompost nebo 

jiné cenné substráty dobře využitelné zahrád-

káři, v zemědělství či při rekultivaci. 

Co lze kompostovat? 

Z domácnosti / ze školy / z firmy: 

 zbytky ovoce a zeleniny (včetně citrusových 

plodů) 

 kávové a čajové zbytky 

 zbytky pečiva 

 skořápky z vajíček a ořechů 

 podestýlku domácích býložravých zvířat 

 

Ze zahrady: 

 posekanou trávu, listí, větvičky 

 plevel, zbytky zeleniny, spadené ovoce 

 piliny, hobliny, kůru 

 popel ze dřeva 

 trus býložravých hospodářských zvířat 

 peří, chlupy, vlasy 

Občané Litovle ročně vyprodukují velké 

množství biologického dopadu, který končí 

v popelnicích nebo kontejnerech na komunální 

dopad. Proto chce město podpořit separaci 

biologického odpadu formou jeho ukládání do 

kompostérů. Nabízíme dva typy kompostérů, o 

objemu 400 l a 700 l, které budou občanům 

vydány na základě smlouvy o výpůjčce. 

V případě zájmu vyplňte přihlášku a doneste 

ji na kontaktní místo anebo pošlete elektronic-

ky na: najman@mestolitovel.cz. 

 

Kontaktní místo 

Ing. Jaromír Najman, pracovník odboru ŽP 

MěÚ Litovel nebo Ing. Pavel Kurfürst, vedou-

cí odboru ŽP MěÚ Litovel (ul. Havlíčkova 

818, II. patro) a předsedové osadních výborů 

v jednotlivých obcích         P. Kurfürst 

Přihláška do 
SYSTÉMU TŘÍDĚNÍ BIOLOGICKÉHO ODPADU V LITOVLI 

poř. č. přihlášky: ……...……….. (Prosím nevyplňujte!) 
 

Registrační údaje: 
 
Jméno:   …………………………………………………… 
 
Příjmení:   …………………………………………………… 
 
Obec:   ……………………………………………………   PSČ: ………….……..………… 
 
Ulice:   ……………………………………………………  Číslo popisné: ………………… 
 
Telefon nebo mobil: …………………………………………………… 
 
E-mail (pokud máte k dispozici): ………………………………….…………………… 
 
Požadovaný kompostér (označte křížkem pouze jednu alternativu): 
 
   velký kompostér pro kompostování bioodpadu 700 l 
 
   malý kompostér pro kompostování bioodpadu 400 l 
 
 
Dotazník podán dne: …………………………………………………… 
 
Podpis žadatele: …………………………………………………… 
 
Podpis osoby, která přihlášku přijala:  ……………………………………………………  

velký kompostér (700 l) malý kompostér (400 l) 

mailto:najman@mestolitovel.cz
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BYTOVÁ VÝSTAVBA 
V LITOVLI 

Lokalita: Severní II,  

zahájení výstavby 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, 
již 80 % bytů a 85 % garáží zamluveno!  

Bez dostatečného počtu smluvně rezervo-

vaných bytů není možné zahájit výstavbu! 

 

Pozvánka na 
dětský bazárek 

 
Unčovické maminky opět pořádají pro-
dejní akci dětský bazárek, zaměřenou na 
dětské oblečení, boty, kočárky, autose-
dačky, hračky a potřeby pro děti. 
 

Kde: sokolovna Unčovice 
Kdy: v pátek 20. dubna v 15–19 hod. 

 

Více informací na: 
Bazarek-uncovice.webnode.cz, 
bazarek-uncovice@seznam.cz,  

tel. 605 387 109 

http://noviny.litovel.eu/
mailto:bazarek-uncovice@seznam.cz

