
Z obsahu: 

Dne 28. dubna byla zahájena turistická sezó-

na 2012, která pro návštěvníky Litovle i místní 

zájemce přináší několik novinek. 

Po celou turistickou sezónu, tedy od konce 

dubna do konce září, bude denně umožněn 

přístup na radniční věž, a to v 10 a 11 hodin 

dopoledne a 14, 15 a 16 hodin odpoledne. 

Zájemci o výstup se přihlásí v informačním 

centru (otevřeno ve všední den od 8.30 do 17 

hodin a o víkendu od 9 do 16 hodin). Průvodce 

návštěvníky na věži seznámí nejen s historií 

města, ale poskytne i výklad k tomu, co lze 

z věže spatřit. Vedle češtiny a angličtiny jsou 

letos nově poskytovány i výklady v němčině. 

Novinkou bude také úprava interiéru věže. 

V letošním roce činí vstupné na věž 20 Kč. 

 

Novinky na věži a komůrka věžníka 

V současnosti město žádá o dotaci na velkou 

opravu radniční věže, z níž by se pokryly ná-

klady na opravu schodů, elektrických rozvodů 

a vnitřních omítek. Už na podzim však v celé 

věži proběhla výměna oken a nyní probíhá 

instalace nových expozic. V letošní sezóně tak 

návštěvníci v 1. mezipatře uvidí fotografie 

portálů do prostor věže, které jsou přístupné 

jen z radnice (mj. z kanceláře starosty). Tyto 

prostory byly dříve využívány jako trezory, 

čemuž odpovídá i pevné kování dveří. 

Ve 2. mezipatře je vystaven zvon, který dřív 

sloužíval k ohlašování poplachu. Původně 

visel na ochozu radnice a táhlo od něj vedlo až 

na náměstí (odstraněno bylo až při poslední 

rekonstrukci radnice před necelými 20 lety). 

Ve 3. mezipatře si návštěvníci prohlédnou 

původní radniční hodiny z roku 1958 a jejich 

mechanismus. Zatímco dnešní hodiny jsou již 

řízeny přes satelit, ty starší musel chodit jed-

nou týdně natahovat hodinář. Jejich mohutný 

stroj vedl mezi dvěma patry dnes již neexistu-

jící šachtou. 

V malé místnosti o přibližné velikosti 5krát 

3,5 m vznikla komůrka věžníka, který zde 

skutečně až do poloviny 18. století žil. Je zřej-

mé, že rodina nebyla nijak bohatá, třebaže 

věžný musel být vždy zároveň hudebníkem, 

který hrával v městské kapele (nezřídka jako 

kapelník) a zároveň vyučoval hře na hudební 

nástroje. V komůrce se nachází i výstražný 

červený prapor, který býval v případě požáru 

vyvěšován na té straně věže, kde hořelo, 

v noci byla k témuž účelu využívána petrolej-

ka. Expozice v komůrce bude průběžně dopl-

ňována. 

 

Kaple sv. Jiří a výstava 

Dne 8. června bude v kapli sv. Jiří zahájena 

výstava středověkých artefaktů, jež bude za-

chycovat období přibližně od r. 1484 (kdy byla 

postavena kaple) až do poloviny 16. století. 

Vedle historických misálů či kalichů pocháze-

jících z litovelské farnosti bude nejvýznamněj-

ším exponátem socha Krista s pohyblivými 

pažemi, která byla objevena při rekonstrukci 

kaple r. 2007. Po třech letech byla r. 2010 

dokončena její restaurace. Během loňských 

Velikonoc byla vystavována v Olomouci, letos 

si ji mohou prohlédnout návštěvníci Strahov-

ského kláštera v Praze. V Litovli bude vysta-

vována poprvé. Výstava potrvá do konce srp-

na, otevřeno bude denně kromě úterý, a ná-

vštěvníkům poskytne výklad průvodce. Připra-

vuje se i sborník nazvaný Litovelská farnost 

v pozdním středověku. Výstavu pořádá litovel-

ská římskokatolická farnost za podpory města 

Litovel a Olomouckého kraje. 

V květnu a září zajistí prohlídky kaple info-

centrum, a to od úterý do neděle v době od 10 

do 16 hodin.             hk 

Nová lákadla v letní sezóně 

Firma s dvacetiletou  
obchodní tradicí  

přijme nové zaměstnance. 
Více informací naleznete na 
našich prodejnách nebo na 
www.dostal.cz/zamestnani. 

Jiří Dostál-elektro, železářství a domácí 
potřeby, Palackého 853/2, 784 01 Litovel 

připravovaná komůrka věžníka 

   TÉMA MĚSÍCE: HLEDÁNÍ  

     PARTNERA 

   HOSTINEC NA PINDĚ 

   OTEVŘENÝ DOPIS OV  

    CHOŘELICE 

   PŘEDSTAVENÍ SSOK 

   BARMANI ZE SOŠ 

   SILÁCKÁ LITOVEL 

http://www.dostal.cz/zamestnani


INFORMACE  2 

Ve městě Litovli a v místních částech bylo v průběhu 

měsíce dubna zaznamenáno mj. i spáchání těchto činů: 

Dne 3. 4. v odpoledních hodinách odcizil dosud nezná-

mý pachatel z neuzamčeného motorového vozidla v Litovli na ulici 

Karla Sedláka autorádio s přehrávačem. 

V době mezi 15. hodinou dne 5. 4. a 5.30 hodinami dne 11. 4. se 

vloupal dosud neznámý pachatel po předchozím vypáčení petlice do 

sklepní kóje poškozené H. V. v Litovli na ulici Vítězné, odkud odcizil 

pánské jízdní kolo. 

V noci z 9. na 10. 4. dosud neznámý pachatel přestřihl dva zámky 

u skladu propanbutanových lahví čerpací stanice Pento na ulici Olo-

moucké v Litovli, odkud odcizil devět plných PB lahví o váze 10 kg a 

12 plných PB lahví o váze 2,5 kg. 

Dne 11. 4. odcizil neznámý pachatel ze stojanu na jízdní kola před 

základní školou na ulici Vítězné v Litovli dvě uzamčená jízdní kola. 

V době mezi 17. hodinou dne 11. 4. a 11. hodinou dne 12. 4. odcizil 

dosud neznámý pachatel ze zahradní parcely v ulici Komárov v Litovli 

129 kg kovového šrotu, a to po předchozím podhrabání kovového 

oplocení.               Policie ČR 

V minulém čísle došlo nedopatřením k chybnému uvedení otvírací 

doby sběrného dvora v Litovli v Cholinské ulici. Všem čtenářům se 

omlouváme a uvádíme správnou otvírací dobu.          red. 

 

  Otvírací doba sběrného dvora Litovel 
 

  Pondělí:    zavřeno 

  Úterý:       9.00–12.00 a 12.30–16.30 

  Středa:   10.30–12.00 a 12.30–18.00 

  Čtvrtek:    9.00–12.00 a 12.30–16.30 

  Pátek:      9.00–12.00 a 12.30–16.30 

  Sobota:    8.00–12.00 a 12.30–14.00 

Oprava 

MĚSTSKÁ TELEVIZE – VYSÍLÁNÍ V KVĚTNU 
 

 premiéra: středa   2. 5. v 18.45 hod.  

   středa 16. 5. v 18.45 hod.  

   středa 30. 5. v 18.45 hod.  

 reprízy: denně v 6.45, 11.00, 18.45 a 23.00 hodin 

 

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

Na konci roku 2011 byly do provozu uvedeny úpravy na hlavních 

čerpacích stanicích odpadních vod, které mají ulehčit provoz kanaliza-

ce hlavně při mimořádných a povodňových stavech a ochránit tak ne-

movitosti před zpětným zaplavením kanalizací. 

Na čerpací stanici PS 1 – ul. Nová bylo vybudováno zcela nové od-

lehčení s výustí do Moravy, které má odlehčit dešťové vody, a zabránit  

tak zpětnému vzdutí v levobřežním kanalizačním sběrači. 

Na PS 2 – Rybníček byla osazena nová odlehčovací čerpadla, která 

na rozdíl od stávajících odlehčí dešťovou vodu i při vysokých stavech 

v řece Moravě. Čerpací stanice byla také doplněna o dieselagregát 

s automatickým startem pro případ výpadku elektrického proudu. 

Nejvýraznějších změn doznala PS 3 – Doubrava, kde byla stávající 

provozní šneková čerpadla vyměněna za odstředivá, čerpající do no-

vých výtlaků. Výtlačná potrubí jsou nyní umístěna na speciální mostní 

konstrukci. Stávající potrubí, které při povodňových stavech bránilo 

průtoku vody v řece, tak mohlo být demontováno. Na čerpací stanici 

byl také stávající zastaralý dieselagregát vyměněn za nový, který bude 

při přerušení dodávky proudu zásobovat elektrickou energií nejen tuto 

čerpací stanici, ale i čerpací stanici PS 1. 

Čerpací stanice PS 4 – Chořelice byla doplněna o nový dieselagregát 

a byla zde provedena zcela nová elektroinstalace umožňující spuštění 

všech povodňových čerpadel. 

Na těchto čerpacích stanicích byla všechna stávající čerpadla buď 

vyměněna, nebo prošla generální opravou. Uvedené čerpací stanice 

byly vybaveny automatickým systémem řízení, který přenáší porucho-

vé stavy na dispečerské stanoviště na ČOV Litovel.  

Investorem všech opatření, významných prvků protipovodňové 

ochrany Litovle, je Město Litovel, které na tuto akci získalo dotaci. 

Ovšem žádná provedená zlepšení nebudou nic platná, pokud se ne-

budou obyvatelé Litovle chovat ukázněně a odpovědně a budou své-

volně zasahovat do prvků kanalizační sítě, tak jak se to bohužel stalo 

při všech minulých povodních!   

VHS Čerlinka, s. r. o. 

Úpravy kanalizační sítě Spojení Loštické a Zahradní 

Jak jsme informovali v minulém čísle Litovelských novin, jednou 

z předpokládaných investic letošního roku je i vybudování komunikace 

pro motorová vozidla mezi ulicemi Loštická a Zahradní. Město se tak 

rozhodlo z toho důvodu, že do oblasti ulic Králova a Zahradní v sou-

časnosti není jiný přístup než přes vlakové přejezdy. Ty však jsou 

chráněny pouze výstražnými kříži.  

Přestože odborný posudek seznal stávající zabezpečovací zařízení 

vyhovujícím, rozhodlo město o vybudování komunikace v oblasti sou-

časné spojky ulice Loštické ústící na křižovatce ulic Králova a Zahrad-

ní. Předpokládaná doba zahájení výstavby je v září tohoto roku.      red. 

UPOZORNĚNÍ 

Ve středu 6. června od 10 do 12 hodin proběhne na fotbalovém 

stadionu v Litovli v rámci Dne IZS preventivní bezplatné měření  

propustnosti skel u vozidel. 

LITOVELSKÉ NADĚJE 
 

Výzva pro podávání návrhů na ocenění jednotlivců i družstev z řad 

dětí a mládeže, kteří dosáhli výrazného úspěchu v rámci školních a 

mimoškolních aktivit ve školním roce 2011/2012 

 

Rada města Litovle připravuje každoroční ocenění jednotlivců či 

družstev z řad dětí a mládeže, kteří dosáhli výrazného úspěchu 

v rámci školních a mimoškolních aktivit, zejména v předmětových, 

uměleckých, sportovních a ostatních soutěžích či přehlídkách, pří-

padně vykonali čin vedoucí k ochraně lidského zdraví a důstojnos-

ti, k záchraně lidského života či majetku. Důvodem je snaha moti-

vovat děti a mládež k aktivní, cílevědomé a dlouhodobé práci ve 

všech oblastech lidské činnosti a potřeba odměnit ty, kteří nejsou lhos-

tejní ke svému okolí. 

Termín pro podání návrhů je do 14. května 2012 na OŠKS MěÚ 

Litovel. Více informací tamtéž nebo na stránkách města. 

http://infokanal.litovel.eu/


Z ÚŘEDNÍ DESKY 

 

 Krajský úřad Olomouckého kraje vyhlašuje výběrové řízení na 

uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v obo-

ru psychiatrie pro oblast Litovel a okolí. Lhůta, od které je třeba 

zajistit poskytování zdravotních služeb, které jsou předmětem vý-

běrového řízení, je 1. 1. 2013. 

Přihlášku s požadovanými přílohami doručte do 5. 6. 2012 včetně 

na adresu: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor zdravotnictví, 

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 

Podmínky a další informace: viz úřední deska nebo na tel. 585 508 573 

 

 

28. schůze Rady města Litovel, konaná dne 22. března 2012 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 

 zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1573/21 ostatní 

plocha/ostatní komunikace, o rozloze cca 22 m2 z celkové rozlohy po-

zemku 706 m2, v k. ú. Litovel, za účelem zřízení venkovního posezení 

před kavárnou MODRÁ KOČKA v Litovli v ulici Mlýnská. Nájemní 

smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s měsíční výpovědní lhůtou, 

pronájem části pozemku bude vždy od 1. 4. do 30. 9., nájemné bude 

činit 550 Kč/měsíc. 

 žádost ředitelky Městského klubu Litovel a souhlasí s uspořádáním 

ohňostroje v parku před GJO, s bezplatným poskytnutím pomoci Měst-

ské policie Litovel, při akci Hanácké Benátky dne 9. 6. 2012 

 žádost společnosti Kick The Waves, s. r. o. Šternberk a souhlasí 

s konáním 6. ročníku sportovní akce LITOVELSKÁ FREE JÍZDA 

2012 v sobotu dne 26. 5. 2012 v době od 12 do 18 hodin 

 zahájení užšího výběrového řízení pro veřejnou zakázku na zhotovite-

le stavby na akci Realizace nápravných opatření na lokalitě Litovel – 

Nasobůrky, a to podle předložené zadávací dokumentace. 

Rada města Litovel: 

 projednala a bere na vědomí posouzení a stanoviska Policie ČR, 

SSOK a projekční kanceláře DS Olomouc k možnosti zjednosměr-

nění místní komunikace z Litovle do Chořelic; s těmito stanovisky 

se RM ztotožňuje, a proto neschvaluje provedení změny dopravní-

ho značení a zjednosměrnění této komunikace. Toto řešení záleži-

tosti považuje rada města za své konečné rozhodnutí. 

 
 
29. schůze Rady města Litovel, konaná dne 12. dubna 2012 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 

 v rámci podpory turistického ruchu v Litovli souhlasí s uspořádáním 

akce Sraz vozidel značky Rover z celé ČR na polovině náměstí Přemys-

la Otakara v Litovli v sobotu dne 19. 5. 2012 od 9 do 11 hodin. 
 zapůjčení areálu sokolovny v pátek dne 22. června 2012 Rodičovské-

mu sdružení ZŠ Vítězná za účelem uspořádání každoroční Školní slav-

nosti. Způsob úhrady za odběr vody a elektrické energie si RS dohodne 

se zástupci oddílu házené TJ Tatran Litovel.  
 žádost TJ Tatran Litovel a souhlasí s poskytnutím finančního daru ve 

výši 1 500 Kč na organizační zajištění 13. ročníku turistického pochodu 

Toulky Litovelským Pomoravím, který se bude konat v sobotu dne 2. 6. 

2012  

 žádost SDH Litovel a souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 

2 000 Kč na organizační zajištění prvomájového zábavného odpoledne, 

které se koná v úterý dne 1. 5. 2012 od 13 hodin v areálu sokolovny 

v Litovli 

 úpravu rozpočtované položky Oprava drobných sakrálních památek – 

Litovel, Rozvadovice (podíl k dotaci) – 100 000 Kč. Text položky se 

mění: Restaurování kříže v místní části Rozvadovice – 80 750 Kč a 

Restaurování Boží muky Litovel – Pavlínka – 17 613 Kč. 

výběr redakce 

VYNESENO Z RADNICE  3 



4 ROZMANITOSTI  

Stalo se v Litovli 

výročí na květen 2012 
 

 21. 5. 1862 se v Unčovicích narodil Josef 

Staroštík. Byl to odborný spisovatel a národ-

ní pracovník, který pomáhal mj. budovat 

české školství. Věnoval se i rozvoji hospodář-

ství Litovelska, zřizování potravinářských 

podniků (pivovary, sladovny apod.). Působil 

v Rolnické jednotě. Roku 1807 byl za stranu 

lidovou pokrokovou zvolen říšským poslan-

cem. Přestoupil pak do nově založené strany 

agrární, za niž byl v letech 1906–1913 po-

slancem moravského sněmu. Jako politický 

vůdce byl v čele národnostního boje. Zemřel 

23. 12. 1929. 

 18. 5. 1942 zemřel v Mauthausenu Alois 

Zabloudil, jeden z řady Litovelanů, kteří se 

stali obětí německého teroru po atentátu na 

Heydricha. Narodil se 5. 3. 1885 v Úsově, po 

otci ale příslušel do Litovle, kde prožil své 

mládí. Téměř 33 let prožil v cizině. Studoval 

malířství v Mnichově, Paříži, Sv. Mořici a 

naposled v Římě. Do vlasti se vrátil roku 

1928. Už za stanného práva 1. října 1941 byl 

zatčen pro přechovávání vysílačky. V květnu 

1942 byl z věznice na Pankráci odvezen do 

Mauthausenu, kde zahynul. 

 22. 5. 1992 byla na budově Základní umě-

lecké školy odhalena pamětní deska Aloisi 

Holoubkovi. Významný pedagog, muzikant a 

hudební skladatel byl po takřka půl století 

vůdčí osobností litovelského kulturního živo-

ta. Před 20 lety tak Městská kulturní komise 

ve spolupráci se ZUŠ vzpomněla výročí jeho 

úmrtí. Do Litovle se sjelo mnoho bývalých 

žáků, aby vyslechli slavnostní koncert a při-

pomněli si bohatou historii školy.  

 6. 5. 2002 přijeli do Litovle poprvé hosté 

z polské Wieliczky. Stalo se tak poté, co  

delegace města Litovle spolu s vedením Do-

mu dětí a mládeže a Městského klubu navští-

vila Wieliczku, projednala spolupráci při 

Dnech evropské hudby v Litovli a tábor pol-

ských dětí a pozvala polskou delegaci do 

Litovle. Tak byla navázána družba mezi obě-

ma městy. Po výměně dopisů, kterou zahájil 

Josef Bezděčka, došlo k navázání styků také 

se švýcarským městem Littau (poblíž Luzer-

nu), které jménem připomíná německý tvar 

jména Litovle. 13. 5. k nám přijela čtyřčlenná 

delegace v čele s místostarostou města. Po 

oficiálním přijetí na radnici si hosté prohlédli 

zajímavosti města, navštívili hrad Bouzov, 

průmyslové závody aj.      Lubomír Šik 

Alois Holoubek 

5 otázek pro… 

Pavla Skácela 

ředitele SOŠ Litovel 

 

Jak jste se dostal k profesi učitele?  

Profesi učitele jsem vystudoval na FF UP 

Olomouc v letech 1987–92, obor český jazyk 

– dějepis. Ve školním roce 1992/93 jsem pů-

sobil na Gymnáziu Uničov. Od roku 1993 

učím na SOŠ Litovel. V období 2003–2011 

jsem pracoval ve funkci vedoucího odlouče-

ného pracoviště a Domova mládeže. Od 

1. ledna 2012 působím ve funkci ředitele 

Střední odborné školy Litovel. 

 

Jaký je současný stav učňovského školství? 

Jak se projevuje snížený zájem o učební obory 

na SOŠ Litovel? 

Současný stav učňovského školství je víc 

než neuspokojivý. Podílí se na něm jednak 

nepříznivý demografický vývoj, ale také nezá-

jem absolventů o učební obory. Věřím, že 

podpora učebních oborů stipendii, užší spolu-

práce s firmami, náročnost nových maturit, 

podpora zřizovatele, ale především dobrá 

práce zaměstnanců SOŠ Litovel přiláká do 

školních lavic nové žáky. 

 

Jaké přednosti má pro studenty studium na 

vaší škole?  

Předností je především individuální přístup 

k žákům, kvalifikovaní učitelé, vysoce kvalit-

ní vybavení školy, zejména pro gastronomické 

obory. V oblasti nápojové gastronomie patří 

naše barmanská učebna k špičkovým praco-

vištím nejen na Moravě. 

 

Co je nejtěžší na výchově adolescentů? 

Nejtěžší je motivace a udržení pozornosti 

žáků. Rozhodně jí nelze dosáhnout pouze 

zvyšováním hlasu, ale maximální trpělivostí a 

individuálním přístupem. 

 

Jaké jsou největší úspěchy vašich žáků? Na 

které absolventy jste pyšní? 

Naši žáci dosahují řady úspěchů na odbor-

ných soutěžích. Jmenuji-li pouze úspěchy 

v letošním roce, je to např. 1. místo na cukrář-

ské soutěži Priessnitzův dortík (Alena Hlaváč-

ková), dvakrát první místo na barmanské sou-

těži Hanácký pohár Prostějov (Martin Got-

twald, Petr Slavíček), 2. a 3. místo na barman-

ské soutěži ve Zlíně (M. Baciak, M. Got-

twald), 3. místo na soutěži kuchařů v Kromě-

říži (A. Skácel, R. Martinková). 

 

V červnovém čísle bude na vaše otázky od-

povídat Mgr. ZUZANA KREJČÍ, ředitelka 

litovelské pobočky úřadu práce. Dotazy zasí-

lejte do 15. 5. na e-mailovou adresu lito-

velskenoviny@mestolitovel.cz nebo na poštov-

ní adresu redakce (viz tiráž). 

Dotýkejte se, prosím 

Netradiční je výstava o 58 letech existence 

Základní školy prof. Václava Vejdovského 

pro zrakově postižené, uspořádaná u příleži-

tosti uzavírajícího se působení tohoto zařízení 

v Litovli, skutečně v tom, že cokoli se na ní 

nachází, může si návštěvník vyzkoušet. 

Nasazením různě upravených brýlí tak zjis-

títe, jak co vidí ze světa lidé s různými typy 

zrakového postižení. Milovníci matematiky 

třeba ocení reliéfní graf, na jehož osách jsou 

čísla vyznačena Braillovým písmem. Mezi 

objemnými svazky knih v bodovém písmu 

zaujme učebnice zeměpisu, kde si školáci 

vystouplé hory i propadlá moře musí řádně 

nahmatat. Nejen u této knihy, ale také u pra-

covních listů s reliéfním zobrazením trojroz-

měrných geometrických tvarů si však kladu 

otázku, zda je nutné přizpůsobovat veškerou 

učební látku vidoucích zcela odlišně vnímají-

cím nevidomým. Jak by vypadal a fungoval 

svět, v němž by neviděl nikdo? Co všechno by 

pozbylo a nabylo na významu? 

Ať už vás ale zaujme dvojkolo, na němž 

nevidomý šlape za vodičem, míče s rolnička-

mi uvnitř, které svým chřestěním navigují 

hráče nejen showdownu, Pichtův psací stroj, 

na němž si sami vyťukáte několik bodových 

písmen nebo hmatové obrazy Rudi Lorenze,  

výstava vám zřejmě nabídne nové poznání. A 

bude bavit i děti. 

Výstava je v muzeu přístupná od 18. dubna 

do 1. července.           hk 

Na vernisáži výstavy zahráli žáci školy se 

svým nevidomým učitelem. 

Pomůcky pro nácvik šestibodového Braillova 

písma – na velkých destičkách si žáci mohou 

doplňováním kuliček sestavovat písmena, na 

malých destičkách jsou jednotlivá písmena 

abecedy. 
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Stalo se ve světě 

výročí na květen 2012 
 

 17. 5. 1792  byla podepsána tzv. Buttonwo-

odská dohoda o obchodu s cennými papíry, 

čímž byl položen základ slavné americké 

burzy New York Stock Exchange (NYSE). 

Podle ulice, v níž na newyorském Manhatta-

nu sídlí, se jí říká také Wall Street. Druhá 

nejstarší burza v USA je zároveň největší na 

světě. V říjnu 1929 došlo na newyorské burze 

ke krachu, jehož důsledkem byla největší 

hospodářská krize 20. století. Ta trvala po 

celá 30. léta až do 2. světové války. Nejen 

v Americe, ale i v Evropě si vyžádala obrov-

ské množství nezaměstnaných, řada lidí se 

ocitla v bídě. 

 4. 5. 1802 byla za vlády císaře Františka I. 

v Rakousku, a tedy i v českých zemích, zru-

šena doživotní vojenská služba. Do té doby 

mohl být voják z armády propuštěn pouze 

v případě vážných následků zranění, odmě-

nou za vynikající služby či významný čin 

v boji, od dob Marie Terezie se mohl i vykou-

pit. Vojenská služba trvala nově u pěchoty 

10, u jezdectva 12 a u dělostřelectva 14 let. 

 13. 5. 1882 se narodil Georges Braque, 

francouzský malíř a sochař. Spolu s Pablem 

Picassem, s nímž se seznámil r. 1909, se stal 

jedním ze zakladatelů a čelních představitelů 

kubismu. Mezi slavné obrazy, které záměrně 

nekopírovaly skutečnost, ale podávaly ji umě-

leckým pohledem malíře, patří např. Velký 

akt, Housle a svícen nebo obrazy zachycující 

motivy jihofrancouzské obce L´Estaque. 

 20.–21. 5. 1932 uskutečnila první žena 

sólový přelet Atlantského oceánu. Ameri-

čanka Amelia Earhartová (1897–1937; na 

fotografii) má na svém kontě několik letec-

kých prvenství – jako první žena např. letěla 

ve výšce asi 4 250 km nebo rychlostí 290 km/

h. Tři roky po slavném přeletu Atlantiku na 

stroji Lockheed Vega přeletěla i Pacifik. Při 

pokusu obletět svět zmizelo letadlo této usi-

lovné propagátorky ženského letectví nad 

Tichým oceánem. Předpokládané pozůstatky 

pilotky a jejího navigátora byly nalezeny 

teprve před dvěma lety. 

 27. 5. 1942 byl v rámci operace Anthropoid 

proveden atentát na říšského protektora 

Reinharda Heydricha. Čin výsadkářů Jana 

Kubiše a Jozefa Gabčíka vyslaných z Anglie 

byl ojedinělým projevem demonstrativního 

odporu proti okupantům, zároveň ale vedl 

k rozsáhlým represím, při nichž došlo i 

k vypálení obcí Lidice a Ležáky. 

Kniha na tento měsíc 

zdroj: www.dailymail.co.uk 

Nové povídky 
Zdeněk Svěrák 

 
Autora jistě není třeba představovat a jeho 

soubor devíti povídek, který vyšel v loňském 

roce, na přebalu knihy nejlépe uvádí sám 

Zdeněk Svěrák: „Ptám se sám sebe, co to 

vlastně dělám, když píšu povídku. Jako bych 

našel pecku a dělal kolem ní třešeň. Nebo 

švestku. Podle toho, co seberu. Jádro každého 

příběhu jsem našel na cestě. Byl to třeba záži-

tek, s nímž se mi někdo svěřil, nebo jen věta 

zaslechnutá od vedlejšího stolu…“ 

Svěrákovy povídky splňují všechno, co od 

tohoto žánru očekáváme. Pro ukázku jsem 

sáhla do povídky O slušném taxikáři, v níž 

vypravěč pan Hošek pátrá, odkud se vzala 

dokonale spisovná čeština taxikáře Otruby. 

 

„Hezký obrázky to má,“ řekl jsem a to uţ 

jsem pochopil, v čem spočívá slušnost taxiká-

ře Otruby. Ten člověk mluvil spisovně. A to 

tak dokonale, ţe se nedal vykolejit. 

„Koukám, ţe máte pravej blatník štrej-

chnutej,“ řekl jsem, aby řeč nestála. 

A Otruba na to: „Ach, pravý blatník. Uţ 

jsem objednán u klempíře.“ 

„Vy budete z Moravy,“ řeknu, protoţe si to 

jinak vysvětlit nedovedu. 

„Z Karlína, pane Hošku,“ odpoví mi pátým 

pádem, který je uţ na vymření. /…/ 

Jednou jsem zase zaspal a můj taxikář měl 

třicet minut na to, aby mě dopravil do rozhla-

su Regina v Karlíně. Jak tak hledal různé 

nábliţky, na Ţiţkově to vzal Štítného ulicí a 

tam jsme narazili na supy. Zastavili těsně 

před námi. 

„A do prdele!“ povídám. 

„To je tedy nepříjemné,“ řekl Otruba a 

ohlíd se dozadu, ţe zacouvá, ale za námi uţ se 

naštosovali další nešťastníci. Tak jsem stáli a 

bezmocně koukali na tu sehranou partičku 

nemilosrdných lovců aut, jak si oběť před 

únosem fotografujou, podebírají a hákujou. A 

vtom nějaký nedočkavec za námi dlouze za-

troubil. Jeden z těch lovců, mladík malé po-

stavy, jako by dostal ţihadlo. Na vteřinku 

u odtahové plošiny znehybněl, pak stočil oči 

k našemu autu, odhodil lano, a sundávaje si 

pracovní rukavice, pomalým krokem, kterým 

dokazoval, ţe má na rozdíl od nás času dost, 

došel aţ k nám. Trhnutím otevřel dveře u řidi-

če a z huby mu vyšlo: 

„Co troubíš, hovado? Chceš přes drţku?“ 

Jak se dalo čekat, můj řidič mu to neoplatil 

stejnou mincí, ale s úsměvem řekl: „Mýlíte se, 

pane, to jsem netroubil já.“ 

„Nekecej, vole, a polez ven“ popad ho teto-

vanou pazourou za límec saka. … 

Pavla Míčová 

Ze seniorklubu 

Na konci března se manželé Roubíčkovi 

postarali o zajímavou a hodnotnou akci, 

když v Malém sále Záložny uvedli svůj po-

řad o Austrálii. Nejen že byly profesionálně 

připraveny úvodní informace, ale filmy 

o Melbourne a národním parku Wilson Pro-

motori s poutavým komentářem všech 45 

účastníků besedy velmi zaujaly.  

V minulém čísle LN jsme psali o naší 

úspěšné výpravě za seniory do Vranové 

Lhoty a o pozvání na naše Vítání jara a lou-

čení se zimou – tradiční taneční odpoledne. 

Hosté to vzali skutečně za své a prakticky 

celý jejich Seniorklub v počtu 21 členů se ve 

středu 11. dubna objevil v Litovli. Program 

jsme pro ně připravili náročný, ale splnitel-

ný. Nejprve jsme zamířili do Muzea Litovel, 

kde si mohli prohlédnout expozici řemesel, 

výborně komentovanou členkou naší samo-

správy paní Libuší Grohmanovou, poté jsme 

se prošli ke Gymnáziu Jana Opletala, obešli 

náměstí a navštívili obřadní síň MěÚ. Náš 

čestný člen, bývalý starosta MVDr. Vojtěch 

Grézl, je seznámil s našimi úspěchy i pro-

blémy, a pak už mohla začít ta pravá zábava. 

Hudba byla osvědčená (pan Milan Koupil 

z Vilémova), občerstvení zajištěno, nálada 

dobrá až výborná, a když se ještě na pódiu 

objevila nejprve mažoretka Natálka Elgnero-

vá z Linet Bells v samostatném vystoupení, a 

poté roztleskávačky z Tiny Tany, nemělo to 

chybu. Naši akci navštívili i místostarosta 

pan Petr Šrůtek a starosta Ing. Zdeněk Potu-

žák.  

Zajištění akce bylo velmi náročné, a tak  

děkujeme všem členům samosprávy, kteří si 

sice plánovali, že s hosty posedí a dokončí 

diskusi začatou ve Vranové Lhotě, ale proto-

že měl každý spoustu úkolů s organizací, 

nějak k tomu nedošlo. Poděkování patří také 

aktivním členkám Seniorklubu – paní Marii 

Zámečníkové, Vlastě Farníkové a Marii 

Nemravové, které nám ochotně vypomohly 

s obsluhou hostů. Věříme, že spokojenost 

zavládla u všech účastníků a důkazem budiž 

fakt, že hostům se ani v pozdním večeru 

nijak domů nechtělo.  

Nejvýznamnější akcí května bude autobu-

sový zájezd ve čtvrtek 10. 5. do Ratibořic a 

Náchoda. Odjezd z náměstí je již v 5.30 

hodin, protože o deváté jsou účastníci očeká-

vání v ratibořickém zámku. Následuje ná-

vštěva Rudrova mlýna, Starého Bělidla a 

Viktorčina splavu, asi 2 km pěší trasy. Ve 

Zlíči v restauraci Barunka je zajištěn oběd, 

odpoledne bude prohlídka zámku v Nácho-

dě. Zájezd je dávno vyprodán, snad malou 

naději má jen někdo z 15 náhradníků. 

Ve středu 16. května se můžete vydat na 

cyklovýlet „Po nových cyklostezkách“, ne-

náročnou túru asi 18 kilometrů pod vedením 

paní Jany Kabelíkové. Sraz je ve 14 hodin 

u DPS. V případě nepříznivého počasí  se 

bude konat schůzka seniorů od 16 hodin 

v jídelně DPS. V závěru měsíce bude relaxo-

vat 16 našich členů, kteří se přihlásili 

k pobytu v maďarských termálních lázních 

Harkány. Ať se jim tam daří, stejně jako nám 

všem na zahrádkách či procházkách cestami 

stále krásnějšího letošního jara!        hj 

Na světě nejsou nejkrásnější věci, 
ale okamžiky. 

 
Karel Čapek 
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Lázně Slatinice – objevte krásy přírodního parku  

Velký Kosíř a kulturní bohatství Hané 
 

Slatinické léčivé pra- 

meny uzdravují odne-

paměti. Historie sa-

motných lázní sahá 

až do 16. století, kdy 

byl sepsán první lé-

kařský spis o neob-

vyklých účincích 

místních vod. V sou-

časnosti o vás pečuje 

zkušený kolektiv pra- 

covníků, který spolu 

s kulturním a přírodním bohatstvím regionu činí ze slatinických lázní 

dokonalé místo pro obnovu zdraví a duševní pohody.  
 

Co se v lázních léčí 

Lidé přijíždějí do Slatinic z různých důvodů. Někdo za komplexní či 

příspěvkovou léčbou hrazenou pojišťovnami. Jiní se navrací ke svému 

zdraví po těžkých operacích a poúrazových stavech v odborném léčeb-

ném ústavu.  

Víkendové nebo týdenní relaxační pobyty jsou vhodné pro páry, přá-

tele a obecně pro obnovení duševní pohody.  

Vzhledem k atraktivitě okolí a také nově zbudovanému turistickému 

centru jsou lázně i oblíbenou zastávkou při cestě na nedaleký vrchol 

hanáckého „Mont Blanku“. 
 

Lázeňské procedury 

Základem lázeňské léčby jsou unikátní hypotonické přírodní prameny 

s obsahem sirovodíku a vyhlášený kolektiv lékařů a fyzioterapeutů. 

Oblíbenou procedurou jsou pak koupele v samostatných vanách nebo 

ve vnitřním bazénu vyhřátém na 34 °C. Odpočinout si můžete i 

v dalším bazénu o velikosti 12x7 m s vířivkou a infrasaunou nebo vy-

zkoušet kteroukoliv z více než sta léčebných a relaxačních procedur. 
 

Co stojí za to vyzkoušet 

Nechte se proškolit fyzioterapeuty, jak správně užívat hole Nordic 

walking a vyrazte s přáteli po stopách Josefa Mánesa přes vrchol Kosíře 

do kouzelného zámeckého parku v Čechách pod Kosířem, k Černé věži 

do Drahanovic nebo pomníku letců u Slatinic.  
 

Ubytování 

Všechny pokoje jsou vybaveny sociálním zařízením se sprchou, TV, 

telefonem a internetem. Všechny lázeňské domy jsou bezbariérové. 

V lázních je zajištěna nonstop služba lékaře a zdravotní sestry.  

Lázeňský dům Mánes** superior 

Dům prošel v roce 2007 kompletní rekonstrukcí. Je vybaven výtahem 

a nachází se zde centrální recepce.  

Lázeňský dům Morava 

Památkově chráněná barokní budova z 18. století čtvercového půdo-

rysu s krásným otevřeným vnitřním atriem. Nachází se zde balneopro-

voz, vnitřní bazén s minerální vodou, jídelna pro sto lidí, restaurace s 30 

místy, krásné atrium s 30 místy a nově zrekonstruovaná knihovna 

s kapacitou 30 míst.   

Lázeňský dům Hanačka** dependance 

Ať zvolíte pokoj obrácený do svahů Kosíře nebo na rovinu Hané, 

odmění se vám Hanačka krásným výhledem. Dům prošel rekonstrukcí 

v roce 2010, má čtyři patra a samozřejmostí je výtah.  
Lázeňský dům Balnea*** 

Svezte se výtahem do relaxační zóny s bazénem, vířivkou a infrasau-

nou a přijděte tak na jiné myšlenky. 
 

Doprava 

Výjimečná poloha činí ze Slatinic velmi snadno dosažitelné lázně. 

Autem je to pouhých 10 km do Olomouce a Prostějova, případně 70 km 

do Brna. Vlakem jsou potom dostupné z Prostějova, Olomouce nebo 

Litovle a autobusem každou hodinu přímou linkou z Olomouce. 

 
TIP z Lázeňské restaurace 
Kávový duet – Káva z lázeňského pramene a Slatinický kávový likér. 

Krásných 39 Kč. Ochutnejte tvarůžkové speciality, pečený čaj a další. 
 

Kulturní tip  
Sledujte bedlivě Facebook a www lázní. 

12. 5. Žehnání pramenů (pod záštitou arcibiskupství olomouckého);  

1. 6. Dětský den pod Kosířem; 26. 6. Den IZS v Lázních Slatinice 

(největší akce svého druhu v Ol. kraji v roce 2012); 14. 7. Aktivní den 

zdraví (den otevřených dveří); 12. 8. Historický jarmark (slatinické 

hody), 19. 8. Z lázní do lázní (historická vozidla); 24. 11. Adventní 

koncert 

Kontakty: 

Lázně Slatinice, a. s., Slatinice 29, 783 42 Slatinice 

prijem@lazneslatinice.cz  www.lazneslatinice.cz 

Tel: 585 944 599   FB: Lázně Slatinice 

 

Ceník platný pro letní sezónu 2012 (1. 5. – 31. 10. 2012) 

 
ubytování  

(os./noc) 

Strava 

(polop/pp) 
léčení 

Komplexní  

lázeňská péče 

hradí  

pojišťovna 

hradí  

pojišťovna 

hradí  

pojišťovna 

Příspěvková  

lázeňská péče 
od 400 Kč 150 Kč/250 Kč 

hradí  

pojišťovna 

Pobyty pro samo-

plátce (procedury a 

strava) 

od 560 Kč 150 Kč/250 Kč 

dle ceny  

vybraných 

procedur 

Hotelový typ uby-

tování (s/bez stra-

vy, bez procedur) 

od 610 Kč 165 Kč/275 Kč  

*Při objednání pobytu na 13 nocí a více platí sleva 100 Kč/os./noc. 

Další nabídka lázní na www.lazneslatinice.cz 

mailto:prijem@lazneslatinice.cz
http://www.lazneslatinice.cz
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Přišli na svět 
v období leden – únor 2012 

 

Barbora Aroha Nic ova  z Litovle* 
Toma š  Baroch z Chudobí na ** 
Laura Kuc erova  z Litovle** 
Lucie Krylova  z Litovle 
Leonty na Hradilova  z Litovle 
Adam David z Litovle 
Nelly Ola hova  z Litovle 
Karolí na Janec kova  z Rozvadovic 
Nella Ema Dvor a kova  z Unc ovic 
Luka š  Balla k z Litovle 
Matya š  Dokoupil z Litovle 
Veronika Putnova  z Rozvadovic 
Karolí na Krš kova  z Litovle 
Lucie Kolouš kova  z Litovle 
Š te pa n Kryl z Litovle 
Kater ina Krylova  z Litovle 
Štella Havlí c kova  z Litovle 
Amalie Weišerova  z Litovle 
 
*narozena v září 2011 
**narozeni v prosinci 2011 

Odešli... 
v době od 21. března do 20. dubna 

 
Františ ek Maria nek z Našobu rek (82 let) 
Rudolf Dokoupil z Litovle (69 let) 
Mirošlav Petr z Litovle (83 let) 
Marie Mic ianova  z Renot (88 let) 
Boz ena Nevrla  z Litovle (84 let) 
Antoní n Brzobohaty  z Litovle (61 let) 
Milošlav Nec ešany  z Našobu rek (86 let) 
Jan Došta l z Rozvadovic (71 let) 
Marta Š inclova  z Litovle (65 let) 
Eliš ka Šmitalova  ze Šoba c ova (73 let) 
Alz be ta Š makalova  z Litovle (79 let) 

 
 

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami 
Hrandop a Hlubinka. 

Narozeniny slaví 
v měsíci květnu 

 

95 let Marie Vilí mcova  
88 let Ludmila Va clavkova  
88 let Aloišie Vavrdova  
87 let Karel Šlaby  
87 let Ludmila Vachutkova  
87 let Marie Šloukova  
87 let Jarmila Ne mcova  
86 let Eva Kuhnova  
81 let Kve tošlava Zmundova  

Byli oddáni 
v době od 20. března do 20. dubna 

 
Iveta Auguštinova  z Rakove  u Konice       
a Jaromí r Švozil z Myšlechovic 

Správa silnic se představuje 

Již desetiletí sídlí v Chořelicích cestáři, nyní 

jako cestmistrovství Správy silnic Olomouc-

kého kraje, které pečuje o komunikace v na-

šem regionu. Na to, jaká je jeho činnost, kom-

petence i plán akcí na tento rok, nám odpově-

děl Jaroslav Krempl, vedoucí Střediska údrž-

by Olomouc SSOK. 
 
Co všechno je v kompetenci Správy silnic 

olomouckého kraje (SSOK), jaké jsou její 

úkoly, činnost? 

Příspěvková organizace Správa silnic Olo-

mouckého kraje vznikla splynutím organizací 

Olomouckého kraje, které byly zrušeny bez 

likvidace. Hlavním předmětem její činnosti je 

správa, evidence, údržba a oprava silnic II. a 

III. třídy a mostních objektů na těchto silni-

cích ve vlastnictví Olomouckého kraje. SSOK 

zabezpečuje prohlídky těchto objektů, odstra-

ňuje závady ve sjízdnosti jakož i opotřebení a 

poškození silnic a mostů. 
 
Kolik zaměstnanců má litovelské cestmis-

trovství? Jaké činnosti a jakou oblast působ-

nosti má na starosti? 

Cestmistrovství Litovel má v současné době 

35 zaměstnanců, z toho 3 THP. 

SSOK Středisko údržby Olomouc má ve své 

správě 1 028 km komunikací. Do oblasti pů-

sobnosti cestmistrovství Litovel kromě samot-

ného města Litovel a jeho přilehlých obcí 

patří i oblast města Uničova a jeho obcí saha-

jící po hranice bývalého okresu Olomouc. 

Směrem k Olomouci cestmistrovství Litovel 

spravuje silnice po obce Skrbeň a Horka nad 

Moravou. 
 
Spadají pod správu SSOK také silnice 

v obcích a dálnice?  

Silnice v obcích spadají pod správu SSOK 

jen tehdy, pokud jde o silnice II. a III. tříd. 

Místní komunikace jsou ve správě obcí. Rych-

lostní komunikace a dálnice jsou ve správě 

Ředitelství silnic a dálnic ČR. 
 
Podle jakého klíče se určují priority při 

opravování poškozených silnic, resp. jejich 

celkové rekonstrukci? Jak jsou na tom silnice 

III. třídy? Mám pocit, že přes jejich povážlivý 

stav na jejich opravu nedojde dlouhé roky. 

Silnice nerozlišujeme pouze podle toho, 

jestli to jsou silnice II. nebo III. třídy, ale i 

z hlediska dopravního významu. Podle toho se 

určují priority oprav poškozených silnic. Co 

se týká stavu silnic III. tříd, nejen v oblasti 

působnosti cestmistrovství Litovel, souhlasím 

s tím, že není uspokojivý. 
 
Kdo zajišťuje opravy či rekonstrukce silnic? 

SSOK, nebo najatá firma? A ve druhém přípa-

dě –  kdo kontroluje kvalitu provedené práce? 

Část oprav či rekonstrukcí provádí SSOK, 

část dodavatelé. Obojí je pod kontrolou Tech-

nickosprávního úseku SSOK. 
 
Stále dochází k tomu, že nezodpovědní lidé 

vyhazují odpad do příkopů? Je součástí práce 

SSOK i čištění příkop (u všech komunikací)? 

Součástí prací SSOK je i čištění příkop od 

odpadků, ale jen u silnic II. a III. třídy. 
 
V jakém případě se občané mohou nebo 

mají na SSOK obracet – a kam? 

Občané se na SSOK mohou obracet se 

vším, co souvisí se stavebním stavem a provo-

zem na silniční síti a jejím příslušenství jak 

v letní, tak i v zimní údržbě. Uhynulá zvěř na 

silnici v intravilánu obcí a měst je záležitostí 

městské nebo obecní policie, v extravilánu 

spadá do kompetence SSOK. 

V případě potřeby mohou občané využít 

následující kontakty:  

bílá linka: 841 119 119; SSOK: 585 170 311 

cestmistrovství Litovel: 585 341 325 

e-mail: krempl@ssok.cz (vedoucí Střediska 

údržby Olomouc), kolacek@ssok.cz (vedoucí 

provozu Střediska údržby Olomouc),             

segec@ssok.cz (vedoucí cest. Litovel) 
 
Jaké akce chystá SSOK na Litovelsku 

v tomto roce? 

Z rozpočtu organizace pro rok 2012 byla do 

plánu zařazena oprava silnice II/447 v Litovli, 

ulice Žerotínova, oprava mostu č. 37313 – 4 

přes potok Boubelka v obci Bouzov. Budou se 

provádět opravy udržovacím penetračním 

nátěrem, a to na silnici III/31548 Troubelice – 

Lazce a III/4498 Nové Zámky – Řimice. 

Z akcí ROP to bude rekonstrukce silnice 

II/447 Tři Dvory (průtah), silnice II/446 Uni-

čov – Želechovice. Řádově to jsou opravy za 

desítky milionů korun. 

 

Děkuji za rozhovor.          hk 

Dne 17. kve tna ošlaví  80. narozeniny  
paní  Ludmila Čepová z Litovle.  

Hodne  š te ští , zdraví  a pohody do dalš í ch let 
jí  pr eje rodina. 

mailto:krempl@ssok.cz
mailto:kolacek@ssok.cz
mailto:segec@ssok.cz
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Otevřený dopis OV Chořelice zastupitelstvu města Litovel 

Vážení zastupitelé města Litovle, 

dovolujeme si Vás oslovit touto netradiční 

formou, ale jak vyplyne z dalšího textu, snad 

formou pochopitelnou a nezbytnou. Účelem je 

seznámit Vás se situací v obci Chořelice a 

závěrem Vás požádat o řešení. Vlastním pod-

nětem je usnesení ze 14. zasedání ZML týkají-

cí se změny územního plánu dotýkající se naší 

obce.  

Zpracování územního plánu pro naši obec 

bylo (na rozdíl od ostatních) zadáno stejnému 

architektovi, který zpracovával ÚP pro vlastní 

město Litovel. Výsledkem bylo, že území naší 

obce bylo pojato jako zájmové území pro roz-

voj města bez ohledu na potřeby a zájmy oby-

vatel Chořelic. V původním návrhu se neobje-

vilo nic, co by zkvalitňovalo život našich ob-

čanů. A tak se v návrhu objevily desítky sta-

vebních míst městského typu, k našemu zděše-

ní i hromadného typu (opět „panelák“ na ves-

nici?), plochy pro průmyslovou a drobnou 

výrobu. S plochami pro občanskou vybavenost 

i přes plánovanou novou rozsáhlou výstavbu 

se vůbec nepočítalo (služby, kulturní, sportov-

ní vyžití našich občanů). Pro tyto účely byl 

doporučen prostor za benzinkou, tedy zcela 

mimo obec... 

Není tedy divu, že zpracování ÚP bylo od 

počátku střetem mezi architekty zastupujícími 

zájmy města a osadním výborem – dovoluje-

me si konstatovat zastupujícím zájmy občanů. 

V rámci možností se nám snad podařilo 

„něco“ prosadit ve prospěch „chořelických“. 

Na prvním místě vždy pro nás byla především 

ochrana občanů před povodní (nebo alespoň 

nezhoršování stávajícího stavu) a také mj. 

zachování současného dopravního spojení do 

Litovle. To jsme zdůrazňovali při řadě osob-

ních jednání kolem ÚP i v písemných vyjádře-

ních. Zástupce OV se zúčastnil i závěrečného 

projednávání ÚP, kde k navrženému kompro-

misu, co se týká obce Chořelice, nezazněla 

žádná připomínka. O to větším šokem pro nás 

je rozhodnutí zastupitelstva, které bez jakého-

koliv předchozího informování osadního vý-

boru umožní bytovou výstavbu v místě jediné-

ho možného neškodného odtoku povodňových 

vod v dané části obce a také rozhodnutí o roz-

šíření průmyslového areálu Pivovaru Litovel, a 

tím zrušení chodníku kolem pivovaru. Tím se 

zhroutily veškeré naše vize a veškerá naše 

spoluúčast na tvorbě ÚP tak vlastně byla zby-

tečná. Na co jsou potom „organizační směrni-

ce města“, kde je uvedeno, že OV „se vyjadřu-

je k návrhům předkládaným ZML“, „OV před-

kládá ZML, RML návrhy“, když ani ty nejzá-

kladnější návrhy a principy týkající se bezpeč-

nosti občanů (ochrana před povodní) nejsou 

respektovány? 

 

K oběma případům si dovolujeme uvést 

podrobnosti 

 

Zastavění prostoru za hřištěm (u bytovky) 

bytovou výstavbou 

 

K pochopení obav našich občanů musíme 

uvést širší souvislosti, které zazněly na každé 

veřejné schůzi občanů Chořelic od povodně 

v roce 1997 a dále byly uváděny každoročně 

v požadavcích OV na příslušný kalendářní rok 

(předávají se na město): V Chořelicích zůstaly 

poslední 3 možnosti bezeškodního odtoku 

povodňových vod (mimo nemovitosti občanů), 

a to: 

 

v ulici Otočnice prolukou vlevo – bohužel 

přes zásadní nesouhlas OV, přes petici občanů 

obce proti výstavbě (na kterou ani nikdo neod-

pověděl), přes vyjádření Povodí Moravy, že 

výstavba v této lokalitě je nevhodná a nežá-

doucí, přes snahu pana starosty zastavit vý-

stavbu, stavební úřad na základě nepravdivého 

vyjádření vodoprávního úřadu Litovel o tom, 

že výstavba nijak neovlivní odtokové poměry 

povodňových vod v ulici (když každý, kdo 

prožil povodeň v obci, ví, že je to lež), rozho-

dl, že výstavba zde je možná – čímž se 

v blízké budoucnosti zcela zabrání rozlivu vod 

mimo zástavbu a veškeré vody projdou ulicí a 

nemovitostmi občanů; 

 

na návsi příkopem Hajíček – i zde 

v minulosti město Litovel část o velikosti cca 

poloviny šířky příkopu odprodalo; 

 

prolukou za novým hřištěm u bytovky – 

pozemek kdysi obecní město vyměnilo 

s Papcelem za objekt bývalé věznice, následně 

přešel na developerskou firmu a v loňském 

roce do vlastnictví našeho nového občana. Již 

od první změny vlastníka jsme upozorňovali, 

že se jedná o strategický pozemek jednak 

z hlediska protipovodňové ochrany, jednak 

z hlediska přístupu k navrhovaným stavebním 

parcelám, a každoročně jsme žádali město, aby 

zajistilo jeho získání zpět do vlastnictví. Varo-

vali jsme, že nový vlastník může vzhledem 

k důležitosti pozemku město vydírat. Vždy 

jsme byli odbyti, že město nemá momentálně 

peníze, není vhodná doba atd. Co se týká tvor-

by ÚP, OV Chořelice vždy požadoval zacho-

vání dostatečné proluky pro odtok povodňo-

vých vod, tedy využít prostor jako sportoviště 

nebo zelené plochy („ostatní zeleň“). Z důvo-

dů uvedených v úvodu (v obci není žádná 

občanská vybavenost, obchod, hospoda, sál 

atd.) jsme se se zpracovatelem ÚP dohodli na 

zařazení pozemku do plochy pro občanskou 

vybavenost. Jde o místo blízko středu obce pro 

tyto účely vhodné. Přitom jedna stavba umís-

těná při severním okraji pozemku mimo prů-

tok povodňových vod s parkovacími a zelený-

mi plochami a komunikací pro přístup na 

vzdálenější pozemky by odtok neomezila. A 

obec (město) by u plochy pro občanskou vyba-

venost mohlo rozhodovat o vnitřní dispozici. 

Díky váhání a nezájmu města však obec poze-

mek nezískala. V současné době je ve vlastnic-

tví našeho spoluobčana, Vašeho kolegy – bý-

valého zastupitele a člena Rady města Litovle. 

Na základě jeho žádosti jste rozhodli o změně 

plochy pro občanskou vybavenost na plochu 

pro bydlení. Osadní výbor má oprávněné oba-

vy, že u osoby, která k naší lítosti neuznává 

základní principy dobrých sousedských vzta-

hů, tomu ani v budoucnu nebude jinak. Vznik-

ne zde bez ohledu na ohrožení sousedů jeden 

nebo více domů na 1,5metrové navážce 

obehnané 2metrovou zdí a veškeré povodňové 

vody místo neškodného odtoku do polí pote-

čou do domů občanů starousedlíků, kteří ne-

mají to štěstí, aby si mohli své domy vyzved-

nout o nějaký metr výše. 

A stavební úřad dá vyjádření: s tím se nedá 

nic dělat, je to v územním plánu, je to věc 

vlastníka, měli jste se nahlas ozvat dříve... 

Tento příběh v Chořelicích již dobře známe. A 

vlastník: Já mám dům na vyvýšeném valu, 

obehnaný zdí, tak co mně je po nějakých oba-

vách sousedů, že jim vzniknou škody, možná 

spadne dům... Pro nás je to smutnější i v tom, 

že jsme byli s představiteli města přímo na 

místě několikrát, vždy jsme říkali, že toto 

místo nesmí být nikdy zastavěno tak, aby ome-

zovalo průchod povodňových vod. A dokonce 

si dovolíme tvrdit, že nám bylo přislíbeno, že 

k zastavění nedojde. 

 

Z výše uvedených důvodů proto žádáme 

revokaci usnesení rozhodnutí ZML, tzn. 

upravit územní plán v dané lokalitě na pů-

vodní stav, tj. na stav, který zajistí, že nebu-

de omezen průtok (neškodný odtok) povod-

ňových vod! 

 

Dále OV Chořelice bezpodmínečně opět 

požaduje vymezení aktivních zón záplavo-

vého území pro obec Chořelice a jejich za-

pracování do územního plánu (dle vodního 

zákona § 66 a § 67). 

 

Dle vodního zákona je rozsah záplavových 

řízení povinen (!) stanovit na návrh správce 

vodního toku vodoprávní úřad. Nesouhlasíme 

s tvrzením úředníků MěÚ Litovel, že záplavo-

vá území a aktivní zóny nelze stanovit! Město 

Litovel a MěÚ Litovel se jejich stanovení bojí 

jako čert kříže, protože jak i přiznali představi-

telé města, pak by nemohla výstavba probíhat, 

kde se komu zamane bez jakéhokoliv ohledu 

na ochranu a bezpečnost původních občanů 

před povodní. 

za Osadní výbor Chořelice  

Vladimír Vaněk, předseda 
 

V Chořelicích 18. dubna 2012   
 

2. část dopisu zveřejníme v červnovém čísle 

Litovelských novin. 

Osadní výbor Chořelice 
svolává  

veřejnou schůzi občanů  
obce Chořelice 

 
ve středu 16. května v 17.30 hod. 

 
Místo:  

posezení pod pergolou za has. zbrojnicí 
 

Program:    
ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

výstavba v místech odtoku povod. vod 
rozšíření areálu pivovaru  

(zrušení chodníku kolem pivovaru). 
 

Přizvaní hosté: 
pan starosta, člen Rady města Litovel 

pan MVDr. Grézl, zástupce vodoprávního 
úřadu, zástupce stavebního úřadu. 
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Včera a dnes: Hospody Litovelska 

Hostinec Na Pindě 

Zájezdní hostinec Na Pindě u obce Savín 

stojí u silnice z Litovle na Konici už celá stale-

tí, přesto o jeho historii víme poměrně málo. 

Nejstarší nám známou zmínkou o hostinci je 

zápis v kancionálu rodiny Hlavinkovy, kde se 

uvádí, že r. 1628 koupil Johann Franz Hlavin-

ka z Loštic hostinec Na Zavadilce, později Na 

Pindě. Na víc než 350leté působení rodu Hla-

vinků na Pindě odkazuje i nápis vyrytý na 

kameni v zídce Johan Hlavinka. 1856. 

O minulosti místa však lze usuzovat i z jeho 

názvu. Jak se dočteme v publikaci Místní jmé-

na na Moravě a ve Slezsku (L. Hosák a R. 

Šrámek), jméno Zavadilka patří k místům, kde 

byly v 17.–18. století založeny vrchností mimo 

kompaktní vesnické osídlení tzv. panské hospo-

dy. Bývaly pronajímány, později prodávány, 

byly však vždy zatíženy různými činžemi a 

povinnostmi k odběru piva, vína a kořalky. 

Nelze tedy vyloučit, že Hlavinkovi byli první-

mi majiteli této hospody. O jejím dalším osudu 

vypráví dodnes užívaný název Pinda. I ten 

býval dáván osaměle nebo na nápadném místě 

stojícím hospodám. Odvozen je z nářečního 

vulgarismu pinda = vulva, přeneseně nevěstka 

a také nadávka nepořádnému, těžko chápavé-

mu člověku. Praví se dále, že hostince takto 

nazývané nemívají dobrou pověst. 

V r. 1929 byla původní přízemní budova 

s doškovou střechou přestavěna na jednopatro-

vou. Protože hostinský byl zároveň hospodář, 

byly v pravé části budovy chlévy pro dobytek 

a nahoře sýpky, k hostinci patřilo i 35 měřic 

(cca 7 ha) polí. 

Asi 100 m pod hospodou se nachází tzv.  

bezedná stodynka. Vypráví se, že v ní byla 

voda, i když vyschly všechny studny v okolí. 

S „létó“ se sem pak jezdilo pro vodu dobytku. 

Dnes je studánka, k níž se váže i níže vyobra-

zená pověst Martina Strouhala, hluboká asi 

1,5 m, skrytá v houští, špinavá, neudržovaná...  

Ve 20. století byla Pinda cílem návštěvníků 

ze širokého okolí. Pořádaly se zde bály (do 

velkého sálu se vešlo přes sto lidí), hrálo diva-

dlo, vystupoval zde i stréček Křópal. Otevřeno 

bylo každý den, a třebaže se zde běžně nevaři-

lo, nikdo neodešel o hladu.  

Po r. 1948 provozovali Hlavinkovi hostinec 

pod Jednotou až do začátku 80. let, pak zde 

byl sklad. Na konci 80. let podnik prodali. 

Vystřídalo se zde několik majitelů, nějakou 

dobu byl zcela poplatný svému názvu, jindy se 

zde obchodovalo s padělanými obrazy. Od r. 

2004 patří Pinda rodině Hrbáčkově, která zde 

provozuje ubytovnu pro turisty a piantballové 

hřiště. Loni v létě byl otevřen i hostinec (bez 

vaření; čepuje se gambrinus), letošní sezóna se 

zvažuje. Více na www.napinde.cz.          hk 

hostinec před rekonstrukcí v r. 1929; foto z archivu Jar. Hlavinky současná podoba bývalého hostince 

bezedná studánka 
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Pět jazyků lásky je jednoduchý, a přitom 

velmi funkční návod na to, jak budovat a 

udržovat harmonický, spokojený vztah, ve 

kterém se ani jeden z partnerů necítí být 

frustrován (domnělým) nedostatkem lásky ze 

strany toho druhého. Funguje pro partnerské 

dvojice stejně jako pro rodiče a děti, přátele a 

všechny lidi, kteří se mají, nebo by se chtěli 

mít, rádi. Včetně těch, kteří už pomalu na 

vzájemný vztah rezignují.  

Princip je prostý. Každý člověk má svůj 

primární jazyk lásky. Je-li s ním tímto jazy-

kem hovořeno, je-li mu láska projevována 

právě tímto způsobem, cítí se být milován, 

jeho citová nádrž je naplněná (jak praví autor) 

a sám pak vychází vstříc svému protějšku. 

Máte-li tedy pocit, že jste celý život partnera 

milovali, a on je přesto nespokojený, možná 

jste to nedělali v tom správném jazyce. 

 

Pět jazyků lásky: 

Slova ujištění – Ten, pro koho je tento jazyk 

primární, potřebuje být víc než ostatní oceňo-

ván, chválen, uznáván, povzbuzován. Slova 

ujištění jsou vždy laskavá. Sluší ti to. Jsi ši-

kovný. Vím, že to dokážeš. Děkuji, že jsi. ... 

Pozornost – Věnovat někomu pozornost 

znamená věnovat mu svůj čas. Znamená to 

pravidelně ho pozorně poslouchat (aniž by-

chom ho zahrnovali radami nebo jinak přeru-

šovali). Znamená to vytvářet společné zážitky, 

podnikat společně akce, sdílet. Být spolu, ne 

vedle sebe. 

Přijímání darů – Její oblíbený parfém, jeho 

oblíbené víno, kytička od cesty, náhodná 

drobnost. Budete-li svému partnerovi čas od 

času dávat dárky (přičemž na ceně nezáleží), 

které jsou pro něj symbolem lásky, bude cítit, 

že na něj stále myslíte a má pro vás hodnotu. 

Skutky služby – Vyžehlit, uvařit, nakoupit, 

uklidit nebo cokoli jiného. Ať jste žena, nebo 

muž. On(a) dokáže ocenit, že to je práce, 

kterou děláte právě pro něj/ni.  

Fyzický kontakt – Letmé doteky, držení za 

ruku, pohlazení, objetí, polibky, tělesná lás-

ka… Pro řadu lidí jsou právě důvěrné, něžné 

doteky důkazem, že jsou vám blízcí, přitažliví, 

že se vůči nim neuzavíráte. 

Na poradě u kartářky 

Kartářku lidé většinou nevyhledávají, když 

mají pocit, že se jim vše daří a v jejich životě 

nejsou žádné problémy.  

Ke kartářce přicházejí ti, kteří chtějí slyšet, 

že jejich budoucnost je světlá, nadějná… a že 

v ní na ně čeká ten pravý. 

„Osmdesát procent lidí sem chodí kvůli 

lásce, vztahům,“ říká kartářka Jaroslava Vy-

mětalová.  

Mnohé napadne, že člověk, který si právě 

není jist sám sebou, může svůj život začít řídit 

pouze tím, co mu řekne kartářka nebo jiná 

osoba vzbuzující autoritu svou schopností 

nahlížet do jeho osudu. „Já nikoho nechci 

programovat,“ zdůrazňuje kartářka. „Mohu 

dát lidem návod, co dělat, ale na nich je, jak 

se rozhodnou, jakou cestou se vydají. Není ani 

dobré chodit na výklady často, nejvýš jednou 

za rok. Období od narozenin do narozenin je 

totiž pod stejným tarotovým číslem, takže se 

v něm řeší podobné věci.“ Je pozitivní, špatné 

věci neříká, nebo tak, aby to druhý dokázal 

strávit. Není divu, že za Jaroslavou Vymětalo-

vou, která svou praxi provozuje přes dvacet 

let, jezdí na Bouzov lidé z celé republiky. 

Polovinu z nich tvoří muži. 

Pracovním nástrojem kartářky nejsou ale jen 

karty. Svou práci začíná namalováním auto-

matické kresby, tedy intuitivního obrazce, kde 

z čar i užití a rozložení barev pozná, jaký je 

zdravotní i duševní stav dotyčného. Podle 

tarotového rozboru data narození je kartářka 

s to určit, jaké budou tři další roky v životě 

jedince, co v nich bude řešit, zda nastanou 

změny v práci, stěhování, přijdou děti nebo 

nový partner. Samotný výklad ale přece jen 

vychází nejvíce z tarotových karet. V pouhých 

deseti kartách, které si zájemce z balíčku vy-

táhne a které tvoří tzv. keltský kříž, je obsaže-

na odpověď na jeho otázky. A na prvním mís-

tě stojí u každého vždy oblast vztahu. 

„Měli bychom říkat, kdo jsme my, kam 

jdeme a s kým jdeme,“ tvrdí Jaroslava Vy-

mětalová. Tedy pokud s někým jdeme. Avšak 

jdeme-li za kartářkou právě proto, že s nikým 

nejdeme, dozvíme se toto: „Jako má každé 

auto svého kupce, tak má každý člověk na 

téhle planetě, v tomhle životě svůj protějšek, 

svůj protikus.“ Také ale dodává: „Je na nás, 

jak to, co je nám poskytnuto, prožijeme. Osud 

je jen jeden, ale na jeho konec se dá přijet buď 

v mercedesu, nebo v trabantu.“ 

Není výjimkou, že na výklad přijdou dvě 

kamarádky s podobným osudem (neboť po-

dobné se přitahuje). On odešel za jinou, ona je 

sama. Na problémech je ale třeba pracovat. Po 

výkladu kartářky se vždy jedna odrazí a vydá 

se jinou cestou, ale ta druhá se ještě nějaký 

rok lituje. Na základě onoho zákona přitažli-

vosti se pak setká s dalšími ženami, které 

nadávají na muže a litují se. V tu chvíli nemá 

možnost najít si partnera. I když se dozví, že 

na ni v budoucnosti někdo čeká, nechce niko-

ho vidět, sama se blokuje v roli oběti.  

„Stává se, že lidé přicházejí s otázkou, jak 

řešit svou situaci. Já jim tu informaci dám, ale 

oni nic nezmění. Uplyne jeden rok, druhý rok, 

třetí rok, a třeba teprve pak s tím něco udělají. 

Pokaždé, když přijdou, opakuju jim tutéž 

informaci. Oni si myslí, že si to pamatuju, ale 

to není možné,“ usmívá se kartářka, která 

potřebná sdělení, která jsou odpověďmi na 

problémy lidí, dostává z univerza při vykládá-

ní karet. „Kolikrát ani neslyším, co říkám,“ 

dodává. Ostatně vedle rad a povzbuzení pře-

dává tato pozitivní žena svým návštěvníkům, 

z nichž někteří nemají daleko k sebevraždě, 

také energii. 

Jsou lidé, kteří si životem vlečou potíže, 

jejichž příčinu neznají. „Stává se, že ženy si 

stále dokola nacházejí stejné partnery, mají 

tytéž potíže s muži. Náš život ale ovlivňují 

také čtyři generace našich předků. Při výkladu 

zjistím, že některé potíže už se táhnou od 

babičky, prababičky. Třeba když si prababič-

ka musela vzít někoho, koho nechtěla, když 

už nechala srdce jinde…, stává se, že ještě 

žena ve 4. generaci má problémy s muži. Za 

potížemi ženy v partnerských vztazích stojí 

nezřídka také otec, případně děda nebo pradě-

da. Partneři pak v sobě mají část toho progra-

mu, který si žena podvědomě neustále přita-

huje. Ale dá se s tím pracovat,“ tvrdí Jaroslava 

Vymětalová. Pomáhá prý už to, když se člo-

věk začne zajímat o historii vlastního rodu, 

odkryje staré příběhy, někdy bolestné událos-

ti, křivdy… Třeba překvapen pátráním odhalí, 

že k situacím, o nichž hovořila kartářka a 

o nichž neměl ani tušení, v jeho rodině skuteč-

ně došlo.  

Další, silnější možností je projít nějakou 

formou odblokování. „Já dělám rodinné kon-

stelace nebo obrazy, kde se člověk přes práci 

s energií může podívat, v čem je chyba. Po-

třebné informace se dostanou z podvědomí na 

úroveň vědomí, kde je dotyčný může pojme-

novat, zpracovat a zbavit se tak všech stra-

chů.“ Existují samozřejmě i další techniky a 

možnosti, jak se vypořádat s minulostí v nás a 

zlepšit tak svou současnost i vztahy. „Když na 

sobě žena začne jakýmkoli způsobem praco-

vat, je to poznat. Pokud má potíže ve vztahu, 

nemusí se hned s partnerem rozcházet. Stačí, 

když změní sebe, začne jinak reagovat. Muži 

zkouší, co jim žena dovolí, a když poznají 

hranice, obrátí,“ podotýká J. Vymětalová. 

Někdo se rozhodne vztah vyřešit radikálně, 

třebaže karty radí trpělivost. Lidé se rozejdou 

a trápí se pak pro svou ukvapenost. „Lidi 

hodně hledají to, co je rozděluje, ne to, co je 

spojuje,“ shrnuje J. Vymětalová. Následující 

příběh, jeden z řady, jež mi kartářka vyprávě-

la, má však konec krásný. Je o paní, která na 

rozdíl od manžela toužila po statku na vesnici. 

V době, kdy se přišla poradit s kartářkou, 

uvažovala o rozvodu s mužem, s nímž neměla 

už nic společného. „Nevidím v kartách žádný 

rozvod, ale koupíte si dům,“ řekla jí tehdy 

ona. Nevěřila. Když se příště ozvala, byli 

s manželem majiteli venkovského statku, 

který si mohli koupit díky nečekanému dědic-

tví (a odpadla tak manželova hlavní obava ze 

zadlužení), budovali jej, pracovali spolu, zno-

vu zamilovaní. Na rozdíl od předchozího ži-

vota konečně přestala čekat.“ 

Možná vás kartářky a jejich umění neoslo-

vují. Nevadí. Ani teorie relativity není pro 

každého. Každopádně je to jedna z cest po-

znání a potkáte-li na ní skutečně vědoucího 

člověka, pocestuje se vám o poznání lépe. 
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Seznam seznamek 

namátkový, inspirativní 

 

V rádiu 

 Český rozhlas Olomouc 

    – každý čtvrtek od 18.30 do 19 hodin 

 rádio Haná 

    – každý víkend od 22 do 24 hodin 

 rádio Čas 

    – v pondělí a ve čtvrtek od 22 do 24 hodin 

 

Na internetu 

je veliké množství různých druhů seznamek, 

z nichž např.: 

 www.lide.cz 

 www.seznamka.cz 

 www.jiskreni.cz 

 www.laskajelaska.com 

 www.stesti.cz 

 

Další zajímavé možnosti 

 rychlé rande = speed dating 

    – Jde o formu seznamky, která je založena  

na osobním, a přesto anonymním kontaktu. 

Skupina, již organizátoři sezvou na základě 

podobných kritérií (věk, vzdělání…), se sejde 

v jedné místnosti. Každá žena má příležitost 

hovořit s každým mužem několik minut, na 

jejichž konci v zápisníku, který na závěr ode-

vzdá organizátorovi, zatrhne, zda ji dotyčný 

zaujal, nebo ne. V případech, kdy dojde mezi 

muži a ženami ke shodě, neboť jejich prvotní 

setkání vyvolalo u obou sympatie, poskytnou 

organizátoři oběma kontakt na toho druhého. 

Tato forma seznamování, kde každý vystupu-

je pod přezdívkou, se rozšířila v celé ČR, 

akce se můžete zúčastnit i v Olomouci.  

Více na www.seznamka-face2face.cz 

 seznamovací pobyty 

    – Skupina nezadaných mužů a žen podob-

ného zaměření spolu stráví několik dní 

v zajímavém prostředí, kde jsou zapojováni 

do různých aktivit, jež mají napomoci jejich 

bližšímu seznámení a vzájemnému poznání.  

V našem kraji se mi takovou seznamovací 

agenturu najít nepodařilo, ale možná budete 

úspěšnější. Zatím se můžete inspirovat třeba 

na stránkách www.bezpartnera.cz. 

Seznámení v seznamce 

Zřejmě i vy máte ve svém okolí někoho, 

kdo se seznámil, a možná velice úspěšně, 

prostřednictvím nějaké seznamky. Dnes už na 

tom není nic neobvyklého. Kamarády i životní 

partnery zde hledají lidé s nedostatkem příle-

žitostí, ale často i ti, kteří jsou velmi společen-

ští, mají spoustu přátel a seznamka je pro ně 

jen dalším způsobem, jak rozšířit jejich okruh. 

Vedle záplavy seznamek internetových, 

desítky let přetrvávající seznamovací inzerce 

v novinách a časopisech i moderních televiz-

ních seznamovacích pořadů nabízí tuto mož-

nost i některá rádia. Jedním z nich je Český 

rozhlas Olomouc, kde již deset let vysílaný 

pořad uvádí moderátorka Zora Ježková. 

Na rozdíl od jiných seznamek, kde moderá-

tor prezentuje pouze zaslané SMS zprávy, 

může posluchač Českého rozhlasu poslat i       

e-mail, dopis nebo zavolat přímo do vysílání. 

„Každý vstup do seznamky je do určité míry 

obrovský risk, protože nikdy vlastně nevíme, 

kdo je na té druhé straně…“ říká Zora Ježko-

vá. „V rámci rozhlasové seznamky je proto 

naprosto nejlepší, když člověk přímo zatelefo-

nuje. Podle hlasu o člověku poznáte hodně: 

jaký je, jestli s vámi mluví upřímně, je-li pozi-

tivní nebo negativní… Jsou třeba lidé, kteří 

zavolají a od samého začátku přistupují 

k seznamování negativně. Říkají – já volám, 

ale stejně se mi to nepovede, vím, že je to 

zbytečné.“ 

A tak se dostáváme k dalšímu, pro ty, kteří 

se chtějí seznámit, naprosto zásadnímu téma-

tu. Jak se prezentovat, abych na svou nabídku 

dostal také odpověď? Jak se uvést natolik 

atraktivně, aby měl případný zájemce chuť mi 

odpovědět? Za šest let, po která seznamku 

uvádí, už v tom má Zora Ježková jasno. 

„Stoprocentně bývá odpovězeno pozitivním 

lidem, takovým, kteří se už do telefonu smějí. 

(Mimochodem, to je věc, která se dá jednodu-

še nacvičit. Prostě před hovorem roztáhněte 

pusu do úsměvu a už tím začne hlas znít ji-

nak.) Úspěšní lidé mluví spisovně, srozumitel-

ně a mají předem rozmyšleno, co chtějí říct. 

Nebojí se povědět něco o sobě. A především 

nevystupují jako lidé, kteří potřebují zachra-

ňovat. Působí jako lidé srovnaní se životem, 

kteří to dobré i zlé, co přichází, chtějí s někým 

sdílet. 

Co naopak druhé odrazuje, je, když člověk 

působí nešťastně, pláče do vysílání, stěžuje si, 

jak mu bylo celý život ubližováno, jak je na 

tom finančně špatně, jak je osamělý. Jak po-

třebuje někoho, kdo by mu pomohl, kdo by se 

o něj postaral… Chápu, že situace mnoha lidí 

je těžká. Ale hned na začátku odhalovat svoje 

slabiny není dobrý krok.“ 

Chyby se můžete velmi snadno dopustit i 

tehdy, když před telefonátem dáte přednost 

anonymnější esemesce. Oslovil by vás k od-

povědi inzerát typu Žena, 49 let, hledá příte-

le.? Přesto takových inzerátů chodí stále dost. 

„Před vysíláním vždycky říkám – prosím, 

napište něco o sobě, jací jste, co máte rádi, 

jaké jsou vaše hodnoty, životní filosofie, jaké-

ho partnera hledáte…. Přesto občas přijde 

inzerát, ze kterého není poznat ani to, zda jde 

o muže či o ženu,“ konstatuje moderátorka, 

jejímž pořadem prošlo týdně na 30 lidí. 

Člověk, který se chce seznámit, by si měl 

také uvědomit jednu důležitou věc. Jestliže 

něco chce, v tomto případě partnerský vztah, 

musí na to být nastaven, musí být ochoten ho 

skutečně přijmout. A také si o něj musí říct. 

Jestliže bude skrytý za svými hradbami a bari-

érami, nemůže předpokládat, že si v něm 

ostatní telepaticky přečtou: Jsem takový a 

makový, chci se seznámit a stojím zrovna 

o vás. 

Neméně podstatná je při navazování vztahu 

pravdivost, upřímnost k sobě samému. Chcete 

se vdát proto, že už na to máte věk, rodina vás 

tlačí, bojíte se samoty? Chcete se oženit, pro-

tože neumíte vařit, protože se s vámi rozešla 

vaše partnerka a potřebujete jí dokázat, že ji 

vlastně nepotřebujete? Možná cítíte, že to není 

úplně ono už před svatbou… Po svatbě už si 

tím budete jisti. 

Seznamka Českého rozhlasu Olomouc je 

otevřená všem věkovým kategoriím, obrací se 

na ni jak dvacetiletí mladíci, tak sedmdesátile-

tí lidé, kteří nechtějí život jen dožít. 

Věkové i pohlavní zastoupení těch, kteří 

partnera prostřednictvím seznamky hledají 

nejčastěji, odpovídá poslednímu sčítání lidu a 

může vyznít poměrně překvapivě. V nižší 

věkové kategorii značně převažují svobodní 

muži mezi 30–45 lety. Ve starší věkové kate-

gorii to jsou zase ženy, zejména vdovy. 

Existuje skupina lidí, pro které je nalezení 

vhodného partnera náročnější? Překvapivě to 

nejsou svobodné maminky s malými dětmi. 

O ty je naopak velký zájem. „Já si to vysvětlu-

ji tím, že je dost svobodných mužů právě 

kolem té čtyřicítky, kteří už touží po rodině. A 

když potkají mladou maminku, mají jistotu, že 

tam to dítě bude. U malého dítěte je navíc 

pravděpodobné, že si na nového tátu ještě 

zvykne, a možná má muž i pocit, že když žena 

už to období vypiplávání zvládla sama, že to 

bude jednodušší… Kdo ví,“ shrnuje Zora 

Ježková a zamýšlí se nad tím, kdo mívá v 

seznamce inzeráty nejdéle. „Asi nějak handi-

capovaní lidé. Snazší je, když se potkají dva 

lidé s postižením, ale aby se to aspoň trochu 

vzájemně kompenzovalo. Vím, že třeba zrako-

vě postižení lidé by přivítali handicapovaného 

člověka, ale aby aspoň trochu viděl.“ 

Takže se vám přihodí, že vás zaujme něčí 

inzerát, nebo vám někdo zajímavý odpoví, 

vyměníte si pár zpráv, telefonátů, sejdete se… 

Nebo vám dotyčný z ničeho nic přestane brát 

telefon a z dotyčné se vyklube paní, která 

potřebuje, aby ji někdo živil. Riziko je tu 

vždycky. Přesto má olomoucká seznamka na 

svém kontě už nemálo svateb a šťastných 

párů. Na jeden z příběhů na závěr zavzpomí-

nala moderátorka Zora Ježková takto: „Měla 

jsem v seznamce jednoho krásného človíčka. 

Byl to pán kolem 50 let, který byl léčený alko-

holik, a asi po půl roce seznamování se mu 

podařilo seznámit s jednou paní. Začalo to 

kamarádstvím, postupně se spolu vídali častěji 

a nakonec z toho byla svatba. Po čase jsem 

toho pána měla dokonce ve vysílání. Děkoval 

své ženě, protože díky jejich vztahu našel 

nový smysl života. Díky ní se mu podařilo 

v abstinenci vydržet, našel si práci a začal 

fungovat v tom normálním životě.“ dvojstranu připravila hk 

Z knihovničky 

Na téma seznamování bylo popsáno mnoho 

odborných i beletristických stránek. Pro po-

bavení i poučení nabízíme pár titulů z druhé-

ho ranku. 

 Jak jsem přestala hledat toho pravého 

    – velmi vtipná povídka ze sbírky Slepičí 

polévka pro inspiraci ženské duše  

 Kapitán Poppler 

    – inspirativní povídka ze sbírky Pavla 

Brycze Miloval jsem Teklu a jiné povídky 

 Namlouvání 

    – zábavný i dojemný soubor příběhů čtená-

řů Mladého světa o setkávání s láskou 
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PROGRAM MĚSTSKÉHO KLUBU LITOVEL 

VÝTVARNÁ SKUPINA OLOMOUČTÍ – společná výstava 

10.–31. 5., Výstavní síň MK Litovel 

po, út, čt 8–15, st 8–17, pá, so 10–13 hodin 

výstava obrazů, vernisáž: 9. 5. v 17 hodin 
 
VEČER FILMOVÉ HUDBY II 

pátek 11. 5., Malý sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: 60 Kč 

večer plný hudby s letní tematikou, část večera bude věnována fenomé-

nu „filmová hláška“ a nahlédneme i do archívu CD zakoupených ve 

výprodejích 
 
JIŘÍ STIVÍN – SÁM SE SVÝM STÍNEM  

pondělí 14. 5., Mladečské jeskyně u Litovle, 18 hod., vstupné: 120 Kč 

koncert významného českého hudebníka, skladatele a multiinstrumenta-

listy (zobcová a příčná flétna, klarinet, saxofon, lidové píšťaly) 

slyšet můţete interpretaci jazzové a klasické hudby, lidových písní 

i vlastních skladeb  

odjezd autobusu z nám. Př. Otakara v 17.15 hod. (jízdenka v ceně) 
 
KONCERT ZUŠ – okresní přehlídka ve hře na EKN a akordeon  

úterý 15. 5., Koncertní sál MK Litovel, od 8 hod., vstup volný 

pořadatel: Základní umělecká škola Litovel 

MÍŠA RŮŽIČKOVÁ – DISKOTÉKA V CIRKUSE 

středa 16. 5., Velký sál Záložny v Litovli, 10 hod., vstupné: 40 Kč  

pořad, kde si děti zacvičí a zazpívají s Míšou  

pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ, včetně veřejnosti  
 
IVA BITTOVÁ   

čtvrtek 24. 5., kostel sv. Marka v Litovli, 19 hod., vstupné: v předpro-

deji 200 Kč, na místě 250 Kč 

koncert zpěvačky, houslistky a herečky, která patří k nejvýraznějším 

osobnostem české alternativní hudební scény 

 

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN 

9. 6. Hanácké Benátky 2012  

(Mandrage, UDG, Yo Yo Band, Ţlutý pes, Mezcla a škola tance, Meta-

linda, Horkýţe Slíţe, jarmark, atrakce pro děti zdarma aj.)  

29. 6. Folkové Pomoraví (minifestival) 
 
Předprodej: 

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 

Stivín v Mladečských jeskyních 

Jiří Stivín je významný český jazzový hu-

debník, multiinstrumentalista a skladatel, 

původním povoláním filmař (kameraman). 

Jeho maminka je známá česká televizní a 

filmová herečka Eva Svobodová, jeho sestra 

Zuzana je bývalá česká herečka, někdejší 

členka Divadla Semafor, jeho dcera Zuzana 

je také herečka a zpěvačka.  

Studoval kameru na FAMU, ale po absolu-

toriu se věnoval výhradně hudbě. Jeho hu-

dební projev charakterizuje nespoutanost, 

improvizace, časté přecházení mezi jednotli-

vými hudebními styly. Vystupoval v rocko-

vé kapele Sputnici, byl členem činoherního 

souboru hudebního divadla v Karlíně. Spolu s Martinem Kratochvílem 

zaloţil v 60. letech soubor Jazz Q. V rámci ročního pobytu v Londýně 

studoval Královskou hudební akademii. Po návratu do Československa 

zaloţil soubor Stivín & Co. Jazz Systém. Účinkoval jako člen, sólista a 

nakonec i dirigent činoherního orchestru Národního divadla v Praze. 

Později utvořil s Rudolfem Daškem uskupení System Tandem, které se 

setkalo s velkým úspěchem jak u posluchačů, tak u odborné veřejnosti 

na mnoha předních evropských jazzových festivalech. V 80. letech 

působil především jako sólista účastnící se mnoha vlastních i cizích 

hudebních projektů. Jeho dvojalbum Výlety bylo v roce 1981 zařazeno 

mezi nejpozoruhodnější evropské jazzové projekty roku. Od 80. let se 

především se souborem Collegium Quodlibet hojně věnuje provozová-

ní skladeb klasické hudby, v níţ se specializuje na období renesance 

a baroka. V této oblasti získal zkušenosti zejména díky Milanu Munc-

lingerovi, který učil Stivína hře na flétnu a seznámil ho s předklasickou 

interpretační praxí. S ním a členy souboru Ars rediviva také často vy-

stupoval v proslulých Hovorech s flétnou, které později moderoval. Od 

poloviny 80. let také pedagogicky působil na Praţské konzervatoři, kde 

vyučoval hru na zobcovou flétnu. Věnuje se tvorbě hudby pro film 

a divadlo. Pravidelně na konci listopadu organizuje koncert k poctě sv. 

Cecilie v Dvořákově síni praţského Rudolfina, kde vedle tradičních 

barokních skladatelů dává prostor improvizaci s nečekanými hudební-

mi i vizuálními vstupy. Zaloţil všeobecně prospěšnou společnost Cen-

trum pro improvizaci v umění ve Všenorech u Prahy, kde se pořádají 

improvizační víkendy zaměřené na hudební, výtvarné a multimediální 

aktivity. Pořádá koncerty pro školy, kde vyuţívá videoprojekci a před-

točené doprovody. V poslední době se věnuje také dokumentární fil-

mové tvorbě a fotografii. Dne 28. 10. 2007 mu prezident ČR udělil 

Státní vyznamenání za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění. 

Tento koncert můţeme realizovat díky vstřícnosti Obecního úřadu 

Mladeč, Správě Mladečských jeskyní a především generálnímu spon-

zorovi Ing. Ladislavu Vitoulovi, Vápenka Vitoul, s. r. o.         MK 

Iva Bittová v kostele sv. Marka 

Iva Bittová se narodila do muzikantské rodiny v Bruntále. Maminka 

svůj čas věnovala zejména rodině a zpěvu. Otec Koloman Bitto byl 

všestranným hudebníkem a věnoval se klasické i lidové hudbě. V tom-

to duchu vyrůstala Iva se dvěma sestrami. Starší sestra Ida se věnuje 

zpěvu a vede mezinárodní školu hlasu v Bystré u Poličky. Mladší ses-

tra Regina vede dramatické krouţky v Luhačovicích. 

Po předčasné smrti otce se po něm rozhodla převzít muzikantskou 

štafetu a věnovat se naplno hudbě. Po přípravě v lidové škole umění 

v oboru housle a balet byla přijata na Konzervatoř v Brně, kde studium 

ukončila maturitou v oboru hudebně dramatickém. Jiţ od prvního roč-

níku se jí naskytla příleţitost působit jako herečka a zpěvačka v avant-

gardním divadle Husa na provázku v Brně. Získala několik filmových 

rolí (Růţové sny, Balada pro banditu, Ţelary, Tajnosti). Natočila něko-

lik rozhlasových i televizních snímků. Později, při práci v divadle a 

v době tatínkovy nemoci, se jí vrátila touha hrát opět na housle, a proto 

navázala spolupráci s profesorem Rudolfem Šťastným, který byl tehdy 

primáriem Moravského kvarteta. Do soukromých hodin dochází prů-

běţně dodnes. Housle se staly jejím ţivotním hnacím motorem a důle-

ţitým průvodcem v ţivotě. Po 17 letech ţivota v rodinném domě 

v Lelekovicích u Brna, kde osm let vedla dívčí pěvecký sbor Lelky, se 

rozhodla dočasně přestěhovat do Spoje-

ných států amerických do údolí Hudson 

Valley ve státě New York, kde uprostřed 

přírody vznikají nové hudební podněty. 

Má dva syny, u mladšího z nich se 

rozvíjí hudební nadání, a tak spolu jiţ 

vytvořili koncertní duo. 

Iva Bittová prošla mnoha hudebními 

ţánry od alternativy přes jazz, rock, kla-

sickou hudbu včetně hostování v opeře. 

Její skladby a kompozice vznikají z pod-

nětu všedního ţivota. Důleţité je ticho a 

ničím nerušená pozitivní atmosféra, která 

se do hudby vtiskne.             MK 

 

Večer filmové hudby II 

Poslechový pořad protkaný krásnou hudbou, vůní exotických čajů a 

povídáním o filmech a hercích se vrací do Malého sálu Záloţny v Lito-

vli. Tentokráte se můţete těšit převáţně na ukázky z filmů a hudbu 

s letní tematikou. Část večera bude věnována fenoménu „filmová hláš-

ka“ a na závěr nahlédneme do archívu CD zakoupených ve výprode-

jích. Přijďte se s námi vydat na cestu do hlubin filmové hudby a vězte, 

bude to záţitek! 

A to vše v pátek 11. května od 19 hodin v Malém sále Záloţny 

v Litovli. Vstupné 60 Kč.               AS 

mailto:nepustilova@mklitovel.cz
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Projekt Zmizelí sousedé také v Litovli 

Ve středu 11. dubna ve 14 hodin proběhla 

v aule litovelského Gymnázia Jana Opletala 

slavnostní vernisáţ výstavy Zmizelí sousedé a 

Pocta dětským obětem holocaustu. Této akci 

byli přítomni studenti vyššího gymnázia, ale 

také jejich rodiče a další zájemci o téma holo-

caustu a ţidovskou historii. Přivítali jsme i 

vzácné hosty z městského úřadu, pana mís-

tostarostu Petra Šrůtka, zástupce odboru škol-

ství, kultury a sportu a zástupce místního tisku 

i televizního infokanálu. 

Projekt Zmizelí sousedé je cíleně zaměřen 

na studenty a mladé lidi převáţně ve věku 12 

aţ 19 let, které vybízí k pátrání po sousedech, 

kteří z jejich nejbliţšího okolí zmizeli pře-

váţně v období druhé světové války. Projekt 

je metodickou inspirací, jak zpracovat období 

holocaustu v souladu s rámcovým vzděláva-

cím programem MŠMT na všech vzděláva-

cích úrovních, a zároveň výzvou k setkání s 

poslední generací svědků událostí holocaustu, 

zejména k vyhledání jeho obětí. Tento projekt 

vyuţívá ověřených pedagogických metod 

(vrstev- nické učení, projektové vyučování, 

činnostní učení). MŠMT jej podporuje mj. 

jako nástroj k dosaţení klíčových kompetencí.   

Výstupem projektu byl zpočátku sborník, 

film ČT, motivační výstava Zmizelí sousedé 

(12 panelů), která je dnes doplňována o po-

stupně přibývající panely a weby škol (Pocta 

dětským obětem holocaustu). Výstava putující 

po školách má celkem 20 panelů a je doprová-

zena metodikou a DVD k projektu. Cílem 

výstupů je kromě multimediální dokumentace 

pátrání také zachycení aktivity účastníků a 

jejich vlastní práce na projektu.  

Projekt Ţidovského muzea v Praze Zmizelí 

sousedé byl vyhlášen v roce 1999 pod záštitou 

Kanceláře prezidenta republiky Václava Havla 

Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýcho-

vy. Do projektu se do dnešního dne zapojily 

desítky škol a stovky ţáků u nás i v zahraničí. 

V listopadu 2008 ocenila tento projekt Evrop-

ská komise v Bruselu cenou Zlatá hvězda 

aktivního evropského občanství v rámci pro-

gramu Evropa pro občany. V roce 2010 se 

1. listopadu konala konference k projektu, 

která ukázala jeho moţnosti jakoţto vzděláva-

cího programu s mnoha výzvami pro učitele. 

Účastí na projektu se školy k předchozí aktivi-

tě ţáků a studentů připojují vlastním panelem, 

webem, aktivní propagací výstavy 

(vrstevnické vzdělávání, činnostní učení) 

v okolních školách. Metody ověřené tímto 

projektem uţívají mnohé následné projekty 

zaměřené i na jiné období, mj. projekt o. s. 

Zapomenutí Stopy totality. 

O slavnostní zahájení vernisáţe se postaraly 

především studentky našeho gymnázia, jme-

novitě Tereza Tichá a Helena Večeřová, které 

seznámily hosty s posláním a zaměřením pro-

jektu a stručně také s historií perzekuce ţidov-

ského etnika. Vybrané panely výstavy pak 

byly prezentovány dvojicemi studentů gymná-

zia, které představily a přiblíţily hostům kon-

krétní příběhy a osudy jednotlivých Ţidů i 

práci autorů panelů – studentů a jejich peda-

gogů. Po skončení oficiální části vernisáţe se 

účastníci podle svého zájmu seznamovali 

s jednotlivými panely a zaposlouchali se do 

ţidovské hudby, jejíţ produkce zahájení vý-

stavy provázela. 

Naši studenti se do projektu zapojí pátráním 

po osudech litovelských Ţidů a tvorbou vlast-

ního panelu, někteří také formou středoškol-

ské odborné činnosti s tématem místní ţidov-

ské historie. Pevně věřím, ţe jejich úsilí při-

spěje k tomu, abychom nezapomněli na své 

zmizelé sousedy… 

za realizační tým Mgr. Pavel Roubínek 

Litovelský pohárek 

Dne 7. 4. se uskutečnila soutěţ maţoretek a 

roztleskávaček O Litovelský pohárek 2012. 

Šlo jiţ o 2. ročník soutěţe, který se letos konal 

ve větších prostorách haly ZŠ Vítězná. Na 

soutěţ se sjelo více neţ 900 vystupujících z 30 

skupin z celé ČR i Slovenska. Soutěţilo se 

v mini formacích (4–7 členů) a větších forma-

cích (7–25 členů) v kategoriích baton (hůlka) i 

pom pom (třásně). Naše odborná porota 

zhlédla 90 vystoupení od nejmenších, tříletých 

dětí aţ po kategorii senior. Děti si odvezly 

nejen sladké odměny a pohárky, ale také krás-

né záţitky z celého dne. Místní litovelské 

maţoretky si vedly velmi úspěšně. Maţoretky 

Linetbells Girls získaly v kategorii baton for-

mace kadet 2. místo a Linetbells Ladies v 

kategorii baton formace junior starší opět 2. 

místo. Roztleskávačky Teeny Tany získaly ve 

formaci pom pom kadet 3. místo a Golden 

bees ve formaci pom pom senior  3. místo. 

Soutěţ by se neobešla bez sponzorů, jimţ 

jsou Město Litovel, Česká spořitelna, a. s., 

Miltra, Modrá kočka, Root, Veseta Drozdov, 

kadeřnictví Martina, Hopax, restaurace 

U Starého mlýna, paní Rosmanová, paní Duš-

ková, paní Bakalářová a paní Vérostová, a bez 

našeho organizačního teamu rodičů. Všem 

moc děkujeme! 

 ředitelka soutěže Bc. Hana Popelková, 

 Mgr. Martina Popelková,  

Miroslava Tchírová a Lenka Bohuslavová 

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 ná-

městí. Nájem 5 tis. Kč/měs. + energie 

 prodej bytu 2+1 v Litovli, panel, OV, 54 m2, 

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

linka, plovoucí podlahy, reg. tepla, sklep, 2x ko-

mora. Cena: 870 tis. Kč 

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

výtah, bez balkonu, plastová okna, omítky.        

Cena: 794 tis. Kč 

 pronájem mezonetového bytu 5+kk v Litovli, 

cihla, 2. patro, 200 m2, terasa, zařízený. Nájem 
10 tis. Kč/měs. + energie 

 pronájem nebytových prostor (kanceláře + sklad) 

v Uničově (U Pily), přízemí, 1 072 m2. Nájem 55 

tis. Kč/měs. + energie 

 prodej pozemku v Litovli, 809 m2, určený pro 

výstavbu RD s nutností zřídit IS (cca 550 tis.),     
cena: 470 tis. vč. projektu + zřízení IS 

  zprostředkováváme prodej nové výstavby 17 RD 

v lokalitě Křelov–Břuchotín, bliţší informace: 

www.carmanhome.cz  

Světy Radky Doubravové 

Ve středu 11. dubna proběhla ve výstavní 

síni Městského klubu vernisáţ výstavy mladé 

slavětínské výtvarnice Radky Doubravové. 

Posluchačka 1. ročníku oboru sochařství na 

Akademii výtvarných umění v Praze zde 

předvedla zejména své obrazy z poslední 

doby, jejichţ nejčastějším motivem jsou tváře 

lidí. K názvu své výstavy a jejímu hlavnímu 

motivu autorka podotýká: „Možná vystavené 

práce spojuje právě svět – svět města a v pro-

tikladu stojící svět klidné krajiny /…/ Dva 

odlišné světy, které se spolu již od nepaměti 

jakýmsi způsobem perou. Oba tyto světy pak 

spojuje člověk.“ 

Vernisáţ 2. autorčiny samostatné výstavy 

doprovodil hrou na xylofon a vibrafon její 

bratr Jan Doubrava.           hk 

http://www.sepreality.cz/
http://www.carmanhome.cz/
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PROGRAM DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NA KVĚTEN 

1. května  Prvomájový dětský den 

Dopoledne plné soutěží, her a zábavy. Začátek v 9 hodin na dopravním 

hřišti a v parku Míru. Pro děti zdarma skákací hrad, jízda na koni, pro-

hlídka hasicí techniky, taneční vystoupení dětí ZÚ Kaster. K poslechu 

hrají Piňovští kanci. Tradiční občerstvení je zajištěno.  

Hedvika Weberová, DiS. 
 
3. května Dopravní soutěž ,,Mladý cyklista“ 

Soutěže se účastní smíšená družstva základních škol. První družstva 

postoupí do okresního kola ve Šternberku dne 16. 5.  

Michaela Škulavíková 
 
10. května Zelená stezka – Zlatý list 

Místní kolo ekologické soutěže pro školy. Veškeré informace poskyt-

nou vyučující přírodovědy a biologie z jednotlivých škol Litovelska.  

Ing. Pavel Sova 
 
17. května  Tvořivé odpoledne 

Malování na trička voskovkami. Doneste si světlé tričko, nějakou před-

stavu o zdobení nebo šablonku a 50 Kč. Je nutné se přihlásit do 16. 5. 

v DDM Litovel.        Jana Čekelová 
 
26. května  Litovelská dětská výstava domácích mazlíčků 

Jarní kolo. Přejímka zvířat v 8 hodin v DDM na Komenského ulici. 

Vstup pro veřejnost od 9 hodin. Startovné 20 Kč za jednu expozici, 

vstupné 20 Kč za osobu. Vystavovat lze různé domácí mazlíčky kromě 

psů a koček, a vždy ve vlastní kleci nebo teráriu.  

Ing. Pavel Sova 
 
31. května Tvořivé odpoledne 

Šperky, figurky a jiné věcičky z fimo hmoty. Cena tvoření je základ 

60 Kč a při větším odběru hmoty dle domluvy. Je nutné se přihlásit do 

30. 5. v DDM Litovel. 

Jana Čekelová 

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 
 
9.–13. 7.  VÝTVARNÉ VÝLETY 

Příměstský tábor pro děti od 5 let s výtvar. tematikou. Cena 1 000 Kč. 

Mgr. Svatava Hoffmannová 
 

15.–22. 7. S SHERLOCKEM HOLMESEM PO STOPÁCH  

  ZLOČINU 

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

Šárka Grunová, Míša Škulavíková, Jana Čekelová 
 

23.–27.7. TOULAVÝ TÝDEN  

Příměstský tábor s touláním do Brna, Přerova, Litovelským Pomora-

vím, se spoustou her a tvoření. Cena 1 700 Kč. 

Ing. Pavel Sova 
 

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 

MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA 

AKCE V MĚSÍCI KVĚTNU 
 
  6. 5. POUTNÍ PRODEJ 

   – na pouti sv. Filipa a Jakuba v Litovli na Starém městě 

15. 5. VÝLET DO EKOCENTRA SLUŇÁKOV 

   – je nutné přihlásit se předem 

18. 5. a 23. 5. PRODEJ LETNÍCH KLOBOUČKŮ A JINÝCH     

   LETNÍCH POKRÝVEK HLAVY PRO DĚTI  

22. 5. CYKLOVÝLET S LESÁNKEM 

   – odjezd v 9.30 od MC 

25. 5. DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 

   – od 10.00 do 12.00 hodin 

 

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN 

1. 6. – DEN DĚTÍ 

   – výlet vláčkem do Choliny 

 

Kontakt na animátorku MC: 

Jarmila Dospivová, 739 246 016, mcrybickalitovel@seznam.cz 

Každý pátek probíhá v MC výtvarné dopoledne, ve kterém se maminky 

podílejí na výrobě předmětů, z jejichž prodeje MC podporuje projekty 

Adopce na dálku, Rybička na bolístku, Mámy pro mámy. Nejbližší 

prodej nás čeká 6. 5. při pouti u sv. Filipa a Jakuba v Litovli. 

Místem konání 4. schůzky mladých globalistů bylo dne 14. 3. sídlo 

Technických služeb města Litovle. Od schůzky s jejich  ředitelem Kar-

lem Zmundem a vedoucím společnosti .A.S.A. odpady Litovel Radova-

nem Šmídem nás nedokázalo odradit ani sychravé počasí či dlouhá 

cesta. Jako první si na našem setkání vzal slovo pan Šmíd, který nás 

seznámil s „Královstvím odpadu“. Nejdřív jsme se zahleděli do minu-

losti a mohli si tak udělat představu o tom, jak staří Řekové organizova-

li své úklidové čety (ty měly za úkol uklízet veškerý odpad do speciál-

ních jam), či jak v 19. století spatřily světlo světa první popelnice. Také 

jsme pochopili, že kvůli neuklizeným odpadkům se v dobách minulých 

platilo strašlivou daní – morovými nákazami.  

Pak vyšla na povrch jedna zajímavost – sklo se začalo třídit teprve 

před 30 lety! A přitom právě to, že netřídíme, je jeden z důvodů, proč 

každým rokem odpad narůstá. A přesto stačí tak málo – zamyslet se. 

A právě proto, aby lidé začali přemýšlet nad tím, kam co patří, se zača-

ly do měst umisťovat kontejnery na tříděný odpad. Tam bychom měli 

vhazovat věci, které se mohou ještě využít. Celému tomuto procesu se 

říká recyklace. A určitě sami víte, že recyklovat jde papír, plasty nebo 

sklo. Ovšem tyto materiály nejsou jedinými! Recyklovat jde třeba i kov. 

Ten se sbírá do světle šedých kontejnerů, které jsou i v Litovli. 

Dozvěděli jsme se také, že existují kontejnery na sběr nebezpečného 

elektroodpadu, sběrné dvory pro svoz objemného odpadu (židle, stoly) 

či kontejnery na bioodpad (větve, listí). Doma na zahrádce je pak dob-

rým pomocníkem tvz. kompostér, který by možná v budoucnu mohl mít 

každý Litovelák. „Zatím je tato věc ve formě dotazování,“ poznamenal 

pan Zmund.  

Co se statistik týče, jeden občan ČR ročně vyprodukuje průměrně 209 

kg komunálního odpadu (což je odpad, který už nejde dále roztřídit) a 

průměrně vytřídí 10 kg plastů, 14 kg papíru a 7 kg skla. 

Petr Komárek, 8. B ZŠ Jungmannova (redakčně kráceno) 

Globalisté a odpady 
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Little Lady 
vítězný koktejl Martina Gottwalda 

 
2 cl ginu, 2 cl likéru Missis Caramel,               

1 cl sirupu s příchutí zelený banán, 1 cl sirupu 

s kokosovou příchutí, 0,5 cl čerstvé citronové 

šťávy 
 
Všechny ingredience se protřepají v šejkru a 

dolijí 3 cl toniku. Nápoj se na závěr posype 

semínky levandule. Servis se provádí do dvo-

jité sklenice Martini Chiller. Jako dekorace  

jsou použity lístky fíkusu a kokosová vlákna. 

Nejúspěšnější barmani jsou z Litovle 

„Martini. Protřepat, nemíchat.“ 

Zní to dobře. 

Ale jako zadání na barmanské soutěži to 

zřejmě neuslyšíte. Neboť žádný ze zkušebních 

komisařů nemá číslo 007 ani povolení zabíjet. 

Jedinou zbraní, kterou vládne, je bystré oko a 

body, jimiž hodnotí soutěžící. 142 bodů je 

nadprůměrný výsledek. Martin Gottwald, 

student 2. ročníku oboru kuchař–číšník na 

SOŠ Litovel, s ním získal bezkonkurenční 

vítězství na největší barmanské soutěži v ČR, 

Hanáckém poháru Prostějov. Vzhledem 

k tomu, že v kategorii profesionálů zde zvítě-

zil Petr Slavíček, absolvent téže školy, na níž 

v současnosti jako externista trénuje budoucí 

barmany, zdá se, že Střední odborná škola 

Litovel má v nápojové gastronomii velmi 

dobrou úroveň. Barmanství, které se zde zača-

lo vyučovat asi před 15 lety a jež bylo až 

dosud pro studenty dobrovolnou zájmovou 

činností, se proto od loňského školního roku 

stalo pevnou součástí výuky v oboru kuchař–

číšník barman. 

Vrátíme-li se na chvíli k oblíbenému nápoji 

Jamese Bonda, nikdo by si na soutěži Martini 

neobjednal ještě z jiného důvodu. Každý ná-

poj, který zde soutěžící představí, musí být 

originál, novinka, kterou ještě nikde nepre-

zentovali. Při trénincích tak budoucí barmani 

spolu s vedoucím odborného výcviku Zdeň-

kem Jančím objevují nové kombinace sirupů, 

šťáv i alkoholů. „Hodně se používá například 

ananasový džus. Jenže když se do něj přidá 

mléko nebo smetana, srazí se, protože je kyse-

lý,“ popisuje jeden z limitů experimentů Zde-

něk Jančí s tím, že studenti při nácviku techni-

ky pracují často také s náhražkami. „Kdyby  

míchali jen ze surovin, bylo by to velice ná-

kladné. A taky – kdo by to konzumoval, že?“ 

Na soutěž vyráží zpravidla dva zástupci 

školy. Kromě povinných surovin, které po-

skytne pořadatel, si soutěžící dovezou všech-

no vlastní, včetně veškerého nádobí. Pod 

vylosovaným číslem pak v průměru 30–40 

účastníků projde nejdříve přípravnou, kde 

komisaři (členové České barmanské asociace) 

dohlížejí třeba na čištění sklenic nebo přípra-

vu ledové tříště. Techničtí komisaři pak čekají 

barmany na pódiu se čtyřmi bary, kde mají 

účastníci sedmiminutový limit na přípravu 

pěti porcí míchaného nápoje. Hodnoceno je 

využití povinných ingrediencí, čistota přípra-

vy, přesná míra nápojů, ustrojenost barmana i 

celková prezentace. Hotový nápoj pak koneč-

ně přichází – pod anonymním kódem – na stůl 

jakostních komisařů, kteří vedle jeho chuti 

posoudí i vůni, vzhled aj. Při takovéto soutěži 

nejde o akrobatickou show jako v kategorii 

flair. Preciznost práce mladých barmanů, 

která je zde hodnocena, však může posoudit 

každý, protože soutěže jsou veřejné. 

Vedle vítězných účastníků Hanáckého po-

háru se SOŠ může pochlubit dalšími úspěšný-

mi absolventy (Tomáš Varmuža, Zdeněk 

Kučera) nebo Ondřejem Pohajdou, studentem 

3. ročníku, který za svůj osvěžující ovocný 

drink přivezl stříbrný pohár z 15. ročníku 

Juniorské koktejlové soutěže v Kroměříži.  hk 

Jak ses dostal k barmanství, ve kterém jsi 

teď tak úspěšný? 

Pocházím z Úsova a původně jsem studoval 

jiný obor v Zábřehu. Moje sousedka ale pra-

covala jako mistrová na SOŠ v Litovli, a tak 

jsem se dozvěděl, že se tady vyučuje i bar-

manství. Nastoupil jsem na obor kuchař–

číšník a brzy jsem se začal barmanství věno-

vat. Teď trénuju každé pondělí a středu a od-

jíždím mezi posledními. Udělal jsem si i zá-

kladní barmanský kurz u České barmanské 

asociace, takže mám i certifikát. 
 
Využíváš barmanské dovednosti i v praxi? 

Občas míchám nápoje na nějakých akcích, 

třeba o prázdninách nebo na plesech. Bývalý 

student naší školy má bar, kde míchám při 

různých akcích. Podávají se tam i úspěšné 

nápoje, které vymyslíme pro soutěže. 
 
Co nejraději piješ ty? 

Já alkohol nepiju. Když si dám drink, tak 

spíš nějakou novinku, abych posoudil, jestli je 

to dobré, podíval se na barmana, jak to míchá. 
 
Jsi ve 2. ročníku oboru kuchař–číšník. Jak si 

představuješ svou budoucnost? 

Chtěl bych dál pokračovat ve studiu, udělat 

si nástavbu. Taky jsem se ale začal zabývat 

počítači, což je další můj velký koníček. A 

navíc máme doma autobusovou firmu, se 

kterou vozíme lidi po Evropě. Člověk nikdy 

neví, co se stane.  

Rozhovor  

s Martinem Gottwaldem 

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  

Martin Gottwald (vlevo) a Petr Slavíček 
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Ve školičce v Nasobůrkách se stále něco děje… 

S příchodem jara se i naše školička začala pomalu probouzet 

z pomyslné zimní únavy a to tak, ţe jsme naplánovali hned několik 

akcí. 

Nejprve jsme vyuţili nabídky Nadačního fondu Albert a pozvali si do 

školy experty na zdravou výţivu. V rámci projektu Zdravá 5 se naši 

ţáčci dozvěděli o tom, jak se správně stravovat, jak vypadá chutná a 

zároveň zdravá svačina, kolik litrů tekutin denně vypít, jak často jíst… 

A dozvěděli se to opravdu zábavnou formou. Děti degustovaly potravi-

ny, hádaly, o jakou potravinu jde, soutěţily a na závěr si ve skupinkách 

vyrobily zdravou svačinu, kterou si snědly.  

Na tuto akci jsme navázali turnajem ve hře Košík plný rozumu, která 

je tematicky laděná opět do oblasti zdravé výţivy. Z kaţdého ročníku 

postoupil jeden nejlepší ţák do krajského kola, které se bude konat 4. 5. 

v Olomouci. V dalším klání budeme našim soutěţícím drţet palce. 

Na oblast zdravé výţivy jsme navázali ekologií. Je uţ dávno známou 

věcí, ţe recyklujeme (nejen plasty, papír, sklo, ale i – a hlavně – elek-

troodpad). O tom, ţe jsme se umístili na 3. místě v kraji ve sběru elek-

troodpadu, jsme vás jiţ informovali. V pátek 23. března ale tento náš 

úspěch dostal i konkrétnější podobu. Přijeli nás ocenit přímo zástupci 

firmy ASEKOL a projektu RECYKLOHRANÍ. Škola získala šek na 

3 000 bodů, které smění za věcné ceny (v našem případě jsme všechny 

body pečlivě střádali a nastřádali jsme si na pingpongový stůl).  

Protoţe ale víme, ţe ekologie není jen o recyklaci, jako kaţdý rok i 

letos jsme se zapojili do akce Ukliďme svět a vydali se se ţáky uklidit 

Nasobůrky. Na závěr ekoměsíce jsme vyrobili ptačí budky, které jsme 

za pomoci tatínka jedné z našich ţákyněk stloukli, a potom v hodině 

praktických činností natřeli a zavěsili na stromy. 

Tento měsíc zdravého a spokojeného ţivotního stylu jsme uzavřeli 

besedou s hasiči, díky kterým víme, jak předcházet poţárům, jak pomá-

hat a pečovat nejen o sebe, ale i o své okolí. Věříme, ţe všechny tyto 

aktivity pomohou našim ţákům vést kvalitní a ohleduplný ţivot 

v sounáleţitosti se svým prostředím. 

Mgr. Barbora Friedrichová, ZŠ Nasobůrky 

Pondělí 19. března se stalo v naší škole dnem svátečním. Ţáci devá-

tých ročníků jeli letos jiţ podruhé do Moravského divadla Olomouc. 

Na podzim viděli muzikál Edith, vrabčák z předměstí. Tentokrát je 

čekalo poměrně náročné představení Markéta Lazarová. O autorovi 

předlohy, Vladislavu Vančurovi, jiţ mnohé slyšeli v hodinách českého 

jazyka, takţe věděli, ţe je čeká dokonalá čeština, úţasný příběh, ale 

také zajímavé hudební zpracování.  

Je vţdy hezké pozorovat, jak ţáci tento den proţívají. Také tentokrát 

se sešly krásné mladé dámy a neméně krásní mladí gentlemani. Před-

stavení všechny moc zaujalo, coţ dali najevo dlouhým potleskem. 

Bylo vidět, ţe i herci měli radost z reakcí ţáků a studentů. Cestou zpět 

do Litovle jsem dokonce slyšela názory, ţe to bylo to nejhezčí předsta-

vení, jaké kdy viděli, a mnozí se ptali, kdy zase pojedeme do divadla. 

A to byla ta největší odměna!       Mgr. Eva Zemánková 

Deváťáci z Vítězné v divadle 
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Úklid Litovelského Pomoraví očima přírody 

zachytili žáci 8. B ZŠ Jungmannova.  

 

Bobr 

Jsem bobr. Ţiju v Litovelském Pomoraví a 

nesnáším lidi. Chodí na mé území a dělají mi 

tu neuvěřitelný nepořádek. Co všechno mi sem 

vyhodí! I mrtvola voní líp, neţ ten svinčík po 

nich.  

Ale dnes to bylo jiné. Málem jsem dostal 

infarkt z toho, co jsem viděl. Přišli lidé, ale nic 

nevyhazovali. Oni ten nepořádek uklízeli!  

Sbírali všechny odpadky a někteří pro ně vlezli 

aţ do vody. 

Vojta Navrátil 

 

Veverka 

Jako kaţdý den jsem koukala, co se v lese 

děje. Děti. Zase nám tady bude někdo dělat 

nepořádek! Strašně mě to štve.  

A koukám a nevěřím tomu, co vidím. Ty 

děti tu nedělají nepořádek. Ty děti tu uklízejí! 

Najednou na palouku, kde byl hrozný binec, je 

čisto. Jediné, co vidím, je tráva a na ní se lesk-

ne rosa jako malá zrcadélka.  

Byla to krása. Uţ jsem si myslela, ţe za svůj 

veverčí ţivot tohle neuvidím.  

Kristýna Bangová 

 

Strom 

Jsem starý děd všech stromů a stojím tu uţ 

spousty let. Dlouho uţ pozoruji tu naši českou 

krajinu a vše, co se v ní děje.   

Spousty let chodí po lese darebáci, kteří tu 

po sobě nechávají kelímky, prázdné PET lah-

ve, krabice od mléka a mnoţství dalších od-

padků. Také se tu objevují rybáři, kteří místo 

toho, aby chytali ryby, popíjejí pivo z plecho-

vek a ty potom jenom tak odhodí a dělají, jako 

by se nic nestalo. Kdyţ tohle všechno vidím, 

kaţdý den se rozzuřím tak, aţ je můj původně 

krásně hnědý kmen celý černý jako uhlí.  

Naštěstí se tu kaţdý rok objeví několik dětí, 

které tento obrovský svinčík nahází do tmavě 

modrých pytlů a odvezou pryč. To se mi pak 

zazelená koruna radostí. Nejraději bych se 

odpoutal od země, tančil a zpíval.  

Jan Hybler 

Jak to vidí příroda  

Měli bychom si uvědomit, ţe pokud se ne-

chováme hezky k přírodě, nechováme se hez-

ky ani k jiným věcem. Vţdyť příroda je tím, 

kdo nám dává ţivot, poskytuje nám komfort. 

Bohuţel mnoho z nás si to neuvědomuje a 

přírodě škodí. Zejména znečišťováním odpad-

ky. 

Nám z ekoškoly ZŠ  Jungmannova leţí bla-

ho přírody na srdci, a proto jsme si jiţ poněko-

likáté řekli, ţe přírodě – v našem případě 

CHKO Litovelské Pomoraví – od těch hromad 

mnohdy zapáchajících odpadků pomůţeme. 

Rozhodli jsme se vyuţít počátkem dubna eko-

logicky zaměřené akce Clean up the world, 

česky Ukliďme svět, která sdruţuje všechny, 

kdo chtějí přírodě pomoci, aby se z ní za chvíli 

nestalo jedno velké smetiště. Však jsme také 

nebyli jedinými, kteří se pro tento prospěšný 

čin rozhodli. Uţ před námi uklízeli část CHKO 

dobrovolníci z řad hasičů, rybářů, myslivců 

nebo zaměstnanců městského úřadu. 

Náš den D nastal v pondělí 2. 4. Měli jsme 

za úkol vyčistit pravý břeh řeky Moravy ve 

směru na Nové Zámky. Spolu s námi šli také 

uklízet páni učitelé Stratil a Myška a pan Ing. 

Pavel Sova z litovelského DDM. Během úkli-

du se jako jiţ tradičně ukázalo, ţe mnozí lidé 

jsou prostě nepoučitelní. Do přírody vyhazují i 

takové kuriozity, jako jsou části pohovky, 

pneumatiky a disky od auta nebo koberce. 

Samozřejmě nechyběly ani snad všudypřítom-

né PET lahve, plechovky, konzervy, mikrote-

nové sáčky či umělohmotné obaly. Odpadků 

bylo tolik, ţe naše blankytně modré pytle byly 

poměrně rychle plné. Při práci s rukavicemi a 

pytli jsme se však dokázali i dost slušně zaba-

vit. Jako třeba kdyţ jsme našli kus staré po-

hovky a za pomoci jednoho silnějšího klacku 

si z ní udělali vlajku. Navíc jsme si úklid spoji-

li i s pěknou vycházkou, při které jsme si ale-

spoň na moment odpočinuli od městského 

ruchu (a od školy). 

Jsem rád, ţe se takovéto akce na pomoc 

přírodě organizují. Stejně jako v minulých 

letech jsme přispěli k tomu, aby bylo naše 

okolí s lesy, loukami a řekou Moravou alespoň 

o něco čistší. 

   Petr Komárek, 8. B ZŠ Jungmannova 

Ukliďme svět 

ZŠ Vítězná vítězně 

Dne 21. 3. se v hale ZŠ Vítězná uskutečnil 

jiţ 10. ročník turnaje v míčových hrách dívek. 

Za účasti druţstev ze ZŠ Vítězná, ZŠ Jung-

mannova a Gymnázia Jana Opletala děvčata 

bojovala ve vybíjené (6. ročník), přehazované 

(7. a 8. ročník) a odbíjené (9. ročník). 

Jubilejní 10. ročník byl velmi vyrovnaný a 

druţstva za hlasité podpory diváků bojovala 

doslova o kaţdý míč. 

Nejdramatičtější byl turnaj ve vybíjené. 

Šesťačky všech tří škol po vzájemných zápa-

sech skončily na 1.–3. místě. V přehazované 

7. ročníků zvítězila ZŠ Vítězná před GJO 

Litovel a třetí místo získala ZŠ Jungmannova. 

Osmačky zvítězily velkým rozdílem před ZŠ 

Jungmannova a třetím GJO Litovel. V odbíje-

né vyhrála děvčata GJO Litovel před ZŠ Ví-

tězná a ZŠ Jungmannova. 

Děvčata ZŠ Vítězná dokázala, ţe si s míčem 

umí poradit a za bojovnost a pěkný výkon jim 

děkuji. 
 
Den vody  

V pátek 23. 3. pořádala Vodohospodářská 

společnost Čerlinka plavecké závody u příle-

ţitosti Světového dne vody. Naši školu zastu-

povali tito ţáci: za 3. ročník Jan Přikryl (1. 

místo) a Adam Krejčí (2. místo), za 4. ročník 

Michal Knebl (1. místo) a Jaroslav Kopřiva 

(8. místo), za 5. ročník Michal Bandík (2. 

místo) a Jiří Šana (4. místo). Plaveckou štafe-

tu vyhrála ZŠ Vítězná ve sloţení Michal 

Bandík, Jiří Šana a Radek Čikl. Všem ţákům 

blahopřejeme. Naše poděkování patří také 

ţákyním 9. ročníku Gábině Hovorkové, Petře 

Novákové, Nikole Gazdíkové a Janě Němeč-

kové za pomoc při organizaci závodů. 
 
Úspěch na Pythagoriádě 

Dne 27. 3. se ţáci pátého ročníku Tomáš 

Sklenář a Jiří Bednář ze  ZŠ Vítězná zúčastni-

li okresního kola matematické soutěţe Pytha- 

goriáda v Uničově. Oba se umístili na skvě-

lém 2. místě. Srdečně jim blahopřejeme a 

přejeme hodně úspěchů v krajském kole sou-

těţe, které se bude konat v květnu.  
 

A. Rakowská, E. Zemánková 

Ze ZŠ Vítězná 

Kdo z nás by neznal slavný román z pera 

španělského spisovatele Miquela de Cervan-

tese o bláznovi v rytířské zbroji Donu Qui-

jotovi de la Mancha. Příběh, plný rytířství a 

lásky, se stal světovým bestsellerem a je po 

Bibli druhou nejpřekládanější knihou světa. 

Dokázali byste si ale představit parodii na 

něj? Dá se taková parodie vůbec zahrát? 

Moţná budete překvapeni, ale ano. A ţe to 

není ţádný šprým, to nám v pátek 30. 3. ve 

Velkém sále Záloţny dokázali členové br-

něnského divadla Klauniky v představení 

zvaném Don Quijote de la Ancha v reţii 

komika a valašského krále Bolka Polívky.  

Hra si uţ za 23 let své existence dokázala 

získat sympatie nejen v tuzemsku, ale i 

v zahraničí, kdyţ ji diváci zhlédli v takových 

městech, jako je Moskva, Budapešť či Kra-

kov. V hlavní roli udatného rytíře – snílka se 

představil přední světový chůdoherec a 

„profesor španělštiny“ Lenoire Montaine, 

který díky svému dřevěnému náčiní během 

představení měřil přes 2 metry. Role rytířova 

věrného sluhy Sancha Panzy patřila 120kilo-

vé vychovatelce na kominickém internátě 

v Brně-Šlapanicích Anče, podle níţ neslo 

celé představení svůj název. 

Oba herci se během hry řídili heslem učite-

le národů J. A. Komenského Škola hrou. 

Nejen ţe nás po celou dobu bavili svými 

humornými scénkami z příběhu Dona Quijo-

ta a zapojovali nás do děje, tak jako učitelé 

zapojují ţáky do hodin, ale hlavně se nás 

snaţili motivovat k tomu, abychom více četli 

knihy místo sledování televize. „Dneska se 

děcka daleko radši dívají na televizi, neţ aby 

si přečetli nějakou zajímavou kníţku…,“ 

znělo z úst Sancha Panzy. Nezbývá, neţ 

s ním souhlasit. 

Na parodii slavného románu o Donu Qui-

jotovi nejvíc oceňuji formu propagace čtení 

kníţek skloubenou s klaunským humorem. 

Navíc jsme i my diváci mohli přispět troškou 

do mlýna tím, ţe se někteří z nás stali 

v okamţiku herci a byli tak součástí předsta-

vení. Není divu, ţe si všichni účinkující 

vyslouţili na konci hry hromový aplaus.  

Petr Komárek, 8. B, ZŠ Jungmannova 

Hra Dona Quijota 
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Silácká Litovel 
Letošní pátý ročník Silácké Litovle se 

uskutečnil v sobotu 31. března 2012 ve spor-

tovní hale Základní školy Vítězná v Litovli.  

V první části se utkalo 10 čtyřčlenných 

družstev silných mužů. Mrštnost, obratnost, 

postřeh, pohotovost a hlavně síla – to byly 

vlastnosti, které závodníci museli nejen mít, 

ale i umět správně použít. Hned v první dis-

ciplíně se ukázalo, že někteří závodníci mo-

hou mít problémy. Kromě bench pressu 

(pozn. red.: zvedání činky vleže) na rovné 

lavici si změřili síly ve shybech na hrazdě, 

v hodu medicinbalem, skoku dalekém, pře-

nášení břemene (dva 40litrové kanystry) a 

v bicepsovém zdvihu. 

V oddychové části viděli diváci ukázku 

řeckořímského zápasu, kick boxu i ohýbání 

hřebíků a trhání balíčků nových karet, které 

předvedl jeden z rozhodčích. 

Vítězem se nakonec stalo družstvo Vápen-

ky Vitoul, druzí skončili borci z Litovle 

s názvem Rafani a na bronzové příčce se 

umístila Městská policie Olomouc. 

Všichni diváci i sportovci si mohli během 

soutěže vyzkoušet zvednout padesátikilovou 

činku, kterou si nechal vyrobit Gustav Friš-

tenský ve třicátých letech minulého století. 

V předsálí si diváci a příznivci silových 

sportů prohlédli výstavu fotografií a doku-

mentů ze života Gustava Frištenského, mohli 

si koupit novou knihu o jeho životě či se 

vyfotit s jeho sportovním pohárem z r. 1924. 

Všichni budou dlouho vzpomínat na pří-

jemný den, kdy se síla a všestrannost součas-

ných borců snoubila s historickým odkazem 

Gustava, jenž pro mnohé byl a je životním 

vzorem. 

Sportovní den by nemohl proběhnout bez 

finanční podpory Papcelu Litovel, a. s., měs-

ta Litovel, pivovaru Litovel, a. s., Vápenky 

Vitoul, s. r. o. a Muzejní společnosti Lito-

velska, o. s. Všem patří veliký dík. 

Mgr. Zdenka Frištenská, organizátorka akce 

a praneteř Gustava Frištenského 

Pocta Frištenskému 

bicepsový zdvih 

přenášení břemene 

vítězné družstvo se Z. Frištenskou 

hod medicinbalem 

shyby na hrazdě 
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Sportovní oddíly v Litovli, část 5.: 

Oddíl malé kopané FC Levotil TJ Tatran Litovel 

Historie FC Levotil se píše uţ více neţ čtvrt století. V roce 1986 se 

dala dohromady parta bývalých fotbalistů a hlavně kamarádů, aby zalo-

ţila oddíl malé kopané. Zakládajícími členy byli bratři Barančíkovi, 

V. Vortel, L. Ressler, P. Remsa, V. Debnár a P. Crhák. Název oddílu se 

hledal dlouho, aţ nakonec padla volba na Levotil, coţ je jméno našeho 

města pozpátku. 

Od podzimu 1986 nastupují hráči FC Levotil v soutěţích Sdruţení 

malé kopané Olomouc. Během pětadvaceti kompletních sezon hrál klub 

na všech úrovních. Od čtvrté ligy po první, kde působí i dnes. 

Původní sestava našla domácí prostředí v Rozvadovicích, kde hrála 

pět let. Pak se Levotil přesunul na škvárové hřiště Tatranu. To uţ měl 

za sebou první postup do třetí ligy olomouckého okresu. 

V polovině devadesátých let začaly zakladatelům oddílu pomalu do-

cházet síly a nedostatek hráčů nakonec vedl k velkým změnám. Do 

desátého roku své existence Levotil vstupoval s prakticky kompletně 

novým týmem. Z ustavujících členů uţ zbyli jen čtyři mušketýři, a to 

bratři Barančíkovi, I. Filip a Z. Ressler, kteří se obklopili novou, tehdy 

ještě mladou generací hráčů. Z těchto „nových tváří“ se sluší vzpome-

nout na Z. Procházku, M. Mlčocha a také dvojici I. Chytil a Z. Motl, 

kteří za Levotil pravidelně nastupují i v probíhající sezoně, tedy bezmá-

la po dvaceti letech, coţ z nich činí hrající legendy.  

Poslední dekáda minulého století přinesla vedle zásadních změn hráč-

ského kádru také další stěhování. Nějaký čas byl Levotil „doma“ 

v Chořelicích, posléze se přesunul na škvárové hřiště na loděnici, které 

kdysi slouţilo pozemním hokejistům.  

Tam klub zaţil svou premiérovou sezonu v první lize olomouckého 

okresu. Stalo se v sezoně 1998/99. Ovšem nejvyšší soutěţe si uţil Le-

votil jen na rok. Následujících šest let pak strávil opět o patro níţ a 

sbíral síly k návratu, který se povedl v ročníku 2004/05. 

Nováčkovská sezona mezi elitou pak byla zcela odlišná od té první a 

skončila historicky nejlepším umístěním Levotilu. Muţstvo dlouho 

vedlo tabulku a do posledního kola usilovalo o „titul mistra“, a tím 

pádem i označení přeborníka okresu. Po dramatických bitvách Levotilu 

vítězství v soutěţi těsně uniklo. I konečná bronzová příčka je ovšem 

dodnes nepřekonaným klubovým maximem.  

Od té doby Levotil prozatím naposled změnil domácí hřiště a momen-

tálně hraje své zápasy na hřišti s umělým povrchem vedle sportovní 

haly ZŠ Vítězná. Především však uţ ani jednou nesestoupil z nejvyšší 

soutěţe a pravidelně se umisťuje ve středu tabulky.  

V loňském roce oslavil klub exhibičním zápasem současných hráčů 

s těmi bývalými 25 let své existence. Celkem se v jeho barvách vystří-

dalo 68 hráčů. Historicky nejlepším střelcem klubu je s 216 brankami 

I. Chytil. Nejvíce zápasů, 376, odehrál Z. Motl. 

V současnosti dochází znovu ke střídání generací a postupnému omla-

zování kádru. Od Z. Motla převzal povinnosti vedoucího týmu R. Gela. 

Dále do týmu vedle jiţ jmenovaných dvou nejzkušenějších patří bran-

káři M. Jirsák a P. Prucek a hráči M. Fidler, M. Ţák, J. Fišara ml., 

A. Lang, T. Kohout, J. Kohout, O. Vaca, V. Chytil a Z. Procházka. 

Muţstvo působí jako součást oddílu kopané pod TJ Tatran, mládeţ-

nickou kategorii nemá, jelikoţ v olomouckém okrese se futsal hraje 

pouze v kategorii dospělých. 

Od roku 2009 je důleţitou součástí Levotilu také CK BAVI, hlavní 

sponzor. Bez jeho nemalé finanční podpory, za kterou i prostřednictvím 

tohoto článku děkujeme, by bylo velmi obtíţné činnost oddílu udrţet. 

zapsal Z. Motl 

fotografie z přátelského setkání současných a bývalých hráčů 

Pozvánka na sokolský slet 

T. J. Sokol Litovel spolu s dalšími jednotami litovelského regionu 

pořádají v sobotu 26. května 2012 okrskový slet. Tento slet se koná 

v rámci XV. všesokolského sletu a 150. výročí zaloţení České obce 

sokolské. 
 

Program:  

14.00 řazení průvodu u muzea 

14.15 odchod průvodu přes náměstí ul. Kollárovou do areálu sokolovny  

14.45 slavnostní nástup zúčastněných cvičenců na stadionu sokolovny  

15.00 slavnostní zahájení a sletová vystoupení  

 – vystoupení mažoretek Linetbells Girls  

 – cvičení rodičů s dětmi Muzikantova písnička 

 – cvičení mladších žákyň Jonatán 

 – cvičení dorostenek Nebe nad hlavou 

 – cvičení mužů Chlapáci III 

 – cvičení žen Česká suita 

 – vystoupení mažoretek Linetbells Ladies  
 

Po krátké přestávce ukázky minizápasů ţáků házené TJ Tatran Lito-

vel a další bohatý program. Občerstvení zajištěno, vstupné 50 Kč. 
 
Sokolské slety byly vţdy českou a československou veřejností velmi 

kladně přijímány a právě tak i naše slety litovelské. Litovelské publi-

kum bylo vţdy navýsost spokojeno a dostavovalo se v hojném počtu. 

Udělejte si i vy čas na sváteční sobotní odpoledne 26. května. 

Mirko Spurník 
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Lokalita: Severní II, zahájení výstavby v roce 2012,  

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

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

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

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

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

 

NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA V LITOVLI 
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Od jara letošního roku si můžete Litovelské 
noviny koupit také v obchodě se smíšeným 
zbožím Coop v Cholině. 

Nemocnice Šternberk 
pořádá v měsíci květnu 
tyto akce pro veřejnost 

 
Zachraňte životy – mějte čisté ruce 
Kdy: 7. května od 9 do 14 hodin 
Kde: v prostorách centrálního příjmu chirur-
gického pavilonu Nemocnice Šternberk 
Nemocnice Šternberk se i letos připojí k akci 
Světové zdravotnické organizace pod ná-
zvem Den hygieny rukou. Cílem akce je při-
pomenout důležitost správné hygieny rukou 
v prevenci šíření infekčních onemocnění a 
naučit veřejnost správný postup při mytí 
rukou a hygienické dezinfekci rukou. Čistá 
péče je bezpečná péče. Přijďte se naučit 
správné hygieně rukou i vy. 
Více informací na www.nemstbk.cz . 
 
Kurz první pomoci pro veřejnost 
Kdy: 16. května v 15 hodin 
Kde: zasedací sál Nemocnice Šternberk 
Pod dohledem kvalifikovaného personálu 
z oddělení ARO Vás naučíme: 
jak poskytnout první pomoc 
jak oživit, resuscitovat dospělého člověka a 
dítě 
poskytneme praktické tipy, jak v život ohro-
žujících situacích zachovat chladnou hlavu 
 
Organizace kurzu: 
Kurz první pomoci je určen vždy pro 9–12 
účastníků a trvá zhruba 2 hodiny. Účastníci 
se naučí správné masáži srdce a jak poskyt-
nout kvalitně první pomoc raněnému při 
sezónních úrazech. Důraz je kladen zejména 
na praktický nácvik první pomoci a resuscita-
ce, k výuce používáme moderní figuríny. Být 
připraven nikoliv překvapen se v řade život-
ních situací vyplácí. Být účastníkem nehody 
či jiné život ohrožující situace je především 
stres. Přitom prvních 5 minut rozhoduje 
o prognóze pacienta.  
Přihlašování: http://vzdelavani.nemstbk.cz; 
tel.: 587 800 217; Cena kurzu: 300 Kč 

Prodám plastové dveře zlatý dub, hlavní a 
vedlejší vchodové. Nové z neuskutečněné 
stavby. Dále kompletní oplocení zahrady: 

bránu, branku a pletivo. Přivezu.  
Tel: 777 106 709 

PROVOZOVNA  
PŘESTĚHOVÁNA!  

SÍDLÍ V LITOVLI  
NA JAVOŘÍČSKÉ ulici 1313/6a.  

TEL. 585 154 631 MOB. 724 158 043 

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

