
Z obsahu: 

Dne 26. května proběhlo na sokolském sta-

dionu v Litovli okrskové kolo sokolského 

sletu. Ten se koná u příležitosti XV. všesokol-

ského sletu a 150. výročí založení České obce 

sokolské. V Litovli se za slunečného počasí 

sešly na dvě stovky cvičenců ze sokolských 

jednot z Bělidel, Chválkovic, Nových Sadů, 

Náměště na Hané, Bílé Lhoty, Vilémova, Bou-

zova, Olomouce a samozřejmě z pořádající 

Tělocvičné jednoty Sokol Litovel. Již tradičně 

se konal průvod městem. Za pochodových 

skladeb živé kapely a pod sokolskými a státní-

mi prapory prošli sokolky a sokolové od mu-

zea k pomníčku T. G. M., u nějž položili kvě-

tiny, a kolem gymnázia až na stadion. Slet se 

konal pod záštitou starosty města Ing. Zdeňka 

Potužáka, který ve svém projevu připomněl 

sokolské tradice a celou akci spolu s župní 

náčelnicí sestrou Skácelovou a starostou jed-

noty zahájil. Před hojně zastoupeným obecen-

stvem se shromáždili všichni cvičící, vyslechli 

státní hymnu, a poté už následovaly jednotlivé 

sletové skladby uvedené vystoupením mažore-

tek Sokola Litovel Linetbells girls. Slavnostní 

odpoledne bylo zahájeno cvičením rodičů 

s dětmi Muzikantova písnička, které s litovel-

skými rodiči nacvičily sestry Hana a Martina 

Popelkovy. Skladba je provázena dětskými 

melodiemi a vede děti k radostnému pohybu a 

hře. Druhou skladbou bylo cvičení mladších 

žákyň Jonatán. Tuto skladbu nacvičily Ilona a 

Martina Jančí s dětmi z litovelských škol a 

spolu s nimi cvičila děvčata z Nových Sadů a 

Bělidel. Diváci byli zaujati především zajíma-

vým a nápaditým využitím žíněnek a známou 

melodií ze seriálu Mach a Šebestová. Obecen-

stvo následně potěšila svou roztomilostí 

skladba nejmenších dětí a jejich rodičů z Olo-

mouce Člověče, nezlob se, která je inspirována 

stejnojmennou hrou a zároveň využívá přiro-

zenou touhu dětí po pohybu a po hře. Cvičení 

dorostenek Nebe nad hlavou předvedly dívky 

z Chválkovic a Bělidel. Skladba ukázala sepětí 

krásy hudby a elegance pohybu a především 

zaujala přítomné netradičním využitím šviha-

del. Přítomné publikum ocenilo i cvičení mužů 

Chlapáci. Skladba spojuje komponovanou 

hudbu osvědčeného skladatele Jindřicha Vr-

benského s vedenými pohyby, cvičením aerob-

ního charakteru, netradičním posilováním a 

gymnastickými prvky, které jsou využity pro 

dynamickou choreografii skladby. Tu zacvičili 

sokolové z Náměště, Bílé Lhoty, Vilémova, 

Olomouce, Nových Sadů a Bělidel pod vede-

ním Jiřího Opletala. Vyvrcholením sletového 

vystoupení v Litovli byla skladba Česká suita, 

již nacvičily, jako vůbec největší uskupení 

v okrese, litovelské ženy pod vedením Vlasty 

Machalové, náčelnice Sokola Litovel, a Evy 

Pruckové. Slet jako sokolská slavnost je sou-

částí kultury národa a velebné tóny České 

suity Antonína Dvořáka akcentované ladností 

pohybu a elegancí tance jsou nádherným důka-

zem krásy života a nezměrnosti bytí. Litovel-

ské ženy nadchly publikum a sklidily zaslou-

žený bouřlivý potlesk zaplněných tribun.  

Na závěr jsme se s diváky rozloučili vystou-

pením mažoretek Linetbells ladies, opět pod 

vedením sester Popelkových z T. J. Sokol 

Litovel, společným nástupem sokolů, tóny 

sletové znělky a státní hymnou. Ale i poté se 

ještě diváci mohli bavit ukázkami miniházené 

dětí z Tatranu Litovel a využít bohatého ob-

čerstvení. 

Okrskové vystoupení sokolů v Litovli bylo 

však teprve začátkem sletových akcí, které 

probíhají po celé republice. Již 2. 6. vystoupí 

naši sokolové na župním sletu v Olomouci-

Chválkovicích. Následovat bude krajský so-

kolský slet v Přerově, a to 16. 6. Vyvrchole-

ním pak bude XV. všesokolský slet v Praze, 

který proběhne v týdnu od 1. do 6. července. 

Sokolové se předvedou na novém stadionu 

Synot tip aréna, Eden v Praze 10-Vršovicích. 

Je nutno poděkovat a ocenit přítomnost pana 

starosty města Ing. Potužáka a místostarosty 

J. Skály, zastupitelů města MVDr. Grézla a 

Z. Jančího, ale i všech nejmenovaných pomoc-

níků a organizátorů, bez kterých by tato velko-

lepá akce možná nebyla. A na závěr: Jak 

všechny potěšilo, že naše okrskové kolo sletu 

pozdravila, alespoň na dálku, nejstarší litovel-

ská sokolka, 91letá sestra Věra Váňová! 

Mirko Spurník, starosta T. J. Sokol Litovel 

Sokolský slet opět po 6 letech 

Česká suita 

   TÉMA MĚSÍCE:  

     BEZDOMOVECTVÍ 

   CHOŘELICE – DVOJÍ  

     POHLED 

   PAMÁTKY OČIMA DĚTÍ 

   MLADÍ GLOBALISTÉ 

   POZVÁNKY NA HANÁCKÉ  

    BENÁTKY 

   SPORTOVNÍ POZVÁNKY 



INFORMACE  2 

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

stadionu v Litovli v rámci Dne IZS preventivní bezplatné měření pro-

pustnosti skel u vozidel.  

Policie ČR zde ověří propustnost skel vybavených zatmavovací fólií. 

Podle vyhlášky o technických prohlídkách a měření emisí totiţ světel-

ná propustnost čelního skla nesmí klesnout pod 75 %, u bočních před-

ních skel pod 70 %. Moţnost zatmavení zadních skel není omezena. 

Pokud mají zatmavená přední okna zjevně niţší propustnost, neţ je 

povoleno, jde o závadu ohroţující bezpečnost silničního provozu a 

řidiči můţe být uloţena pokuta aţ do 10 000 Kč nebo dokonce vyslo-

ven zákaz řízení na 6–12 měsíců.          red. 

Slovo starosty 

Váţení spoluobčané, 

v letošním roce jsme opět uspořádali akci Ukliďme svět, které se 

dobrovolně zúčastnila občanská sdruţení, školy, osadní výbory, měst-

ský úřad a další občané. Velice mě těší přístup mladé generace, která 

v minulém vydání LN vyjádřila svůj vztah k této akci ve stati Jak to 

vidí příroda – bobr, veverka, strom. Jsem rád, ţe akce má takový ohlas, 

ţe si mládeţ i dospělí pěstují vztah k přírodě a pomáhají napravovat to, 

čím jí člověk škodí. Děkuji všem, kdo se akce zúčastnili. 

Dne 4. 5. jsme s tajemníkem města navštívili prof. Radka Zbořila, 

který ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého 

buduje v Olomouci vědecké centrum. Prohlédli jsme si laboratoře, ve 

kterých se pracuje na výzkumu a aplikaci nanomateriálů. Cílem ná-

vštěvy bylo navázat spolupráci, která by mohla pomoci místním fir-

mám, vést k získání nových firem na průmyslovou zónu i nabídnout 

vědeckým pracovníkům bydlení v našem městě. V červnu proběhne 

prezentace tohoto vědeckého centra v Litovli za účasti místních firem a 

zástupců městského úřadu.  

Opět nás trápí zápach z kalových polí u cukrovaru. Po loňském jed-

nání za účasti občanů je tato lokalita pravidelně monitorována. Pro 

zlepšení stavu zakoupil cukrovar 800litrový postřikovač na aplikaci 

Wefasanu, který blokuje čpavek, a nyní postřiky provádí. Dále nás pan 

ředitel Mikstein informoval, ţe v následující kampani bude voda ze 

zpracované řepy odtékat přes ½mm síta, aby v kalových polích bylo co 

nejméně organických zbytků, které potom zahnívají a způsobují zá-

pach. Řepa bude do cukrovaru transportována novým přepravním pá-

sem a velká část vody z kalových polí bude staţena přes městskou 

ČOV. Městské policii bylo uloţeno evidovat dny, kdy je zápach ve 

městě cítit, jako podklad pro další jednání s vedením cukrovaru 

k dořešení tohoto problému. 

Přeji Vám hezké léto. 

Ing. Zdeněk Potužák, starosta města 

Dne 15. dubna byl oficiálně spuštěn nový informační web pro ná-

vštěvníky a přátele litovelského muzea. Kromě nové grafiky a aktualit 

přináší více informací o muzeu, Muzejní společnosti a pořádaných 

akcích. Nově jsou součástí webu také foto a video aktuality či informa-

ce pro turisty, uţivatelům je nabízena moţnost zasílání novinek na        

e–mail.  

Adresa webových stránek: www.muzeumlitovel.cz 

Pavel Ženožička 

Nové webové stránky muzea 

Ve městě Litovli a v místních částech bylo v měsíci 

květnu zaznamenáno mj. i spáchání  činů: 

V době mezi 8 a 13.45 hodinami dne 3. 5. odcizil dosud 

neznámý pachatel dámské jízdní kolo, které bylo uzamčeno lankovým 

zámkem ke stojanu v kolárně Gymnázia Jana Opletala v Litovli. 

V době mezi 21. hodinou dne 4. 5. a 9.30 hodinami dne 5. 5. dosud 

neznámý pachatel poškodil propíchnutím čtyři pneumatiky na osobním 

motorovém vozidle v Litovli na ulici Severní. 

Dne 6. 5. ve 13.50 hodin na čerpací stanici Pento v Uničovské ulici 

natankoval dosud neznámý pachatel 8,13 l benzínu Natural 95 do osob-

ního motorového vozidla a odjel bez placení. 

V době mezi 20. hodinou dne 7. 5. a 9. hodinou dne 8. 5. odcizil 

dosud neznámý pachatel z auta zaparkovaného na ulici Novosady 

v Litovli plastové kryty kol.  

V době mezi 20. hodinou dne 10. 5. a 9. hodinou dne 11. 5. odcizili 

V. K. a L. J. osobní motorové vozidlo z parkoviště v ulici Kollárově 

v Litovli.              Policie ČR 

MĚSTSKÁ TELEVIZE – VYSÍLÁNÍ V ČERVNU 
 

 premiéra:  středa 13. 6. v 18.45 hod.  

   středa 27. 6. v 18.45 hod.  

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

 

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

prof. Zbořil a Ing. Potužák 

Měření propustnosti skel 

Uzavírka Žerotínovy ulice 

V době od 15. května do 30. června je zcela uzavřena část ulice Ţero-

tínovy. V návaznosti na loňské budování kanalizace probíhá v koncové 

části ulice sanace vozovky a následné poloţení nového asfaltového 

povrchu. (Stavba je převáţnou investicí Správy silnic Olomouckého 

kraje.) 

V období uzavírky mohou vozidla směřující na Tři Dvory objet uza-

vřený úsek přes Pavlínku. Autobusová zastávka v Ţerotínově ulici pro 

linku na Šternberk je nahrazena zastávkou na rozcestí u cukrovaru, 

zastávka v Litovli u Pošmílu je zrušena bez náhrady.                        red. 

Projednávání územního plánu 

Městský úřad Litovel, odbor výstavby, oznamuje, ţe se bude konat 

opakované veřejné řízení o upraveném návrhu Územního plánu Lito-

vel, a to včetně odborného výkladu. Řízení se uskuteční 20. června 

v 15 hodin ve Velkém sále Záloţny.            red. 

Pohyb psů ve městě 

Dnem 1. 4. 2012 nabyla platnost obecně závazná vyhláška č. 4/2012, 

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. 

Podle nich je pohyb psa na naprosté většině zastavěného území města 

moţný pouze na vodítku (přesné ohraničení území najdete na webo-

vých stránkách města jako přílohu uvedené vyhlášky). Zcela zakázán 

je pohyb psů v následujících lokalitách: travnatá plocha v lokalitě Se-

verní, asfaltové hřiště na sídlišti K. Sedláka, dětská hřiště na Rybníčku, 

na sídlišti Novosady, na sídlišti Vítězná (u Svatojánského mostu), 

u kopečku na ulici Kollárově, školní hřiště ZŠ Jungmannova, dětské 

lanové hřiště u ZŠ Vítězná, areál sokolovny, lanový prvek (atomium) 

u gymnázia, park Míru včetně průchozího asfaltového chodníčku pro 

pěší, a dále pak na všech dětských hřištích místních částí Litovle. 

Povinností je, aby byl pes vţdy označen známkou. Tu vydá majiteli 

po zaevidování psa a uhrazení poplatku za něj správce místního po-

platku, tedy paní Anna Vitoulová na pokladně městského úřadu. 

Kontrolu plnění vyhlášky provádí městská policie. Zjištěné přestup-

ky můţe řešit na místě domluvou či blokovou pokutou do 1 000 Kč 

nebo oznámením správnímu orgánu.           red. 

http://www.muzeumlitovel.cz
http://infokanal.litovel.eu/


16. zasedání Zastupitelstva města Litovel, konané dne             

26. dubna 2012 

 

Zastupitelstvo města schvaluje: 

 přijetí příspěvku ve výši 119 000 Kč poskytnutého z rozpočtu 

Olomouckého kraje na opravu vozidla CAS 16 v rámci podpory 

jednotek sboru Dobrovolných hasičů na pořízení, rekonstrukci a 

opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí 

Olomouckého kraje. Schvaluje dále i spolufinancování celkových 

nákladů minimálně ve stejné výši, jako je výše příspěvku. 

 přijetí dotace z projektu EU Peníze základním školám v celkové výši 

1 452 33 Kč. 
 

30. schůze Rady města Litovel, konaná dne 3. května 2012 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 

 úpravu ceny nájemného za hrobové místo s účinností od 1. 7. 2012 na 

10 Kč/m2/rok 

 výběr zhotovitele veřejné zakázky na akci Zhotovení sochy Gustava 

Frištenského 

 žádost TJ Vodní sporty Litovel a souhlasí s připojením objektu lodě-

nice a kempu TJ Vodní sporty Litovel k městské kanalizaci. 

 

Rada města Litovel: 

 vítá, že členové místní organizace Českého rybářského svazu Litovel 

provedou vlastními silami opravy lávek v přírodní lokalitě Hvězda 

s tím, že použijí modřínové dřevo z majetku města Litovel. Současně 

rada města na opravu poškozených lávek schvaluje poskytnutí finanční-

ho příspěvku ve výši 10 000 Kč. MO ČRS Litovel si pro realizaci dané 

opravy zajistí potřebná souhlasná stanoviska Správy CHKO Litovelské 

Pomoraví a Povodí Moravy, s. p. Brno. 

 se seznámila s předloženými nabídkami zájemců o pronájem nebyto-

vých prostor v 1. poschodí polikliniky v Litovli a rozhodla, že nájemní 

smlouva na pronájem těchto prostor bude uzavřena s panem P. G. 

z Litovle za účelem provozování masáží 

 povoluje výjimku z počtu dětí ve čtyřech odděleních MŠ Gemer-

ská pro školní rok 2012/2013. V každém oddělení povoluje zvýšit 

počet dětí na 25.  
 zmocňuje předsedy osadních výborů v místních částech: pana 

Františka Navrátila z Březového, Ing. Vladimíra Vaňka z Chořelic, 

pana Michala Dračku z Chudobína, pana Vratislava Spurného 

z Myslechovic, pana Radka Ošťádala z Nasobůrek, pana Miroslava 

Navrátila z Nové Vsi, pana Jiřího Skřepského z Rozvadovic, pana 

Vladimíra Lakomého ze Savína, pana Zdeňka Skácela ze Tří Dvo-

rů, Ing. Pavla Remeše z Unčovic a pana Michala Zlámala z Vísky, 

k zastupování města Litovel a konání příslušných úkonů v dále uvede-

ných záležitostech: 

a) uzavírání Smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostor, 

případně Smlouvy o krátkodobém pronájmu pozemku, týkající se pro-

nájmů majetku svěřeného do správy příslušného osadního výboru, 

b) převzetí nájemného stanoveného v ceníku od jednotlivých nájemců a 

jeho následného předání pronajímateli. 

 

Rada města Litovel bere na vědomí: 

 informace o elektronické aukci na výběr zhotovitele na akci Rekon-

strukce dětských hřišť Unčovice, Chořelice, Tři Dvory, Chudobín a 

schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a vítězným 

uchazečem, firmou Hřiště, s. r. o. Brno 

 informaci, že od 1. 7. 2012 budou Ministerstvem vnitra ČR uvedeny 

do provozu pro komunikaci mezi občany a orgány veřejné správy tyto 

čtyři základní registry veřejné správy: Registr obyvatel (ROB), Registr 

osob (ROS), Registr územní identifikace a nemovitostí (RUIAN) a 

Registr práv a povinností (RPP). 

 informaci společnosti Telefónica Czech Republic, a. s. o plánovaném 

zrušení telefonní hovorny v místní části Chudobín  
 zápis o průběhu konkurzu na pracovní místo ředitele/ky Základní 

školy Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc, příspěvkové organizace, 

respektuje doporučení konkurzní komise a jmenuje ředitelkou školy 

Mgr. Zuzanu Absolonovou k datu 1. 8. 2012. 

výběr redakce 
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Ředitel SOŠ Litovel vyhlašuje 
 

výběrové řízení  
 

na kumulovanou pracovní pozici  
denní–noční vychovatel  

        pro domov mládeže. 
 

Požadujeme minimálně ÚSO vzdělání pedagogického 
směru.  
Plat 15–17 000 Kč, nástup 29. 8. 2012. 
Přihlášky s životopisem a doloženým vzděláním zasí-

lejte na e-mail skacel@soslitovel.cz do 10. 6. 2012. 

Prodáme byt o velikosti 2,5+1 s  lodžií ve  3. poschodí (východní 

strana) panelového domu v Uničově, ul. Nemocniční. Dům je  kom-

pletně rekonstruován (střecha, zateplení, plastová okna, lodžie, výtah, 

nové stoupačky), byt částečně. Poloha bytu je energeticky výhodná. 

Větší část bytu je vybavena nábytkem. Poblíž veškerá občanská vyba-

venost, bazén. Cena dohodou. 

Kontakt: 602 348 437 

Pozvánka muzea na červen 
 
V sobotu 16. června vá s ná hrávé  mu-
zéjní  odpolédné zvé néjén Muzéjní  spo-
léč nost Litovélská, o. s., álé táké  dáls í  
por ádátélé  Kirri, o. s., Muzéum Litovél, 
ZŠ  prof. V. Véjdovské ho á Tyfločéntrum 
Olomouč, o. p. s. Jdé o doprovodny  pro-

grám k muzéjní  vy stávé  o historii i souč ásnosti ZŠ  prof. V. Véjdov-
ské ho s podtitulém Ják sé z ijé névidomy m á slábozráky m. Špéčiá l-
ní  ákčé v muzéu (koméntováná  prohlí dká vy stávy záč í ná  káz dou 
čélou hodinu – vé 14, 15, 16, 17, 18 á 19 hodin, ná ni návázujé 
intéráktivní  prográm) jé pr iprávéná od 14 do 20 hodin. Aktivné  i 
pásivné  sé sézná mí té s kompénzáč ní mi pomu čkámi, Bráillovy m 
pí smém, spéčiá lní mi hrámi i káz dodénní m z ivotém oč imá névido-
mé ho č i slábozráké ho č lové ká. Náskytné sé Vá m moz nost ové r it si 
svojé smyslové  vní má ní .  

 
V sobotu 9. června se uskuteční v 10.30 hodin exkurze do závodu 

Orrero, a. s. Tři Dvory. Zájem je obrovský, kapacita omezená. Účast-

níkům nahlášeným na prohlídku v 8.30 hodin se omlouváme, ale 

z provozních důvodů i zdravotních příčin u domluveného průvodce 

není exkurze v uvedenou dobu možná.             muzejníci 

 

mailto:skacel@soslitovel.cz
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Stalo se v Litovli 

výročí na červen 2012 
 

 20. 6. 1912 se narodil Burja Burian. Tento 

troubelický rodák je s Litovlí spojen studiem 

na místním gymnáziu. Roku 1931 absolvoval 

zpěv na konzervatoři v Brně a v r. 1938 práva 

na Masarykově univerzitě v Brně. Stal se 

dlouholetým (1939–1951) tenoristou opery 

Janáčkova divadla v Brně, od r. 1954 učil 

zpěv na hudební škole J. Kvapila v Brně. 

Spolupracoval s rozhlasem, působil jako pe-

dagog. 

 17. 6. 1977 byl zbořen Špitálský mlýn, 

aby ustoupil výstavbě nového sídliště Vítěz-

ná. Rameno řeky Moravy, u kterého stával, 

bylo zasypáno r. 1930, proto byl mlýn převe-

den na parní pohon a doplněn parní pekárnou. 

Mlýn, připomínaný poprvé r. 1361, vystřídal 

řadu majitelů, v letech 1863–1950 patřil čty-

řem generacím Františků Konečných. 

 15. 6. 1982 byl v Litovli namísto svítiplynu 

zaveden zemní plyn. Samotná plynofikace 

města proběhla už v 50. letech. Tehdy míjela 

Litovel stavba dálkového vedení plynovodu 

Ostrava – Pardubice. Rada MNV požádala 

ministerstvo paliv, aby z hlavního plynovodu 

byla zavedena přípojka, a v březnu 1956 mi-

nisterstvo stavbu plynovodu schválilo. Stavba 

pokračovala rychle, v říjnu 1958 se už prová-

děl rozvod do bytů v Revoluční a Vítězné 

ulici. Mnozí občané se však zavedení plynu 

bránili, někdo ze strachu, jiný z finančních 

důvodů. Pro přesvědčování lidí byly ustaveny 

oblíbené agitační dvojice. Vysvětlovaly, že 

nebude-li zajištěno alespoň 450 odběratelů, 

nebude možno rozvod plynu rozšířit. Lidé si 

ale zvykli a brzo si nedovedli domácnost bez 

plynu představit.  

V roce 1982 byl svítiplyn nahrazen zemním 

plynem. Celá rozsáhlá akce byla zahájena už 

v roce 1981, když v květnu pracovníci ply-

nárny navštívili všechny domácnosti a pro-

vedli soupis plynových spotřebičů. V dubnu 

1982 obdrželi uživatelé dopisy s upozorně-

ním, kterého dne je navštíví pracovník výrob-

ního družstva. Zaměstnanci nejprve upravili 

jen dva pravé hořáky každých kamen tryska-

mi na zemní plyn. 15. června 1982 ve 12 

hodin byla zastavena dodávka svítiplynu a 

potrubí se naplnilo zemním plynem. Pak byly 

postupně upraveny i levé hořáky plynových 

sporáků.      L. Šik 

dnes už neexistující Špitálský mlýn (vpravo), 

v popředí dosud stojící budova bývalého plic-

ního oddělení 

5 otázek pro… 

Zuzanu Krejčí 

vedoucí pobočky ÚP Litovel 

 

Co nabízí úřad práce nezaměstnaným vedle 

klasického poradenství? 

Vyžaduje-li to uplatnění na trhu práce, může 

ÚP zabezpečit rekvalifikaci nebo zařazení do 

různých projektů financovaných z evropských 

sociálních fondů. Krajská pobočka ÚP pak mj. 

zajišťuje poskytování příspěvků zaměstnava-

telům, kteří zaměstnají uchazeče o zaměstná-

ní, a příspěvky uchazečům o zaměstnání, kteří 

se rozhodnou začít vykonávat samostatně 

výdělečnou činnost. Nejen nezaměstnaní mo-

hou také využít služeb EURES poradce či 

služeb Informační poradenské služby pro 

volbu povolání či dalšího vzdělávání. 

 

Jak se vyvíjí počet nezaměstnaných na Lito-

velsku, kolik je jich v současnosti? 

Na konci roku 2011 bylo na kontaktním 

pracovišti v Litovli registrováno celkem 1 105 

dosažitelných uchazečů o zaměstnání (z toho 

431 osob přímo z Litovle). Míra nezaměstna-

nosti v prosinci 2011 byla 9,4 % (v prosinci 

2010 to bylo 11,3 %). Odhadujeme, že na 

kontaktním pracovišti v Litovli bylo k 30. 4. 

2012 registrováno celkem 1 075 dosažitelných 

uchazečů o zaměstnání. 

 

V lednu došlo k převedení sociální agendy 

z městských úřadů na úřady práce. Jak jste 

změnu zvládli? 

Myslím si, že tuto změnu jsme zvládli nad 

očekávání dobře, i když situace nebyla jedno-

duchá. Nejen, že od ledna 2012 začaly platit 

nové zákony a novely zákonů, ale i agendy 

jsme museli od ledna 2012 zabezpečit ve 

značně sníženém počtu zaměstnanců. Velkou 

změnou byl také přechod na nové informační 

systémy. Zásluhu na tom, že klienti dostali 

včas vyplacené dávky, nesou především 

všichni zaměstnanci ÚP, kteří pracovali pře-

sčas, a to i o sobotách a nedělích. Projevili 

značnou míru profesionality, zodpovědnosti a 

kolegiality. Bez nadsázky mohu říci, že 

v lednu budova kontaktního pracoviště na 

ulici Chořelice, kde se vyřizují agendy za-

městnanosti, dávek pomoci v hmotné nouzi  

a dávek pro osoby zdravotně postižené, 

„praskala ve švech“. V dané situaci nám veli-

ce pomohl přístup samotných klientů, jejich 

pochopení a trpělivost. V současné době je 

situace stabilizovaná. Nejvíce nás trápí nedo-

statečná funkčnost informačních systémů. 

S koncem školního roku opouštějí školy 

absolventi SŠ a VŠ. V případě, že hned nena-

jdou práci, dokdy se musí registrovat, jaká 

jsou pravidla a na co mají nárok? 

Zařazeni do evidence uchazečů o zaměstná-

ní mohou být následujícím dnem po úspěšném 

vykonání závěrečné zkoušky, a to na základě 

osobně podané žádosti o zprostředkování 

zaměstnání, po předložení platného dokladu 

totožnosti a následném prokázání ukončení 

studia, a to pouze v případě, že nevykonávají 

výdělečnou činnost s měsíčním výdělkem nad 

4000 Kč hrubé odměny. Nicméně absolvent 

SOU, SŠ či VOŠ má statut studenta až do 

31. 8., dokdy mu zůstává zachován nárok na 

přídavek na dítě a zdravotní pojištění. Statut 

studenta v případě řádného ukončení studia na 

VŠ platí následující měsíc po měsíci, ve kte-

rém státní závěrečnou zkoušku student vyko-

ná. V případě, že po dobu prázdnin absolvent 

vykonává po celý měsíc výdělečnou činnost, 

která zakládá účast na nemocenském pojiště-

ní, ztrácí v tomto měsíci statut studenta, tj. 

nárok na přídavek na dítě, a není ani zdravot-

ně pojištěn. Od 1. 1. 2012 se může jako ucha-

zeč o zaměstnání zaevidovat i fyzická osoba, 

která se soustavně připravuje na budoucí po-

volání (student denního studia) a která proká-

že, že v rozhodném období (poslední 2 roky) 

získala zaměstnáním nebo jinou výdělečnou 

činností dobu důchodového pojištění alespoň 

v délce 12 měsíců. Zdravotní pojištění za 

uchazeče o zaměstnání po dobu evidence na 

úřadu práce hradí stát. Sociální pojištění hra-

zeno není, pouze doba evidence se započítává 

jako účast na důchodovém pojištění, a to po 

dobu, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti, 

a nejvýše v rozsahu jednoho roku po dobu, 

kdy podpora nenáleží. Aby měl absolvent 

nárok na podporu v nezaměstnanosti, musí 

splnit zákonem stanovené podmínky. Nárok 

na podporu při rekvalifikaci vzniká podpisem 

dohody o rekvalifikaci. Absolvent také může 

požádat o dávky pomoci v hmotné nouzi. Při 

přiznání těchto dávek však rozhodují příjmy 

v rodině a okruh společně posuzovaných 

osob. Uvádím zde pouze základní informace. 

Rádi však občanům zodpovíme dotazy ohled-

ně evidence absolventů i telefonicky. 

 

Jak pracujete s tím, kdo nemůže najít práci 

delší dobu a jak je to s vyplácením podpory, 

resp. jiných dávek, po uplynutí této lhůty? 

Po 5 měsících evidence uzavíráme s uchaze-

čem o zaměstnání individuální akční plán, 

který obsahuje aktivity, jež mají přispět ke 

zvýšení možnosti uplatnění na trhu práce, 

např. absolvování rekvalifikace, zařazení do 

některé z poradenských činností či projektů 

financovaných z evropských sociálních fondů, 

zařazení na veřejnou službu apod. Po vyčerpá-

ní nároku na podporu v nezaměstnanosti nebo 

v případě, že na podporu v nezaměstnanosti 

uchazeč o zaměstnání nemá nárok, může ne-

jen uchazeč o zaměstnání požádat o dávky 

pomoci v hmotné nouzi. Při přiznání dávek 

však opět rozhodují příjmy v rodině a okruh 

společně posuzovaných osob. 

 

V příštím čísle bude na vaše dotazy odpoví-

dat npor. Bc. PETR HÖSCHMANN, velitel 

požární stanice Litovel. Posílejte je do 15. 6. 
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ŽÊVOT JE KRÁSNÉ!… 

Z HANÁCKÉ AMBASÁDÊ 

PRO LITOVEL 

A OKOLI 
 

Stalo se ve světě 

výročí na červen 2012 
 

 9. 6. 1672 se narodil ruský car Petr I.    

Veliký. Je považován za významného ruské-

ho reformátora, ale zároveň za krutého abso-

lutistického vládce. Při své utajené cestě po 

západní Evropě se seznámil s technickým 

pokrokem, načež pozval evropské vědce i 

umělce do Ruska, které chtěl zmodernizovat. 

Mj. zdejším šlechticům přikázal holit se a 

nosit evropské šaty. Provedl administrativní a 

také měnovou reformu, díky které se stal rubl 

jednou z nejpevnějších měn Evropy. Na úze-

mí, které zabral Švédsku v severní válce, 

nechal r. 1703 vystavět Petrohrad, který se 

r. 1712 stal hlavním městem Ruské říše. 

V něm také 8. 2. 1725 car Petr I. zemřel. 

 15. 6. 1752 provedl americký přírodovědec, 

spisovatel a státník Benjamin Franklin pokus, 

kterým dokázal, že blesk je výboj elektřiny. 

Za bouře vypustil papírového draka připevně-

ného ke kovové tyči, na jehož mokré šňůře 

byl přivázán kovový klíč. Brzy zaznamenal 

jiskry a elektrický výboj, který sjel po šňůře 

až ke klíči. O několik let později sestavil 

Franklin první bleskosvod. Ten v téže době 

nezávisle na něm vynalezl i český učenec 

Prokop Diviš. U nás byl 1. Franklinův bles-

kosvod instalován r. 1775 na zámku Měšice. 

 25. 6. 1852 se narodil španělský architekt 

Antoni Gaudí y Cornet. Většina staveb 

slavného secesního stavitele vznikla v Barce-

loně v jeho rodném Katalánsku. Inspirací mu 

byla říše rostlin i zvířat, využíval výrazné 

barvy i tvary. K nejznámějším stavbám patří 

dům Casa Milà, park Güell (nese jméno jeho 

mecenáše) nebo chrám Sagrada Familia. Jeho 

výstavba, započatá r. 1882, dosud nebyla 

dokončena (plánuje se na rok 2026). Po své 

smrti 10. 6. 1926 byl Gaudí pochován v této 

katedrále, dotované jen z darů a příspěvků 

(včetně vstupného od turistů). 

 18. 6. 1882 proběhl v Praze první všeso-

kolský slet. U příležitosti 20. výročí založení 

tělovýchovného spolku Sokol tak městem 

prošlo na 1 600 krojovaných sokolů. Na Stře-

leckém ostrově cvičilo bez doprovodu hudby, 

ale pouze za povelů daných údery tyče na 700 

cvičenců. Slet měl veliký ohlas, díky němuž 

se značně rozrostla členská základna Sokola. 

Kniha na tento měsíc 

B. Franklin se synem při pokusu s drakem 

zdroj: www.cez.cz 

Ve středu 25. dubna nám pan Miroslav Pin-

kava v Malém sále Záložny přiblížil nádherné 

putování po Beneluxu, Korsice a Skandinávii. 

Další filmy byly z Litovle – svěcení kaple sv. 

Jiří a připomenutí povodně v roce 1997. 

Ve čtvrtek 10. května jsme brzy ráno vyjeli 

na autobusový zájezd. Zámek v Ratibořicích, 

Rudrův mlýn, Staré Bělidlo i Viktorčin splav 

nás vrátily do mládí, kdy jsme pročítali Babič-

ku Boženy Němcové. Procházka krásnou 

přírodou nás osvěžila před obědem. Oběd ve 

Zlíči v penzionu Barunka byl chutným zakon-

čením výletu do Babiččina údolí. Odpoledne 

nás čekal rozsáhlý zámek v Náchodě. Počasí 

nám přálo, všechno vyšlo podle plánu. Jen 

větrání autobusu zlobilo. Za přípravu zájezdu 

patří dík členům samosprávy J. Köhlerové a 

L. Faltusovi. 

Ze seniorklubu 

Poslední kabriolet 
Anton Myrer 

 
Každé své období, ať už limitované věkem 

nebo životními událostmi, mám spojené 

s oblíbenými knihami. V dětství jsem milo-

vala především knihy Astrid Lindgrenové a 

Stanislava Rudolfa. V pubertě jsem v tátově 

knihovničce objevila a přečetla celého 

Remarqua. Studentskými lety mě provázely 

romány Karla Štorkána, Ericha Segala a 

Vladimíra Párala. V těžkém životním období 

jsem od reality utíkala k historickým romá-

nům s dobrým koncem (vše od Kathleen 

Woodiwis, Julie Garwood, Jude Deveraux) a 

když mi bylo nejhůř, tak k humorným kni-

hám jako je Jirotkův Saturnin nebo Rostenův 

Pan Kaplan má stále třídu rád. 

Jedna kniha mě však přece jenom provází 

už od dospívání a vracím se k ní i po letech. 

A to je Poslední kabriolet Antona Myrera. 

Mistrně vykreslená psychologie hlavních 

postav, zasazená do přesvědčivého děje a 

několika časových linií, dostane každého bez 

ohledu na věk a pohlaví. Příběh jedné gene-

race nerozlučných přátel (nesmělého Geor-

ge, temperamentního Russe, veselého Dala, 

vážného Terryho, rodilého Francouze Jean-

Jeana a charismatické a všemi kamarády 

obdivované Chris) začíná ve Spojených 

státech ve 40. letech 20. století, kdy parta 

studentů Harvardské univerzity prožívá bez-

starostná léta plná večírků, bláznivých dob-

rodružství a prvních lásek. Toto optimistické 

období končí smrtí Jean-Jeana, který dobro-

volně a plný ideálů nastoupil do armády a po 

několika týdnech byl zabit. I ostatní kamará-

di se rozcházejí bojovat na fronty do Evropy. 

Válka je velmi poznamená. Ani po jejím 

konci se jim nedaří „vrátit do starých kolejí“. 

Jsou poznamenaní válečnými zkušenostmi a 

snaží se dohnat ztracený čas. Bohužel jsou 

opět rozčarovaní ze studené války a politic-

kého pronásledování. George, který vždy 

miloval Chris (ta si však vzala jiného) se 

navíc nešťastně ožení s Nancy. V románu 

pak společně s ním prožíváme vztahovou 

krizi, ale také totální beznaděj, když umírá 

jejich syn na obrnu.  

Román končí nadějně. Georgova dcera 

Peg se zamiluje do syna Chris. Kruh se uza-

vírá. A tak, jako kniha začíná bezstarostně, 

končí optimistickým mládím další generace 

dětí hlavních hrdinů. 

Tento román o nenaplněné lásce, zklamá-

ní, válce, ztracených iluzích, přátelství a 

nové naději doporučuji všem a věřím, že se 

stane knihou i Vašeho srdce. 

Hana Vogelová 

O nás to máte jisty! 

Ja! Ani se věřet nechce, stači mrknót do 

kalendářa, ož je červen a přende středa dvacá-

tyho. Deť člověk potřeboje chvilko posedět, 

povekládat, zaposlóchat se, vedéchnót, poza-

vzpominat, pozapomenót, přepomenót si, dat 

k temo neco svyho, dovědět se, o čém nevi – a 

to fšecko, né-le eště vic,  hanácke a s mozekó 

k temo! No néni to mily? Já vás fšecke moc 

zdravim po čase, jak to chodi a jak zasé 

chestáme, že se sendem. Vonehdá, minolé 

tédeň, sem potkal v Litovle Bedřo Královec-

kyho a ten vo tém ani nevi, že to v té našé 

Litovle fungoje Hanácká ambasáda. Tak sem 

mo to řikal a eště povidám: Chlapče – no on je 

ale o pár roku mlači než já – teda chlapče, šak 

se přendi podivat. A on mně to slébil! Tak so 

zvědavé, ešle se okáže. A eště Karla Kostelec-

kyho, ale teho známe fšeci dobře, protože 

chodivá pravidelně. No a to só duvode, že 

vám mosim zkázat, dež ož si to my povidáni a 

pozdrave pře té přiležitosti čtete, tak si ksakro 

oděléte čas take! E nekeři Litoveláci mně 

přeznávajó: Já vim, já to čto v tech Litovel-

kách. Nále – pak se s něma nezendem, nepře-

ndó. Měle be zpomenót, jak to bévávalo! 

O takovéch věcich se to nechalo vebobnovat a 

richtig! Dvakrát nebelo třeba! A dneská je 

technika, krásny plakáte, městské rozhlas to 

má ve zprávách, přece, ledičke mili, nechcete, 

abesme nechale odělat nejakó extra televizni 

reklamo! Sákra, to be meslim dopadlo! Deť 

jich máme přepožehnaně, často jenom na to, 

abesme si muhle vodskočet! Vite co? Me se 

vás teho 20. června zeptáme a kdo přende 

navic napoprvni, bode od nás pozvané... no 

šak ovizete! Vic neprozradim. A pro každyho, 

bez nápověde a bez bobnováni, na zhledanó! 

Přendite si splknót – o nás to máte jisty! 

Váš Zdenek Brané 

V červnu je v plánu cyklovýlet do Lhoty u 

Nákla a do Hynkova, a to ve středu 13. 6. 

Odjezd od DPS je ve 14 hod., délka středně 

náročné trasy je asi 28 km. 

Ve středu 27. 6. se v 15 hod. v Koncertním 

sále MK koná setkání s představiteli města.   

Čeká nás hudba pana Koupila, tanec a dobrá 

zábava s občerstvením. Vstupné je 30 Kč. 

Těšíme se na setkání. 

za Seniorklub fm  
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Otevřený dopis OV Chořelice, 2. část 

Zrušení chodníku kolem pivovaru 
 
Tento chodník od nepaměti slouží jako nej-

kratší a nejpřirozenější spojnice pro chodce a 

cyklisty do Litovle a naopak. Pro cyklisty je to 

dnes vlastně jediná cesta do Litovle, pokud se 

nechtějí nechat přejet na státní silnici nebo 

porušovat zákaz vjezdu kolem SEVu. (Zde 

Město Litovel nevyhovělo požadavku OV na 

zachování obousměrného provozu, když od-

mítlo vykoupit část vedlejší zahrady nebo 

prosadit posunutí plotu u pracovního úřadu...) 

V roce 2006 došlo k jednání s ředitelem 

pivovaru p. Koutkem, který nám oznámil zá-

měr odkoupení části sousedního pozemku 

s cílem rozšíření areálu pivovaru a ptal se na 

náš názor. Připustili jsme, že k záboru (změně) 

může dojít maximálně po vyústění Frištenské-

ho ulice, tak aby stávající chodník i po přelo-

žení mohl přirozeně navazovat na ulici Friš-

tenského. Pan ředitel konstatoval, že uvedená 

plocha je pro potřeby pivovaru dostatečná a 

splnění požadavků obce na přeložení chodníku 

a osvětlení je samozřejmostí. Dohodli jsme se 

i na ponechání prostoru na ozelenění (kolem 

budoucího plotu). Pan ředitel rovněž uvedl, že 

mu jde hlavně o to, aby se kamiony mohly 

dostat zezadu do fabriky. Uvedl také, že je to 

všechno vize do budoucna, pozemek je v dlou-

hodobém pronájmu a pivovar zatím nehodlá 

ani podávat výpověď z nájemního vztahu. 

V roce 2007 nás pak pan ředitel navštívil 

opět s tím, že pivovar vykoupil větší část, než 

původně zamýšlel (z důvodu, že původní 

vlastník odmítl odprodat pouze část pozemku), 

a že by rád využil celou výměru. Sdělili jsme 

mu, že s tím OV zásadně nesouhlasí a násled-

ně (25. 6. 2007) jsme zaslali do Rady města 

Litovel žádost o nepovolení této změny územ-

ního plánu, která jde proti zájmu občanů. 

Nyní jsme se náhodou dověděli, že na 

„rozšířenou“ plochu již probíhá územní 

(stavební) řízení, a to opět bez vědomí OV a 

občanů!  

Pivovar Litovel ve zdůvodnění dalšího rozší-

ření svého areálu, na jehož základě mu zastu-

pitelstvo plně vyhovělo, uvádí, že podnik je 

nedílnou součástí zájmů města a v ÚP by měs-

to mělo záměry podniku plně respektovat. 

Občané Chořelic (je jich cca 280) asi tedy, 

jak to vypadá, zájmem města nejsou, neboť 

tento záměr jde zcela proti jejich zájmům. 

Dále pivovar uvádí, že prostor hodlá využít 

na nakládku a vykládku kamionů a, dovolíme 

si tvrdit, vyhrožuje, že pokud mu město nevy-

hoví, dojde k přijetí opatření s nevhodnými 

dopady na okolí – prodloužení kamionové 

dopravy do večerních a nočních hodin, zvýše-

ní hlučnosti a vibrací až k hranici hygienic-

kých norem ve večerních a nočních hodi-

nách… Je třeba uvést, že toto se děje a dělo i 

v minulosti, a pokud víme, existuje nějaké 

období nočního klidu a nějaké hlukové normy. 

Očekávali bychom, že by to bylo téma spíše 

pro odbor ŽP, který by měl konat. 

Úplným výsměchem nám občanům a snad i 

zastupitelům je pak tvrzení pivovaru, že rozší-

ření areálu naopak umožní zlepšení životního 

prostředí (výrazné snížení hluku, vibrací a 

prašnosti). Přiblížení areálu k nejbližší výstav-

bě v Chořelicích ze současných cca 100 m na 

přibližně pouhých 45 m tedy dle pivovaru 

zlepší životní prostředí občanům Chořelic! 

Na základě těchto „přesvědčivých argumen-

tů“ jste přesto rozhodli tak, jak jste rozhodli. 

Pivovar Litovel se nachází částečně i v kata-

strálním území Chořelice. V minulosti, než 

nám byla část k. ú. zcizena (pravděpodobně 

z obavy, aby nešly daně do naší obce), to bylo 

o dost více. Snad největším paradoxem je, 

pokud nás neklamou staré mapy, že pivovar 

prakticky stejnou plochu, kterou nyní požadu-

je, převedl (prodal) na sousední průmyslový 

podnik! 

I v tomto případě OV Chořelice žádá o revo-

kaci usnesení rozhodnutí ZML na stav, kdy 

průmyslový areál pivovaru nebude buď vůbec 

rozšiřován, anebo dojde k rozšíření tak, že 

areál pivovaru nebude blíže než 80 m od obyt-

ných domů a rozšíření umožní plynulé napoje-

ní na ulici Frištenského. Požadujeme, aby 

pivovar Litovel zajistil přeložku chodníku a 

osvětlení a ozelenění budoucího plotu, jak 

bylo přislíbeno, neboť sliby se mají plnit, i 

když se ředitelé mění. Dále žádáme, aby město 

neodprodávalo chodník (jeho část), který se 

ocitne uvnitř areálu, z důvodu možnosti ovliv-

ňovat procesy v lokalitě v budoucnu (řešit 

pronájmem). 

Požadavek OV Chořelice na zachování na-

pojení stávajícího chodníku pro chodce a cyk-

listy na ulici Frištenského není v rozporu 

s požadavky obyvatel této ulice, aby se zde 

nezvyšoval provoz motorových vozidel. 

Vážení zastupitelé města Litovle, věříme, že 

Vaše rozhodnutí proti zájmu občanů obce 

Chořelice bylo dáno v obou případech pouze 

Vaší ne úplnou informovaností (doufáme, že 

ne záměrnou). 

V etickém kodexu člena Zastupitelstva Měs-

ta Litovel uvádíte, že jste si vědomi důvěry 

občanů ve Vás vložené, že sloužíte veřejnému 

zájmu, že prosazujete práva a oprávněné zá-

jmy občanů. Nikde jsme zde nenarazili na to, 

že by zastupitelé měli upřednostňovat zájmy 

průmyslové lobby nebo občana spekulanta na 

úkor zájmů a bezpečnosti občanů obce.  

Snad dobře chápeme, že slovo zastupitel má 

souvislost se slovem zastupovat, a v případě 

zastupitele města Litovel zastupování i voličů 

a občanů obce Chořelice. Věřte, že po přečtení 

usnesení 14. zasedání ZML většina členů OV 

Chořelice chtěla rezignovat na svou funkci pro 

pocit bezmoci, marnosti, zbytečnosti. Nakonec 

z úcty a kvůli odkazu předešlých generací 

(které by takové hlouposti ani nenapadly, tj. 

zastavět si místo odtoku povodňových vod, a 

tím ohrozit sami sebe, a zrušit si nejpoužíva-

nější cestu) a z pocitu odpovědnosti k našim 

následníkům to ještě nevzdáváme. 

Tímto dopisem chceme seznámit Vás, zastu-

pitele, a dále úředníky i širokou veřejnost se 

v současnosti nejvážnějšími problémy, které 

nás tíží a které přes opakované žádosti a úsilí 

OV nebyly městem a úředníky řešeny vůbec 

nebo byly bagatelizovány.  

Věříme, že našim občanům nezbude jako 

poslední možnost domáhat se svých práv a 

ochrany jen formou žalob, tedy soudní cestou. 

Osadní výbor bude vždy podporovat své obča-

ny, ty, kteří mají svou obec rádi, jsou na ni 

hrdi a uznávají práva sousedů a vřelé soused-

ské vztahy. 

Víme, že bez Vaší pomoci (zastupitelů) 

může na základě chybného rozhodnutí jedno-

ho úředníka být ohrožena celá ulice (jako 

se stalo v ulici Otočnice), víme, že se tak může 

stát i ve zbývajících částech obce (pokud do-

jde k zástavbě za hřištěm), a víme, že na zá-

kladě požadavku jednoho ředitele (který nemá 

k obci žádný vztah a který může být ve funkci 

kdykoliv vystřídán) občané Chořelic a Litovle 

přijdou navždy o nejkratší a nejpřirozenější 

vzájemnou cestu. 

Cesty k sobě navzájem, a to nejen ty symbo-

lické, se mají udržovat, budovat, a ne rušit! 

Proto o Vaši pomoc žádáme a v ni věříme. 

Všem z Vás, kteří by byli ochotni naslou-

chat, jsme připraveni kdykoliv poskytnout 

další informace, vysvětlení (i na místě samém) 

a doložit veškeré skutečnosti zde uvedené. 

V případě zájmu a potřeby nás prosím kontak-

tujte. (kontakt: vanek.vlad@seznam.cz) 
 

za Osadní výbor Chořelice  

Vladimír Vaněk, předseda 

 

V Chořelicích 18. dubna 2012   

Město Litovel nabízí  
 

pronájem nebytových prostor 
 

bývalé prostory Komerční banky 
(náměstí Přemysla Otakara 762, Litovel, 

1. nadzemní podlaží) 
celková plocha: 162 m2 

 
bývalá čistírna 

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

 
budova bývalé základní školy 

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

 
Písemné žádosti zasílejte k rukám           

tajemníka Městského úřadu Litovel. 
Více na stránkách města: www.litovel.eu 

bývalá čistírna 

mailto:vanek.vlad@seznam.cz
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Otevřený dopis občanům Chořelic 

Vážení spoluobčané! 

Reaguji na Otevřený dopis Osadního výboru 

Chořelice Zastupitelstvu města Litovel, který 

za Osadní výbor Chořelice zaslal všem zastu-

pitelům a nechal zveřejnit v Litovelských 

novinách Ing. Vladimír Vaněk. Je veliká ško-

da, že zveřejnění tohoto dopisu nepředcházelo 

společné jednání osadního výboru s vedením 

města. Tím by se mnohé vysvětlilo a objasni-

lo. Bohužel se tak nestalo a otevřený dopis byl 

rozeslán i zveřejněn ještě před společným 

jednáním. Následkem toho byly zveřejněny ne 

zcela pravdivé informace, které se daly osob-

ním jednáním vysvětlit, a nemusela se šířit 

panika. 

Nebudu se zde vyjadřovat k blokaci další 

výstavby na území Chořelic či protipovodňo-

vých opatření. K tomu se fundovaně vyjádřila 

paní Konstatská (viz str. 8) a v jednotlivých 

případech dotčené odborné orgány. Mé vyjád-

ření se týká územního plánu. 

Usnesením zastupitelstva města Litovle č. 

25 ze dne 14. 12. 2010 (3. zasedání ZML) 

jsem byl zvolen určeným zastupitelem pro 

pořízení územního plánu. Mým úkolem je 

v souladu s § 47–53 stavebního zákona ve 

fázi, kdy je již schválen návrh územního plá-

nu, dokončení tohoto plánu před jeho vydá-

ním. Jde o závěrečnou etapu, kdy po společ-

ném jednání s dotčenými orgány, krajským 

úřadem a sousedními obcemi následuje veřej-

né projednávání. Do doby veřejného projedná-

vání může každý občan či organizace vznést 

k návrhu územního plánu námitky či připo-

mínky. Po veřejném projednání určený zastu-

pitel spolu s pořizovatelem společně vyhodno-

tí výsledky projednání a zpracují návrh roz-

hodnutí o námitkách pro zastupitelstvo. 

Tak se také stalo. Dne 16. 11. 2011 proběhlo 

veřejné projednávání návrhu územního plánu. 

Do tohoto termínu bylo podáno 85 námitek a 

připomínek, z Chořelic pouze dvě, od Mgr. 

Fremla. 

Nyní k jednotlivým bodům Otevřeného 

dopisu: 
 
Bod 1a) Rozhodnutí o výstavbě v ulici Otoč-

nice: Nepřísluší se mi vyjadřovat. Není to 

součástí řešení územního plánu. 
 
Bod 1b) Odprodej poloviny příkopu Hájíček 

na návsi: Příkop zde zůstal, i když je polovina 

odprodána. 

Bod 1c) Výstavba v proluce za hřištěm 

u bytovky: Jak je uvedeno v Otevřeném dopi-

se, osadní výbor se dohodl se zpracovatelem 

územního plánu na zařazení pozemku do plo-

chy pro občanskou vybavenost. Dle vyjádření 

osadního výboru jde o místo „blízko středu 

obce“. Pro zajímavost bych se rád dozvěděl, 

kde je střed obce a jak daleko je tato lokalita 

od něj vzdálena. Projektant územního plánu 

vyhověl požadavku osadního výboru a tuto 

lokalitu zařadil do plochy občanské vybave-

nosti. To znamená, že tato plocha může být 

využita pro převážně nekomerční občanskou 

vybavenost (sloužící např. pro vzdělávání a 

výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdra-

votní služby, kulturu, veřejnou správu, ochra-

nu obyvatelstva) a pozemky související do-

pravní a technické infrastruktury a veřejných 

prostranství. Podmíněné jsou stavby ve vazbě 

na hlavní funkci, např. bufet a občerstvení, 

lékárna, stavby pro dopravu, dílny, služby. To 

znamená, že dle požadavku osadního výboru 

se zde může postavit škola, kulturák, lékárna, 

hospoda, vlastně jakákoliv stavba, která není 

v rozporu s určeným využitím této plochy. 

Sám osadní výbor tedy požadoval, aby tato 

plocha byla zastavěna. 

Současný majitel pozemku při veřejném 

projednávání návrhu ÚP požadoval změnu 

využití z plochy občanské vybavenosti na 

plochu smíšenou obytnou ostatní. Je to logic-

ké. Soukromý majitel nebude na svém pozem-

ku budovat kulturák, zdravotní středisko nebo 

školu. Plochu smíšenou obytnou ostatní lze 

využít pro stavby bydlení, provozovny drobné 

výroby, skladování, obchody, ubytovací zaří-

zení, restaurace apod. I zde je tedy možno na 

ploše stavět a v mnoha případech to mohou 

být stavby svým využitím stejné či podobné. 

Konkrétní podobu jednotlivých staveb a jejich 

umístění bude řešit stavební úřad ve správním 

řízení. 

Osadní výbor žádá, aby byl územní plán 

v dané lokalitě upraven na původní stav. Sou-

hlasí, aby se zde stavělo, ale ne to, co si přeje 

majitel pozemku! 

Dále osadní výbor bezpodmínečně požaduje 

vymezení aktivních zón záplavového území 

pro obec Chořelice. Má pravdu, že to je povin-

ností vodoprávního úřadu na návrh správce 

vodního toku. Správcem vodního toku je Po-

vodí Moravy, které naštěstí, a to naštěstí mys-

lím skutečně vážně, dosud tento návrh nepo-

dalo. Vymezení aktivních zón záplavového 

území se vydává pro celý vodní tok. V aktivní 

záplavové zóně nesmí být povolena žádná 

stavba, nesmí se postavit plot, vysadit strom a 

další a další opatření. A aktivní záplavová 

zóna zasahuje téměř na celé území Litovle, Tří 

Dvorů, Vísky i Chořelic. 

 

Bod 2) Zrušení chodníku kolem pivovaru:  

Není pravda, že probíhá územní řízení na roz-

šíření pivovaru. To, co bylo projednáno s ředi-

telem pivovaru v roce 2006 a o co se osadní 

výbor opírá, platí. V případě rozšíření areálu 

pivovaru by pivovar na své náklady přemístil 

stávající chodník i s osvětlením. Veškerá jed-

nání s ředitelem pivovaru, jak bývalým panem 

Koutkem, tak současným Ing. Hynečkem, jsou 

vedena korektně, bez emocí a slušně. 

 

Vysvětil jsem vám snad všechny body Ote-

vřeného dopisu týkajícího se územního plánu. 

Jeho zpracování a následné schvalování je 

proces velice dlouhý a náročný. Při projedná-

vání připomínek a námitek jsem osobně jednal 

se spoustou spoluobčanů. Každou námitku 

jsme si osvětlili a vždy jsme dospěli ke společ-

nému závěru. Schválení územního plánu je 

pro nás i pro vás, pro všechny občany města 

Litovle, velice důležité. Bez schváleného 

územního plánu nemůže probíhat téměř žádná 

výstavba. Omezena je činnost podniků na 

celém území města, to je i ve všech 11 obcích. 

 

Petr Šrůtek,  

místostarosta města Litovel  

a určený zastupitel pro tvorbu územního plánu 

Došlo po uzávěrce: 

Dne 16. 5. 2012 proběhla v Chořelicích 

veřejná schůze, které se zúčastnilo celé vedení 

města i ředitel pivovaru Ing. Hyneček. Byly 

zde probrány a vysvětleny veškeré sporné 

body. Bylo dohodnuto, že odbor životního 

prostředí zjistí možnosti stanovit opatřením 

obecné povahy omezující podmínky z důvodu 

ochrany před povodněmi, i když aktivní zóna 

stanovena není. Mgr. Freml přislíbil, že bude, 

v případě další výstavby, plně respektovat 

rozhodnutí vodoprávního úřadu tak, aby se 

nezhoršily odtokové poměry v obci. Ředitel 

pivovaru Ing. Hyneček opětovně potvrdil slib 

pivovaru, že v případě rozšíření areálu přemís-

tí chodník i s osvětlením. Pozval členy osadní-

ho výboru ke společnému setkání, kde je se-

známí s plány pivovaru na rozšíření areálu.  

Došlo k tomu, k čemu má mezi civilizova-

nými a slušnými lidmi dojít. Došlo k dohodě. 

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 

 prodej bytu 2+1 v Litovli, DR/P, 44 m2, III. 
NP, výtah,  bez balkonu, plast. okna, omítky. 
Cena: 794 tisíc Kč 

 pronájem mezonetového bytu 5+kk v Lito-
vli, cihla, 2. patro, 200 m2, terasa, zařízený. 
Nájem 9,5 tis. Kč/měs. + energie 

 pronájem bytu 2+1 v Litovli, 60 m2, cihla, II. 
NP, nezařízený. Nájem 3,8 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. Kč), cena: 470 tis. vč. projektu + zřízení IS 

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

http://www.sepreality.cz/
http://www.carmanhome.cz/
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Obdivuji razanci, s jakou pan Ing. Vladimír 

Vaněk diktuje své požadavky jak zastupitel-

stvu města, tak úředníkům městského úřadu.  

Oním úředníkem odboru výstavby, kterého 

pan Vaněk nejmenuje, je má maličkost. Bylo 

by jednodušší na kritiku pana Ing. Vladimíra 

Vaňka nereagovat, ale nechci svým mlčením 

vyvolat pocit souhlasu s obsahem jeho dopisu. 

Z pozice úředníka odboru výstavby MěÚ Lito-

vel však mohu komentovat pouze problemati-

ku, která mi přísluší, a tou je agenda stavební-

ho úřadu a agenda úřadu územního plánování.    

S kritikou pana Ing. Vladimíra Vaňka vůči 

mé osobě a mé práci mám několikaletou zku-

šenost. A nejen já, své by o tom mohl vyprávět 

i jiný občan Chořelic, který měl zájem vysta-

vět rodinný dům na svém pozemku. Neměl 

však štěstí, neboť proti jeho záměru začali 

brojit vlastníci sousedních rodinných domů, 

kteří v této lokalitě vystavěli své domy jako 

první v pořadí. Nelze uvést všechny podrob-

nosti tohoto případu, nicméně výsledek byl 

z mého pohledu uspokojivý.  

A právě v tom pohledu na věc se s panem 

Vaňkem rozcházíme. To by za jiné situace 

nebylo nic neobvyklého. Na rozdíl od pana 

Ing. Vladimíra Vaňka si však nemohu dovolit 

prezentovat svůj subjektivní názor, neboť jsem 

úředníkem. A úředník je dle § 16 zákona 

o úřednících územních samosprávných celků a 

o změně některých zákonů mj. povinen dodr-

žovat právní předpisy vztahující se k práci jím 

vykonávané; dodržovat ostatní předpisy vzta-

hující se k práci jím vykonávané, pokud s nimi 

byl řádně seznámen; hájit při výkonu správ-

ních činností veřejný zájem; jednat a rozhodo-

vat nestranně bez ohledu na své přesvědčení a 

zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo 

ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování.  

Je logické, že nemohu disponovat odborný-

mi znalostmi ve všech oblastech. Proto při 

posuzování záměrů vycházím ze stanovisek 

spolupůsobících dotčených orgánů, jejichž 

podstatou je odborná pomoc stavebnímu úřa-

du, který řízení vede, a dále hájení zájmů, jež 

jsou svěřeny do jejich věcné působnosti. Tato 

pomoc se projevuje ve formě vyjádření, stano-

visek, závazných stanovisek či rozhodnutí, 

jimiž se dotčené orgány vyjadřují k záměrům. 

Jejich stanovisky jsem jako stavební úřad 

vázána, neboť sama nedisponuji působností 

ani odbornou kompetencí v oblastech veřejné 

správy, které právě tyto dotčené orgány zastu-

pují. V tomto ohledu pak stavební úřad plní 

roli koordinátora a jeho úlohou je mezi jednot-

livými stanovisky zajistit soulad. Při svém 

rozhodování jsem v řízení vázána stanoviskem 

či rozhodnutím dotčeného orgánu, nemůžu 

rozhodnout v rozporu s jeho stanoviskem či 

rozhodnutím a nemůžu proto stavbu zamít-

nout. Stejně tak jsem vázána návrhem žadate-

le. Nemůžu žadateli nařizovat změnu návrhu, 

tuto pravomoc ze zákona nemám. Ani není 

v řízení prostor pro navrhování a posuzování 

jiných variant nežli té, kterou hodlá uskutečnit 

žadatel. Zhodnocení potřebnosti realizace 

stavby je věcí žadatele a nespadá do kompe-

tence stavebního úřadu. Žadatele může staveb-

ní úřad vyzvat k doplnění návrhu či odstranění 

nesouladu návrhu s právními předpisy.  

Tolik pouze ve zkratce k agendě stavebního 

úřadu a následuje pár poznámek k agendě 

úřadu územního plánování. 

Do již probíhajícího procesu projednávání 

Územního plánu Litovel jsem vstoupila s od-

chodem bývalé vedoucí odboru výstavby. A to 

není nikdy příjemné, pokud nejste u věci od 

samého začátku. Shrnuto a sečteno: město 

Litovel, včetně místních částí, je v současné 

době bez platné územně plánovací dokumenta-

ce, která by účinně zabezpečovala funkčnost 

využívání území a která by stanovovala zásady 

jeho organizace a vytvářela předpoklady pro 

soulad všech funkcí v území. A to je problém, 

protože bez pořízení územního plánu nelze 

v obci vymezit zastavitelné plochy, tedy plo-

chy pro novou výstavbu, ta je v tomto případě 

možná pouze v zastavěném území. Je zde 

určitá zákonná výjimka, ale ta nepokryje 

všechny záměry a je pouze dočasná. V řadě 

případů je územní plán (jeho existence) také 

podmínkou pro poskytování prostředků z ve-

řejných rozpočtů. 

Samotné zpracování územního plánu je vy-

branou činností ve výstavbě a tu mohou vyko-

návat pouze fyzické osoby, jež získaly opráv-

nění k jejímu výkonu podle zvláštního právní-

ho předpisu v České komoře architektů. Tzn. 

že projektantem územního plánu musí být 

autorizovaný architekt nebo autorizovaný 

urbanista. Jak pořizovatel (tj. odbor výstavby), 

tak projektant mají své kompetence dané sta-

vebním zákonem a musejí při pořizování 

územního plánu postupovat v souladu se svou 

odborností a právními předpisy. Pořizovatel je 

metodikem a administrátorem procesu poříze-

ní územního plánu, projektant při návrhu kon-

cepce rozvoje území obce zohledňuje jeho 

možnosti s cílem rozvíjet jeho hodnoty. Územ-

ní plán se nezabývá otázkami umísťování 

konkrétních staveb, jejich přesné lokalizace, 

ale vymezuje plochy, v rámci kterých bude 

umístění staveb zpřesněno a stanoveno v nava-

zujícím řízení (územním, stavebním). A zastu-

pitelstvo města schvaluje v samostatné působ-

nosti výstupy jednotlivých fází pořizování 

územně plánovací dokumentace, přičemž tuto 

pravomoc nelze převést na jiný subjekt.  

Určitě není pochyb o tom, že územní plán ve 

své kompromisní podobě nemůže vyjadřovat 

všechny zájmy a postoje zúčastněných subjek-

tů. Zastupitelstvo města je orgánem, jenž se ze 

své činnosti zodpovídá pouze voličům, kteří 

svou důvěru či nedůvěru ve správnost jeho 

rozhodování mohou vyjádřit jednou za čtyři 

roky při komunálních volbách. 

 

Jana Konstatská,  

referent odboru výstavby MěÚ Litovel 

Reakce na otevřený dopis členům zastupitelstva města 

Recyklace starých spotřebičů v Litovli 

Občané Litovle již několik let zodpovědně 

třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčís-

lit, kolik elektrické energie, ropy, primárních 

surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili 

životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme 

snížili produkci skleníkových plynů nebo ne-

bezpečného odpadu. Informace vycházejí ze 

studií neziskové organizace ASEKOL, která 

pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných 

elektrozařízení. Letos poprvé jsme získali 

certifikát vypovídající nejen o přínosech třídě-

ní televizí a počítačových monitorů, ale také 

o významu sběru drobných spotřebičů. 

Studie jasně prokázala, že zpětný odběr 

elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezane-

dbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. 

Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobil-

ních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotře-

buje moderní úsporná lednice za více než 4,3 

roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebo-

oku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou 

osobní automobil ujede téměř 100 km, nebo 

dojde k úspoře 392 l pitné vody. Stejné množ-

ství je například spotřebováno při 30 cyklech 

myčky nádobí. 

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování 

společnosti ASEKOL vyplývá, že občané 

Litovle v loňském roce vytřídili 444 televizí, 

182 PC monitorů a 1 328 kg drobných elektro-

spotřebičů. Tím jsme uspořili 127,06 MWh 

elektřiny, 4 124,8 l ropy, 613,29 m3 vody a 

6,84 t primárních surovin. Navíc jsme snížili 

emise skleníkových plynů o 31,33 t CO2 ekv. a 

produkci nebezpečných odpadů o 118,34 t. 

Když si uvědomíme, že například osobní 

automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny  

skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domác-

nost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh 

elektrické energie, jsou to impozantní čísla. 

Proto si všichni, kdo zodpovědně třídí a přispí-

vají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží 

obrovský dík. 

odbor životního prostředí MěÚ Litovel 

Setkání s Bedřichem Ludvíkem 
 

dramaturgem Č T, pí snič ka r em, rež ise rem, 
dokumentaristou a spisovatelem,  

autorem TV por adu   
Zpět k pramenům a Paměť stromů 

 
spojene  se kr tem jeho nove  knihy  

Pohádky pro otce a matky 
 

ve středu 13. června v 16.30 hodin 
v městské knihovně v Litovli 
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Odešli... 
v době od 21. dubna do 20. května 

 
Františ ka Dudova  z C ervenky (91 let) 
Ve ra Kopr ivova  z Mladc e (84 let) 
Zden ka Grofkova  z Litovle (79 let) 
Jir í  Helekal z Chudobí na (71 let) 

 
Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami 

Hlubinka a Hrandop. 

Narozeniny slaví 
v měsíci červnu 

 

92 let Anez ka Blechtova  
88 let  Ve ra Konš elova  
88 let Anna Var ekova  
87 let Vratišlava Kra lova  
87 let Jarmila Cholinška  
86 let Eleonora Š torkova  
84 let Bohumil Dvor a k 
81 let Emí lie Novošadova  
81 let Libuš e Hoš kova  
76 let Eva Voglova  
76 let Jarošlava Birknerova  
76 let Libuš e Šonta gova  
76 let Boz ena Švobodova  

Dne 9. května oslavila krásných 85 let  
paní Ludmila Válková z Litovle. 

Všechno nejlepší do dalších let jí přeje  
rodina. 

V noci z 27. na 28. dubna  
přivolal pan Libor Rosenzweig pomoc  

zraněné paní Zdeňce Grofkové.     
Tímto mu velmi děkujeme.  

rodina Grofkova 

Děkujeme firmě Hopax a kadeřnictví Julie 
Masaříková za sponzorský dar skupinám 

roztleskávaček Teeny Tany a Golden Bees. 
Miroslava Tchírová a Lenka Bohuslavová 

vedoucí skupin 

Dne 4. června se dožívá 90 let  
pan Ludvík Koubek,  

dlouholetý bývalý zaměstnanec Papcelu. 
Dne 28. června oslaví 83. narozeniny  
jeho manželka paní Alena Koubková,  

bývalá učitelka ZŠ Jungmannova. 
A 7. července spolu manželé oslaví  

63 let společného života.  
Ke všem výročím jim blahopřejí  

spoluobčané. 

Dne 26. května oslavila 70. narozeniny 
paní Ludmila Dostálová z Litovle.  

Do dalších let jí všechno nejlepší  
přeje přítel Jan. 

Dne 20. června slaví 90. narozeniny       
pan Ladislav Hňoupek z Litovle.  

Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti  
přeje rodina. 

Památky očima dětí 

Dny evropského dědic-

tví (European Heritage 

Days, dále EHD) kaž-

doročně v měsíci září 

otevírají nejširší veřej-

nosti brány nejzajíma-

vějších památek, budov, 

objektů a prostor, včet-

ně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela 

nepřístupné. 

Jejich cílem je hledání cest ke kořenům 

naší, evropské, i světové civilizace. Proto jsou 

v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovod-

né akce – přednášky, koncerty, městské slav-

nosti, ale i soutěže a další kulturní programy. 

Jednotlivé země nebo i města vyhlašují svá 

národní témata, jejichž prostřednictvím obra-

cejí pozornost organizátorů i návštěvníků na 

různorodé fenomény přírodního a kulturního 

dědictví. Hledání identity jedince žijícího 

v 21. století, ve stále více se globalizujícím 

světě, to je to, k čemu EHD přispívají. Proto 

se těší vzrůstající oblibě a stále většímu zá-

jmu. Dny evropského dědictví jsou význam-

nou celoevropskou kulturně poznávací, spole-

čenskou a výchovnou akcí. 

Národního zahájení Dnů evropského dědic-

tví v roce 2012, které má stanoveno téma 

Mladí památkám, se ujalo město Kutná Hora, 

které jako doprovodný program zahájení vy-

hlásilo výtvarnou soutěž pro děti a mládež na 

téma: Památky očima dětí.  

Město Litovel 

se do této 

soutěže při-

hlásilo a 

uspořádalo 

místní kolo. 

Své kresby 

zaslalo cel-

kem 130 žáků 

litovelských 

škol ve třech 

věkových 

kategoriích. 

Odborná po-

rota, složená 

z učitelů vý-

tvarné výcho-

vy na jednotlivých školách, dne 21. 5. 2012 

vyhodnotila tyto práce a na první místa 

v jednotlivých kategoriích umístila: 

 

Věková kategorie 6–10 let 

1. místo Jan Kubáček, 8 let,  

  ZŠ Vítězná 

2. místo Jana Škopová, 9 let,  

  ZŠ Nasobůrky 

3. místo Radim Jureček, 10 let,  

  ZŠ Vítězná 

4. místo Marie Uličná, 10 let,  

  ZŠ Nasobůrky 

5. místo  Vanda Šimúnková, 8 let,  

  ZŠ Vítězná 

 

Věková kategorie 11–14 let 

1. místo Lenka Tomášková, 12 let,  

  ZŠ Jungmannova 

2. místo Adéla Kusá, 13 let,  

  ZŠ Vítězná 

3. místo  Olga Zapletalová, 13 let,  

  ZŠ Jungmannova 

4. místo Václav Klimeš, 11 let,  

  ZŠ Nasobůrky 

5. místo Michaela Tučková, 14 let,  

  ZŠ Jungmannova 

Věková kategorie 15–18 let 

1. místo Tereza Dušková, 15 let,  

  ZŠ Jungmannova 

2. místo Adéla Dýcková, 15 let,  

  GJO Litovel 

3. místo  Ivana Nevrlá, 15 let,  

  ZŠ Jungmannova 

 

Vítězné 

práce 

z každé 

kategorie 

postupují 

do národ-

ního kola 

v Kutné 

Hoře. 

Nejlepší 

práce si 

můžete 

v měsíci 

červnu 

prohléd-

nout ve 

vestibulu 

knihovny 

a radnice. 

Poté bu-

dou vystaveny v našich školách. 

 

Děkujeme všem za účast v soutěži a těm nej-

lepším přejeme krásné umístění v národním 

kole. 

Petr Šrůtek, místostarosta 

Byli oddáni 
v době od 21. dubna do 20. května 

 
Jitka Nova kova  z Litovle 
a Petr C eš ka ze Šrchu 

 

 

autor: Jan Kubáček 

autorka: Tereza Dušková 

autorka: Lenka Tomášková 
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Kam se obrátit 

 

V Litovli 

 Městský úřad Litovel  

   odbor sociální a správní  

   (Mgr. Pavel Procházka) 

   Havlíčkova 818, Litovel 

   tel.: 585 153 231 

   – pracovníci vám mohou poskytnout infor-

mace, kam se ve vaší situaci obrátit, doprovo-

dí vás na pracovní úřad, je-li třeba vyřídit 

dávky 

 

 Charita Litovel 

   Vítězná 1129, Litovel 

   tel.: 585 341 444 

   – pro práci s lidmi bez domova má velmi 

omezené možnosti; v případě potřeby může 

poskytnout oblečení, dále rady, kam se obrátit 

 

 Úřad práce Litovel 

   Chořelice 1082 

   tel.: 950 141 213, 950 141 214 

   – vyřizuje podporu v nezaměstnanosti, soci-

ální dávky, dávky v hmotné nouzi 

 

V Uničově 

 Nízkoprahové denní centrum SCHOD 

   (Charita Šternberk – středisko Uničov) 

   Šternberská 497, Uničov 

   tel.: 585 054 519 nebo 739 500 404 

   e-mail: schod.unicov@sternberk.charita.cz 

 

 Azylový dům pro muže a ženy 

   Malé Novosady 406 a 407, Uničov 

   Pionýrů 673, Uničov 

   tel.: 602 370 884  

   e-mail: azyldum@unicov.cz 

    – kapacita: 12 míst pro ženy a 12 míst pro 

muže; poplatek: 85 Kč/noc 

 

 Noclehárna 

   Malé Novosady 406, Uničov 

   tel. i mail viz azylový dům 

   – kapacita: 6 lůžek pro muže, 4 lůžka pro 

ženy; poplatek: 60 Kč/noc; umožněná doba 

pobytu: od 18 do 9 hodin 

 

 Domov pro matky s dětmi v tísni 

   Šternberská 492, Uničov 

   tel.: 602 370 884 a mobil dostupný 24 hodin  

   denně 602 541 800 

   – pro ženy (příp. muže) s nezletilými dětmi a 

těhotné ženy, kterým bude poskytnuto ubyto-

vání na nezbytně nutnou dobu a pomoc při 

řešení krizových situací; kapacita: 7 míst 

 

V Olomouci 

 Nízkoprahové denní centrum 

   (Středisko Samaritán pro lidi bez domova  

    Charita Olomouc) 

   Wurmova 5, Olomouc 

   tel.: 583 033 454, 583 033 453 

   (kousek od tramvajové zastávky U Dómu) 

 

 Noclehárna pro muže 

   adresa viz nízkoprahové centrum 

   tel.: 583 033 456 nebo 739 249 226 

   – kapacita: 14 lůžek, poplatek: 20 Kč/noc  

Kudy, když není kam 

Potkáte ho na ulici, partnerka ho vyhodila 

z bytu, nemá kam jít a nemá peníze. Co mám 

dělat? zeptá se vás. Co mu odpovíte? 

„V každém větším městě funguje nějaké 

zařízení pro lidi bez domova,“ říká Dana Ax-

mannová, vedoucí Nízkoprahového denního 

centra Schod v Uničově, které zde působí už 

dva roky. Ve Šternberku podobné, i když 

menší zařízení otevřeli letos, v Litovli se za-

tím s ničím takovým nepočítá.  

„Každé město by si mělo tuto záležitost 

vyřešit samo,“ říká hned na úvod Petr Prinz, 

vedoucí Střediska Samaritán v Olomouci, 

kudy ročně projde na 900 osob bez domova 

(pro srovnání – v Uničově je to kolem 160 

klientů ročně). Jejich počet se každoročně 

zvyšuje, kapacity zařízení nestačí. Mezi klien-

ty přibývá žen, které dnes už tvoří téměř čtvr-

tinu z nich. Co je to za lidi? Mohou si za svou 

situaci sami? Možná jim dokonce vyhovuje? 

„Dopad života na ulici je fatální, za několik 

měsíců je cesta zpátky téměř nemožná, přede-

vším z důvodu ztráty důstojnosti,“ říká Petr 

Prinz. „Platí zde jiná pravidla. Nikdo se vás 

nezastane, nemáte žádná práva, vaším jedi-

ným cílem je nezmrznout, najíst se, přežít. Za 

celou svou praxi jsem se nesetkal s nikým, 

kdo by řekl, že mu to vyhovuje.“ 

Vedle zjevných bezdomovců, kteří tvoří až 

80 % klientů zařízení a každý je zná z laviček 

svého města, jsou zde i bezdomovci skrytí, 

tedy ti, kteří žijí v azylových domech či na 

ubytovnách (stále s možností ztráty přístřeší) a 

potencionální (kteří zatím mají kde bydlet, ale 

např. jim hrozí exekuce). Typickým klientem 

zařízení je podle Dany Axmannové rozvedený 

muž ve věku 45–50 let, bez práce a závislý na 

alkoholu. Druhou typickou skupinu pak tvoří 

mladí lidé kolem 27 let, převážně z problema-

tických rodin, pro které je těžké najít a udržet 

si práci, kteří nemají pracovní návyky a je pro 

ně náročné orientovat se v tomto světě. 

Ve větších městech působí terénní pracovní-

ci, kteří lidi na ulici přímo vyhledávají, oslo-

vují a nabízejí jim pomoc. Můžete je potkat 

např. v pondělí, středu a pátek od 9.30 do 10 

hodin v Olomouci před hlavním nádražím. 

Nízkoprahové denní centrum 

Sem by měly zamířit první kroky člověka, 

který se ocitl sám na ulici a neví, co dělat. 

Centrum mu jednak pomůže uspokojit základ-

ní potřeby – za drobný peníz zde dostane po-

lévku, čaj a kávu, v případě potřeby ošacení, 

klienti mají možnost nechat si zde za malou 

úplatu vyprat své oblečení, mohou se zde 

osprchovat a používat WC. Podstatná je pak 

poradenská služba. Dotyčný sem může dochá-

zet i anonymně. Pracovník centra mu pomůže 

vyřídit občanský průkaz nebo zajistit rodný 

list (žije-li někdo na ulici s majetkem v jed-

nom batohu, není divu, že o dokumenty často 

přijde). Následuje registrace na pracovním 

úřadu (občan se musí osobně nahlásit na pra-

covním úřadu v místě svého trvalého bydliš-

tě!) a vyřízení dávek. Pracovníci pomáhají 

klientům i s hledáním práce (v Olomouci 

funguje i pracovní poradna), s řešením dluho-

vé situace… V Olomouci je i ordinace prak-

tického lékaře určená pro lidi v nouzi. „My 

nepracujeme za klienty, ale s klienty!“ po-

dotýká však Petr Prinz. 

Noclehárna 

Je to místo, kde mohou lidé bez přístřeší 

v případě potřeby za menší poplatek přespat, a 

to i bez dokladu totožnosti. (V Samaritánu 

lidem v krizi dokonce poskytnou první tři noci 

zdarma, to je ale spíš výjimka.) Na dluh zde 

ale nikdo přespávat nemůže. Pobyt je tady 

možný jen od večera do rána a zvláště v zim-

ních měsících bývá zařízení plné. 

 

Azylový dům 

Zde může klient pobývat zpravidla nejvýš 

rok, během kterého by si měl ideálně najít 

vlastní bydlení. Platí tu jasná pravidla. Do  

domu je přijat jen člověk se stabilním pří-

jmem (důchod, plat, sociální dávky…). 

S klientem je sepsána smlouva. Se sociálním 

pracovníkem pak provádí individuální pláno-

vání, v němž si stanovuje cíle na zlepšení své 

situace a jejichž dosahování je pravidelně 

hodnoceno. Obyvatelé azylového domu jsou 

také povinni účastnit se pracovní rehabilitace, 

tedy každý měsíc odpracovat určitý počet 

hodin (úklid, pomoc při stěhování atd.). Alko-

hol ani drogy nejsou povoleny. 

Určitou nástavbou azylového domu jsou 

sociální byty, kam může vybraný klient azylo-

vého domu přejít na omezenou dobu a v němž 

žije jen několik lidí. I sem dochází sociální 

pracovník. 

 

Cílem pracovníků zařízení pro bezdomovce 

není postarat se o ně, ale pomoci jim, aby 

svou situaci vyřešili sami. Zadarmo proto 

nedostanou téměř nic. vchod do nízkoprahového centra v Uničově 

nízkoprahové centrum v Uničově 

noclehárna v Samaritánu 
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 Noclehárna pro muže 

   (Statutární město Olomouc) 

   Řepčínská 245/113, Olomouc-Řepčín 

   tel.: 585 428 007, 585 750 676 

   (blízko autobus. zastávka MŽ, nový závod) 

   – kapacita: 10 lůžek, poplatek: 20 Kč/noc 

 

 Noclehárna pro ženy 

   Wurmova 5, Olomouc 

    tel.: 585 203 100 nebo 734 435 078 

    – kapacita: 8–12 lůžek, poplatek: 25 Kč/ 

      noc 

 

 Azylový dům pro muže 

   (Středisko Samaritán) 

   adresa a kontakt viz noclehárna 

   – kapacita:35 míst (+ 13 míst v sociálních 

bytech), poplatek: 2 200–2 500 Kč/měsíc 

 

 Azylový dům pro muže 

   (Statutární město Olomouc) 

   adresa a kontakt viz noclehárna 

   – kapacita: 48 míst, poplatek: 66 Kč/den 

 

 Azylový dům pro ženy 

   (Středisko Samaritán) 

    Wurmova 5, Olomouc 

    tel.: 583 033 452 

 

 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc    

   občanů 

   Praskova 16, Olomouc 

   tel.: 585 220 050 

   (blízko tramvajové zastávky U Bystřičky) 

   – nákup oblečení za menší poplatek, příp. 

bezplatné poskytnutí obuvi, ošacení, spacáků 

a dek potřebným 

 

 Domov pro ženy a matky s dětmi 

   (Statutární město Olomouc) 

   Holečkova 7, Olomouc 

   tel.: 585 419 736 

   (blízko autobusové zastávky Povel, škola) 

   – dlouhodobé ubytování pro ženy, matky 

s dětmi a těhotné ženy v mimořádně obtížné 

sociální situaci spojené se ztrátou bydlení 

(oběti domácího násilí, osoby v krizi…) 

 

 Azylový dům pro matky s dětmi 

   (Fond ohrožených dětí) 

   Sokolská 1190/50, Olomouc 

   tel.: 585 221 648 

   (blízko tramvajové zastávky Koruna) 

   – přechodné ubytování pro matky a těhotné 

 

 Vzestupná spirála 

   (Středisko Samaritán) 

   1. máje 5, Olomouc 

   tel.: 736 764 933, 739 344 150 

   (blízko tramvajové zastávky U Dómu) 

   – odborné dluhové poradenství, komplexní 

řešení zadluženosti, pomoc při jednání 

s úřady, soudy, věřiteli, exekutory 

 

 Poradna pro dlužníky 

   (Sdružení SPES) 

   Dolní náměstí 27/38, Olomouc 

   tel.: 777 723 598 

   www.pomocsdluhy.cz 

   – odborné dluhové poradenství 

ZODPOVĚDNĚ K FINANCÍM 
 

Témata kurzu:  
rodinný rozpočet, řešení problémů 

s nedostatkem peněz, problematika 
půjček a finančních produktů,  

splácení dluhů 
 

Kurz je zdarma pro: 
nezaměstnané osoby v evidenci ÚP, 

osoby se zdravotním znevýhodněním, 
seniory... a jejich blízké 

 
Kdy a kde: 

7.–8. června vždy v 9–14.30 hodin 
sídlo InternetPoradny.cz,  
ul. Ztracená 36, Olomouc 

 
Přihlášení: 

Mgr. Kristýna Sklenářová,  
tel.: 587 406 126 nebo 774 724 877, 

olomouc@iporadna.cz, 
www.iporadna.cz (on-line přihláška) 

nebo na uvedené adrese 

Je několik plateb, které ze zákona musí 

hradit každý občan. V případě, že tomu tak 

není, narůstá dluh, který může vyústit i 

v exekuci. Jde o následující položky: 

zdravotní pojištění  – v případě, že za ob-

čana nehradí pojištění zaměstnavatel nebo 

stát (děti, studenti, důchodci, nezaměstnaní 

registrovaní na ÚP…), nebo není osoba sa-

mostatně výdělečně činná, musí své zdravot-

ní pojišťovně občan, který je osobou bez 

zdanitelných příjmů (tedy např. nezaměstna-

ný, který není v evidenci ÚP), hradit částku 

1 080 Kč za měsíc 

poplatek za komunální odpad – je povinen 

platit každý jednotlivec v místě svého trvalé-

ho bydliště. Občané Litovle a místních částí 

hradí poplatek ve výši 500 Kč/rok na poklad-

ně městského úřadu, splatný je od ledna do 

června daného roku. 

daň z nemovitosti – musí hradit vlastník 

pozemku nebo stavby (včetně bytu) každo-

ročně do 31. 5. složenkou (rozesílá finanční 

úřad v místě, kde se nachází nemovitost, 

začátkem května) nebo převodem z účtu. 

Pokud dojde u vlastníka nemovitosti ke změ-

ně v průběhu roku (přístavba, demolice aj.) 

nebo pokud se stane vlastníkem nemovitostí 

nový majitel, jsou tito poplatníci povinni 

podat na finančním úřadě do 31. 1. daňové 

přiznání (formulář k vyzvednutí tamtéž).  

televizní a rozhlasový poplatek – je povin-

na hradit každá domácnost, v níž se tyto 

přístroje vyskytují (i v případě, že se v do-

mácnosti vyskytuje několik přístrojů, platí se 

jen za jeden). Televizní poplatek činí 

135 Kč/měsíc a rozhlasový 45 Kč/měsíc. 

Hradí se nejčastěji pomocí SIPO 

(Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva), 

které si vyřídíte na poště. 

sociální pojištění – za občana platí za-

městnavatel, příp. stát. Pokud jste ale např. 

nezaměstnaní a nejste registrováni na ÚP, 

není vaší povinností platit sociální pojištění. 

Tato doba se však nezapočítá na důchod. 

Z dluhové poradny 

Častou příčinou toho, že se člověk ocitne na 

ulici, jsou jeho dluhy. K tomu, aby se dlužník 

do takto vyhraněné situace nemusel dostat, 

nebo aby se mohl dostat z ní, přispívají dluho-

vé poradny. Jejich pracovníci poskytnou kli-

entovi bezplatně potřebné rady, jak svou situ-

aci vyřešit. V Olomouci funguje už několik let 

poradna pro dlužníky občanského sdružení 

SPES. V loňském roce zahájila činnost i Vze-

stupná spirála, poradna působící v rámci Stře-

diska Samaritán, která se orientuje zejména na  

bezdomovce a lidi ohrožené ztrátou domova. 

Jak se lidé obvykle stávají dlužníky, popsaly 

její pracovnice. 

Nejčastěji dochází k tomu, že si lidé vezmou 

půjčku, při které podepíší smlouvu, již si po-

řádně nepřečetli. Neuvědomují si tak, že ze 

smlouvy vyplývají ještě jiné závazky než ty, 

že musí splatit vypůjčenou částku (odměna za 

poskytnutí půjčky, množství skrytých poplat-

ků). Při podepisování jakékoli smlouvy je 

proto třeba dbát mj. na to, zda je smlouva 

napsaná srozumitelně (jsou-li užity cizí termí-

ny, zkratky, je třeba znát jejich význam), jaká 

je velikost písma (jsou i smlouvy, na jejichž 

přečtení je třeba vzít si lupu – věřiteli jde 

zřejmě o to, aby si ji klient nemohl přečíst), dá

-li budoucí věřitel klientovi čas na dotazy, 

možnost vzít si smlouvu na přečtení domů 

(může ji přijít zkonzultovat i do poradny), 

nebo ho tlačí k  rychlému podepsání. 

Při pořizování půjčky je dobré dodržovat 

několik pravidel bezpečnosti:  

Méně rizikové je půjčit si peníze u banky. 

Není-li to možné, zvolit známější nebankov-

ní instituci a získat o ní co nejvíc referencí. 

Společnost Člověk v tísni má na svých 

stránkách (www.clovekvtisni.cz) uveřejněn 

Index predátorského úvěrování, v němž analy-

zuje bezpečnost smluv u největších nebankov-

ních subjektů. Hodnotí zde jejich srozumitel-

nost, výši nákladů vyplývající z nezaplacení 

jedné splátky, přítomnost úroků z prodlení, 

která přesahuje rámec zákonné úpravy, cenu 

produktu v případě řádného splácení a využí-

vání rozhodčí doložky. 

Potíž bývá, když lidé např. vinou ztráty 

zaměstnání upadnou do platební neschopnosti. 

Často totiž odkládají řešení a přijdou třeba až 

po půl roce. Přitom některé úvěry jsou pojiště-

né a dluhům by se dalo zabránit, ne ale v pří-

padě, že chybějí splátky.  

Vedle nesplácení půjčky mohou dluhy 

vzniknout i pasivní formou, tedy tím, že osoba 

nezřídka z nevědomosti neuhradí povinné 

poplatky (viz vpravo) nebo nezaplatí pokuty.  

Do poradny pro dlužníky by měl klient přijít 

ideálně už v době, kdy problém vzniká. Pra-

covníci se zde seznámí s jeho sociální situací 

a schopností půjčky splácet. Kontaktují věřite-

le a domluví s nimi splátkový kalendář. 

V případě, že je vyhlášena exekuce, domluví 

se na splátkách s exekutory, případně podají 

návrh na zastavení exekuce. Součástí poraden-

ství je i plán hospodaření, kde poradci spolu 

s klientem hledají, na čem ušetřit.  

K preventivnímu informování slouží kurzy a 

semináře. Pořádá je např. olomoucká Internet-

Poradna.cz, která jeden chystá v červnu, další 

na podzim. 

Povinné platby 
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PROGRAM MĚSTSKÉHO KLUBU LITOVEL 

TOULKY LITOVELSKÝM POMORAVÍM 

sobota 2. 6., školní dvůr ZŠ Jungmannova, od 8 hod., startovné: dospělí 

30 Kč, děti a důchodci 15 Kč   

13. ročník turistického pochodu určeného pro pěší i cykloturisty,  

od 10 hod. MINITOULKY pro rodiče s dětmi centrem města, soutěţe 

o ceny 

pořadatel: KČT TJ Tatran Litovel a RS při ZŠ Jungmannova 
 

OD SOUMRAKU PO ÚSVIT 

7.–29. 6., Výstavní síň MK Litovel,  

PO, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17, PÁ, SO 10–13 hodin  

výstava fotografií Fotoklubu Litovel, vernisáž: středa 6. 6. v 17 hod. 
 
KONCERT MINIBANDU 

středa 6. 6., Koncertní sál MK, 18.30 hod., vstup volný 

pořadatel: ZUŠ Litovel 
 
HANÁCKÉ BENÁTKY 2012 – tradiční celoměstská akce 

sobota 9. 6., nám. Př. Otakara v Litovli, od 10 hod.,  

vstupné: předprodej 100 Kč, děti 50 Kč (na místě + 50 Kč) 

jarmark, hlavní a dětská scéna, atrakce pro děti zdarma, doprovodné 

akce, ohňostroj 
 
POSTAVME TO SPOLU! 

pátek 15. 6., Velký sál Záložny v Litovli, 16 hod., vstupné: 30 Kč 

projekt v rámci dofinancování hřiště a mateřské školky pro zrakově 

postiţené v novém Vzdělávacím centru pro zrakově postiţené v Olo-

mouci-Hejčíně.  

Vystoupí: HEIDI JANKŮ, děti ZŠ Vítězná a studentky GJO Litovel 

pořadatel: Nadace prof. Vejdovského 
 
PŘÊNDITE SI SPLKNÓT 

… bôde to jak dêcky – neopakovatelny! 

středa 20. 6., Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., vstupné dobrovolné   

host: Hanácká mozêka, pořadatel: Hanácká ambasáda 

LÉTOHRANÍ V LOUČCE 

sobota 23. června, přírodní prostředí u rybníka v Loučce (směr Slavě-

tín), od 14.30 hod., vstup volný 

koncert písničkáře WABIHO DAŇKA, odpolední posezení s kapelou 

Piňovští kanci, hry pro děti, skákací hrad 

občerstvení: točené pivo, cukrovinky, kabanos 

odjezd autobusu z nám. Př. Otakara v Litovli ve 13.45 hod. (zastávky: 

ul. Palackého, Nasobůrky, Haňovice, Myslechovice, Cholina, Bílsko) 
 
FOLKOVÉ POMORAVÍ 

pátek 29. 6., Vodácká restaurace Loděnice, 18 hod.,  

vstupné: předprodej 80 Kč, na místě 130 Kč  

minifestival ţivé hudby 

účinkují: ALIBABA, MONTY, HLUČNÍ SOUSEDÉ 
 
PAVEL ŠPORCL – Pocta Paganinimu 

neděle 1. 7., přírodní prostředí Arboreta Bílá Lhota, 15 hod.,  

vstupné: předprodej 150 Kč, na místě 200 Kč 

koncert houslového virtuosa  

odjezd autobusu z nám. Př. Otakara v 14.15 hod. (zastávky: ul. Palacké-

ho, Nasobůrky, Sobáčov – restaurace STOP, Vápenka – u Mladče a 

Hradečné, Měrotín) 

 

PŘIPRAVUJEME NA PRÁZDNINY 
LITOVELSKÉ KULTURNÍ LÉTO (kaţdý pátek a sobotu v červenci), 

LETNÍ KINO (srpen) 
 
Předprodej: 

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

633, e-mail: nepustilova@mklitovel.cz, (v případě platby na účet č. 35-

781 697 0247/0100 kontaktujte pí Nepustilovou)  

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

e-mail: info@bavi.cz 
 
Info: www.mklitovel.cz, www.mestolitovel.cz. Změna programu vyhrazena.  

Folkové Pomoraví 

Alibaba 

Olomoucká bluesová kapela, 

dvojnásobní vítězové mezi-

národní Porty. Skupina Ali-

baba několik let hledala svou 

tvář. Zkoušela akustickou i 

modernější country muziku, 

měla blízko k folku i tramp-

ské písni. S příchodem baskytaristy Petra Koláře před čtyřmi lety se 

propracovala k bluesovému zvuku, ke kterému ji mimo jiné inspirovaly 

nahrávky nizozemské skupiny Livin Blues a také veličiny českého blue-

sového písničkářství, jako jsou nebo byli Petr Kalandra či Ivan Hlas. 

Tento repertoár Alibaba nabízí na svém třetím albu Mačkalov. Součas-

ně však začala fungovat i akustická swingová varianta skupiny, jejíţ 

zvuk zachycuje loňské minialbum Nad Labem a kterou dnes potkáte na 

festivalech nejčastěji. Alibaba je také dvojnásobným vítězem Mohelnic-

kého dostavníku a její kapelník Miroslav Vepřek je drţitelem ceny 

Radia Proglas Za krásu slova. V současné době skupinu tvoří Miroslav 

Vepřek (kytara, zpěv), Jarmila Vepřeková (zpěv, perkuse) a Jirka Krbe-

ček (kytara, harmonika, zpěv). 

 

Monty 

Narodil se v Bílovci. Dlouhá léta byl obklopován hudebním vkusem 

svého staršího bratra. Ale právě on daroval Montymu k Vánocům kaze-

tu s nahrávkou Vlasty Redla. První kytarové krůčky 

Monty udělal někdy v sedmi letech. V sedmnácti 

letech nastoupil do ostravské formace Duo juyos 

complet, s kapelou odehrál mnoho koncertů a nato-

čil dvě desky. S věkem a elektrickou kytarou se 

měnil preferovaný hudební styl a Monty přijal na-

bídku alternativně rockové kapely Mimostojící. 

Později se ale začal prezentovat jako sólový písnič-

kář. Odehrál několik regionálních koncertů a pár 

drobných festivalů. Potkal 

Jana Ţambocha a Danu 

Houdkovou a začal s těmito 

ikonami dnešní folkové 

scény koncertovat jako 

host. Společně s Martinem 

Petráškem sklidil velký 

úspěch za sólové album. 

Objevil se i na největším folkovém festivalu v ČR, Zahrada, kde se mu 

podařilo upoutat pozornost nejen diváků, ale i médií. Do kapely přišel 

jako host Petr Simandel, který krom basové a akustické kytary vytváří 

příjemné vokály. Monty s Janem Ţambochem a Arnoštem Frauenber-

gem zaloţili Střední Odborné Učiliště Musických Umění a vznikla 

kapela–nekapela SPOLU. 

 

Hluční sousedé 

Česká kapela s francouzskou zpěvačkou Céline Bossu. Ta se při stu-

diu v Lyonu setkala se dvěma mladými muzikanty z Ostravy, s kytaris-

tou Jiřím Martinů a houslistou Martinem Drozdem. Bylo to osudové 

setkání, protoţe se rozhodla doprovázet je jako zpěvačka na jejich hu-

debním výletě po Evropě. Tak se zrodila skupina Loud Neighbours 

(v překladu Hluční sousedé). Vystupovala ve Francii, Belgii, Německu, 

Holandsku a jinde. Její repertoár tvořila kombinace ţánrů od pop-rocku 

přes keltské aţ po námořnické písně. Po čase se odpojil houslista Mar-

tin Drozd a zůstalo duo, které cestování zavedlo aţ 

na sever Moravy. Tady uţ s názvem Hluční souse-

dé začali vystupovat na mnoha festivalech a vydali 

svoje první CD. V současné době hraje skupina ve 

sloţení: Céline Bossu (vokály, perkusní nástroje), 

Jiří Martinů (kytara, vokály, perkuse, akorde-

on…), Ondřej Růţička (klávesové nástroje, baso-

vá kytara, vokály), Milan Kratochvíl (rytmické 

nástroje, kytara, basová kytara, vokály).           MK 

  

  

Alibaba Monty 

Hluční sousedé 

mailto:nepustilova@mklitovel.cz
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Hvězdy Hanáckých Benátek 

MANDRAGE 

Plzeňská poprocková hudební skupina oficiálně vznikla v roce 2001, 

kdy se i umístila v hudební anketě Ţebřík na 3. místě. Po prvním demo 

CD s názvem Říkala, ţe ji trápí cosi podepsali Mandrage smlouvu 

s nahrávacím studiem a začali vydávat další CD, např. Přišli jsme si 

pro vaše děti s pilotním singlem Kapky proti slzám nebo Hledá se ţena 

se stejnojmennou písní, která se stala hitem. Následovala písnička 

Františkovy Lázně a v současné době boří hudební ţebříčky Šrouby a 

matice. Skupina má čtyři stálé členy: Vít Starý (zpěv, kytara), Pepa 

Bolan (zpěv, kytara), Coopi Michal Faitl (baskytara), Matyáš Vorda 

(bicí) a externího hráče Františka Boříka (klávesy).  

UDG 

Jedna z nejúspěšnějších českých poprockových kapel současnosti, 

která je známá především svými energickými koncerty a nadstandard-

ním vztahem s fanoušky. Kapelu zaloţili spoluţáci z ústeckého gym-

názia. O čtyři roky později natočila kapela demo Štěkat do boudy a 

začala koncertovat. Skupina UDG se dostala na vrchol s debutovým 

albem Ztraceni v inspiracích, které obsahuje hity Motýl, Hvězdář nebo 

Piloti. Celou Českou republiku objela jako předkapela skupin Divokej 

Bill, Kryštof, Horkýţe Slíţe nebo Wohnout. Po vydání druhého velmi 

úspěšného studiového alba Buď a nebe členové UDG dokázali, ţe jsou 

jednou z nejtalentovanějších mladých kapel. Písnička Kurtizána získa-

la několik ocenění v anketách a UDG za ni byla nominovaná na kapelu 

roku. Na kontě má kapela jiţ tři velmi úspěšná alba a DVD Cirkus 

Live!, které se setkalo s velmi kladnou odezvou mezi fanoušky. Na 

nekonečných turné po kulturních domech a velkých klubech se kapela 

těší skvělé návštěvnosti a kaţdý rok je hlavní hvězdou mnoha letních 

festivalů a městských slavností. Členy kapely jsou Petr Vrzák (zpěv), 

Pavel Vrzák (basa), Adam Kupera (zpěv, saxofon), Bohumil Němeček

(kytara), Tomáš Staněk (bicí, texty), Tomáš Vohradský (kytara). 

YO YO BAND 

Yo Yo Band je česká hudební skupina, u jejíhoţ zrodu stáli bratři 

Richard a Vladimír Tesaříkovi, Ondřej Hejma a Julius Novotný 

Kuzma. Poprvé skupina vystoupila jako vokální kvarteto na Slánských 

jazzových dnech. Za celou dobu trvání Yo Yo Bandu jím prošla celá 

řada hudebníků a skupina vydala celkem sedm alb a natočila spoustu 

singlů. Počet členů kapely se pohybuje v rozmezí tří aţ devíti muzikan-

tů. Původně vokální skupina byla inspirována vlivy soulu, později téţ 

reggae, latiny a popu. Repertoár tvoří z velké většiny vlastní autorské 

písničky. Kapela získala platinovou desku, tři ceny České Gramy, 4. 

místo v soutěţi Český slavík. Natočili celkem 16 videoklipů a televizní 

pořad Banánová estráda. Koncertovali v Německu, Rakousku, Dánsku 

i Rusku. Současní členové: Richard Tesařík (zpěv, perkuse), Miroslav 

Linhart (kytara, zpěv), Jiří Šíma (tenorsaxofon, klávesy, zpěv), Roman 

Bobík Kubát (trubka), Pavel Razím (bicí), Václav Novotný 

(baskytara), Jan Šatra (pozoun). 

ŽLUTÝ PES 

Praţská hudební rocková skupina, kterou zaloţil zpěvák, textař a 

skladatel Ondřej Hejma spolu s basovým kytaristou Antonínem Smrč-

kou a zpěvákem Ivanem Hlasem. Skupina se postupem času přiblíţila 

k jiţanskému rocku a v tomto období se propracovávala ke slávě. 

Náhle byla ale kapela zařazena na černý seznam „Nové vlny se starým 

obsahem“ a musela dvakrát měnit jméno (nejprve na Tomahawk 

a později na Hudebně zábavnou skupinu Ondřeje Hejmy). Později se 

kapela na čas odmlčela. Posléze uţ opět jako Ţlutý pes dostala moţ-

nost nahrát anglicky nazpívané album určené pro vývoz, které dostalo 

název Rockin' The Blues a bylo koncipováno jako sólový počin Ondře-

je Hejmy. Brzy nato vydal Ţlutý pes album i v českém jazyce a kapela 

obnovila svou koncertní aktivitu. Vydala několik alb s hity jako Same-

tová, Modrá nebo Náruţivá. Členové kapely: Ondřej Hejma (zpěv), 

Petr Roškaňuk (kytara), Jiří Novotný (kytara), František Kotva 

(kytara), Jiří Horálek (bicí), Klaudius Kryšpín (bicí), Jiří Zelenka 

(kytara), Richard Dvořák (klávesy), Ája Suková (zpěv), Jana Feriová 

(zpěv), Jan Martinek (kytara). 

MEZCLA ORQUESTA 

Kapela se skládá z českých a kubánských hudebníků. Na české scéně 

vystupuje jiţ čtvrtým rokem. Hraje tradiční kubánskou a latinskoame-

rickou hudbu s prvky jazzu, funku a dalších stylů. Nezaměnitelný popis 

kapely zřetelně podtrhuje charismatická kubánská zpěvačka Tanda a 

její temně sametový hlas. Díky ní získávají vystoupení, plná tempera-

mentu a zábavy, originální atmosféru. Kapela rozproudí krev v ţilách a 

zajistí vţdy jedinečný záţitek v rytmech salsy, cha-cha-cha či rumby.  

Členové: Tanda (zpěv, maracas), Vicky (flétna), Mario (baskytara, 

vokál), Vlado (trumpeta), Milano (piáno, zpěv), Bharata (trumpeta), 

Jiří (klávesové nástroje), Bobo (saxofon), Mandy (perkuse), Filip 

(trombon), Leonardo (perkuse). 

METALINDA 

Kapela vznikla z tehdejších dvou hudebních skupin Halušky a Rega-

ta, ze kterých se oddělili čtyři mladíci, kteří si dali název Metalinda, 

coţ v překladu znamená Pěkný cíl. Úspěchy na sebe nenechaly dlouho 

čekat. Totálně vyprodané sály v Bratislavě, a brzo i v jiných městech, 

umoţnily kapele nahrát první singly Únik a Klub milionárov. První 

album nazvané Metalinda s hity Ján Amos Dţínový, VSR, Kovový 

král a Jágo přineslo kapele úspěch a místo na předních příčkách hitpa-

rád. Po tomto albu se kapely ujali producenti: Joţo Ráţ a Julo Kinček. 

Přišel hit Zalúbená ţaba a Vlasť malá zbabraná a v té době si začali 

kapely všímat i posluchači v Čechách. Od tohoto období se v kapele 

vystřídalo postupně několik členů, ale celou dobu slavila jeden úspěch 

za druhým. Celkem Metalinda natočila 13 alb. V současné době hraje 

ve sloţení: Peter Sámel (kytara), Fero Gašparík (baskytara), Peter 

Kollar (bicí), Roman „Ročo“ Čief (zpěv).  

HORKÝŽE SLÍŽE 

Horkýţe Slíţe je rocková/punkrocková kapela, která momentálně 

patří k hudební špičce jak na Slovensku, tak i v Čechách. Vznikla uţ 

před 17 lety a na kontě má 10 alb. Z nich ji nejvíce proslavilo hlavně 

album Kýţe sliz. Mezi největší hity této čtyřčlenné skupiny patří Silný 

refrén, Malá Ţuţu nebo Vlak. Velmi populární jsou také písničky LAG 

Song, Motorkářská, RNB Soul, Atómovy kryt a mnoho dalších. 

V poslední době kapela nechybí na ţádném větším festivalu a koncer-

tuje po České republice, na Slovensku, ale i v zahraničí. Hrají ve sloţe-

ní. Peter Hrivňák „Kuko“ (zpěv, baskytara), Mário Sabo 

„Sabotér“ (kytara), Juraj Štefánik „Doktor“ (kytara), Marek Viršík 

„Vandel“ (bicí).             MK 

 
Čeká Vás bohatý program! 

Vystoupí: 
Heidi Janků 
MUDr. Martin Šín z oční kliniky FN Olomouc 
děti ze ZŠ V. Vejdovského Litovel – hudba 
děti ze ZŠ Vítězná a studentky GJO v rytmu populární 
zumby 
studentky GJO – nádherné vystoupení s křídly 
Můžete si vyzkoušet chůzi s bílou holí a střelbu 
„naslepo“ pomocí zvukové signalizace. 
Akce se koná v rámci dofinancování hřiště a 
mateřské školky Vzdělávacího centra pro zrako-
vě postižené děti v Olomouci-Hejčíně. 

Nadace prof. Vejdovského  
 

Vás srdečně zve na akci 

 „Postavme to spolu!“ 

Kdy: 15. 6. 2012 v 16 hodin 
Kde: Velký a Malý sál Záložny 

Vstupné: 30 Kč 
  

Postavme spolu hřiště a mateřskou 

školku pro zrakově postižené děti! 

http://www.udg.cz/bio-kapela/petr/
http://www.udg.cz/bio-kapela/pavel/
http://www.udg.cz/bio-kapela/adam/
http://www.udg.cz/bio-kapela/bonbon/
http://www.udg.cz/bio-kapela/jugy/
http://www.udg.cz/bio-kapela/volt/
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2. června  Sobota v sedle 

Den s westernovými koňmi na Ranči „N“ ve Stránském. Sraz v 8 hodin 

u DDM v Komenského ulici. Cena činí 300 Kč za osobu, uzávěrka 

přihlášek je v pátek 1. 6.      Ing. Pavel Sova 
 
6. června Den s integrovaným záchranným systémem 

Akce připravovaná pro děti všech škol mikroregionu Litovelsko. Akce 

se zúčastní všechny složky IZS, Litovelští motorkáři a spousta dalších. 

Michaela Škulavíková 
 
14. června Tvořivé odpoledne – pletení z pedigu  

Cena tvoření je 100 Kč. Je potřeba se přihlásit do 13. 6. 2012. 

Jana Čekelová 

15. června Koncert v parku Míru  

Podrobnosti upřesníme. 

           Michaela Škulavíková, Šárka Grunová 
 
16. června Putování údolím Huntavy 

Cyklovýlet na Rešovské vodopády.  

Sraz je v 8 hodin u DDM v Komenského ulici. Cena je 50 Kč za osobu. 

Podmínkou účasti je cyklistická přilba a dobrý technický stav kola! 

 Ing. Pavel Sova 
 
16. června Hurá prázdniny 

Sobotní dopoledne plné her, soutěží a různého tvoření na rozloučenou 

se školou.         Jana Čekelová 

 PROGRAM DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ČERVEN 

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 výtvarnou 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 

 

DDM, Komenského 719/6, Litovel; tel.: 585 342 448; ddm@ddmlitovel.cz 

LETNÍ TÁBORY DDM LITOVEL 2012 

MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA 

AKCE V MĚSÍCI ČERVNU 

 

1. 6.  VLÁČKEM S RYBIČKOU 

 – výlet vláčkem do Choliny, návštěva muzea strouhátek,  

    opékání špekáčků 

8. 6. a 22. 6.  DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 

  – od 10 do 12 hodin 

12. 6.  NA KOLE NA SOBÁČOV 

 – cyklovýlet k sobáčovskému rybníku, odjezd v 9.30 od MC 

29. 6.  POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY 

  – soutěžní dopoledne pro děti od 9.30 do 12 h, areál Charity 

19. 6. a 26. 6. VÝTVARNÉ DOPOLEDNE 

  – výroba předmětů pro dětské oddělení nemocnice ve  

     Šternberku 

 

Kontakt: animátorka MC Jarmila Dospivová 

    tel.: 739 246 016, e-mail: mcrybickalitovel@seznam.cz 

návštěva ekocentra Sluňákov v Horce nad Moravou 

Úspěchy muzea harmonik 

Zvláštní ocenění v soutěži o 

cenu GLORIA MUSAEALIS 

v kategorii Muzejní počin roku 

2011 získal pan Jiří Sedláček za 

svou mimořádnou sbírku har-

monik. Jeho první soukromé 

muzeum harmonik v České 

republice a největší ve střední 

Evropě bylo pro veřejnost zpří-

stupněno 1. července 2011. 

Cenu převzal v Travertinovém 

sále nové budovy Národního 

muzea v Praze ve čtvrtek 17. 

května 2012. Slavnostní akce se 

zúčastnila i rodina pana Sedláč-

ka a zástupci města Litovle. 

Blahopřejeme! 

Aby toho nebylo málo, byla 21. května největší sbírka harmonik 

zapsána do České knihy rekordů. Na slavnostním vyhlášení v Pelhři-

mově, které pořádala agentura Dobrý den, obdržel pan Sedláček certifi-

kát o vytvoření českého rekordu.            red. 

Divadlo – hudba – kabaret 
 

park u muzea, pondělí 25. 6. v 16.30 hodin 
 
Umělci z Čech i zahraničí spolu s uživateli zařízení Nové Zámky 
– poskytovatel sociálních služeb, p. o. budou po čtyři pondělky 
předvádět, co vytvořili na víkendových workshopech. 
 
PŘIJĎTE SE POBAVIT A OBJEVIT, CO VŠECHNO JE MOŽNÉ! 
 
Vstup volný, neboť není kam vstupovat. Prostor je otevřený všem. 
(Další představení se konají 9. 7., 23. 7. a 6. 8.) 
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Let´s speak English 2012 (Mluvme anglicky 2012) 

Na tom, že se v dnešní době už snad každý z nás alespoň jednou se-

tkal s jazykem Shakespearovým – angličtinou, není nic zvláštního. An-

gličtina je totiž řečí, kterou se můžeme domluvit téměř na celém světě, 

ať už cestujeme na ostrov gejzírů a sopek Island či do slunné Itálie.  

Umět anglicky se tedy v současné době opravdu vyplatí. A toho jsou 

si vědomi i učitelé na základních školách. Výjimkou není ani naše škola 

ZŠ Jungmannova, kde se děti učí anglicky už od 1. třídy. A že jsme 

nezaháleli a něco jsme se naučili, to jsme chtěli já a moji spolužáci 

Zdeňka Kolářová, Ondřej Nantl, Míša Tučková a Kamila Bezová doká-

zat 3. května v anglické konverzační soutěži Let´s speak English pro 8. 

a 9. ročníky. Již poněkolikáté ji pořádali naši sousedé ze ZŠ Vítězná. 

I ti samozřejmě do soutěže nominovali své žáky, takže jsme se už moc 

těšili na to, jak s nimi vzájemně změříme své schopnosti.   

Soutěž se skládala ze tří částí. V první části zvané listening (poslech) 

bylo naším úkolem podle poslouchaného textu z CD zaškrtnout na pra-

covním listě správné odpovědi na kladené otázky. Následující druhá 

část reading (čtení) obsahovala především anglické texty, jimž jsme 

měli porozumět, a pak správně zodpovědět otázky na ně navazující. 

Poslední částí soutěže byl rozhovor s jednou z hlavních organizátorek, 

učitelek angličtiny, buď s paní učitelkou Bazalovou od nás z Jungman-

ky nebo s paní učitelkou Faltovou z Vítězné. V rozhovoru byl kladen 

důraz na vyjadřování a reakci na pokládané otázky. Také jsme popiso-

vali vylosovaný obrázek.  

Po ukončení rozhovorů následovalo sčítání bodů. Nakonec jsme moh-

li mít větší radost my z Jungmanky. Nejlépe si totiž vedla Kamila Bezo-

vá, která jen těsně porazila druhou Míšu Tučkovou, a navázala tak na 

loňské 2. místo v této soutěži. Bronzové umístění pak pro sebe urval 

k údivu nás všech žák 7. ročníku Ondřej Nantl, jenž svou roli černého 

koně dokázal přetavit v hezký úspěch. A 4. místo obsadila Zdeňka Ko-

lářová. 

Našim soutěžícím srdečně děkuji za krásnou reprezentaci naší školy 

v Let´s speak English 2012 a doufám, že tento úspěch nebyl jejich po-

sledním. 

Petr Komárek, 8. B ZŠ Jungmannova 

Dopravní soutěž 

Dne 3. 5. se uskutečnila Oblastní dopravní soutěž Mladý cyklista. 

Soutěžilo se na dětském dopravním hřišti a u ZŠ Vítězná v těchto dis-

ciplínách: praktická jízda zručnosti, jízda po dopravním hřišti, testy 

silničních předpisů a zásady poskytování první pomoci. 

Soutěž měla dvě kategorie. Mladší žáci měli velkou konkurenci ve 

velkém počtu zúčastněných škol, takže nakonec bohužel příliš úspěšní 

nebyli. Naopak družstvo starších složené z Nikoly Hamplové, Lenky 

Pokorné, Tomáše Dragouna, Filipa Štreita a náhradníka Petra Hrbčeka 

zvítězilo a postupuje do okresního kola ve Šternberku. Držíme palce! 
 
Úspěchy Josefa Koláře z 9. B 

V březnu Josef Kolář získal v okresním kole fyzikální olympiády ve 

velké konkurenci studentů gymnázií 2. místo, a tím si zajistil účast 

v krajském kole této soutěže. 18. 4. v krajském kole zabodoval ještě 

více, a stal se tak jediným vítězem celého Olomouckého kraje. Tato 

soutěž byla určená pro žáky 9. ročníku ZŠ, 4. ročníku osmiletých gym-

názií a 2. ročníku šestiletých gymnázií, kteří postoupili z pěti okresních 

kol Olomouckého kraje. Josef Kolář sklízí svoje úspěchy i v oblasti 

informatiky. V soutěži Aplikace softwaru se v okresním kole umístil 

na 1. místě a v postupovém krajském kole se stal opět jejím vítězem.  
 

Zelená stezka 

Dne 10. 5. se žáci 6. A ZŠ 

Vítězná zúčastnili soutěže 

Zelená stezka. Dlouhá a pečli-

vá příprava se dětem zúročila 

a výsledkem bylo krásné 

2. místo. Za přípravu a podpo-

ru žáci děkují paní učitelce 

Mgr. A. Švecové a Mgr. B. 

Kadláčkové. Všem se na Zele-

né stezce moc líbilo a těší se 

na další účast.   E. Zemánková 

Telegrafem ze ZŠ Vítězná 

Úspěch žáků z Jungmanky v soutěži v informatice 

Určitě nebudu lhát, když řeknu, že si dnes hodně z nás jen stěží doká-

že představit život bez počítače. Jeho kouzlu už propadly milióny lidí a 

nedalo by mnoho práce najít takové, kteří by u něj dokázali prosedět 

celé dny. Počítač se za dobu své existence několikrát změnil, možná vás 

ale překvapí, že základní principy fungování nám dobře známého stroje 

byly vymyšleny už v 19. století. 

Asi nejvíc příznivců si fenomén počítač získal v řadách dětí a mláde-

že, kteří s ním pracují nejen doma ve volném čase, ale i ve škole 

v hodinách informatiky. To si uvědomili i pracovníci Národního institu-

tu dětí a mládeže a vymysleli pro nás soutěž, kde bychom mohli své 

znalosti z informatiky využít a navíc vyhrát pěkné ceny.  

Do 26. ročníku této soutěže, zaměřené na počítačové programování, 

jsme se rozhodli zapojit i my z Jungmanky, tedy já a moji kamarádi 

Zdeňka Kolářová, Kačka Mazalová a Kristýna Bangová.  

Dne 20. 3. se na SŠ Božetěchova v Olomouci soutěžilo ve dvou kate-

goriích, které se skládaly z úkolu na počítači a také z testu zaměřeného 

na logické uvažování. V naší kategorii pro žáky ZŠ a studenty odpoví-

dajících ročníků víceletých gymnázií (aplikační software – kancelářské 

aplikace) zvítězil Josef Kolář ze ZŠ Vítězná, Zdeňce se podařilo získat 

2. a mně 3. místo, čímž jsme si vysloužili postup do krajského kola. To 

se konalo o měsíc později – 20. 4. na témže místě. I pořadí v naší kate-

gorii zůstalo úplně stejné, jako tomu bylo v kole okresním. Za umístění 

jsme obdrželi krásné ceny, které pro nás  mimo jiné přichystal olo-

moucký dům dětí a mládeže. 

Doufám, že nás komise vybere i do celorepublikového kola, které se 

bude konat v červnu v Jánských Lázních.           Petr Komárek, 8.B 
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Běh Litovelským Pomoravím 2012  

Letošní sportovní sezónu jsme jako tradičně 

zahájili oblíbeným závodem Běh Litovelským 

Pomoravím – soutěží tříčlenných hlídek na 

trati dlouhé přibližně 4,5 km. Školní kolo se 

konalo v pátek 20. dubna. Mladší děti měly 

kratší trasu a méně úkolů, starší děti pak samo-

zřejmě vše náročnější. V kategorii mladších 

žáků se na 1. místě umístilo družstvo ve slože-

ní Sandra Čecháková, Markéta Suchoňová a 

Michael Gregor. V kategorii starších žákyň 

byla nejšikovnější tato děvčata: Lucie Nátero-

vá, Petra Sklenářová a Aneta Gáborová. 

V kategorii starších chlapců vyhrálo družstvo 

ve složení Jakub Lang, Libor Kolečář a Radek 

Vystrčil. Družstva starších kategorií potom 

reprezentovala naši školu v regionálním kole. 

Regionální kolo pořádané pro naše partner-

ské školy se uskutečnilo ve čtvrtek 26. dubna. 

Velice nás těší zájem ostatních škol a jejich 

účast. Letos naše pozvání přijaly tyto školy: 

ZŠ Uničov, ZŠ Šternberk, ZŠ prof. Z. Matějč-

ka Olomouc-Řepčín, ZŠ prof. Z. Matějčka 

Olomouc-Bělidla, ZŠ a DD Zábřeh a SŠ, ZŠ a 

MŠ Prostějov. Očekávání našich kolegů, zda 

budou opět nějaké novinky, se splnilo. Ředitel 

závodů pan učitel Mgr. Matoušek věnuje pří-

pravě spoustu času, vymýšlí nové disciplíny, 

mění průběh trasy tak, aby byly závody pro 

žáky přitažlivé a účast na nich jim přinesla 

další nové zkušenosti. Letos žáci absolvovali 7 

nových úkolů na jednotlivých stanovištích.  

1. stanoviště – Přeskok lavičky. Každý zá-

vodník musel lavičku přeskočit snožmo ale-

spoň čtyřikrát, ale pozor! V jedné ruce měl 

pingpongovou pálku s malým míčkem, který 

nesměl při přeskoku z pálky spadnout.  

2. stanoviště – Průlez zavěšenou pneumati-

kou. Na stromě byly ve výšce 0,75 m nad zemí 

zavěšeny na laně 2 pneumatiky a každý závod-

ník musel tudy prolézt.  

3. stanoviště – Sekání dřeva. Každý závod-

ník musel z připraveného kousku dřeva nase-

kat 10 přibližně stejných dílků, členové druž-

stva pracovali jeden po druhém. Pokud někdo 

nenasekal 10 kousků, ale jakýkoli jiný počet, 

měl trestný bod. (U této disciplíny jsme měli 

připravený kbelík na prsty, ale naštěstí nebyl 

vůbec potřeba.) 

4. stanoviště – Kotoul ve dvojici. Jednodu-

ché zadání – obtížné provedení. Tady se děti 

hodně pobavily. 

5. stanoviště – Tlačení jízdního kola pozpát-

ku mezi kužely. Každý závodník musel 

pozpátku tlačit jízdní kolo připraveným slalo-

mem mezi kužely tam i zpět. Přestože tento 

úkol vypadal docela jednoduše, zjistili jsme, 

že tady měli závodníci nejvíce potíží. Kolo 

jezdilo na všechny světové strany, jen se ne a 

ne trefit mezi překážky. 

6. stanoviště – Hledání brambor. V okruhu 

o průměru 20 metrů byly v lese rozmístěny 

brambory. Každý závodník musel najít ale-

spoň jednu a tu donést rozhodčímu ke kontro-

le. Závodníci si nesměli navzájem pomáhat. 

Někteří z nich hledali brambory i na stromech. 

7. disciplína – Běh s medicinbalem. Na tom-

to stanovišti byla vytyčená trasa 10 m, kterou 

musel každý závodník zdolat s medicinbalem 

mezi nohama, a to tam i zpět. Pokud balon 

upadl na zem, musel závodník začít znovu od 

základní čáry. Každý měl nejvýš 3 pokusy. 

A jak vše dopadlo? Na tomto místě další 

novinka letošního roku! Každý vedoucí stano-

viště měl za úkol vybrat jednoho soutěžícího, 

který zadaný úkol splnil rychle nebo elegantně 

nebo chytře, mohl také někoho vybrat za 

„umělecký dojem“ při provádění úkolu. Takže 

za každou disciplínu dostali vyvolení drobnou 

odměnu. 

Celkové výsledky: 1. místo v kategorii dívek 

– MY – tedy děvčata ze ZŠ, DD a ŠJ Litovel 

ve složení Lucie Náterová, Petra Sklenářová a 

Aneta Gáborová. 2. místo obsadila ZŠ a DD 

Zábřeh: Romana Dirová, Simona Karšová a 

Marie Sýkorová, na 3. místě se umístila ZŠ 

prof. Z. Matějčka Olomouc: Diana Tománko-

vá, Tamara Gajdošíková a Nikola Stračíková. 

V kategorii chlapců se na 1. místě zaslouže-

ně umístila ZŠ Šternberk ve složení Filip Se-

kanina, Robert Růžička a Ferdinand Salaj. 2. 

místo vybojovali chlapci ze SŠ, ZŠ a MŠ Pros-

tějov: Patrik Kobliha, Lukáš Kobliha a Miro-

slav Ličman. 3. místo patřilo ZŠ a DD Zábřeh: 

Marek Hecl, Jan Košík a Nikolas Adam. 

Po sečtení časů hlídky dívek a hlídky chlap-

ců z jednotlivých škol bylo stanoveno celkové 

pořadí škol, protože šlo o putovní pohár. Ten 

v letošním jarním kole vyhrála naše škola, 

takže pohár zůstává „doma“. Alespoň tedy do 

dalších závodů. 

Letos nám nadmíru přálo počasí, po oba dva 

dny bylo krásně, teplo, slunečno, ve spojení 

s nádherným prostředím probouzející se příro-

dy. Dovolím si říci, že jsme v tyto dny téměř 

dosáhli dokonalosti. Všechny děti jsou vždy 

moc hodné a nemusíme řešit žádné problémy. 

Bude to asi také tím, že Běh Litovelským Po-

moravím má mezi žáky na všech školách veli-

ce dobrý zvuk a na závody chtějí jet všichni, 

takže učitelé mají problém vybrat jen 3 chlap-

ce a 3 dívky. Jsme nesmírně šťastni, že může-

me pořádat tyto závody, pro všechny zúčastně-

né děti i pedagogy to jsou maximálně pozitiv-

ně využité okamžiky, na které dlouho vzpomí-

nají. Vlastně letos ze strany kolegů, kteří po-

máhali na jednotlivých hlídkách, přece jenom 

padla jedna připomínka: až budeme mít příště 

zase objednané tak luxusní počasí, tak by pro-

sili křesílka, slunečníček a zmrzlinku. Tak 

uvidíme, co se s tím dá dělat. 

Mgr. Marcela Opletalová, 

zástupkyně ředitele ZŠ, DD a ŠJ Litovel 

V ZŠ Nasobůrky se soutěží, vyhrává i oslavuje 

Ve čtvrtek 3. 5. se naši žáčci, Maruška Ulič-

ná, Věrka Kocourková, Jára Šibal a Váša Kli-

meš, zúčastnili okrskového kola Dopravní 

soutěže mladého cyklisty, pořádané DDM 

Litovel za podpory Ministerstva dopravy – 

BESIP, MŠMT, PP PČR, ČČK.  

V celkovém pořadí družstev v 1. kategorii 

(10–12 let) se naše děti umístily na 2. místě. 

Předběhli nás jen školáci ze ZŠ Skrbeň. 

Nebyl to však jediný úspěch tohoto měsíce. 

Hned následující den, v pátek 4. 5., jsme se 

zúčastnili krajského kola soutěže v deskové 

hře nazvané Košík plný rozumu, které se usku-

tečnilo na ZŠ Holečkova v Olomouci. Jak jsme 

již informovali v předešlém čísle LN, ve škole 

proběhlo školní kolo. Krajského kola se zú-

častnil za každý ročník (2.–5.) vždy ten nejlep-

ší. Naši školu reprezentovali Mariánek Šincl 

(2. roč.), Míra Haizner (3. roč.), Maruška Ulič-

ná (4. roč.) a Vojta Valouch (5. roč.). Celkem 

se sešlo 33 soutěžících. A jaké byly výsledky? 

Skvělé! Každý z našich získal ve své kategorii 

umístění mezi prvními třemi: Mariánek a Voj-

ta získali 3. místo, Maruška 2. místo a Míra 1. 

místo! Tím se nominoval do celorepublikové-

ho kola, které se bude konat v Praze. Všem 

našim malým soutěžícím blahopřejeme! 

 

Letošní svátek matek připadl na neděli 13. 5.  

Na jeho oslavu jsme pozvali naše maminky a 

všechny blízké již ve čtvrtek 10. 5. Děti ze 

školky a školy svým maminkám popřály for-

mou krátkého vystoupení a předaly jim přáníč-

ka a kytičky. A potom nás čekalo hravé odpo-

ledne. Paní učitelky připravily hry, které běžně 

používají při výuce na procvičování učiva. 

A tak v hodině matematiky všichni společně 

hledali lístečky s příklady a v prvouce si zahrá-

li hru Hádej, kdo jsem, jejímž cílem bylo 

uhádnout co nejvíce zvířátek podle zadaných 

indicií. Hodina anglického jazyka nabízela 

hravé procvičení slovíček s obrázky a ve vý-

tvarné výchově si zájemci tvořili přáníčka dle 

vlastní fantazie. Nechyběla ani hodina tělocvi-

ku se stolním fotbálkem. Tuto hodinu už ab-

solvovaly především energií stále sršící děti. 

Dospělí odpočívali u kávy a dobrot, které nám 

maminky a babičky připravily, za což jim 

děkujeme. Těšíme se na setkání koncem červ-

na, kdy společně zakončíme tento školní rok.  
J. Nakládalová, ZŠ a MŠ Nasobůrky 
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Litovel, přátelský domov mladé generace 

Výstupem na radniční věţ s průvodkyní 

Evou Vaňkovou, zastavením v obřadní síni a 

besedou se starostou města Litovle Zdeňkem 

Potuţákem a členkou rady Hedvikou Webero-

vou skončilo šest setkání mladých globalistů, 

delegátů osmých a devátých ročníků našich 

škol. Jejich věk je na hranici dětství a dospě-

losti. Znalostmi uţ jsou připraveni tvořit si 

vlastní názor na dění kolem sebe.  

Současnost rychle mění tvář světa. Vědecké 

a technologické úspěchy jsou pýchou lidstva. 

Podněcováni hesly usnadňovat a zkvalitňovat 

náš ţivot jsme zanedbali pozornost k negativ-

ním stránkám. Dnes nám působí velké starosti: 

znečištěné vody, půda i ovzduší, nadměrný 

hluk, věčný spěch, mizení řady druhů ţivoči-

chů i rostlin.  

Špína se stala vizitkou našich dnů. OSN 

reagovala výzvou „Ukliďme svět“. (91 školá-

ků posbíralo na jaře 2012 na Litovelsku 78 

pytlů odpadků.) Kromě toho se náš počet za 

posledních sto let zdvojnásobil. OSN to hod-

notí jako největší, nepřijatelnou populační 

explozi v dějinách lidstva. Následek? Šíření 

hladu (Afrika, Asie) a parazitů (potkani, štěni-

ce). Tlak těchto problémů doléhá na kaţdého 

z nás.  

Ocitli jsme se v globalizaci. Mladá generace 

v ní bude ţít chtě nechtě naplno. Naší akcí 

„Šest setkání mladých globalistů“ jsme se 

snaţili přispět k její přípravě na daný stav.  

Jejím cílem bylo prakticky orientovat mladé 

delegáty ve sloţitosti problémů a vést je 

k poznání, ţe jediný způsob jejich řešení je 

dobrovolně a trpělivě je rozplétat. Ţe emocio-

nální reakce nic neřeší a škodí všem – např. 

vandalismus.  

 

Historie je učitelkou ţivota (Robert Najman) 

Povzbuzení se mladým globalistům dostalo 

v historii města při úvodním setkání v měst-

ském muzeu. Naši předkové dokázali přes 

rozdílné společenské postavení semknout svo-

je řady a vybudovat díla, která je připomínají 

dodnes. Za prvního českého starosty města 

Vácslava Sochy byla postavena nádherná bu-

dova gymnázia. Dalším příkladem jsou léta 

hospodářské krize v období první českoslo-

venské republiky. Litovlané v tu dobu vysta-

věli nevídaný sportovní areál sokolovny. Ho-

vořilo se i o lokálních osobnostech, městských 

symbolech a dalších pro město významných 

dějinných okamţicích. 

 

Voda základ ţivota  

(Helena Stoupová a Olga Ţerníčková) 

Druhé setkání se uskutečnilo v čistírně od-

padních vod u fotbalového stadionu. Vyslechli 

jsme smutný osud mnoha částí oceánů i našich 

řek. Při ochutnání balené vody z PET lahve a 

vody z vodovodu jsme rozdíl nenašli. Peníze 

za balenou vodu tak vlastně utrácíme zbyteč-

ně. Přesvědčili jsme se, ţe čištění odpadní 

vody je sloţité a zatím nedokonalé. Zůstávají 

v ní např. zbytky léčiv, které škodí rybám a 

ohroţují jejich plodnost. Rozlehlý areál jsme 

prošli s výjimkou poslední budovy, kde se 

shromaţďují zbylé kaly a kde jsme zazname-

nali nesnesitelný zápach.  

 

Les ochránce, půda ţivitelka  

(Václav Polášek) 

Potřetí jsme se sešli v prostorách Správy 

CHKO Litovelské Pomoraví v Husově ulici. 

Náš les patří pořád ještě k vzácnostem 

v republice. Zaslouţí si ochranu a obdiv.          

I u nás jsou bohuţel některé stromy nemocné a 

některé rostliny a ţivočichové mizí. Škoda je i 

nádherných protipovodňových luk, která se 

rozorávají… 

A půda? Kapitola sama pro sebe. Zemská 

hmota tvoří základní předpoklad vzniku rozvi-

nutého ţivota. V různých podobách je všude 

s námi. Jako zemědělská půda nás ţiví. Pro-

brat toto náročné téma společně s lesem bylo 

ve vyhrazeném čase nezvládnutelné. Půda si 

napříště zaslouţí zvláštní pozornost a samo-

statné setkání.  

 

Člověk výrobce  

(Karel Zmund a Radovan Šmíd) 

Čtvrté setkání se odbývalo v zázemí Tech-

nických sluţeb v Cholinské ulici. Zajímavé 

bylo zjištění, jak je organizována nikdy nekon-

čící snaha udrţet v našem městě pořádek, péče 

o přijatelný stav silnic, chodníků atd. Drahá 

moderní technika je uloţena v 17 skladech! 

Stísněně, aţ se zahanbením jsme sledovali, jak 

se u nás zachází s odpady. Město této nepří-

jemné záleţitosti věnuje mnoho finančních 

prostředků. Máme bezchybně fungující sběrný 

dvůr, přesto se v parku Míru našla stará křesla. 

Četná zákoutí zdobí (hyzdí) mnoţství kontej-

nerů na recyklovaný odpad. Zdraví nebezpeč-

ná je i nesprávně odloţená elektronika (např. 

staré mobily). Kaţdý má k dispozici tradiční 

popelnici, v ulicích jsou odpadkové koše, a 

přesto byl přistiţen starší muţ, který u lavičky 

vysypal přinesené odpadky. Jmenované tech-

nické organizace udrţují naše ţivotní prostředí 

v kultivovaném stavu. 

 

Kniha – poklad kultury  

(Lenka Fišrová, Hana Vogelová,  

Mirko Spurník st. a Petr Linduška) 

V úvodním slovu pátého setkání jsme se 

dověděli, ţe na počátku byla lidská řeč a naše 

schopnost vyjádřit názory, pocity, nápady 

písemně. Kniha byla po celá tisíciletí jedním 

z důleţitých prostředníků šíření civilizace. 

Elektronické přístroje komunikaci velmi rozší-

řily, ale mají i své nástrahy. Představitelé dal-

ších oblastí městské kultury (literatura, divadlo 

aj.) vnesli optimistickou náladu. Zazněly zají-

mavé příspěvky – mj. i v hanáčtině. Zejména 

dobrovolná činnost v kultuře vţdy byla a je 

hrdostí našeho města. Rovněţ rozsáhlá oblast 

kultury si napříště zaslouţí alespoň dvě samo-

statná setkání. 

Všichni vedoucí pracovníci navštívených 

organizací připravili delegátům škol velmi 

přátelské prostředí. Referenti výklad pečlivě 

připravili a písemné shrnutí i s dalšími dokla-

dovými materiály dostal kaţdý posluchač. 

Patří jim za to upřímný dík. 

A mladí globalisté? Svůj závazek splnili na 

jedničku. Na setkání chodili ve svém volném 

čase a bez doprovodu učitelů, byli dochvilní, 

při výkladu pozorní. Od referentů se jim dosta-

lo zaslouţené pochvaly. S materiály dále pra-

covali. Připravili nástěnky, psali do školních 

časopisů i do Litovelských novin s přispěním a 

radou svých učitelů. Vedení škol akci kladně 

přijímalo, i jim velký dík.  

Oceňujeme, ţe při šestém setkání přijal mla-

dé globalisty pan starosta. Vyslechl přání mla-

dých, odpovídal na dotazy a vysvětloval aktu-

ální problémy. Vyslovil potěšení, ţe se mládeţ 

o dění ve městě i o řízení města zajímá.  

A proč se obracíme ke všem přemýšlivým 

čtenářům? 

Vraťte se prosím na začátek příspěvku. Hos-

podářská činnost lidí (ekonomika) a jí působe-

né změny ţivotního prostředí jsou dnes skuteč-

nosti celosvětově provázané. Dopady pociťu-

jeme na kaţdém místě planety. 

Globalizace není módní záleţitost, ale sku-

tečnost. Technologicky vyspělá společnost je 

úzce provázaná především elektronicky, ale 

také zdroji jako nafta, plyn atp. Dorůstající 

mládeţ čelí změnám, v jakých se nenacházela 

ţádná předchozí generace. Mění se historické 

pojmy národa, vlasti. Vznikají multikulturní 

státy, velké celky jako Evropská unie. Mladí 

se ptají: Kdo jsme? Kam patříme? Narušena je 

tisíciletá tradice formy a zákonné odpovědnos-

ti rodiny (viz studie sociologů – např. Nedo-

myšlená společnost Jana Kellera). Péče o mlá-

deţ se přesouvá na školu a sociální instituce. 

Ale mladí potřebují ke zdravému růstu porozu-

mění, bezpečnost a lásku blízkého člověka, 

domov. Výstřelky jejich nekázně jsou proje-

vem bezradnosti. Chtějí na sebe upozornit.  

Planá kritika a stesky nemají smysl. Je na 

pořadu dne, aby se na péči, výchovu mladých, 

zaměřila pozornost kaţdé veřejné organizace a 

všech rozumných občanů v jejich blízkosti. 

Tak, abychom kolem nich vytvářeli pocit do-

mova. Seznamovat je se sloţitostí řízení lidské 

společnosti, povzbuzovat je, aby bez paniky 

řešili překáţky, problémy. Nejlepší metodou je 

osobní příklad. Takové příklady byly v minu-

losti našeho města a jsou i v přítomnosti. Jedi-

ně tak připravíme i sobě klidné stáří, mladým 

nadějnou budoucnost a osobní štěstí, po kte-

rém právem touţí. 

Jarmila Cholinská, Robert Najman     

a Pavel Sova, organizátoři setkání 
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S příchodem jara odstartovala v ČR i petanquová sezóna. Jedním 

z prvních turnajů roku 2012 byla Velká cena pivovaru Litovel, kterou 

rok co rok pořádá petanquový klub SLOPE Brno, jenž sídlí v městské 

části Brno-Slatina. 

Šlo o turnaj tříčlenných družstev, kterého se mohli zúčastnit pouze 

registrovaní hráči Čapek (České asociace petanque klubů), protože nále-

ží do kategorie Prestige. Mezi registrované hráče patřím od letošního 

roku i já se svou kamarádkou Zdeňkou Kolářovou (jsme členy KLIPU 

Litovel), takže v účasti na tomto turnaji nám nestálo nic v cestě. Konal 

se na Bílou sobotu 7. 4. K vidění tu byli hráči republikové špičky, jako 

např. Michálkovi z týmu Carreau Brno, takže velká konkurence turnaji 

rozhodně nechyběla. Naše družstvo vedené Petrem Linduškou mohlo 

pouze překvapit. V pětikolové základní části turnaje jsme se potkali i s 

hráči, kteří jsou členy reprezentace ČR, a mohli jsme se tak od nich 

lecčemu přiučit. Dokonce nám přálo štěstí a se Zdeňkou jsme si připsali 

svou první výhru na Prestige turnajích, která nás hřála u srdce stejně 

jako naše první bodíky do žebříčku Čapek. 

Na tomto turnaji se z našeho klubu KLIP Litovel nejlépe umístil Míra 

Neoral, který spolu s Mírou Krpcem a Davidem Faltýnkem z HRODE 

Krumsín obsadil 7. místo. Na 16. ročníku Velké ceny pivovaru Litovel 

triumfovali Pavel Hnilica, Radek Netušil a Pavel Hejl ml. z P.C.B.D. 

Brno. 

Hned za týden, 14. 4., tu byl další turnaj v petanque s názvem Veliko-

noční vejce, tentokrát na Vysočině ve Vojnově Městci, pořádaný taměj-

ším klubem PK 1293. I tady byli k vidění hráči, jejichž jméno 

v petanque něco znamená, a my jsme se tak mohli těšit, že budeme zase 

o trochu zkušenější. Z rovnováhy nás nevyvedli ani dva 

„kanáři“ (prohra 13:0) za sebou a věřili jsme, že se nám nakonec podaří 

získat výhru. A naše víra se nám nakonec opravdu vyplatila. 

V posledním zápase doprovodného B turnaje Karlova pomlázka jsme 

získali skalp družstva vedeného Pavlem Králem z Fenyxu Adamov.  

Velice dobrý výkon předvedli na Vysočině naši spoluhráči z KLIPU 

Petr Linduška s Dušanem Uhlárem, což jim vyneslo krásné 5. místo 

v celkovém pořadí turnaje, který ovládli Aleš a Lucie Venclovi 

z 1. KPK Vrchlabí. 

Turnaj ve Vojnově Městci nám přinesl zkušenosti s úplně jiným povr-

chem, než jaký máme doma v Litovli, kde se konal opět za týden, 

v sobotu 21. 4., náš první letošní domácí turnaj nesoucí název Litovel 

Clósed.  

Stejně jako v Brně, i tady šlo o turnaj trojic. A protože domácí turnaje 

jsou pro domácí hráče samozřejmostí, byla moje a Zdenčina povinnost 

zúčastnit se ho. Vedoucím našeho družstva se tentokrát nestal nikdo 

z našich klubových spoluhráčů, nýbrž Zbyněk Grepl, člen klubu SKP 

Hranice VI – Valšovice. Vyzkoušeli jsem si tak, jaké je to hrát s hráčem 

jiného klubu. Ani jeden zápas jsme sice na Litovel Clósed ani 

v doprovodném turnaji Litovel ÓPN nevyhráli, ale zkušenosti, které 

jsme během hry získali, mají cenu daleko větší.  

Z hráčů našeho litovelského petanquového klubu dopadl náš první 

domácí turnaj v roce 2012 nejlépe pro Pavla a Janu Burešovy, kteří 

v týmu s Pavlem Králem obsadili 9. místo. Z primátu v turnaji Litovel 

Clósed se mohli radovat Zbyňkův klubový spoluhráč Tomáš Kutý, Mar-

tin Pírek z HRODE Krumsín a Petr Juráň z Carreau Brno. 

Myslím, že jsme si se Zdeňkou vedli na turnajích v Brně, Vojnově 

Městci a doma v Litovli obstojně a že získané zkušenosti se nám určitě 

budou hodit v některém z dalších turnajů. Také gratuluji hráčům našeho 

klubu za hezká umístění v prvních turnajích petanquové sezóny a dou-

fám, že se jim bude i nadále dařit. 

Petr Komárek 

Petanquová sezóna začala 

Oddíl házené Tatranu Litovel Vás zve na tradiční  

Turnaj starých gard  
Memoriál Jiřího Dohnálka 

9. června 2012 od 10 hodin,  

hřiště na Sokolovně 

bohaté občerstvení – pivo, nealko, makrely, udírna...  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Českého rybářského svazu – místní organizace Litovel 

u příležitosti 90. výročí založení rybářského spolku v Litovli, 
který se uskuteční dne 

 

9. června 2012 od 9.30 hodin 
na prostranství u rybářské budovy, ul. Palackého 1162 v Litovli 

 
Po celý den možnost prohlédnout si kroniky a 
zhlédnout filmové dokumenty ČRS MO Litovel 
Zajištěno občerstvení – řada rybích specialit 

Od 10.30 hod. bude hrát kapela Tandem beat 
Pro děti řada soutěží a ukázky rybolovné techniky 
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Letošní soutěžní sezóna mažoretek začala na 

podzim 2011 kvalifikačním kolem SAM 

(postupová soutěž mažoretek EU), kde si Li-

netbells Ladies vybojovaly v kategorii junio-

rek 2. místo a postup do finále a Linetbells 

Girls 7. místo s postupem do finále. V katego-

rii juniorek získala sólistka Natálie Elgnerová 

s rozdílem jednoho bodu 4. místo a Olga Za-

pletalová 7. místo, takže postupují do finále. 

V kategorii kadet sólo získala Šárka Romano-

vá 5. místo a postup do finále. 

Další soutěž nás čekala s přicházejícím ja-

rem v Bystřici pod Hostýnem, kde soutěžily i 

profi teamy a taneční školy, takže konkurence 

byla opravdu veliká. Děvčata si nedělala velké 

iluze o poháru a spíše jsme soutěž pojaly jako 

výlet inspirující k tomu, jak se ještě zlepšit.  

Děvčata ale v kategorii juniorek Linetbells 

Ladies zatančila svoji skladbu tak precizně, že 

si odvážela krásný pohárek za 2. místo.  

Následovala další soutěž v Ostravě nazvaná 

Stars Cup 2012, ze které jsme si opět odvážely 

mnoho krásných vzpomínek a úspěchů. Ka-

detky Linetbells Girls v konkurenci 13 skupin 

získaly zasloužené 1. místo a juniorkám Linet-

bells Ladies uniklo 3. místo o pouhého půl 

bodu a získaly 4. místo. 

V soutěži O Litovelský pohárek 2012 získa-

ly Linetbells Girls i Ladies 2. místo v kategorii 

kadet a junior starší. 

Letošní soutěžní sezónu zakončilo finále 

SAM v Dubňanech, kde se setkaly ti nejlepší, 

kteří postoupili z kvalifikačních kol. Kadetky 

Linetbells Girls, druhá nejmladší skupina, 

obsadily v konkurenci 11 skupin krásné 

6. místo, juniorky Linetbells Ladies získaly 

stříbrné medaile. 

Letošní, pro nás opět úspěšný rok dopadl 

výborně. Jako trenérky jsme na naše děti vel-

mi pyšné. Nejen že jsou šikovné a nadané, ale 

především spolu drží jako kolektiv bezvad-

ných kamarádek a to má velký vliv na společ-

ný výkon. Děkujeme také bezvadnému teamu 

rodičů, kteří s námi absolvují soutěže a pomá-

hají nám děti chystat a vytvářejí výbornou 

atmosféru při vystoupení. 

Tímto vyhlašujeme konkurz na nové trenér-

ky přípravných ročníků mažoretek. Dětí každý 

rok přibývá a samy dvě na to již nestačíme. 

Kdo by měl zájem, může přijít kdykoliv bě-

hem června na trénink na sokolovnu v úterý 

mezi 16.30 a 18.30 nebo ve čtvrtek v době od 

15.30 do 17.30 hodin.  

trenérky Hana a Martina Popelkovy 

Mažoretky Linetbells opět bodují 

Tělovýchovná jednota 

Tatran Litovel 

oddíl kopané 
 

vás srdečně zve 

v sobotu 23. 6. 2012  
na fotbalové hřiště      

na Pavlínce na 
 

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
 

Program:   

13.00 hod. 

– přátelské utkání bývalých hráčů oddílu     

   kopané TJ Tatran Litovel 

15.00 hod. 

– sport. odpoledne pro děti (soutěže, hry) 

– přátelské posezení bývalých hráčů 
 

Po celé odpoledne zajištěno občerstvení. 

Srdečně zvou fotbalisté. 

http://noviny.litovel.eu/



