
Z obsahu: 

Od roku 1994 poskytuje bývalý klášter 

v Litovli na Rybníčku přístřeší osobám s men-

tálním postiţením. V pobočce Ústavu sociální 

péče Nové Zámky ţije v současnosti čtyřicet 

muţů. To se ale brzy změní. Po rok trvající 

rekonstrukci přibyla k hlavní budově budova 

nová. 

 

Nová budova ÚSP na Rybníčku 

V úterý 10. července proběhla kolaudace 

nového ubytovacího zařízení na Rybníčku, 

které vzniklo rekonstrukcí tří chátrajících 

domků sousedících s hlavní budovou. 

„Budovy byly v majetku ÚSP, ţili zde však 

nájemníci. Poslední se ale odstěhoval v roce 

2005, a tak objekt chátral. My jsme jej vyuţí-

vali jen jako skladové prostory a keramickou 

dílničku, na opravu nebyly peníze,“ vysvětluje 

ředitel ÚSP Jan Šenk. 

Nakonec se ale objevil projekt, který zřizo-

vatel ÚSP, Olomoucký kraj, schválil a finan-

coval. „V Bílsku máme malou pobočku ústa-

vu. Protoţe je to malá obec s menší dostupnos-

tí sluţeb či lékařů, musí klienti dojíţdět do 

Litovle, a v tom jsou zcela závislí na asistento-

vi a automobilu. Proto jsme se rozhodli vyuţít 

tyto prostory pro ně,“ říká Jan Šenk. 

Do Litovle tak pravděpodobně v září přiby-

de 27 nových klientů ÚSP, z toho 14 ţen. Ty 

vedle stávajících obyvatel Rybníčka i 95člen-

ného muţského osazenstva Nových Zámků 

tvoří naprostou menšinu. 

 

Co tady vzniklo 

V nové budově se samostatným vchodem 

byly vybudovány tři byty s vlastním sociálním 

zařízením i kuchyňkou. Vedle jednoho bytu 

pro šest obyvatel a druhého pro čtyři je zde i 

třetí, bezbariérový, kam se vejdou dva tělesně 

postiţení klienti. V podkroví se nachází pět 

dvoulůţkových a jeden třílůţkový pokoj.  

Přestoţe jsou byty v podstatě samostatné a 

samoobsluţné, bude s klienty asistent po ce-

lých 24 hodin i zde. Bude-li to ale moţné, 

mohlo by zde vzniknout chráněné bydlení, 

tedy takové, kde asistent s klienty tráví uţ jen 

část dne. To ovšem vyţaduje větší samostat-

nost daných osob. Třetím stupněm je pak byd-

lení podporované, kdy schopní klienti bydlí 

v bytě mimo ÚSP a asistent k nim dochází 

třeba jen jednou za týden. Ti také musí chodit 

do práce, aby si bydlení mohli zaplatit. 

 

Další novinky na ÚSP 

Po zprovoznění nové budovy na Rybníčku 

se plánují další stavební práce. Objekt na No-

vých Zámcích, ve kterém má ústav hlavní 

sídlo, projde velkými stavebními úpravami. 

Na podzim začne rekonstrukce vnitřních pro-

stor zámku, následovat bude výměna oken a 

nová fasáda. Proměnami projde i park, ve 

kterém vzniknou zpevněné 

cestičky, altán, vysazeny 

budou nové dřeviny. Rea-

lizace všech úprav by 

měla trvat tři roky. 

Novinkou je i pracovní  

ateliér na Července, kam 

klienti brzy začnou dojíţ-

dět do dřevařské, keramic-

ké, textilní, aranţersko-

košíkářské a kreativní díl- 

ny (výroba svíček, šperků, 

mýdélek, košíků z pedi-

gu...). S výrobky klientů 

se můţete setkat na jar-

marcích či vánoční výs-

tavě na Městském klubu.  

Jak se žije 

Ţivot klientů ÚSP rozhodně nespočívá 

v nicnedělání. Důleţité je pro ně naopak pravi-

delné opakování stejných činností, jemuţ je 

učí sociální pracovníci. Všední dopoledne 

patří práci v pracovních dílnách, část klientů 

dojíţdí do chráněné dílny firmy Trio na No-

vých Zámcích, kde např. balí papírové tácky 

nebo obšívají hadry na podlahu. Protoţe i pro 

firmu jde o výdělečnou činnost, dostávají pra-

covníci plat. Do schránek zase před Vánoci 

přichází nabídka nakladatelství UMÚN, v níţ 

jsou i ručně vyřezávaná puzzle klientů ÚSP. V 

rámci pracovní terapie si klienti také uklízejí 

své prostory, pečují o kytky, odklízejí sníh…  

V bezbariérových prostorách ţijí s klienty, 

většině z nichţ dělá opatrovníka Město Lito-

vel, kočky, rybičky a pavouk. Pravidelně do-

chází paní Kočí se svými psy na canisterapii. 

Nepsaným pravidlem je, ţe do Litovle při-

cházejí klienti, u kterých se dá předpokládat 

rozvoj schopností. Ti, kteří přicházejí z rodin, 

potřebné dovednosti a návyky zpravidla mají, 

s ostatními pracují na jejich nastolení sociální 

pracovníci. Ani pro ty první však není snadný 

samostatný pobyt venku. 

pokračování na straně 3 

Lidé z Rybníčku 

V rámci pracovních aktivit muži v dílně vyrábějí keramické kočky. 
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Ve městě Litovli a v místních částech bylo v průběhu 

měsíce července zaznamenáno mj. spáchání těchto činů: 

Dne 1. 7. v odpoledních hodinách dosud nezjištěný 

pachatel na čerpací stanici Pento v Uničovské ulici v Litovli natanko-

val do motocyklu Suzuki bez registrační značky 16,58 l benzínu Natu-

ral 95 a ujel bez zaplacení. 

V době mezi 14.45 hod. dne 3. 7. a 8.15 hod. dne 4. 7. dosud nezná-

mý pachatel nezjištěným předmětem rozbil skleněnou výplň okna ves-

tibulu školní jídelny na ul. Studentů v Litovli. 

Dne 4. 7. v době mezi 9 a 10.45 hod. odcizil dosud neznámý pachatel 

po přestřiţení lankového zámku dámské jízdní kolo, odstavené před 

prodejnou Albert v Litovli. 

V době mezi 17.30 hod. dne 7. 7. a 10.30 hod. dne 8. 7. odcizil dosud 

neznámý pachatel uzamčené motorové vozidlo značky Škoda Octavia 

Combi, zaparkované v ulici U Stadionu v Litovli. 

Dne 10. 7. mezi 6.10 a 16.30 hod. odcizil dosud neznámý pachatel ze 

stojanu v Dukelské ulici v Litovli dámské jízdní kolo. 

Police ČR 

Městský úřad Litovel, Obecní ţivnostenský úřad upozorňuje doprav-

ce, ţe od 1. 6. 2012 nabyla účinnosti novela zákona č. 111/1994 Sb., 

o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Zásadně se mění 

podmínky provozování koncesované ţivnosti ,,silniční motorová do-

prava nákladní a osobní“. 

Podrobnější informace naleznete na www.kr-olomoucky.cz/silnicni-

doprava-cl-33.html. 

Zásadní změna nastala u povinnosti kaţdoročního prokazování trvání 

finanční způsobilosti. Trvání finanční způsobilosti se nově prokazuje 

na kaţdý kalendářní rok nejpozději do 31. července daného roku! 

(Doposud se trvání finanční způsobilosti prokazovalo za kaţdý kalen-

dářní rok nejpozději do 31. července roku následujícího.) Rovněţ jsou 

změny v udělování Eurolicencí pro mezinárodní dopravu. Pro splnění 

podmínky odborné způsobilosti podnikatele či odpovědného zástupce 

jsou na základě ţádostí vyměňována stávající osvědčení za nová.  

Případné dotazy vám zodpoví na tel. 585 508 586, 585 508 592 pra-

covníci oddělení silniční dopravy na Krajském úřadu Olomouckého 

kraje, rovněţ je moţno kontaktovat na tel. 585 153 246 aţ 250 zdejší 

Obecní ţivnostenský úřad.  

ObŽÚ Litovel 

Upozornění pro dopravce 

MĚSTSKÁ TELEVIZE – VYSÍLÁNÍ V SRPNU 
 

 premiéra: 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 

 

Z důvodu niţší sledovanosti TV v prázdninových měsících tak jako 

v minulých letech INFOkanál kromě premiérového vysílání ze 27. 6.  

nebude vysílat aktuality. Na uvedeném programu budeme pouze ob-

měňovat vysílání informačního programu UPC EXPRESS. S průřezem 

hlavními prázdninovými akcemi vás seznámíme v prvním premiéro-

vém poprázdninovém vysílání, které uvedeme ve středu 5. září 

v 18.45 hod. 

Společnost EKO-KOM, která provozuje celorepublikový systém 

zajišťující třídění, recyklaci a vyuţití obalového materiálu, udílí kaţdo-

ročně obcím zapojeným do programu osvědčení o úspoře energií. Oby-

vatelé našeho města v roce 2011 vytřídili 785,585 t odpadu. Litovel tak 

přispěla ke sníţení emisí o 667,879 t CO2 ekvivalentu. Vedle ţivotního 

prostředí prospěli ti, kteří třídí odpad, i městu a potaţmo sobě. Litovel 

totiţ za vytříděný objem odpadu získala od společnosti částku 1 163 

494 Kč, coţ je přibliţně 120 Kč na jednoho občana. To výrazně sniţuje 

moţnost navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu. Třídit se 

tedy skutečně vyplatí!             red. 

Třídit se vyplatí 

Zastupitelstvo města Litovel rozhodlo dne 24. 6. 1999 pořídit Územ-

ní plán města Litovle. Výsledkem tohoto dlouholetého pořizování je 

Územní plán Litovel schválený zastupitelstvem dne 28. 6. 2012 a vy-

daný formou Opatření Obecné povahy č. 1/2012, který nabyl účinnosti 

dne 17. 7. 2012. 

Územní plán Litovel stanovuje základní koncepci rozvoje území 

města, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, 

uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezuje zasta-

věné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy 

vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému 

vyuţití znehodnoceného území (tj. plocha přestavby) pro veřejně pro-

spěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a 

stanovuje podmínky pro vyuţití těchto ploch a koridorů. Územní plán 

Litovel ve vybraných plochách ukládá prověření změn jejich vyuţití 

územní studií (toto bude nutné zejména pro všechny lokality řešené 

„na zelené louce“) nebo pořízení regulačního plánu (pro Staroměstské 

náměstí) a současně stanovuje pořadí provádění změn v území (tzv. 

etapizaci). 

Územní plán Litovel je přístupný k osobnímu nahlédnutí na MěÚ 

Litovel buď na odboru výstavby (pracoviště Havlíčkova 818) či na 

odboru místního hospodářství a stavebních investic (pracoviště nám. 

Přemysla Otakara 778). Současně je zveřejněn v elektronické podobě 

na webu Města Litovel http://www.litovel.eu/cs/radnice/odbory-uradu/

odbor-vystavby/uzemni-plany.html. 

 

Město Litovel připravuje změnu č. 1. Územního plánu Litovel. Ob-

čané budou o dalším průběhu informováni v Litovelských novinách a 

na webu Města Litovel.  

odbor výstavby, MěÚ Litovel  

Územní plán města 

Váţení občané, 

i v těchto letních, prázdninových dnech mám pro Vás několik důle-

ţitých informací. 

Dne 29. 6. 2012 byla vyhlášena výzva k podávání ţádostí na Státní 

fond ţivotního prostředí, s tím, ţe ţádosti budou přijímány od 9. 7. do 

9. 8. 2012. Město Litovel předloţí do této výzvy ţádost na stavbu 

kanalizací v obcích Rozvadovice, Unčovice, Březové, Víska a Chudo-

bín. Bude-li dotace schválena, první čtyři obce by měly být napojeny 

kanalizací na ČOV Litovel a Chudobín na ČOV Sobáčov. 

Na 41. schůzi Poslanecké sněmovny byla v pátek 13. 7. přijata nove-

la zákona o rozpočtovém určení daní, která znamená navýšení příjmo-

vé sloţky rozpočtů pro více neţ 6 000 obcí a měst v ČR. Poslanci, 

starostové obcí a měst, jiţ několik let usilovali o zvýšení podílu sdíle-

ných daní na občana. Přijetím novely dojde k odstranění diskriminace 

obcí a financování velkých měst na úkor menších samospráv a bude 

nastaveno systémové dělení daní mezi samosprávy. Pro naše město to 

znamená zvýšení příjmů o cca 15 milionů Kč. 

Své letní slovo zakončím směsí protichůdných názorů, které jsem 

v poslední době vyslechl od občanů coby starosta a nad nimiţ sobě i 

vám kladu otázku: Jak všem vyhovět?  
Proč městská policie nepokutuje důrazně pejskaře za hovínka? 

A za co teda platíme poplatky za psy?  
Prosazujeme cyklostezky pro bezpečnou dopravu a pro sport. 

Ať ZD nesází kukuřici podél stezek, raději něco nízkého – my ţeny 

se tam bojíme jezdit. 
 
Ţádáme o toleranci (botiček) při parkování na náměstí, kdyţ jdeme 

jen do banky či lékárny a jsme hned zpět. 

Zakaţte vjezd a parkování na náměstí, udělejte zde pěší zónu! 
 
Mládeţ se musí odreagovat – stavějte hřiště, dělejte něco pro mladé 

a prevenci kriminality. 

Mládeţ se chová agresivně, hlučně na hřištích, zavírejte hřiště v 18 

hodin.  

 

Je těţké všem vyhovět… 
 
Přeji Vám hezké léto, toleranci a vzájemné respektování. 

Ing. Zdeněk Potužák, starosta města 

Slovo starosty 

http://www.kr-olomoucky.cz/silnicni-doprava-cl-33.html
http://www.kr-olomoucky.cz/silnicni-doprava-cl-33.html
http://infokanal.litovel.eu/
http://www.litovel.eu/cs/radnice/odbory-uradu/odbor-vystavby/uzemni-plany.html
http://www.litovel.eu/cs/radnice/odbory-uradu/odbor-vystavby/uzemni-plany.html
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Za 1. pololetí roku 2012 došlo v Litovli ke 2 krádežím osobního auto-

mobilu, 7 vykradením auta a 11 poškozením vozidla. Je proto na místě  

připomenout si zásady, které nám mohou pomoci předejít takovýmto 

nepříjemným incidentům. 

 

 Pokud opouštíte vozidlo, neponechávejte klíče v zapalování a vždy 

jej uzamykejte. 

 Před odchodem zkontrolujte uzavření všech oken včetně střešního. 

 Nepřechovávejte v autě rezervní klíče. 

 Nenechávejte na sedadlech, v přihrádkách či zavazadlovém prostoru 

nic cenného (fotoaparáty, mobilní telefony, kabelky, kufříky). 

 Doklady od vozidla, osobní doklady a důležité písemnosti berte vždy 

s sebou. 

 Parkujte na přehledných a v noční době dobře osvětlených místech, 

využijte hlídaných parkovišť. 

 Před déletrvajícím opuštěním vozidla demontujte odnímatelné části 

(antény, nosiče zavazadel apod.). 

 Zabezpečte si vozidlo mechanicky či elektronicky, nejvhodnější je 

kombinace obou způsobů. 

 U dražších vozidel je vhodné zvážit možnost napojení na sledovací 

systém, který umožní vyhledávat vozidlo v případě odcizení. 

Lubomír Broza, Městská policie Litovel 

18. zasedání Zastupitelstva města Litovel, konané dne            

28. června 2012 

 

Zastupitelstvo města Litovel: 

 souhlasí s realizací autobusového zálivu v Chořelicích a schvalu-

je použití finančních prostředků ve výši 1,5 milionu Kč bez podílu 

dotace z původně rozpočtované položky „Oprava autobusových 

zálivů Chořelice, Rozvadovice, Unčovice – předpokládaný podíl 

nákladů k dotaci ze SFDI (2,955 mil. Kč)“. 

 po projednání bere na vědomí důvodovou zprávu k návrhu územ-

ního plánu v předloženém znění a 

 - vyhovuje námitce pana E. S. z Litovle týkající se nesouhlasu s navr-

ženým pěším propojením (vymezené veřejně prospěšné stavby) nové 

zástavby na Olomouckém předměstí přes ul. Palackého do ul. Příčná, na 

pozemcích parc. č. st. 411, st. 1854 a 214/1, vše v k. ú. Litovel 

 - nevyhovuje námitce paní M. V. z Chořelic týkající se nesouhlasu 

s rozšířením návrhové plochy průmyslové výroby pivovaru na úkor 

navazující návrhové plochy zeleně (pozemky parc. č. 59/11, 59/7, 59/4 

v k. ú. Chořelice) 

 schvaluje projekt Regenerace panelových sídlišť Uničovského před-

městí za splnění podmínky, že v dalším stupni projektové doku-

mentace bude na základě připomínek občanů upraveno: 

1. v části ulice Gemerská – snížit počet parkovacích míst mezi 

obytnými domy č. p. 495 a 496 a č. p. 493 a 494 a nově udělat mezi 

č. p. 493 a 494 a č. p. 491 a 492 

2. v části ulice K. Sedláka – nesnižovat počet parkovacích míst 

před panelovými domy č. p. 1235 a 1236 

3. u propojení ulic K. Sedláka a Gemerská využít v max. míře ome-

zujících dopravních prvků, které zvýší bezpečnost chodců 

4. v části ulice K. Sedláka před domem č. p. 1191 – umístit parko-

vací místa 

5. v max. míře zvýšit kapacitu parkovacích míst u domů v sídlišti 

K. Sedláka č. p. 1220, 1221 a 1194, 1196 

6. zachovat výjezd z ul. Gemerské do ul. Žerotínovy (k poště) do doby 

zbudování kruhového objezdu na ul. Uničovská (výjezd ze sídliště 

K. Sedláka). 

 vyslovuje podporu investičnímu záměru T. J. Sokol Litovel realizovat 

výstavbu tenisového areálu v prostoru mezi loděnicí a koupalištěm 

v Litovli. 

výběr redakce 

Chraňte svůj automobil 

… Lidé z Rybníčku 
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„Když chce klient sám chodit do města, zjistíme nejdřív, v čem má 

problémy,“ vysvětluje Libuše Kučerová, vedoucí pobočky v Litovli a 

Bílsku. „Samozřejmě se musí umět chovat v provozu. Pokud toto ne-

zvládne, dál ani nepostupuje, je to příliš velké riziko. Jsou ale i další, 

menší obtíže. Pokud třeba nepozná hodiny, musíme najít alternativu. 

Může mít telefon nastavený na půl hodiny, který mu zahraje melodii, 

když se má vrátit. Musí se také naučit nakupovat, tedy nejen přibližně 

určit, co si může koupit třeba za 20 Kč, ale také co by si měl koupit, že 

to nemají být jen hračky, které nepotřebuje. Kapesné také klient nemů-

že dostat jen tak. Je třeba, aby u toho byl svědek a aby se klient pode-

psal. Takže trénuje podpis. Čili jen když chce klient chodit ven, před-

chází tomu spousta úkonů.“ 

 

Aktivity a akce 

Tradiční se stala spolupráce s brněnskou Masarykovou univerzitou, 

jejíž studenti připravují s klienty různé projekty. Po realizaci fotografií 

a filmů přicházejí letos s alternativním divadlem. Výsledky společné 

tvorby předvedli v Litovli v červnu a červenci, na srpen (pondělí 6. 8. 

v 16.30 hodin před muzeem) a září jsou připravena další představení. 

V průběhu celého roku pořádají pracovníci ústavu rozličné akce ne-

jen pro své klienty, jako je ples, maškarní bál, hudební odpoledne atd. 

Několikrát do roka však probíhají i akce určené široké veřejnosti. 

K těm patří např. Country-folkové odpoledne, které se uskuteční 2. září 

(viz pozvánku na str. 13) nebo Týden tvořivých dílen (možnost vyrobit 

si vlastní výrobek v aranžérské, keramické či svíčkařské dílně) od 15. 

do 19. října. Zatímco zámecký park si můžete prohlédnout kdykoli, 

v rámci dne otevřených dveří 7. listopadu budou přístupné i budovy 

ústavu na Nových Zámcích a v Litovli. Stojí za to přijít.            hk 

Město Litovel zveřejňuje nabídku na  
dlouhodobý pronájem části lokality 

 

areál u přírodního koupaliště v Nové Vsi  
(zatopený kamenolom) 

 
Předmět nabídky: 
Objekt bez č. p. v areálu koupaliště, případně celý areál  

 Rozloha objektu: 77,69 m2, 4 místnosti 

 Objekt není napojen na el. energii, vodu ani  kanalizaci.      

   Oprava včetně střechy nezbytná. 

 V minulosti objekt sloužil jako sociální zázemí a šatny pro  

   pracovníky lomu.  
 
Informace o možnostech a 

podmínkách pronájmu na-
leznete na www.litovel.eu 
(starší aktuality). 

 
Písemné přihlášky zasílej-

te k rukám tajemníka MěÚ        
do 31. 8. 2012.  
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Stalo se v Litovli 

výročí na srpen 2012 
 

 7. 8. 1902 se v Litovli strhla hrozná bouře. 

Vyvracela stromy, na Starém Městě odnesla 

několik střech, poškozena byla i střecha rad-

niční věže. K opravě se přistoupilo až po 

dvou letech, v září roku 1904. Při té příleži-

tosti byla také sňata makovice na věži a pro-

hlédnuty uložené listiny. 

 14. 8. 1992 zemřel knihkupec Josef Chlí-

bek. Narodil se 12. 9. 1906 v Zábědově, 

okres Nový Bydžov. 23. 1. 1933 požádal 

v Litovli o nakladatelskou a knihkupeckou 

koncesi, včetně antikvariátu a prodeje věcí 

uměleckých a hudebnin. Knihkupectví měl 

v dnes již zbořeném domě v Husově ulici, 

v místech, kde je nyní květinářství. Jako no-

vinku zavedl půjčovnu nových knih, které po 

čase prodal jako antikvární. Vydal také něko-

lik regionálních publikací (Martin Strouhal 

aj.). Po zrušení knihkupectví v roce 1950 

zavedl v Litovli Cestovní informační službu, 

organizoval kulturní a turistické zájezdy.  
 

 15. 8. 1992 byla v Myslechovicích na rod-

ném domku spisovatele Jana Čepa odhalena 

pamětní deska, dílo sochaře Bohumila Tep-

lého. Spisovatel Jan Čep se narodil 31. 12. 

1902. Do obecné školy chodil v Cholině, na 

gymnáziu v Litovli maturoval roku 1922. 

Vedle své spisovatelské činnosti také překlá-

dal z francouzštiny, angličtiny, němčiny, 

španělštiny a italštiny. V některých jeho po-

vídkách se objevují motivy Litovle, ta je zde 

uváděna pod názvem Sedmimostí. V srpnu 

1948 emigroval do Německa a pak do Fran-

cie. Působil v mnichovském Rádiu Svobodná 

Evropa. Zemřel 25. 1. 1974 v Paříži.      L. Šik 

V současné době je na pultech knihkupectví 

nepříliš velká, ale přesto milá nabídka knih, 

které se buď týkají našeho regionu, nebo po-

cházejí od autorů, kteří zde působí.  

Pro zajímavost uvádíme seznam (rozhodně ne 

kompletní) publikací, které vyšly v posledních 

letech. Uvedené knihy jsou dostupné mimo 

jiné v knihkupectví Atlas Alfa v Litovli. 

 

Zajímavosti z Litovelska 2011 

Nejnovější ročenka Muzejní společnosti Lito-

velska vyšla v červnu 2012. Mimo jiné v ní 

čtenáři najdou příspěvek o pivovaru v Pňovi-

cích, litovelském Nečízu, varhanách na Lito-

velsku i v Bouzově, Vilému Švecovi, objevi-

teli javoříčských jeskyní, nebo o bylinkářství 

na Litovelsku. Dvacet sedm stran 160stránko-

vé publikace tvoří obrazová příloha. 

 

Petr Linduška: Tož bať 

Druhá knížka litovel-

ského autora z roku 

2011 navazuje na 

podobně laděný sou-

bor osobitých příbě-

hů a básniček Tož 

tak (2010). Obě kni-

hy jsou napsány 

v hanáckém nářečí. 

Vtipně laděná knížka 

jednoho z hanáckých 

ambasadorů obsahuje 

fejetony, vzpomínky, 

originální reflexe dění u nás i v televizi, bás-

ničky i ilustrace autora. 

 

Zdeňka Frištenská, Pavel Ševčík:  

Silný jako Frištenský 

V roce 2011 vyšla obsáhlá monografie o lito-

velském zápasníku Gustavu Frištenském. 

Dvousetstránková publikace je vybavena bo-

hatým obrazovým materiálem – fotografiemi 

ze života Frištenského, kopiemi diplomů, 

programů, novinových výstřižků i osobních 

písemností. Kniha dokumentuje nejen osobní 

život zápasníka, obsáhlá část je věnována jeho 

životu profesionálnímu. 

 

Michal Zapletal: Čekání na zázraky 

V roce 2011 vyšla 

už druhá sbírka 

mladého litovelské-

ho básníka Michala 

Zapletala. Osobní 

lyrika odráží auto-

rovy pocity, často 

na pozadí přírod-

ních motivů. První 

autorova sbírka 

Květiny z Korintu 

vyšla v roce 2010. 

 

Martina Plháková: Kalamář života  

litovelského rodáka ThMgr. Josefa Bezděčky 

V srpnu 2011 vyšla práce studentky Gymná-

zia Jana Opletala o litovelském historikovi, 

teologovi a v neposlední řadě spisovateli Jose-

fu Bezděčkovi. První souborná práce o Bezdě-

čkovi vychází z archiválií i vzpomínek pamět-

níků, obsahuje jeho životopis i soupis díla. 

Vojtěch Vyroubal:  

Kronika vzestupu a pozdějšího pádu      

podniku Služby měst Uničova a Litovle  
Prozatím poslední ze 

tří vzpomínkových 

knih Vojtěcha Vy-

roubala vyšla v roce 

2011 a odráží jeho 

zážitky z období, 

kdy působil v uvede-

ném podniku. V roce 

2010 vyšla jeho 

kniha Mladé gramo-

fony, kde vzpomíná 

na pracovní léta 

v Tesle Litovel. Také 

knížka odrážející vzpomínky na dětství a mlá-

dí prožité v Ješově Kluci z Ješova vyšla roku 

2010. 

 

Marie Turková:  

Jan Opletal. Známý či neznámý hrdina 

Studentka litovelského gymnázia pocházející 

z Nákla Marie Turková vydala v roce 2011 

monografii o Janu Opletalovi, jehož rodištěm 

byla sousední Lhota nad Moravou. V knize, 

která popisuje jeho život a obsahuje i několik 

dosud nepublikovaných skutečností, vychází 

autorka z publikovaných i nepublikovaných 

textů a ze vzpomínek pamětníků. Součástí 

knihy je obrazová dokumentace. 

 

Petr Vysloužil: Dokonale ulítlý rok 

Petr Vysloužil, 

autor žijící v Mě-

rotíně, vydal roku 

2011 útlou novelu 

Dokonale ulítlý 

rok, v níž zachycu-

je jeden rok v ži-

votě studenta 

střední školy vr-

cholící maturitou. 

V roce 2007 vyšla 

autorova novela 

Pohyblivý písek, 

milostný příběh 

odehrávající se 

v prostředí zaměst-

nanců sociálního ústavu. 

 

Jarmila Cholinská: Hovory k sobě 

Vedle milostného tématu sbírky Miláček 

Prevít (2006), přírodní lyriky Procházky 

rosou (2009) a vzpomínek na dětství, či fatál-

ní setkání v mládí – Kořeny (2006), Striptýz 

(2007), jsou knihy básnířky především pouká-

záním na zhoršující se stav planety a pro-

blémy světa i lidí. Platí to pro Hovory k sobě 

(2011) i předchozí Třesky plesky a jiné dr-

zosti (2007), Štěky a aforismy jedovaté ba-

bizny (2007), Cikánské etudy (2008), Tísňo-

vé volání (2009), 

Čínské etudy – 

ženské pohledy 

(2010), Mužské 

etudy – žádné 

ohledy (2010) i 

Trny v patě 
(2011). 

Knihy (nejen) na tento měsíc 
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Stalo se ve světě 

výročí na srpen 2012 
 

 3. 8. 1492 Kryštof Kolumbus vyplul ze 

Španělska na svou první výpravu, aby zá-

padní cestou dosáhl břehů Indie. 12. října 

narazila stočlenná posádka na lodích Pinta, 

Nina a Santa Maria na jeden z ostrovů Ba-

ham, který Kolumbus pojmenoval San Salva-

dor. Během této první ze čtyři výprav byla 

objevena ještě Kuba a Haiti. Třebaže Ameri-

ka byla definována jako kontinent a pojmeno-

vána až později, Kolumbovo jméno nese 

např. stát Kolumbie, několik měst v USA 

bylo pojmenováno Columbia atd. Rok 1492, 

který stál na počátku kolonizace Nového 

světa, je považován za začátek novověku. 

 1. 8. 1832 zahájila provoz první evropská 

koněspřežní železnice, a to na trase České 

Budějovice – Linec. Ve své době byla určena 

především k nákladní dopravě, zejména soli a 

dřeva. Osobní dopravě sloužila koněspřežka 

pouze od dubna do října, přičemž cesta včet-

ně přestávky trvala 14 hodin. Koně táhnoucí 

vůz po kolejích byli až třicetkrát rychlejší než 

na silnici. Ještě rychlejší však byla parní lo-

komotiva, která koně nahradila ke 20. 12. 

1873. Od r. 1971 je česká část dráhy vyhláše-

na národní kulturní památkou. 

 22. 8. 1862 se narodil francouzský hudební 

skladatel Claude Debussy. Byl zakladatelem 

a čelním představitelem impresionismu 

v hudbě (která již není postavena na jasné 

vůdčí melodii). Mezi jeho nejznámější sklad-

by patří Měsíční svit nebo Moře. 

 2. 8. 1892 byla měnovou reformou v Ra-

kousku-Uhersku jako platidlo nastolena ko-

runa. Ta nahradila původní zlatý (1 zlatý = 2 

koruny). Po rozpadu monarchie r. 1918 Čes-

koslovensko název měny zachovalo. Kromě 

ČR dnes už žádný z bývalých států R-U koru-

nami neplatí. 

 1. 8. 1912 byl zahájen provoz na nejvýše 

položené železniční zastávce v Evropě, jíž je 

sedlo Jungfraujoch ve švýcarských Alpách 

(3454 m n. m.). Úzkorozchodná trať 

Jungfraubahn dlouhá 9,3 km ji spojuje s prů-

smykem Kleine Scheidegg. Zastávka, pro 

jejíž dosažení je třeba překonat převýšení 

1393 m je přezdívána Top of Europe. 

 6. 8. 1932 proběhl první ročník benátské-

ho filmového festivalu, nejstaršího na světě. 

Slavný festival, kde nejlepší filmy získávají 

sošku Zlatého lva, se odehrává na ostrově 

Lido v Benátkách. Letošní 69. ročník proběh-

ne od 29. 8. do 8. 9. 

zdroj: http://zajimavosti.infocesko.cz 

koněspřežka České Budějovice—Linec 

Regionální literatura na Litovelsku 

Dr. Jan Poláček: Lidové písně z Hané 

Jan Poláček, sběratel 

lidových písní z Pros-

tějovska, za svůj život 

(zemřel v r. 1968) 

nashromáždil na 3000 

původních hanáckých 

písní. Po 1. dílu, vy-

daném r. 1965, a 2. 

dílu (vyšel r. 1975) 

byly v letech 2010 a 

2011 publikovány 

(pečlivě zpracované) 

všechny tři díly Lidových písní z Hané. Každý 

obsahuje kolem 400 dnes už téměř neznámých 

písniček, jež sběratel zaznamenal převážně 

v polovině 20. století. 

 

Miloslava Hošková: Hanácká kuchařka 

V roce 2011 vyšel soubor 248 receptů, které 

autorka sesbírala v regionu Hané a rozčlenila 

podle období, kdy se jednotlivé pokrmy při-

pravovaly, i podle jejich typu. 

 

Pavel Pospěch: Hanácký slovníček 

Autoři kolem Ha-

náckého kalendáře 

sestavili v r. 2008 

jistě nekompletní, 

ale přesto zajímavý 

„překladový“ slov-

níček hanáckých 

výrazů, a to z růz-

ných oblastí regio-

nu. Vedle výrazů 

jako sochoprd, što-

krle, flágnót, kuťa 

nebo rožit obsahuje 

knížečka i několik 

hanáckých říkanek, 

jako třeba tuto: Koba sral z doba, viděl tam 

ptáke, posral si šráke. 

 

Boleslav Vaca:  

Příkazy. Stařečkovo povidáni o ževotě 

Příkazský rodák 

Boleslav Vaca (zná- 

mý i z pořadů 

v Českém rozhlasu 

Olomouc) vydal v 

roce 2010 vzpomín-

ky na běžné činnos-

ti, tradice a události 

v životě lidí v jeho 

vesnici ve 30. le-

tech. Vyprávění 

v hanáčtině je roz-

členěno podle měsí-

ců v roce a doplněno dobovými fotografiemi. 

 

Karel Faltýnek: 

Vyprávění starého hrnčíře. Pověsti z Litovle 

Pracovník Národního památkového ústavu 

v Olomouci a sběratel lidových pověstí Karel 

Faltýnek vydal v roce 2009 vyprávěnky hrnčí-

ře Josefa Lamra o příhodách litovelských 

hrnčířů, tovaryšů i hastrmanů. Obdobný sou-

bor hrnčířských pověstí se zachoval jen 

v Lošticích. Knihu ilustroval syn Josefa La-

mra Václav Lamr. 

Miroslav Pinkava:  

Ješov v proměnách čtyřiceti let  
Pozoruhodné doku-

mentační dílo, ve 

kterém fotograf Mi-

roslav Pinkava ve 

svém rodném Ješově 

zachytil na snímcích 

každý dům a rodinu, 

která v něm žila, 

v letech 1968, 1985 a 

2007. Fotografie jsou  

doplněny i stručnými 

informacemi o jed-

notlivých rodinách. Součástí knihy jsou i staré 

fotografie z různých akcí konaných v Ješově. 
 
Martin Strouhal: Báje a pověsti z Konicka, 

Litovelska a Bouzovska 

Dva díly nejznáměj-

ších regionálních 

pověstí, sesbíraných 

M. Strouhalem, vy-

šly znovu s originál-

ními ilustracemi Hu- 

ga Šilberského pod 

názvem Báje a po-

věsti z Litovelska, 

Bouzovska a Loštic-

ka (2007) a Báje a 

pověsti z Konicka, 

Litovelska a Bouzovska (2008). 
 

Jiří a Zuzana Markovi: Hrad Bouzov 

Národní památkový 

ústav vydal v r. 2007 

výpravnou obrazo-

vou publikaci, ve 

které jsou zdoku-

mentovány jednotli-

vé interiérové i exte-

riérové části hradu 

Bouzov. Pro srovná-

ní jsou v knize v menší míře zastoupeny i 

dobové fotografie (podoba hradu před rekon-

strukcí). 
 

Radovan Urválek:  

Litovel – kraj, který máme rádi 

Autor sestavil ob-

sáhlou obrazovou 

publikaci o 175 

stránkách, na nichž 

jsou zachyceny 

nejen jednotlivé 

objekty a místa 

v Litovli, doplněné 

o patřičný popis, 

ale také snímky z jednotlivých obcí na Lito-

velsku, záběry z lesů CHKO, nechybí např. 

ani boží muka a kříže v polích.  hk a pl 

 

 

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ 
Oční lékařka MUDr. Olga Látalová  

oznamuje, že od 1. 7. 2012  
bude ordinovat pouze v Olomouci  

na adrese Masarykova 44.  
Pacienti se mohou objednat  

do Olomouce (pondělí až středa)  
na tel. č. 585 227 940. 
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Noční bouře 

V noci z 1. na 2. července zasáhla Litovel a okolí silná bouře. Za 

oběť jí padly stromy v různých částech města, mimo jiné i v parku 

(foto). Poškozeny byly střechy budov – opravu si vyžádala na příklad 

střecha radnice i střecha muzea, ze kterých vítr odnesl tašky. Díky 

rychlému zásahu pracovníků technických služeb, hasičů i pokrývačů 

však byla většina škod napravena během několika dní.          red. 

O akcích v červnu jen stručně. Cyklovýlet byl sice dobře naplánován, 

ale ne tak počasí, a proto z něj sešlo. Ne tak z pobytu 16 seniorů 

v maďarských termálních lázních Harkány, jak jste se mohli dočíst 

v čísle minulém.  

Největší akcí června bylo tradiční setkání s vedením Města Litovel a 

vedoucími spolupracujících organizací. Opět ale zaúřadovalo počasí, 

tentokrát až mimořádně příznivé. Teplo kolem třicítky mnohé odradilo, 

a tak se nás v Koncertním sále MK sešlo jen padesát pět. Oficiality 

proběhly rychle. Předseda zhodnotil první půlrok, kdy bylo uskutečně-

no 18 samostatných akcí (mimo jiné čtyři besedy, dva zájezdy, taneční 

odpoledne, návštěva u seniorů ve Vranové Lhotě aj.) a čtyři akce ve 

spolupráci s dalšími subjekty.  

Vedení města mělo pro diskusi k dispozici dotazy z řad seniorů, větši-

nou se ale hovořilo o možnostech využití prostor po ZŠ Vejdovského. 

Měli bychom velký zájem o bývalou jídelnu jako místa pro naše schůz-

ky a besedy – uvidíme, zda se na nás při „porcování medvěda“ také 

dostane. Odpoledne oživila vystoupení členek TS KASTER, úspěšných 

reprezentantek Natálie Timpové a Jolany Pohlmannové, a pak i svěřen-

kyň paní Tchírové a Bohuslavové ze skupiny Golden Bees. Z občer-

stvení byl největší zájem o nápoje, protože při tanci za nebývalého hor-

ka hrozila dehydratace.  

Končili jsme dříve, než jsme zamýšleli, a vážně uvažujeme, jestli 

nenecháme tato setkání pouze na konec kalendářního roku, kdy snad 

přece jen bude pro merendu příznivější klima. 

Došlo i na pozvání, ať už na letní kino – Kinematograf bratří Čadíků 

ve dnech 10.–13. 8. na náměstí či setkání s europoslancem Ing. Janem 

Březinou v pátek 31. 8. v 15 hodin u pomníčku na lesní cestě na Březo-

vé. Tam nás srdečně zve Mikroregion Litovelsko.  

Na září chystáme cyklovýlet Po nových cyklostezkách (středa 12. 9., 

odjezd ve 14 hodin od DPS). Letos opět využíváme zájezdy s agenturou 

Geovia sponzorované Krajským úřadem Olomouc a je možné se na ně 

ještě přihlásit. Jde o návštěvu přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně 

(úterý 4. 9.) nebo zájezd do Lipníka nad Bečvou, na Helfštýn a do Pře-

rova (úterý 18. 9.). Hlaste se u paní Köhlerové v Darce na ulici Třebíz-

ského. Připravujeme plán na 2. pololetí, který bude na webu města a 

o akcích budeme vždy předem informovat v Litovelských novinách. 

Děkujeme tímto nejen vedení Města Litovel, které nám vychází 

opravdu všemožně vstříc, ale také vedení ZŠ Vítězná. Na plaveckém 

bazéně nám bylo umožněno využívat ranního plavání dvakrát týdně a 

v posledních měsících se nabídka dokonce rozšířila na první čtyři dny 

v týdnu. Mnozí už si navykli takto aktivně začínat svůj den a věříme, že 

se pro nás najde prostor v rozvrhu i v novém školním roce. Ne všude se 

senioři setkávají s takovou nabídkou, a proto chválíme! Přejeme krásné 

letní dny a na akcích měsíce září se těšíme se všemi na shledanou!      hj 

Seniorklub informuje 

Nový výtah v knihovně 

Půjčovna kol v Litovli 

Novou službu turistům – půjčovnu kol – zajistil v Litovli Mikroregi-

on Litovelsko. O čtyři pohodlná jízdní kola bude pečovat a současně je 

bude půjčovat v letní sezóně denně firma RAKOLA Litovel v době od 

9 do 17 hod. Sídlo firmy je ve dvoře Městského klubu, vchod z Husovy 

ulice. Tel. 731 112 455 nebo 731 730 103. 

Vrácené kolo musí být čisté. Poškození kol je strháváno z vratné 

zálohy. Nevztahuje se na běžné opotřebení. 

Při vypůjčení kola je třeba předložit dva osobní průkazy (např. ob-

čanský průkaz, řidičský průkaz, pas apod.), podepsat nájemní smlouvu, 

složit zálohu za vypůjčené kolo (v hotovosti) a zaplatit půjčovné. 
 

Cena za půjčení kola: 

1 hodina – 80 Kč 

2 hodiny – 160 Kč 

12 hodin – 200 Kč 

24 hodin – 300 Kč 

vratná kauce – 2 000 Kč 
 
Příjemné projížďky přeje  

Mikroregion Litovelsko.  

 

Časy, kdy se návštěvníci knihovny museli do oddělení pro dospělé 

vyšplhat po strmém schodišti, jsou od června minulostí. Ze dvora byl 

k budově přistavěn nový prosklený výtah, jehož součástí je i pohodlné 

schodiště. Stavba prvku, který je velkým přínosem nejen pro starší a 

méně pohyblivé čtenáře, jichž knihovna nemá málo, stála 2 600 000 

Kč. Z této částky 70 % pochází z dotace ministerstva kultury, získané 

v rámci programu Mobilita. Zbytek uhradilo Město Litovel. Projektan-

tem nového výtahu je Ing. arch. Giacintov.           red. 

Stavební práce v základní škole Jungmannova vrcholí a v první polo-

vině srpna by mělo být hotovo. Budova, ve které se nachází družina, již 

získala zateplení i novou fasádu. Provádí se také změna vnitřních pro-

storových dispozic. Nová jídelna, která se zde vybuduje, bude prostor-

nější a spolu s výdejnou jídla získá i nové vybavení. Součástí objektu 

bude i nová prosklená vstupní veranda. 

Školu ale výhledově čekají i další úpravy a budování. Ve spolupráci 

s vedoucím odboru životního 

prostředí vzniká studie na vy-

budování ekologické zahrady 

s venkovní učebnou. Plánuje se 

i vydláždění dvora, přibýt by 

měly herní prvky pro děti. 

Realizace tohoto projektu, 

který se zatím nachází v pří-

pravné fázi, závisí na získání 

potřebné dotace.       red. 

Co se buduje na Jungmance 

 

mostek u Husova sboru 
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Odešli... 
v době od 21. června do 20. července 

 
Zdene k Vař eka z Litovle (64 let) 
Jiř í  Kneifel z Ř imic (61 let) 
Zdenka Gřonychova  z Č eřvenky (85 let) 
Mařie Zapletalova  z Litovle (83 let) 
Fřantiš ka Obš ilova  z Č eřvenky (83 let) 
 

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami 
Hlubinka a Hrandop. 

Narozeniny slaví 
v měsíci srpnu 

 

93 let Mařie Kleiblova  
91 let Miřošlav Dolez al 
87 let Zden ka Hřudova   
81 let Libuš e Indřova  
81 let Vojte ch Gře zl 
76 let Milada Kmecova  
76 let Mařta Zapletalova  

Byli oddáni 
v době od 20. června do 21. července 

 
Jitka Š řu tkova  nyní  z Hořní ch Řybní ku  

a Va clav Nic  z Hořní ch Řybní ku  
 

Boz ena Entřova  z Litovle 
a Jan Javořšky  z Litovle 

 
Blaz ena Hladí kova  z Litovle 

a Jiř í  Zboř il z Litovle 

Děkuji panu Zdeňku Hovancovi, který 
našel můj ztracený zlatý náramek a ode-
vzdal jej na pokladnu místního koupališ-
tě. Udělal mi velkou radost nejen tím, ţe 
jsem svůj náramek dostala zpátky, ale 
hlavně tím, ţe jsem poznala poctivého 
člověka. 

Jana Süsserová z Tábora 

Dne 13. srpna se dožívá  
paní Marie Kouřilová z Litovle  

75. narozenin.  
Hodně zdraví do dalších let přejí  

manžel, děti, vnuci a pravnučka Lucinka. 

PROVOZOVNA  
PŘESTĚHOVÁNA!  

SÍDLÍ V LITOVLI  
NA JAVOŘÍČSKÉ ulici 1313/6a.  

TEL. 585 154 631 MOB. 724 158 043 

5 otázek pro… 

 

Davida Číhala 

majitele autoškoly 

 

Proč jste se rozhodl provozovat autoškolu a 

co jste musel pro tuto profesi udělat? 

Učit v autoškole bylo mým klukovským 

snem. Bylo to dáno tím, že otec byl dlouhole-

tým učitelem ve SVAZARMu a asi i jako 

u jiných kluků jsem chtěl dělat to, co on. Lás-

kou k motorům, autům a motorkám byl ovliv-

něn i výběr střední a vysoké školy. Během 

studia na vysoké škole v Žilině jsem se oženil 

a snažil se alespoň trochu osamostatnit. To 

ovšem bez řádného příjmu není možné. Proto 

jsem využil toho, že otec v té době provozoval 

soukromou autoškolu, a po absolvování uči-

telského kurzu jsem u něho nastoupil jako 

externí učitel. Po ukončení studia jsem pokra-

čoval jako řadový učitel a v roce 2002 jsem 

firmu přebral po otci, který začal pracovat 

jako zkušební komisař.  

 

Vaše autoškola existuje od r. 1994. Co jste 

za tu dobu vypozoroval o typickém chování 

začátečníků a vzpomenete si na nějaký zvlášt-

ní případ nebo příhodu? 

Rok 1994 je rokem zaregistrování autoškoly 

Číhal. Směle mohu říct, že autoškola začala 

fungovat jako jedna z prvních po revoluci, 

kdy otec založil autoškolu pod ZD Červenka, 

a ta potom plynule přešla do autoškoly Číhal.  

Druhá část otázky se týká řidičů začáteční-

ků. Já to ještě zúžím na řidiče – žáky. Bohu-

žel, a to je názor i jiných učitelů autoškoly, 

žáci z doby, kdy jsem začínal, byli méně 

„řidičsky koktavější“ nežli ti, co se hlásí nyní. 

Toto spojení používá jeden z mých kolegů a 

já s ním souhlasím. Doba počítačů totiž ubírá 

našim mladým potřebu přemýšlet, kombino-

vat a řešit nenadálé situace. Jsou to – a opět 

pojmenování od jiného kolegy – frikulíni. 

Jsou prostě FREE, COOL a IN. 

Zvláštní příhodou může být třeba to, že žák 

pro získání řidičského oprávnění na motocykl 

při dojezdu na křižovatku, kde musí zastavit 

vozidlo na příkaz dopravní značky Stůj, dej 

přednost v jízdě, po navigaci učitele, co má 

jak udělat, ani nesundá nohy ze stupaček, 

protože mu to učitel neřekl. 

 

Vedle autoškoly provozujete i autobusovou 

dopravu. Koho a kam zpravidla dopravujete, 

kam jste se takto dostal nejdál? 

Autobusovou dopravu provozuji od roku 

2004. Nejčastěji přepravuji sportovce z naše-

ho regionu, zejména litovelské házenkáře a 

fotbalisty z Haňovic, a dále potom školy, 

školky a jiné. Z tohoto výčtu plyne, že nejvíce 

jezdíme po České republice a po pravdě řeče-

no, zahraniční zájezdy mě nikdy moc neláka-

ly, snad i díky tomu, že bych se nemohl věno-

vat i jiným svým aktivitám. Nicméně i tak 

jsem se díky autobusové dopravě podíval do 

Itálie, Polska a samozřejmě na Slovensko. 

 

Teprve několik měsíců jste předsedou lito-

velského oddílu házené. Co tato funkce obnáší 

a je něco, co byste chtěl ze své pozice v oddílu 

změnit? 

Předsedou výboru oddílu házené jsem byl 

zvolen v dubnu na výroční členské schůzi, a 

to v rozjeté sezóně. Zároveň byl výbor dopl-

něn novými členy a naším prvním úkolem 

bylo dokončit soutěžní ročník. Dalšími úkoly, 

které si stanovil nový výbor, je ještě větší 

popularizace házené v Litovli a přilákání vět-

šího počtu dětí k tomuto krásnému sportu. 

 

Jaké další činnosti se ještě věnujete? 

V roce 2011 jsem se stal vedoucím družstva 

starších žáků a trenérem družstva mladších 

žáků. V nadcházející sezóně bych chtěl v této 

práci pokračovat, u kterého družstva se ale 

teprve ukáže. Kromě toho jsem rozhodčím 

házené, byť už jen na střední Moravě. Rozho-

dování 1. ligy jsem pro časovou zaneprázdně-

nost ukončil v roce 2009. 

Již třetí volební období jsem členem zastu-

pitelstva obce Haňovice, kam jsem se přistě-

hoval v roce 1995.  

Od roku 1994 jsem členem sboru dobrovol-

ných hasičů v Myslechovicích a od roku 2010 

jejich starostou. Od května letošního roku 

jsem členem výkonného výboru Okresního 

sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okre-

su Olomouc. 

 

V příštím čísle bude na vaše dotazy odpoví-

dat MVDr. JIŘÍ VĚCEK, zvěrolékař. Zasílat 

je můžete do 15. 8. na e-mail litovelskenovi-

ny@mestolitovel.cz, na adresu redakce (viz 

tiráž) nebo přinést osobně. 

Odbor školství kultury a sportu Městského úřadu v Litovli  
zveřejňuje výzvu pro zájemce – občany města Litovel a organizace v Litovli sídlící 

na podávání ţádostí 
 

o příspěvek na podporu celoroční činnosti  
a na podporu kulturních, sportovních a jiných společensky významných aktivit 

v roce 2013 
 

Ţádosti, adresované k rukám vedoucího OŠKS Ing. Vlastimila Habermanna,           
doručte na podatelnu městského úřadu nejpozději do 10. října 2012. 
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Mikroregion Litovelsko, dobrovolný svazek 21 obcí 

Bílá Lhota, Bílsko, Bouzov, Červenka, Dub-

čany, Haňovice, Cholina, Litovel, Loučany, 

Loučka, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Ná-

měšť na Hané, Olbramice, Senice na Hané, 

Senička, Slavětín, Střeň, Vilémov. Co mají 

tyto obce společného? Na první pohled by se 

mohlo zdát, že jsou to obce, které spadají pod 

působnost ORP Litovel, tedy obce s rozšíře-

nou působností. Ale není to tak. Dvě obce,  

Loučany a Náměšť na Hané, patří k ORP Olo-

mouc a naopak do ORP Litovel patří i obec 

Pňovice, která z Mikroregionu Litovelsko před 

čtyřmi roky vystoupila. A aby to bylo ještě 

zamotanější, na území Mikroregionu Litovel-

sko „operují“ dvě MAS, tedy místní akční 

skupiny, a to MAS Moravská cesta a MAS 

Region Haná. S oběma místními akčními sku-

pinami  mikroregion spolupracuje.     

A co tedy vlastně 21 obcí, které jsou součás-

tí svazku obcí Mikroregion Litovelsko, spoju-

je? Co mají společného? V zakladatelské 

smlouvě a ve stanovách, které byly podepsány 

21. 10. 2003, se dočteme, že svazek obcí koor-

dinuje postupy ve vztahu k orgánům státní a 

krajské správy, a hlavně, že se o postupech 

radí. A skutečně, starostové mikroregionu se 

scházejí ať už na valných hromadách nebo i 

zcela neformálně, někdy i mimo region, občas 

i se starosty z celého Olomouckého kraje. A že 

mají stále co koordinovat a radit se o postu-

pech, o tom není pochyb. Stačí, když se sejdou 

dva starostové, hned najdou společný problém 

k řešení. Co se dá dělat, krajský úřad je přece 

jen zejména malým obcím dosti vzdálený, na 

jejich problémy nemá čas.  

Rozvoj samosprávy obcí, další bod stanov. 

Malé obce mají většinou jedinou úřednici, 

která musí zvládnout nejpestřejší úkoly. Ale 

v 21 obcích, to už se sejdou odborníci, větši-

nou odbornice, na všechny možné záludnosti. 

Stačí pak zavolat na jinou obec nebo přímo do 

Litovle a problém je hnedle řešitelný. Pro 

úředníky obcí organizuje mikroregion jak 

odborné semináře na radnici v Litovli, tak i 

neformální setkávání. 

Rozvoj cestovního ruchu. Snad nejdůležitěj-

ší program Mikroregionu Litovelsko. A ne-

myslí se tím jen přilákání turistů k nám na 

Litovelsko. Cílem je zvyšování kvality života 

našich obyvatel. Mnozí naši obyvatelé nejra-

ději prožijí volný čas doma, v našem regionu. 

Ne každý touží trávit čas v cizích krajinách. 

Zajímavých a atraktivních cílů je u nás oprav-

du hodně. Míst k procházkám nebo přímo 

značených turistických tras je na Litovelsku 

opravdu dostatek. A stačí se podívat na cyklo-

mapu, cyklotras je u nás víc než kde jinde. 

Zastavit se cestou někde na dobré jídlo a pak 

spát ve vlastní postýlce. No není to příjemně 

strávený volný čas?  

Financování. Příjmem mikroregionu jsou 

příspěvky obcí ve výši 25 Kč na obyvatele. 

Dalším příjmem mohou být dotace. Olomouc-

ký kraj podpořil Mikroregion Litovelsko již 

několikrát. Právě s jeho pomocí mohly být 

uspořádány velké koncerty na zajímavých, 

mnohdy jindy nepřístupných místech, např. 

v parku zámku Chudobín, v parku zámku No-

vé Zámky, v Arboretu Bílá Lhota, na návsi 

obce Dubčany, v zámku Náměšť na Hané, na 

hřišti Osouch v Loučce, připravuje se koncert 

kapely Hradišťan na faře v Nákle. Další menší 

koncerty a společenské akce probíhají ve 

všech obcích svazku. A ač se to zdá neuvěři-

telné, teprve při koncertech někteří obyvatelé 

Litovelska zjistili, kde se vlastně obce Dubča-

ny a Loučka nacházejí.  

S pomocí příspěvku z Olomouckého kraje 

byly opraveny i některé sakrální památky: boží 

muka, kamenné a železné křížky. Evidenci 

drobných sakrálních památek vede Mikroregi-

on Litovelsko velice pečlivě, byla zpracována 

v minulých letech s pomocí další získané dota-

ce. Jen pro zajímavost – drobných sakrálních 

památek vedeme na území mikroregionu víc 

než 450.  

V minulém roce i letos získal mikroregion 

dotaci také z Ministerstva pro místní rozvoj. 

Vloni na výstavbu cyklotrasy pro rodiče 

s dětmi Lesánkova cyklotrasa. Cyklotrasa 

prochází lesy města Litovel a Olomouc. Tento 

projekt je velice chválen, současně však i za-

tracován. K Lesánkově cyklotrase by měl být 

vyhotoven i propagační leták. Ale jak ho vyro-

bit – nafotit, když je Lesánek neustále okraden 

a poničen? Tento nový a neotřelý nápad přine-

sl zcela nové problémy, bohužel.  

Letošní příslib z MMR se týká dvou záleži-

tostí. Jednak vybudování cyklotrasy Litovel – 

Olomouc jižní trasou, to znamená přes Unčo-

vice, Náklo, směr Vojnice, Globus, Hejčín a 

návaznost na Horku na Moravě. Vznikne tak 

ucelený okruh Litovel – Olomouc – Litovel. 

Z druhé části příspěvku z MMR bude vydána 

publikace o obcích Mikroregionu Litovelsko.  

Příští rok oslaví dobrovolný svazek obcí 10 

let společné cesty. A nutno dodat, buďme rádi, 

že někdo v této hlavně politicky neklidné době 

dobrovolně táhne za jeden provaz. 

Eva Vaňková 
setkání starostů mikroregionu se starosty z obcí Olomouckého kraje 

Stává se to. Nečekaný pracovní úraz či váž-

ná dopravní nehoda omezí zdravotní stav na-

šich blízkých. Taková událost změní celý další 

život, zdraví, možnosti… 

 

Co lze nárokovat v takové situaci? 

 Nárok na náhradu škody na zdraví vzniká 

poškozenému účastníku dopravní nehody, 

který nehodu výlučně nezavinil (řidič, spolu-

jezdec, motocyklista, cyklista, účastník 

hromadné dopravy, chodec). 

 Nárok na náhradu škody na zdraví vzniká 

poškozenému zaměstnanci, který utrpěl úraz 

při plnění pracovních úkolů. 

 Na vyplacení náhrady škody na zdraví nemá 

vliv, zda poškozený měl v době úrazu sjedná-

nu úrazovou nebo životní pojistku.  

 Nárok na odškodnění má i chodec, který 

sám způsobí dopravní nehodu, je mu však 

zohledněna spoluvina. Nicméně má nárok na 

alespoň částečné plnění.  

 Nárok na vyplacení náhrady náleží poškoze-

nému i v případě, že viník nehody nemá 

„povinné ručení“ nebo škoda byla způsobena 

nezjištěným vozidlem, kdy řidič z místa neho-

dy ujel.  

 Spolujezdci viníka nehody (včetně rodin-

ných příslušníků) mají plný nárok na náhradu 

škody na zdraví. 

 U těžkých úrazů s vážnými následky 

(paraplegie, kvadruplegie, ztráta končetiny, 

poškození mozku apod.) je nutné obrátit se na 

soud. Jedná se o další zvýšení odškodnění za 

trvalé následky úrazu.  

 Náhradu lze získat tři až pět let po úrazu, 

poté je nárok promlčen.  

Smyslem projektu je pomoci poškozeným či 

pozůstalým získat odpovídající informace 

o náhradě škody na zdraví formou bezplatné 

telefonické konzultace. Ta zahrnuje poraden-

ství v konkrétní situaci, pomoc při posouzení 

správnosti již vyplaceného odškodného a ori-

entace v případném soudním sporu s pojišťov-

nou. 

Telefonickou konzultaci lze sjednat na tele-

fonu 723 203 036 nebo prostřednictvím          

e-mailu: nahradaskody@email.cz. 

Jan Malík 

Občanům po těžkém úrazu může pomoci projekt Amadeo 

Vědci vypočítali, že poměr plochy        
čmelákových křídel ku hmotnosti jeho těla 

mu zabraňuje, aby létal.  
On to neví, a proto létá. 

mailto:nahradaskody@email.cz
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Včera a dnes: Hospody Litovelska 

Rybářská bašta 

Hostinec č. p. 2 (nyní 120) v Nových 

Mlýnech u Řimic, nacházející se v klidné ob-

lasti lesů a v blízkosti řeky Moravy, se udržel 

v jednom rodu od roku 1767. Toho roku dne 

16. dubna povolil úřad knížete Liechtensteina 

Matěji Pluskalovi z Řimic, aby na úsovském 

knížecím pozemku u Nového Mlýna postavil 

na své útraty domek, v němž by byl povinen 

čepovat panské pivo. Mimo to měl také vybí-

rat mýto u novomlýnského mostu. 

Od roku 1805 byl majitelem hospody jeho 

syn Tomáš Pluskal s manželkou Balbínou, od 

roku 1858 jejich dcera Františka, provdaná za 

rolníka Benedikta Vybírala, od roku 1881 její 

syn František Vybíral s manželkou Magdale-

nou a konečně od roku 1923 jejich syn Milo-

slav Vybíral s manželkou Anežkou, a to až do 

roku 1959. Až do té doby se tedy živnost na 

Nových Mlýnech udržela v jednom rodu 

Pluskalových – Vybíralových plných 192 let. 

Hospůdka sloužila k občerstvení a odpočin-

ku nejen místním, ale také okolním obyvate-

lům, houbařům, lidem pracujícím na polích i v 

lese, rybářům i lidem projíždějícím s povozy. 

Ve 30. a 40. letech 20. století zde působil 

rybářský kroužek, který interiér hospody vy-

zdobil obrazy s karikaturami svých členů 

s vtipným veršováním. V 50. letech v letních 

měsících při pěkném počasí přispívalo k pří-

jemnému pobytu i nedělní posezení s hudbou 

na přilehlé zahradě. 

V roce 1959, krátce po smrti majitele Milo-

slava Vybírala, byla krutým zásahem tehdejší-

ho komunistického režimu historie živnosten-

ského rodu přerušena. Celá budova včetně 

hospodářské části, která sloužila k obživě 

rodiny i podpoře živnosti, byla dědící manžel-

ce Anežce a dětem bez náhrady vyvlastněna. 

Rodina byla nucena postarat se o vlastní byd-

lení v místě svého zaměstnání v Litovli. 

Novým majitelem se na dalších 32 roků stala 

Jednota LSD Litovel (později Olomouc), která 

nemovitost provozovala pod názvem Rybářská 

hospoda až do roku 1991. 

Díky stylovému interiéru, který měla restau-

race od roku 1967-68, a kuchařským, zejména 

rybím specialitám se Rybářská hospoda stala 

vyhlášenou v širokém okolí. V té době zde byl 

dokonce bazének, kde si zákazníci mohli chy-

tit rybu, kterou jim pak v kuchyni připravili. 

V roce 1991, po změně režimu, byl na zákla-

dě restitučního zákona majetek, již značně 

zdevastovaný a v té době neschopný provozo-

vání, navrácen původní majitelce Anežce Vy-

bíralové (zemřela 9. 5. 2011 ve věku nedoži-

tých 101 let, t. č. jako nejstarší obyvatelka 

Litovle). Ta téhož roku předala majetek synu 

Františkovi a jeho manželce Věře.  

Po značných opravách byla hospůdka opět 

otevřena v roce 1992 pod názvem Rybářská 

bašta. V roce 1997 se ovšem nevyhnula ničivé 

povodni. Stoletá voda zaplavila budovu do 

výše 1,4 m a napáchala značné škody na budo-

vě, interiéru i zařízení. 

Od svého znovuotevření v roce 1992 byla 

hospoda provozována několika nájemci až do 

roku 2008. Tehdy byl provoz po 241 letech 

dočasně ukončen.  

František Vybíral 

 

Pozn. red. 

Za dobu své existence vystřídala hospoda 

několik názvů. Říkalo se zde U Vybíralů, Na 

Kodlově (z čeho asi pochází název?) nebo také 

Na Mýtě. (Vzpomeňme, že vedle provozování 

hostince bylo úkolem již prvního majitele 

vybírání mýta u mostu. Zajímavostí je, že za 2. 

svět. války byla v těchže místech státní hrani-

ce. Původně byly Nové Mlýny součástí Sudet. 

Aby však mohli Češi chodit do zdejší hospo-

dy, vyhověli Němci žádosti o posunutí hranice 

a Nové Mlýny se staly součástí protektorátu.)  

hostinec v roce 1960 současná podoba bývalého hostince 

tehdejší interiér restaurace na černobílé pohlednici 

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

To bela móda, chude. To ož si nemuhl ten 

venálezce vemeslet nic inyho? Na rozbijeni 

noso a sem tam zlomenó roko to belo nenahra-

ditelny. Každé měl chude co névešši, ale dalo 

se na tem naočet chodit dosť rychlo. Deť sme 

bele všeci vezábli. 

Tata nám děvčatum take odělal chude. Hul-

ke bele jako palivo v každym baráko a hlavně! 

Nestálo to ani korono. Tech belo o nás decky 

málo. Všeci chodile na tech hulkách metr nad 

zemó. Závodile sme a padale, potom sme se 

pohádale, to belo křeko na holečce. Tata si dal 

roke na oše a otikal od nás nekde za dědino. 

To naše skákáni a břeštěni mo dělalo v hlavě 

hrozny věce a take muhl dostat záchvat. Kdež 

nekdo přešil, že chce zbóchat chude, tata mo je 

zbóchal. Bel to moc hodné a ochotné člověk. 

Kdež tam kluci chodile holečkó na tech 

chudách, chodile od domo k domo a přez vrát-

ka nahližele leďum do dvora, a to se ledakemo 

nelébilo.  

Třeba Jenda, ož je dávno na pravdě boži, 

veběhl z vrátek tak rychlo, že zapomněl na 

jeden schod, co bel ze dvora na holečko, zako-

pl a práskl svym obrostlym tělem přez chod-

nik. Kluci se tak lekle, chtěle ho jit zvihnót, 

ale napadlo je, že kdež mo pomužó stat, tak 

jim potom nekerymo dá na čoňo. To předpo-

kládale správně, protože kdež se Jenda zvihl 

na nohe, veletěla ze dvora jeho máti a vřéskala 

na ně jak trubka v sále o Jánešu na hasičskym 

bále. To stačelo, kluci zeskákale z dřev a oti-

kale po svéch honem za holečko. Sténě bode 

tetka žalovat rodičum a dostanó venadáno, 

možná aji nejakó po paštěce.  

Kdež to jednó odělale tetce Mařce, tak skoro 

dostala mrtvico. No kdež se vám nad plotem 

zjevi hlava kehose a ve zrovna sedite na latri-

ně, dveře otevřeny kvule smrado a mochám, 

kdo be se nelekl, že? 

Bela to sranda, kdež nekemo opadlo stupát-

ko a najednó křáp. Nestačel odělat nic na zá-

chrano svéch kosti, ale stačelo, že si odřel 

lokeť. Horši to belo, kdež to odnesla škraň jak 

mně, a to sem bela mistryně v chozeni na 

chudách. Tata mně je furt opravoval. Decky 

tam dal te samy řebike, kdež je ve svěráko 

narovnal. Bóže, kdebe tata viděl, jak so klostá, 

sám be neověřel, že sem bela v chozeni na 

chudách nélepši.  

Eště štěsti, že ten névěči smrad jednó přesta-

ne smrdět, ináč smrdim do dneška. Dobře mně 

tak, to si mosim přeznat. Deť zkóšet odšponto-

vat plnó léto lože a meslet si, že to nepude, že 

so na to slabá? A ono se to povedlo. Špont 

velké jak moja hlava veletěl a loža střékala po 

holečce. Lela se tam, kde 

belo niž, kanále tenkrát 

eště nebele. Kdež povolel 

špont jenom trocho, Mila 

mně: „Nech to bet, nebo 

to veleti.“ Chtěla sem ho 

překlačet do léte, a to 

bela ta chvila, že špont 

veletěl. 

Loža mě celó polela od 

hlave po pate. Nestačela 

sem ohnót a v tem leko, 

co mě chetl, slešim Milo: 

„Tato, tato, poďte sem, 

vetěká loža.“ Tata přebě-

hl a oviděl mě celó ložo-

vó. Hneď věděl, kdo to 

odělal. Začal řvat, jak 

kdebe oviděl Torke, a já 

sem se rozběhla 

k našemo domo. Tošela 

sem, že leti za mnó. Tak 

sem veběhla navrch do 

našé jizbe a vlezla pod 

peřeno. Eště tak abe mě 

našil. Ož so potrestaná, 

tak proč be mě měl eště 

mlátit, dumala sem pod 

peřenó. Ledičke, to bel smrad. Mosela sem 

vestrčet nos, abech se tam neodosela. Slešim, 

jak Milen tata dupe po verandě, nadává, a 

potom bábi, jak mo říká: „Néni doma. Ani 

sem jo neviděla. Šak kdese litá.“ On tvrdil, že 

mě viděl jit dom a že sem mo vepostila z léte 

ložo. Kdež mě nenašil, šil asi zaklačet práznó 

léto zas dom do dvora, vepřihnót kráve a od-

vist do chliva. A měl poděláno. 

A já, věchytek smradlavé, pod peřenó sko-

vané, přeméšlela sem, co dál. Do Morave se 

vekópat? To nende, je eště zema na to. Začina-

la mě bet pod peřenó zema, deť sem bela celá 

mokrá e z vlasama. Bábi šla do své setnice 

navrch a hneď vedle našé, asi ocitila ten smrad 

a přešla. Stahla ze mě peřeno a spráskla roke. 

Pré: „Panenko Maria svatokopecká, no počké, 

te ludro, až přende mama, to bode véprask. 

Eště mě strašela, copak nestači že bodo smrdět 

eště tédeň? Bel véprask, bel, a jaké. 

Mosele zehřit kotle vode a vekópat mě ve 

dvoji vodě. Medlet jádrovym medlem a kořin-

kovym kartáčem ze mě odrhnót ten smrad. Ale 

to uplně nešlo hlavně z vlasu. Z mame bela 

najednó holička, teda střehačka, a opráskala 

mě to kštěco na krátko.  

Pantáto, co si neměl čém položovat pole, 

sem se bála dlóho potkat. Po čase na to zapo-

mněl. Nebel zlé člověk a pré tenkrát take 

oznal, že napráskat mně je zbetečny, protože 

sem se potrestala sama.  

Schválnosti se neveplácijó  

Léto je doba putování. Putování na prázdniny k babičkám a dědečkům, kde si vytváříme vzpomínky pro dospělý život. Putování z dospělosti do 

krajin dětství, ať už ve skutečnosti nebo jen ve vlastní mysli. Na takovou letní pouť se můžete vydat i s Ludmilou Martinkovičovou, která v několika 

výstižných črtách vzpomíná na drobné příhody ze svého dětství, prožitého v Sobáčově v 50. letech. Za pozornost stojí čistá hanáčtina našeho regio-

nu, kterou si autorka zachovala, třebaže už několik desítek let žije na Slovensku. 

Svými půvabnými ilustracemi příběhy doprovodila Jana Crháková. 
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Kornik 
Nedělni ráno, krásny slonečny, tak jak to má 

v litě vepadat. Kohóti ož dávno veřvávale na 

svéch hnojištich, ozévá se to ze všeckéch 

stran. Mama nás děvčata vechestává do koste-

la. Každá dostanem do kohóta z vlasu na hlavě 

velkó mašlo. Eště je chvilka časo, tak sem 

veběhla na holečko. Chtěla sem, abe mě nekdo 

oviděl a pochválel, jak so veparáděná. Deť 

sem měla na nohách novy bily střevice. Ale 

nikde nikdo. Šla sem až ke zbronice, snaď tam 

pude nejaká paňmáma take do kostela. 

Práskla bránka o jednyho domo, stála tam 

jedna pani, né paňmáma. Tato bela z lepšich 

kruhu. Rozhližela se, jak debe hledala akorát 

mě. „Děvčátko, děvčátko, poď sem, chceš mně 

pomuct?“ „Já?“ „No tak poť,“ a vedla mě na 

jejich dvorek, do keryho se chodilo z vedléši 

holečke. Nevim proč. Ale tak to měle. Bela 

sem snaď na každym dvoře v dědině, ale tade 

sem eště nebela. Copak tak najednó po mě 

chce ta pani, šak mě ani na muj pozdrav neod-

pověděla. Na dvorko všode kořence, smrad, 

tráva vezobaná e s kořinkama, no hruza. Pré: 

„Poď sem, jak se vlastně menoješ?“ Vzala mě 

pod paže a postavila mě na první šprošl spod-

ko žebřiko, keré vedl do korniko. Tak to sem 

zvládla, lizt sem oměla e po stromech, ale do 

kornika se mě jit nechtělo. „Tam nemužo jit, 

me takové kornik nemáme,“ řekla sem a chtěla 

sem jit dule. „Só tam vajička?“ ptala se. „Só, 

ale je tam hodně kořencu,“ bránila sem se. 

„Mosiš mně je podat, viš, já bodo dělat řizke a 

bochte a potřebojo je.“ Zkosela sem stópnót na 

ten sajrajt a moje tošeni se potvrdilo. Střeviček 

se propadl do teho řidkyho. Te kořence bele e 

v hnizdách a véce špinavy. Zakřečela na mě, 

ať spichám, že tam nebode furt stát, a bela ož 

steklá. Já naočená poslošnosti sem stópla obó-

ma střevičkama a dávala sem si te zasrany 

véce do šatu na břoch. Opatrně sem slezla 

z žebřéko a dala té pani véce do košéko. Moje 

bily střevičke bele špinavy a na zemi mně to 

klóhalo. Bela sem naštvaná na ňo e na sebe. 

Mama mě zabije! Máme jit do kostela a já so 

tak jak prase. S pláčem sem šla dom. Splnilo 

se, co sem čekala. Mama zařvala Ježiši Kriste, 

a mosela sem řict, od čeho so tak zřizená. 

Meslim, že ta pani ani te véce neomela a 

mama ož ji vepocovala žalódek. Naša mama, 

kdež se nasrala, tak to stálo za to, ať to bel, 

kdo to bel. Zajimavy na tem je to, že ta pani 

měla dvě cere, a te sebó do kornika nevzala. 

Náš kornik bel decky česté jak naše svědomi.  

Jak se muže nekdo obránit z nesnáze svym 

přimenim, no fakt. Hasiči měle naplánované 

bál a každé dostal nejaké ukol, co má zajistit. 

Jedni vyzdobo, ini mozeko, další piti, bečke 

piva, zakret stole poclámkama, abe to belo 

trocho kulturni, né? Zatopilo se ve velkéch 

klubovkách a jeden do nich ládoval, až bele 

žhavy. Teplóčko ož belo citit, šle se chlapi 

dom přeslict do parádnich uniforem. Nebodó 

tam jak hajdaláci, kdež só pořadatelama.  

Kamna ož bele jak rudé prapor, eště tam 

cheběl srp a kladivo, a tak si šil ten, co měl 

překládat, dule do hospode. Só tam chlapi 

z dědine, pokecám trocho s kámošema, šak 

nehoři. No né? No právě, za hodino a pul ne-

hořelo v kamnech, ož vehasinalo. Kdose na 

něho volá ze sálo oknem, ať tam de. Pod scho-

dama k sálo e na schodech ož stále mladi a 

čekale na pokladnika, co se take šil dom přes-

lict. Milé topič Mozekant se propletl nahuro 

po schodech a nestačel se divit, že je v kam-

nech tma. Honem zháněl za kulturákem na 

dvoře dřevo na třiske. Sákriš, on bel z teho tak 

rozmrzelé, že se mo třisle roke a nemuhl našti-

pat drobnyho. Za sebó slešel řeče: „To je vul! 

Proč dale topit mo? Je tam zema, co nám řek-

nó ledi? Kdež pudó dom, nebodem mět finan-

ce do pokladne, a to je ztracená práce.“  

Ledi ož posedale a hlavni zábava pro ně bela 

sledovat Mozekanta, jak zatápi. Měl ož pod 

čepicó. Přešlo hasičsky vedeni a hneď se ptale, 

co to má znamenat, že se netopi. „To te?“ „Já? 

Já nic. Já so Mozekant, mně do teho nic néni, 

netáhéte mě do teho. Překládéte si sami.“ A 

veběhl ze sálo ven. Přitomni se temo zasmále, 

volale na mozekante, ať hraji, že bodó tanco-

vat, nebo to pomrznó.  

Takže nepomrzle, vepile si, zatancovale a 

belo všeckém faň na světě.  

Pantáta Frolek měl menši hospodářstvi, a tak 

se ovolel, že do svyho chliva vezme obecniho 

kozla a bode se o něho starat. Jak se staral? 

Tak to nikdo nikdá nevěděl, protože kozla 

nikdo neviděl. Věděl o něm sice každé, kdo šil 

okolo. To belo smrado jak v hrado. Měl ho ve 

chlivě, kde nebelo ani okynko, a kdež kozo 

chtivó kozla dovedla tetka na dvur k Frolkovi, 

řikal, že je nebezpečné natolik, že tam kozo 

jenom zavede a zavřel tam hneď dvirka. Proto 

ho nikdo nikdá neviděl. Ale kdež kozel zacitil 

na dvoře chtivó kozo, ozval se tém jeho meká-

nim, hékánim. Tak tam nejaké mosel bet.  

Kdež to chtěni na koze přešlo, zbihale se ze 

všeckéch kótu dědine a kolekrát se žensky 

rafle, že kerá tam bela spiš. To bévala podiva-

ná na te kozlove milenke. Kdež šla koza za 

kozlem ož podrohy, potřeti, ož znala cesto tam 

a tetko za sebó vlikla na řetizko nebo špagátě. 

Většinó měla koza přerostly pařáte, tak šle jak 

ožraly tanečnice od mozeke, a jak tak spichale, 

nohe se jim zaplitale. Me děcka sme se decky 

smále kozám, co měle te pařáte, a tetke nás 

odháněle. Pré: „Di se divat vašé koze do řeti a 

nerozomuj.“ A kdež se koze akorát moc ne-

chtělo laškovat tam potmě v chlivě, litala tam, 

jak chtěla jit ven a on jo honil. Tak zasáhl 

Frolek, vehnal jo ze chliva, předal jo tetce a 

řikal každé: „A kdebe nic, tak zas přendite, 

včel mě dáte deset koron.“ Natahl roko, dostal 

penize, řekl sbohem a šil po svym. 

Jednó na podzem take vetahla z chliva kozo 

tetka Andula. Jenomže ona tam žela jak vězeň 

na Mirově. Celé rok neviděla světlo, a kdež jo 

chtěla dostat ke kozlovi, dalo jim hruzo náma-

he dostat jo ven. Tak Andula táhala, Tonda jo 

klačel za zadek, jenomže koza zapřela všecke 

štere a nic. Tak jo mosele oblafnót. Přenesle 

trocho šroto na misce a dale to koze k hobě. 

Šla ven ze chliva, ale šrot zežrala a hóp zpátky 

do chlivečka. Tak dlóho jo tam caplovale, až 

jo přešlo chodit ke kozlovi a možná take že ož 

nechtěla mět mlady. Bela možná emancipova-

ná, kdo to muhl vědět, že?  

Me děcka sme čoměle, ešle jo vetahnó nebo 

né, ale ož nás to přestalo bavit. Eště že se děv-

čata takle nevodijó k chlapum, temo hefto sme 

se dlóho smále. A kdež kozel zdechl, iné ož 

v dědině nebel a Frolek take odešil na věč-

nosť, přestale se v dědině chovat koze a misto 

nich začale ledi s chovem králiku. Deť tráve 

belo všode okolo Morave decky dosť.  

Kozi námlove 

Zahřéte se tancem 



KULTURA, ZÁBAVA  12 

PROGRAM LETNÍHO KINA  

10.–13. srpna 

FIMFÁRUM – DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO 

pátek 10. 8., nám. Př. Otakara v Litovli, 21.30 hod., vstup volný 

filmová loutková pohádka 
 

V PEŘINĚ 

sobota 11. 8., nám. Př. Otakara v Litovli, 21.30 hod., vstup volný 

filmová muzikálová komedie 
 

NEVINNOST 

neděle 12. 8., nám. Př. Otakara v Litovli, 21.30 hod., vstup volný 

filmové drama 
 

LIDICE 

pondělí 13. 8., nám. Př. Otakara v Litovli, 21.30 hod., vstup volný 

válečné drama 

Co uvidíte O čem to bude 

Fimfárum – Do třetice všeho dobrého  

Česká loutková pohádka, 

kterou napsal Jan Werich, 

složená ze tří příběhů. Jak na 

Šumavě obři vyhynuli: štáb 

filmového týdeníku se vypra-

ví do šumavských hvozdů 

odhalit pravdu o tom, zda tam 

opravdu žijí nebo nežijí obři, 

hrající pradávnou hru „na 

většího“. O kloboučku s pér-

kem sojčím aneb Král měl syny: Honza dokáže, že i když je z bratrů 

nejmladší a neberou ho vážně, splní otcovo přání a přiveze mu klobou-

ček s pérkem sojčím, který vysoko v horách zapomněl. Rozum a Štěstí: 

řeší hlavní otázku, zda se dá žít bez rozumu nebo bez štěstí. Když pak 

spolu pan Rozum a pan Štěstí uzavřou sázku, má rozhodnutí o jejich 

nepostradatelnosti potvrdit hloupý pasák prasat Ludvík. 
 
V peřině 

Na malebném náměstí 

stojí proti sobě dva domy. 

V jednom se nachází čistír-

na peří, v druhém má kabi-

net paní Hilda – vykladač-

ka snů. Mezi nimi vládne 

nepřátelství na život a na 

smrt. Dědeček z čistírny 

nedávno objevil skrytý svět 

snů v peřinách a umí z nich zlé sny odfiltrovat. Vykladačka snů je díky 

tomu bez práce. Ale jednoho dne děda záhadně zmizí. Celou rodinu 

z čistírny pak čeká dobrodružství, o kterém se nikomu ani nezdálo.  

Hrají: Lucie Bílá, Karel Roden, Bolek Polívka, Eliška Balzerová, 

Nina Divíšková, Arnošt Goldflam, Jiří Mádl, Josef Vojtek a další 
 
Nevinnost 

Film Jana Hřebejka, kde uvi-

díme, že cesta z vrcholu na 

absolutní dno může být velmi 

rychlá. To pozná i uznávaný 

lékař, milovaný otec a man-

žel, který čelí obvinění 

z velmi těžkého zločinu. Ze 

dne na den vyměnil dobrou 

adresu za celu ve vazební 

věznici, odkud se nevina 

prokazuje hodně těžko, zvlášť když protistraně pomáhá člověk, který 

může být motivován osobní pomstou. Pravda prý nakonec vždycky 

zvítězí nad lží a nenávistí. Někdy ani to ale nemusí znamenat vítězství.  

Hrají: Ondřej Vetchý, Anna Linhartová, Aňa Geislerová a další 

Lidice 

Válečné drama vypráví 

o Lidicích jako o příběhu 

obyčejných lidí, kteří se ab-

surdní shodou náhod připletli 

do cesty dějinám. Film nabízí 

pohled na tragický osud Lidic 

za 2. světové války z neob-

vyklé perspektivy. Přibližuje 

osudy obyvatel skrz mezilid-

ské vztahy, a to zejména 

lásku, která stojí na začátku celého příběhu. Jde o velkofilm plný emo-

cí, který poukazuje na to, jak zdánlivé maličkosti mohou změnit chod 

dějin a způsobit tragédii. Jako záminka k vypálení obce stačilo tak 

málo, jen jeden milostný dopis.  

Hrají: Karel Roden, Zuzana Fialová, Zuzana Bydžovská a další 

 

 

 

 

KONCERTNÍ SEZÓNA KPH 

2012/2013 

září 

GUARNERI TRIO 
Ivan Klánský – klavír, Čeněk Pavlík – housle, Marek Jerie – violon-

cello 

pondělí 10. 9. v 19 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné: 80 Kč 
 
MICHAELA A IVAN ŠTRAUSOVI   
Michaela Štrausová – housle, Ivan Štraus – housle 

sobota 29. 9. v 19 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné: 80 Kč 
 
říjen 

KLAVÍRNÍ KVARTETO BOHUSLAVA MARTINŮ 

Emil Leichner – klavír, Jiří Hurník – housle, Pavel Peřina – viola, Mi-

roslav Petráš – violoncello 

neděle 28. 10. v 19 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné: 80 Kč 
 
listopad 

SHADOW QUARTET 

Michal Franta – kontrabas, Ondřej Plhal – housle, Štěpán Švestka – 

violoncello, Marek Švestka – akordeon 

čtvrtek 8. 11. v 19 hod., varna Pivovaru Litovel, vstupné: 120 Kč 
 
únor 

JAN MRÁČEK – housle, LUKÁŠ KLÁNSKÝ – klavír 

5. 2. 2013 v 19 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné: 80 Kč 
 
duben 

KATEŘINA ŠMÍDOVÁ KALVACHOVÁ – soprán, PAVEL ŠVIN-

GR – bas a MIROSLAV SEKERA – klavír 

pondělí 22. 4. 2013 v 19 hod., Mladečské jeskyně, vstupné: 120 Kč 
 
květen 

KORNGOLD QUARTET 

Kristina Hrubá Czajkowská – housle, Václav Zajíc – housle, Klára 

Hegnerová – viola, David Hrubý – violoncello 

úterý 14. 5. 2013 v 19 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné: 80 Kč 

 

PŘEDPLATNÉ: 500/250 Kč (důchodci) 
 

Abonentky si můžete zakoupit také na prvním koncertě KPH. 

MĚSTSKÝ KLUB PŘIPRAVUJE (NEJEN) NA ZÁŘÍ 

GUARNERI TRIO (koncert v rámci KPH), MICHAELA A IVAN 

ŠTRAUSOVI (koncert v rámci KPH), QUEENMANIA (koncert 

v Bílé Lhotě), PAT A MAT (nedělní pohádka), COUNTRY BÁL 

23. 10. DAVID KOLLER s kapelou 

http://www.csfd.cz/tvurce/20388-lucie-bila/
http://www.csfd.cz/tvurce/1022-karel-roden/
http://www.csfd.cz/tvurce/954-bolek-polivka/
http://www.csfd.cz/tvurce/1071-eliska-balzerova/
http://www.csfd.cz/tvurce/1130-nina-diviskova/
http://www.csfd.cz/tvurce/950-arnost-goldflam/
http://www.csfd.cz/tvurce/18667-jiri-madl/
http://www.csfd.cz/tvurce/72021-josef-vojtek/
http://www.csfd.cz/tvurce/1464-ondrej-vetchy/
http://www.csfd.cz/tvurce/37480-anna-linhartova/
http://www.csfd.cz/tvurce/1162-ana-geislerova/
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KURZY MĚSTSKÉHO 

KLUBU 2012/2013 

 

KURZY PRO DĚTI 

Golden Bees I, 12–17 let (1 000 Kč) 

Golden Bees II, 8–9 let (1 000 Kč) 

Golden Bees Lady, 4 roky – 7 let (1 000 Kč) 

přípravka Teeny Tany, 3–4 roky (800 Kč) 

Caramba, 6–9 let, společenské tance  

(1 000 Kč) 

Caramba, 10–15 let, začátečníci (1 000 Kč) 

Caramba, pokročilí (1 000 Kč) 

 

TANEČNÍ KURZ PRO ŽÁKY (17.30 hod.) 

A DOSPĚLÉ (20.15 hod.) 

každý pátek od 7. září 

MC RYBIČKA  

Z důvodu stěhování MC do objektu Charity 

v ulici Vítězné bude po celý srpen zavřeno. 

Pouze 24. 8. v době od 10 do 12 hodin bude 

otevřeno dopravní hřiště. 

Muzeum olomoucké pevnosti – Fort XVII 

v Křelově je název akce, kterou pořádá Mu-

zejní společnost Litovelska, občanské sdruže-

ní. Na exkurzi do této technické památky se 

vydáme v sobotu 25. srpna. Pro toho, kdo se 

k nám chce přidat, je začátek komentované 

prohlídky ve 12 hodin. Doprava je individuál-

ní (kolo, auto, autobus aj.). Z Litovle do Kře-

lova odjíždí autobus v 11.00 hod. z autobuso-

vého nádraží. Účastníci, kteří se nahlásí 

v muzeu a zaplatí vstupné ve výši 80 Kč do-

spělý nebo 60 Kč ostatní (děti, studenti, senio-

ři, ZTP) nejpozději do 19. srpna, mají v uve-

dený čas dopravu autobusem tam i zpět zdar-

ma. Zpět do Litovle se autobusem odjíždí ve 

14.46 hodin. Na Vaši účast se těší výbor MSL. 

 RoN 

Fort XVII. Křelov 
Otestujte se: Co víte o legu? 

Jedna z nejoblíbenějších her nejen dětí, 

drobné kostičky, z nichž vznikne malý dome-

ček i Národní divadlo. Dokážete odhadnout, 

jak se to má s legem? 

 

1) Ze které země lego pochází? 

    A)  z USA 

    B)  z Francie  

    C)  z Dánska 

 

2) Plastové kostičky lego vznikly v: 

    A)  30. letech 20. století 

    B)  50. letech 20. století 

    C)  70. letech 20. století 

 

3) V roce 1981 byla názvem Lego pojmeno-

vána ulice ve městě: 

    A)  Hohenwestedt (Německo) 

    B)  Windsor (Anglie) 

    C)  Carlsbad (Kalifornie, USA) 

4) R. 1998 vznikla v USA soutěž First Lego 

League, již se účastní i děti z ČR. Jde o: 

    A)  úkol postavit co nejnáročnější model    

         z  lega 

    B)  přírodovědnou soutěž s robotem,      

         kterého si děti sestaví 

    C) soutěž o nejlepší návrh nových lego  

        hraček 

 

5) Od roku 2000 se lego vyrábí i v ČR, a to: 

     A)  v Kladně 

     B)  v Semilech 

     C)  v Ústí nad Labem 

 

6) Největší muzeum lega v Evropě je od 

roku 2010 otevřeno: 

     A)  v Paříži ve Francii 

     B)  v Praze v České republice 

     C)  v Kodani v Dánsku 

 

Správné odpovědi se dozvíte v muzeu, kde od 

11. 7. do 28. 10. probíhá výstava o legu, nebo 

v příštím čísle LN. 

Setkání s europoslancem 
 

Kdy: v pátek 31. srpna od 15 do 17 hod. 
Kde: u pomníčku v lese u cesty  

na Březové 
S kým: s europoslancem Ing. Janem 

Březinou  
 

Srdečně zve Město Litovel. 

Nové Zámky – poskytovatel sociálních 
sluţeb pořádají  

 

COUNTRY-FOLKOVÉ  
ODPOLEDNE 

 
v neděli 2. září 2012 ve 14.00 hodin 

 v zámeckém parku  
 

 Vystoupí:  
MADALEN, A. M. ÚLET,  
NO A CO, HUBERTUS  

 
Vstup na akci je volný.  

Pohodovou atmosféru bude mimo jiné 
dokreslovat bohaté občerstvení včetně 
točeného piva a kofoly. Zámecký park 

je otevřený kaţdé věkové skupině. 

Nákelská farnost a Mikroregion Litovelsko 
vás zvou na 

 

DOKOŘÁN 
aneb Farní hraní 

 
1. září od 13 hodin, fara v Nákle 

 
Program 

13.00 muzikanti scholy Náklo 
14.15 Já to jsem (loutkové divadlo) 
15.30 HRADIŠŤAN a Jiří Pavlica 

17.30 Bujabéza (lidové písně) 
19.00 dechová hudba Nákelanka 

 
výstava fotografií J. Štreita Brána naděje 

divadelní dílna, lanové aktivity… 
vstup volný 

Sobáčov Beach Open 
turnaj v pláţovém volejbale 

u sobáčovského rybníka 
se koná 18. srpna od 9 hodin 

HANÁCKÉ SLAVNOSTI 
v amfiteátru v Náměšti na Hané 

25.–26. srpna 
 

Vystoupí: Václav Neckář, Miro Ţbirka, 
bratři Nedvědovi, Marek Ztracený aj. 
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Litovelské naděje se představují 

Dne 13. června bylo již po čtvrté uděleno 

ocenění Litovelské naděje. Vyznamenáni byli 

zástupci z řad dětí a mládeže, kteří ve školním 

roce 2011/2012 dosáhli výrazného úspěchu 

v rámci školních i mimoškolních aktivit, pří-

padně vykonali čin vedoucí k záchraně lidské-

ho života či majetku. Na základě nominací 

prezentovaných patrony adeptů vybrala rada 

města jedenáct oceněných.  

 

Nadaní mladí lidé z Litovelska se představí 

sami v odpovědích na následující otázky: 

1. Jakého svého úspěchu si nejvíc ceníš a 

čeho bys ještě chtěl/a dosáhnout?  

2. Přibliž trochu svůj obor (oblast zájmu) 

ostatním – co je na něm krásného, co Tě těší, 

co je obtížné…?  

3. Sám (sama) jsi byl/a oceněn/a. Za co bys 

chtěl/a někoho ocenit Ty, komu bys rád(a) 

poděkoval(a)?  

 

Martina Šenková 

 14 let 

 obor: volejbal 

 

1. Za svůj dosavadní 

největší úspěch po-

važuji 3. místo na 

Českém poháru 

žaček a 2. místo na 

Mistrovství republi-

ky. Až za takovou třešničku pokládám ocenění 

za nejlepší smečařku na tomto MR a nominaci 

do reprezentace ČR kadetek. Nejvíce by mě 

potěšilo, kdybychom zpět vybojovali extraligu 

kadetek. 

2. Šestým rokem hraji volejbal, dříve za TJ 

Tatran Litovel, poté za SK UP Olomouc a 

nyní za Sokol Šternberk 1. ligu kadetek. Vo-

lejbal hraji především proto, že je to kolektiv-

ní hra, během které si užijeme i legraci. Obtíž-

né je hlavně každodenní dojíždění do Olo-

mouce nebo do Šternberka na tréninky. 

3. Nejvíce bych chtěla poděkovat svým 

rodičům a prarodičům za neustálou podporu a 

pomoc při dojíždění. Také všem svým trené-

rům a spoluhráčkám. 
 

Josef Kolář 

 15 let 

 obor: matematika, 

   výpočetní technika 

 

1. Nejvíce si cením 

výhry ve fyzikální 

olympiádě v Olo-

mouckém kraji. Rád 

bych úspěšně pokra-

čoval v soutěžích a řešil zajímavé úlohy. Kon-

krétní cíl však nemám. 

2. Myslím že můj obor není třeba moc před-

stavovat, fyzikální zákony používáme všichni 

a platí pořád. Rád řeším složité úlohy z této 

oblasti, ale i ostatních, informatiky, někdy i 

matematiky. Někdy ale nevím, jak na příklad, 

proto musím hledat, většinou tedy na interne-

tu, a když nenajdu hledaný postup, vzoreček, 

mám potom problém. 

3. Chtěl bych poděkovat svým rodičům, 

zejména tátovi, který mě podporuje, pomáhá 

mi s řešením a je pro mě i učitelem, ne jenom 

rodičem. Velké díky a uznání, že to se mnou 

vydrželi, patří také učitelkám na ZŠ Litovel, 

jmenovitě paní učitelce Šinclové, Černé a 

Janowiakové za podporu ve svých oborech, 

fyzice, informatice a matematice. 
 

Klára Jachanová 

 15 let 

 obor: tanec 
 
1. Nejvíce si cením 

bronzové medaile 

z Mistrovství České 

republiky street dance 

show solo, kterou 

jsem letos obhájila, 

bronzové medaile z Mistrovství Evropy ma-

lých skupin (tančí max. 7 tanečníků) a loňské-

ho úspěchu v duu s Vájou Stejskalovou, kdy 

jsme se staly mistryněmi ČR. Vážila bych si 

každé medaile a finálového umístění z MČR a 

vyšších mezinárodních soutěží. V budoucnu 

bych se chtěla věnovat trenérské činnosti a 

zatančit si v nějakém videoklipu. 

2. Věnuji se tanečním stylům disco, hip hop 

a street dance show, což je propojení disca, 

hip hopu, ale i akrobacie, jazzu nebo baletu. 

Protože tímto stylem tance něco vyjadřujete, 

hodí se i herecký talent. Tanec je nádherný 

sport, plný pěkných a těžkých výkonů, ale 

velmi, velmi neobjektivní. 

3. Můj největší obdiv patří mému trenérovi, 

kterým je Ondřej Berky. Je to úžasný tanečník 

a choreograf, který má na svém kontě hroma-

du úspěchů. Každá jeho choreografie je origi-

nální a nezapomenutelná. Pod jeho vedením se 

stále zlepšuji, a za to mu patří můj velký dík. 

Vážím si také své trenérky gymnastiky paní 

Jitky Machačové a rodičů, kteří mě maximál-

ně podporují. 

 
Matěj Konšel 

 19 let 

 obor: házená 

 

1. Za největší úspěch 

považuji zařazení do 

kádru české repre-

zentace a účast na 

Mistrovství Evropy. 

Chtěl bych se prosa-

dit v české extralize 

a odejít do zahraničí. 

2. Házená je krásný dynamický sport, ve 

kterém je zapotřebí tvrdost, rychlost a kolek-

tivnost. 

3. Mohl bych jmenovat několik lidí, kterých 

si vážím a kteří mi pomohli, ale zmíním jed-

noho, pana trenéra Vlastimila Habermanna.  

V první řadě zleva: M. Šenková, S. Dimovová, Z. Kolářová, J. Kolář, K. Jachanová, M. Gottwald, E. Málková, E. Čapáková, J. Paták 

Ve druhé řadě zleva: M. Konšel, V. Habermann, Z. Potužák, P. Šrůtek, Z. Jančí (chybí Š. Zapletal) 
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Eliška Čapáková 

 17 let 

 obor: kanoistika 

 

1. Nejvíce si cením své 

medaile z loňského 

mistrovství světa. Letos 

mě čeká mistrovství 

Evropy, ze kterého 

bych chtěla taky přivézt  

medaili, tak uvidíme. 

2. Na vodě jsou nejhezčí závody v létě, 

v teple. Stanování, koupačky… atd. Horší je to 

se začátkem sezóny. První závody jsou na 

začátku března a obvykle nám sněží. Na tyhle 

závody se vyloženě těším. 

3. Poděkovat bych chtěla rodičům a trenéro-

vi (Tomáš Kutý, pozn. red.), že na mě mají 

nervy. Ono to se mnou nebývá nejlehčí. 

 

Martin Gottwald 

 19 let 

 obor: barmanství 

 

1. Jsem soutěživý typ, 

takže si cením všech 

úspěchů. Samozřejmě 

největší úspěch má pro 

mě 1. místo v barman-

ské soutěži, která se 

konala v Prostějově. Chtěl bych se zlepšit v 

tom, co dělám, a své poznatky předávat dalším 

začínajícím barmanům. Pokud by se mi poda-

řilo umístit se na dalších barmanských soutě-

žích, byl bych samozřejmě neskutečně rád. 

2. Oblast mého zájmu, barmanství, není 

jenom o namíchání nějakého drinku podle jisté 

receptury, ale i o tom vymyslet něco nového, 

co by mohlo zaujmout potenciálního zákazní-

ka. Já se zaměřuji na barmanskou kategorii 

Classic, v níž soutěžím. Barmani v této kate-

gorii musí mít jak vědomostní, tak technické 

dovednosti, aby dokázali vymyslet nový dobrý 

drink, který namíchají podle jistých pravidel, a 

aby byli schopni odpovědět na případné otáz-

ky ohledně použitých surovin a vybraného 

postupu. Tento obor je hodně náročný na čas, 

ale to všechny obory, ve kterých chceme být 

dobří a něco dokázat. Nejhezčí na barmanství 

je, že člověk tráví svoji pracovní dobu mezi 

lidmi. A vždy potěší, když pochválí vaši práci. 

3. Mé poděkování patří škole, díky které 

jsem se dostal k barmanství a také k novým 

přátelům, kteří mají stejné zájmy jako já. Nej-

větší poděkování si zaslouží dva pro mě vý-

znamní lidé – Petr Slavíček a především Zde-

něk Jančí, bez nichž bych nebyl tam, kde jsem.  

 

Zdeňka Kolářová 

 14 let 

 obor: úspěchy v řadě 

oblastí (logická olym-

piáda, programování, 

Pythagoriáda, soutěž 

Taktik, úspěchy v pe-

tanque…) 

 

1. Nejvíc si cením asi 

33. místa v republice na Logické olympiádě a 

příští rok bych se chtěla zúčastnit znovu – a 

třeba se dostat mezi prvních 20 lidí. 

2. Byla jsem oceněna za oblast školní aktivi-

ty, což je v mém případě vcelku výstižný ná-

zev. Můj obor totiž zahrnuje matematiku a 

logiku, drobné literární úspěchy, začínám 

pokoušet štěstí i ve sportu – konkrétně 

v petanque, a občas se mi vydaří i něco 

z jazyků či informatiky. Myslím si, že tuto 

univerzálnost mi umožňuje mé nadprůměrné 

IQ (ale to je jen můj skromný tip). Nicméně 

jako každý správný „génius“ jsem od přírody 

roztržitá, a tak je mi (přinejmenším ze strany 

rodičů) dodnes připomínáno, že jsem na již 

zmíněné Logické olympiádě nepoužila kalku-

lačku, poněvadž jsem ji nemohla najít. 

3. Chtěla bych rozhodně poděkovat své rodi-

ně (za všeobecnou podporu), paní učitelce 

Vaňkové a paní zástupkyni Jindrové (za to, jak 

mě připravují na soutěže po vědomostní strán-

ce), paní Kaštilové (za to, že mě na maminčino 

přání vyučuje francouzštinu i přes mé protesty 

a neoplácí mi moji protivnost stejnou mincí) a 

mnoha dalším lidem. Všichni by se sem ale 

nevlezli, takže uvedu už jen místní knihovnu, 

která je pro mě výjimečným místem a zdrojem 

knih, bez kterých si nedokážu představit život. 

Na závěr bych chtěla ještě pogratulovat všem 

ostatním oceněným. 

 

Štěpán Zapletal 

 věk: 19 let 

 obor: kanoistika 

 

1. Nejvíce si cením 

dvou bronzových 

medailí v kategorii 

družstev na mistrov-

ství světa juniorů a 

prvního místa v kate-

gorii juniorů na 

Krumlovském vodáckém maratonu. 

2. Sjezd na divoké vodě je nejlepší na obtíž-

nějších řekách, když už je člověk zná. Oproti 

tomu bývají začátky náročné. To s námi mají 

trenéři co dělat, aby nás na vodu dostali. 

3. Poděkovat bych chtěl hlavně rodičům a 

trenérovi za podporu a za pevné nervy. Sám 

bych se k takovému tréninku nejspíš nepřinu-

til. 

 

Sára Dimovová 

 věk: 14 let 

 obor: judo 

 

1. Nejvíce si asi cením 

druhého místa na Mis-

trovství ČR 2011 

v kategorii juniorek, 

ale na příštím MČR se 

budu snažit dosáhnout 

titulu. Do budoucna 

bych chtěla vyhrát nějaké zápasy na evrop-

ských turnajích a pokud jich bude dostatek, 

potvrzuje se tím účast na mistrovství Evropy.  
2. Judo je japonský bojový sport. Mnoho lidí 

si jej spojuje s kopáním se do břicha a podob-

ně. Jde sice o sport kontaktní, ale k zápasu se 

užívají vybrané techniky, mezi které surové 

údery rozhodně nepatří. Při zápase mi udělá 

největší radost, když se mi povede dlouho 

trénovaná technika, která mi předtím dělala 

problém. Jedním velkým minusem na tomto 

sportu je přesouvání se z váhy do váhy. To 

znamená hubnutí na některé velké turnaje 

kvůli konkurenci. 

3. Judo dělám od svých sedmi let a život bez 

něj už si nedovedu představit. K tomuto sportu 

mě přivedl můj táta a jsem mu za to moc vděč-

ná, protože bez něj bych nebyla tam, kde jsem. 

 

Jan Paták 

 věk: 15 let 

 obor: kanoistika 

 

Jan je členem repre-

zentačního družstva 

ČR. V roce 2011 

získal v kategorii 

žáci 1. místo na mis-

trovství ČR ve sprin-

tu, 1. místo na MČR v klasickém sjezdu a také 

1. místo na olympijských hrách mládeže ve 

sprintu a ve sprintu družstev. 

 

Eliška Málková 

 věk: 16 let 

 obor: matematika 

 

Eliška jako studentka 

GJO obsadila ve 

velké konkurenci 3. 

místo v okresním a 

krajském kole soutě-

že Matematický klo-

kan. V okresním kole 

matematické olympiády získala 2. místo a 

v krajském se umístila na 4.-5. místě. Jde o to 

cennější úspěch, že soutěže se účastní přede-

vším žáci z matematických gymnázií. 

 

Nelze než si přát, aby nejen mladých lidí, 

které těší to, co dělají, a dosahují v tom proto 

nadprůměrných výsledků, jedině přibývalo. 

Do 5. ročníku Litovelských nadějí můžete své 

favority přihlásit opět příští rok na jaře.        hk 

S.E.P. – reality spol. s r. o.,  

Poděbradova 751/2, Litovel  

tel. 585 342 086, 723 463 834 

WWW.SEPREALITY.CZ 

N A B Í Z Í 

 pronájem nebytových prostor v Olomouci 

(Ostružnická ul.), 106 m2, podkroví. Nájem 10 tis. 
Kč/měs. + energie  

 prodej nemovitosti v Olomouci (Čajkovského 

ul.), 1. PP + 2. NP + podkroví, IS zavedeny, 
k celkové rekonstrukci. Cena 3,5 mil. Kč 

 pronájem nebytových prostor v Šumperku (gen. 
Svobody), 73 m2, II. NP, vhodné jako kancelář, 
prodejna. Nájem 6 tis. Kč/měs. + energie 

 pronájem nebytových prostor (kanceláře a sklad) 
v Uničově (U Pily), přízemí, 1 072 m2. Nájem 55 tis. 
Kč/měs. + energie 

 prodej pozemku v Litovli, 809 m2, určeného    
pro výstavbu RD s nutností zřídit IS (cca 550 tis.), 
cena: 470 tis. Kč včetně 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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Pohlednice ze slavnosti otevření Husova sboru 4. září 1927 

Na sérii šesti reportáţních fotopohlednic 

neznámého autora vidíme zejména průvod 

k uctění památky Mistra Jana Husa procházejí-

cí náměstím Přemysla Otakara z dnešní ulice 

1. máje. Při zvětšení vybraných dvou doku-

mentárních snímků z tohoto souboru se nabí-

zejí další detaily k bliţšímu určení jejich data-

ce. V popředí prvního snímku jede Jan Ţiţka 

na koni, za ním husitský kopiník s korouhví 

následovaný praporečníky s prapory obcí zú-

častněných na této slavnosti a se znaky zemí 

Československa. Na druhém snímku jsou tři 

alegorické vozy. První je s Janem Husem na 

hranici, další dva s lidmi v historických kostý-

mech představují loučení Jana Amose Komen-

ského s vlastí a porobu národa. Za nimi jde 

dechová hudba, ţeny a dívky v národních 

krojích, kněţí a mnoţství lidu. Na záběrech 

pořízených od severozápadu je vidět lešení na 

bývalém Německém domě s právě odstraně-

ným názvem Gasthof nahrazeným novým 

názvem Hotel. 

Nejde však o průvod k uctění památky Mis-

tra Jana Husa, který se tu kaţdoročně pravidel-

ně konal 5. července, kdy na vršku za cihelnou 

v Chořelicích byla večer zapálena vatra a po 

projevech se účastníci vydali s lampiony na 

náměstí Přemysla Otakara.  

Tento slavnostní průvod s alegorickými 

vozy lze přesně datovat rokem 1927, a to 

dnem 4. září, kdy Církev československá po 

dokončení přestavby původní sokolovny 

u Uničovského rybníka slavnostně otevřela 

svůj kostel – Husův sbor – s výzdobou Františ-

ka Doubravy. Přijely sem církevní delegace 

z celé Moravy. Bohosluţby se pro mnoţství 

lidu konaly jak v novém kostele, tak na vedlej-

ším školním hřišti. Průběh této slavnosti je 

podrobně popsán v dobovém tisku, především 

v periodiku Litovelský kraj. 

Připomeňme, ţe v roce 1920, kdy jiţ byla 

státem oficiálně povolena církev českosloven-

ská, vypukl v Litovli ostrý náboţenský boj 

o kostel, neboť budova původní sokolovny 

u Uničovského rybníka jiţ prostorově nevyho-

vovala stále rostoucímu počtu členů této nové 

církve, poţadujícím zapůjčování kostela 

sv. Marka pro své církevní obřady. To ovšem 

místní katolíci odmítali. Následně došlo ke 

sráţkám mezi stoupenci obou církví, které 

začaly v září 1920 a vyvrcholily 6. února 

1921, kdy dav vnikl násilím do kostela a fyzic-

ky napadl několik osob. K uklidnění situace 

bylo do města pozváno nejprve četnictvo 

v počtu 156 muţů a později i armáda. Zatčeno 

a v říjnu 1922 odsouzeno k nepodmíněným i 

podmíněným trestům bylo 27 osob. Rozsáhlá 

všeobecná amnestie v roce 1925, která se týka-

la i trestných činů spáchaných při náboţen-

ských výtrţnostech, odsouzené omilostnila.  

Tyto události den po dni zpracoval ve své 

kronice jejich přímý účastník v letech 1919 aţ 

1924, starosta města Litovle MUDr. Jan 

Smyčka. Čtivou formou jsou popsány i v knize 

dalšího přímého účastníka dr. Jana Knaibla, 

vydané v roce 1932 pod názvem Vzpomínky 

státního zástupce. Dodejme, ţe v letech 1924 

aţ 1928 byl starostou města. Stručné údaje 

najdeme i v publikaci z roku 2005 Litovel 

v datech od Lubomíra Šika. Velmi podrobně 

se jimi zabýval Josef Bezděčka ve své studii 

75 let církve čsl. Husitské v Litovli, otištěné 

v publikaci Almanach Litovel z roku 1996. 

Zájemce u hlubší studium této problematiky 

odkazujeme na litovelské periodikum Selská 

stráţ, ale hlavně na mnoţství archivních doku-

mentů, uloţených ve Státním okresním archi-

vu v Olomouci.  

Série těchto reportáţních fotopohlednic 

z oslav otevření Husova sboru před osmdesáti 

pěti lety je jedinečným ilustračním dokladem 

k počátkům Církve československé husitské 

v Litovli.  

Vítězslav Kollmann 

reprofoto dvou reportážních fotopohlednic z roku 1927 z archivu firmy 

DIMAS Litovel  

Ve čtvrtek 10. 5. se ve dveřích pracovny 

muzea objevili nám dobře známí manželé. 

Z tašky vytáhli na první pohled běžné předmě-

ty a začalo povídání o jejich osudech. Zaujalo 

nás to natolik, že se o jeden z nich podělíme 

s vámi, čtenáři Litovelských novin. 
  

Budík 

Na první pohled klasický budík, hojně za-

stoupený v obchodní síti tehdejší Českoslo-

venské socialistické republiky. Mechanický 

strojek poháněný 

stočeným perem 

vyrobil tehdejší stát-

ní podnik PRIM. Na 

výrobu podobných 

budíků se ve své 

době specializoval 

národní podnik Chro- 

notechna Šternberk. 

Tento je ale zvláštní tím, ţe nejde o výrobek 

tovární, ale o výrobek smontovaný ze součás-

tek v učňovském středisku oboru hodinář jako 

součást praktického výcviku budoucích hodi-

nářů. Součástky potřebné k montáţi budíků 

získávala učňovská střediska výkupem poško-

zených hodin, hodinek i budíků. Poškozené a 

nefunkční hodiny a hodinky byly vykupovány 

výměnným způsobem tak, ţe při jejich ode-

vzdání do výkupního střediska si odevzdávají-

cí mohl za velmi nízkou cenu zakoupit výro-

bek smontovaný ze součástek v dílnách prak-

tického výcviku hodinářských učňů. Tak bylo 

moţné získat funkční výrobek přibliţně za 

20 % ceny výrobku továrního. Cena za opravu 

odevzdávaného strojku byla násobně vyšší, 

takţe se popsaná transakce vyplatila kaţdému. 

Zajímavé je, ţe na tyto výrobky byla poskyto-

vána záruka zkrácená na dobu půl roku. Nestá-

valo se, ţe by někdo v uvedené době reklamo-

val, protoţe spolehlivost takto vyrobených 

hodin byla značná.  

Muzejní sbírkový předmět – budík, označe-

ný na spodní straně papírovou nálepkou 

s číslem 117, byl zakoupen v prodejně hodi-

nářského učňovského střediska v Běhounské 

ulici v Brně v roce 1958 nebo 1959 a byl bez 

poruchy uţíván v několika domácnostech aţ 

do roku 2005!, kdy jej rodina nahradila elek-

tronickým přístrojem. I v současné době je 

funkční. Má jen jednu malou vadu. Jednou 

spadl ze stolu a pádem se uvolnila ručička 

ukazující nastavení času, kdy má být spuštěno 

zvonění. Takţe ukazuje čas, umí zvonit, jen 

nelze s jistotou určit, kdy k tomu dojde. Prostě 

nezmar vyrobený zlatýma českýma ručičkama.  

Kaţdý z vás by našel několik předmětů, ke 

kterým má bliţší vztah a dokáţe popsat jejich 

příběh od chvíle, kdy se dostal do jeho ţivota 

aţ doposud. Jako muzejníci víme, ţe kaţdý 

takový předmět nabývá na hodnotě, a to nejen 

finanční, ale především sběratelské.               zf 

Příběh muzejního sbírkového předmětu 
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Zážitky třeťáků GJO z vodáckého kurzu 

Po náročném víkendu, plném zábav a festi-

valů, jsme se my, žáci tříd septima a 3. A 

Gymnázia Jana Opletala, v neděli 2. 6. vypra-

vili vlakem na dlouhou cestu do jižních Čech, 

jimiž protéká nejdelší řeka České republiky 

Vltava. Tu ročně sjede na lodích několik tisíc 

vodáků. I my jsme sebrali všechnu odvahu a 

na sjíždění Vltavy se vydali s cílem stmelit 

kolektiv, zpříjemnit si chvíle se svými spolu-

žáky a užít si trošku adrenalinu.  

Autobus z Českých Budějovic nás převezl 

do vodáckého kempu ve Vyšším Brodě, který 

se nachází u hráze přehrady Lipno. Tam jsme 

postavili stany a poseděli u ohně. Ráno jsme se 

sbalili, naskládali své věci do auta, které nám 

je celý vodácký kurz převáželo z kempu do 

kempu, a nasedli do vratkých loděk. Většina 

žáků řeku nikdy nesjížděla, tak se musela nau-

čit pádlovat a manipulovat s lodí. Byli jsme 

natěšení na první jez, nicméně jsme všichni 

museli lodě se zklamáním přenést, protože 

podle kantorů byl jen pro profesionály. Tam 

nám svoji vodáckou zdatnost předvedl pan 

profesor Chytil, který jez s přehledem sjel. 

Celý den pršelo, a proto se naši milí kantoři 

smilovali a na naléhání všech promočených 

studentů nám zařídili teplé a suché chatky 

v kempu U Vikinga. Kemp byl vybaven i stol-

ním fotbalem, a tak nechyběla i večerní partič-

ka mezi učiteli a žáky, všem je snad jasné, že 

učitelé byli poraženi. 

Další den jsme se v devět hodin vydali na 

cestu směr Český Krumlov, která byla dláždě-

ná mnoha jezy, takže většina z nás nezůstala 

suchá a okusila ne příliš vysokou teplotu Vlta-

vy. Brzy odpoledne jsme dopluli do malebné-

ho města Český Krumlov. Jeho krásami jsme 

se mohli kochat nejen z palub našich Titaniků, 

při cestě do kempu, ale i později při individu-

ální pěší prohlídce.  

Na druhý den, kdy 

nás čekal nejkratší 

úsek, jsme vstali plni 

energie a s velkou 

chutí nasedli do na-

šich plavidel. Dešťo-

vé mraky konečně 

vystřídalo sluníčko, a 

tak se nám cestovalo 

mnohem lépe. Pro 

tento den si učitelé 

naplánovali pro svo-

je námořníky spoustu aktivit. Celý kurz se 

rozdělil do čtyř skupin a každá měla za úkol 

předvést nějakou scénku nebo referát o první 

pomoci a o chování v situacích, jako je jaderná 

kontaminace prostředí nebo povodeň. Největší 

úspěch sklidila scénka „jak zachránit svůj dům 

před katastrofou“, kterou předvedla dvojice 

Roman Gottfried a Jan Sléha.  

V pátek nás čekala konečně cesta domů. Ke 

svým rodinám jsme se vrátili plni zážitků, 

mokrého oblečení i odřenin, ale kurz za to stál. 

Petra Hrachovinová, Veronika Šťastná,      

Eva Podivínská a Aneta Čulíková, septima 

(redakčně kráceno) 

 

V rytmu disca a hip hopu 

Na ocenění Litovelské naděje sice nomino-

váni nebyli, pozornost si ale zaslouží. Tančící 

sourozenci Valentýna a Tobiáš Stejskalovi 

z Litovle se už několik let v Taneční škole 

Hubený Prostějov věnují moderním stylům 

disco dance, street dance a hip hop.  

Čtrnáctiletá Valentýna, která brzy postoupí 

z kategorie juniorů do hlavní věkové katego-

rie, absolvovala v polovině července Mistrov-

ství Evropy v hip hopu ve slovinském Koperu, 

odkud si její šestičlenné taneční družstvo při-

vezlo ocenění za 5. místo. K prozatím největ-

ším úspěchům však řadí 4. místo z červnového 

Mistrovství Evropy ve Street Dance Show, na 

mistrovství republiky v téže disciplíně obsadi-

la bronzovou příčku. V roce 2011 vytančila na 

MČR v duu s Klárou Jachanovou dokonce 

zlato. 

Za krátké přerušení stojí slovníková vsuvka 

pro všechny nedostatečně obeznámené s mo-

derními tanečními styly: 

disco dance – tanečník v souladu s rychlým 

rytmem disco hudby předvádí taneční i gym-

nastické prvky, oblečen bývá do třpytivého 

kostýmu 

hip hop – kroky tohoto tance se vyvinuly 

z bojového umění, známé akrobatické prvky 

se mohou kvůli riziku zranění kolegů na pódiu 

použít až ve finálových kolech, oblečení ta-

nečníka bývá „nedbalé“, např. rifle 

street dance – spojuje předchozí styly, taneč-

ník předvádí konkrétní příběh, v kostýmu a 

s rekvizitami či kulisami. 

Na vystoupení, které smí trvat nejvýše 2 

minuty a 15 vteřin, nacvičují mladí tanečníci i 

pět dní v týdnu. Mnohem častěji než na pódiu 

před běžnými diváky byste je ale zastihli na 

různých soutěžích, které se konají prakticky 

po celý rok, od nejnižších postupových kol až 

po mistrovství. 

Valentýnu tanec chytil v sedmi letech, když 

uviděla vystoupení taneční školy. Ambice, 

které v tanci má, doprovází i náročná příprava 

– vedle hodin strávených nácvikem tanečních 

prvků dělá i gymnastiku, aby svá vystoupení 

obohatila o rozštěpy, provazy a salta. 

Velký zájem sestry se přenesl i na mladšího 

bratra Tobiáše, který má ve svých deseti letech 

za sebou už 6. místo na světovém poháru  

 
v disco dance, 5. místo na MČR v hip hopu 

nebo 4. místo na MČR v duu ve street dance.  

Soutěžní kariéra tanečníků  fyzicky nároč-

ných stylů trvá přibližně do 20. roku. Je tedy 

pravděpodobné, že sourozenci Stejskalovi, 

stejně jako jejich kolegyně Klára Jachanová, 

mají před sebou ještě řadu úspěchů, třeba už 

po prázdninách na MS v hip hopu v Německu. 

Přejeme hodně štěstí.           hk 

Holubí ulička 
Jakub Erlec (7 let) 

 
U radnice je holubí  ulic ka, 
v okapu sedí  holubic ka 
a sna s í  mala  vají c ka. 

Pos tovní  holoubek dopisy nosí  
holubí  hola tko ven z hní zda musí . 

 

 

 

Básnička je jednou z oceněných prací 

v prvním ročníku literární soutěže O cenu 

Josefa Jungmanna. Sborník vítězných prací 

najdete také na www.zsjl.cz. 



SPORT   SPORT   SPORT  18 

Zhodnocení fotbalové sezóny 2011/2012 

V krajském přeboru se letos muži pod vede-

ním trenéra Hrdloviče a vedoucích Pavelky a 

Kratochvíla umístili na 5. místě. Mužstvo 

získalo 45 bodů, skóre 51:41. Vyhrálo v 11 

zápasech, ve 12 remizovalo a v 7 prohrálo. 

Nejvíce branek vstřelili Kvapil (9), Šilberský 

(8), Zavadil a Fišara (po 5). Celkem se do 

statistiky zapsalo 12 střelců. V sezóně se do 

hry zapojilo celkem 24 hráčů, z toho 4 doros-

tenci, kteří předvedli velice kvalitní výkony a 

od nové sezóny budou velkým přínosem pro 

nově se budující mužstvo mužů. 

Dorost se v krajské soutěži skupiny B umís-

til na 1. místě. Svěřenci pana Kohouta se tak 

stali nejúspěšnějším týmem našeho oddílu. 

Mužstvo získalo 66 bodů a skóre 185:67. 

Mužstvo 22krát zvítězilo a 4krát prohrálo. 

Nejvíce branek vstřelili Dokoupil (33), Bará-

nek (28), Bednář (25), Navrátil (24). Celkem 

se do statistiky zapsalo 13 dorostenců. 

Starší žáci se umístili v okresním přeboru 

mini na krásném 3. místě. Svěřenci trenéra 

Bučka a Kučeru udělali oproti podzimu velký 

pokrok. Mužstvo, které získalo 24 bodů a 

skóre 53:41, 8krát zvítězilo a 4krát prohrálo. 

Nejvíce branek vstřelili Štýbnar (17), Lakomý 

(10) a Němeček (10). Celkem se do statistiky 

zapsalo 11 střelců.  

Mladší žáci pod vedením trenéra Laži se 

umístili na 8. místě. Jarní sezónu odehráli 

takřka bez střídání a za stálé podpory starších 

benjamínků. Mužstvo získalo 14 bodů a skóre 

34:79, přičemž 4krát vyhrálo, 2krát remizova-

lo a 12krát prohrálo. Nejvíce branek vstřelili 

Pěrušková (6), Čikl (6), Knébl (5) a Debnáro-

vá (4). Do statistiky se zapsalo 9 střelců. 

Starší přípravka pod vedením trenérů Listo-

pada a Gazdíka sehrála sérii 8 mistrovských 

turnajů. V těchto turnajích si zajistila postup 

mezi nejlepší čtyři mužstva okresního přeboru, 

ve kterém si vybojovala 3. místo. 

Také mladší přípravka pod vedením trenérů 

Polanského a Laži sehrála sérii 8 mistrovských 

turnajů. I ona si zajistila postup mezi nejlepší 

čtyři mužstva okresního přeboru a nakonec 

získala 2. místo.  

Veškeré informace týkající se oddílu kopané 

najdete na webových stránkách 

www.fotballitovel.tym.cz nebo 

www.tatranlitovel.eu  

Výbor oddílu kopané děkuje hráčům, trené-

rům a vedoucím mužstev za výsledky dosaže-

né v sezóně 2011/2012 a těší se na spolupráci 

a přízeň v nadcházející sezóně 2012/2013.  

 

V sobotu 23. 6. proběhlo na hřišti kopané 

Tatranu Litovel sportovní odpoledne. Od 13 

hodin se odehrávaly soutěže pro děti a od 

15.30 hod. se uskutečnilo fotbalové utkání 

bývalých hráčů Tatranu Litovel. K poslechu 

hrála skupina DCHE-BAND vedená panem 

Milanem Poláchem. Výbor oddílu kopané 

tímto děkuje všem pořadatelům, sponzorům a 

účastníkům této akce za pěkné odpoledne. 

za fotbalový oddíl sekretář Pavel Pěruška 

 

Přejeme všem našim hráčům, trenérům, 

vedoucím mužstev, příznivcům a sponzorům 

litovelské kopané krásné prožití letních dnů. 

Úspěchy Pavla Bureše v petanque 

Od svého oficiálního založení v roce 2000 

zaznamenal náš petanquový klub KLIP Lito-

vel několik cenných úspěchů. Můžeme se 

pyšnit tituly mistrů Moravy a Slezska a ani na 

MČR nezůstáváme co do umístění pozadu a 

pravidelně se propracováváme na výborné 

pozice. A v neděli 3. 6. přišel další krásný 

úspěch, který se zapíše do naší klubové histo-

rie zlatým, či spíše bronzovým písmem. 

Našemu prezidentovi Pavlu Burešovi starší-

mu se totiž podařilo na Mistrovství ČR ve 

vyrážení ve velké konkurenci dalších 44 hráčů 

obsadit nádherné 3. místo, když ho v severo-

českých Vědomicích poblíž Roudnice nad 

Labem dokázali předčit pouze Jaroslav Hladký 

z APEC Česká Třebová a pozdější vítěz Jakub 

Konšel z POP Praha. Pavel dokázal, že patří 

mezi republikovou špičku, a nechal za sebou 

mnoho hráčů, kteří si v současné době vedou 

v žebříčku ČAPEK lépe. 

Od úspěchu našeho klubového prezidenta 

Pavla Bureše st. na MČR ve vyrážení neuběh-

lo ani 14 dní a stejný hráč se postaral o další 

krásnou reprezentaci litovelského petanque, 

korunovanou výborným umístěním. 

Tentokrát se Pavlovi nadmíru zadařilo 

v sobotu 16. 6. na MČR mužských tripletů  

(trojic) v západočeské Kolové, kde potvrdil 

své kvality nádherným 4. místem, ke kterému 

se dopracoval spolu s valšovickým preziden-

tem Zbyňou Jakešem a Petrem Lukášem 

z jabloneckého JAPKA. Stejně jako na mis-

trovství ve vyrážení, i tady se družstvo našeho 

klubového šéfa muselo vypořádat s velkou 

konkurencí, tentokráte 31 družstev, což ovšem 

zvládlo na jedničku. Náš klub litovelského 

petanque se tak může pyšnit dalším úspěchem 

na republikovém poli.  

Pavle, děkujeme! 

Petr Komárek 

KLIP Litovel v roce 2012 

Polovina roku je za 

námi, a tak využijeme 

příležitosti ke shrnutí 

dosavadních výsledků a 

úspěchů Klubu litovel-

ského petanque (KLIP) 

ve stručném přehledu. 

 

Na Mistrovství ČR 

juniorů 12. 5. v Drhle- 

nách (Kněžmost) se 

umístil na 4. místě tým 

ve složení Zdeňka Kolá-

řová, Petr Komárek 

(oba KLIP Litovel) a 

Patrik Šoustek (TOP 

Orlová). 

Petanque klub KLIP 

Litovel se v loňském 

roce probojoval mezi osm týmů Extraligy 

klubů. V letošním prvním kole, které proběh-

lo 27. 5. na hřištích PEK Stolín, KLIP Litovel 

získal 3 body a v současnosti je tak na 3. mís-

tě. Za klub hráli Pavel Bureš st., Petr Linduš-

ka, Libor Navrátil, Miloš Polák a Gabriela 

Zapletalová. Druhé kolo extraligy se uskuteč-

nilo v Litovli na hřišti u sokolovny v pátek 6. 

července. 

Mistrovství ČR jednotlivců a Mistrovství 

ČR ve vyrážení (střelbě) se odehrálo v Kolové 

3. 6. Při účasti 45 hráčů se na MČR ve vyrá-

žení umístil na 3. místě Pavel Bureš st. 

Na mistrovství trojic mužů opět v Kolové 

16. 6. se na 4. místě umístil triplet ve složení 

Zbyněk Jakeš (Hranice VI. – Valšovice), 

Pavel Bureš st. (KLIP Litovel) a Petr Lukáš 

(JAPKO). 

Miloš Polák (KLIP Litovel) 

 

Petr Linduška a Pavel Bureš st. ve Stolíně                          foto PLK 

http://www.fotballitovel.tym.cz
http://www.tatranlitovel.eu/
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Děkujeme touto cestou sestře Vlastě Machalové a sestře Evě Prucko-

vé, že nás dovedly až na vrchol – do Prahy. A věřte, nebyla to práce 

lehká. Ukočírovat 34 žen různého věku a zaměření není žádná legrace. 

Někdy jsme trochu zlobily, ale i přes nějaké malé problémy jsme byly 

dobrý kolektiv. Svědčí o tom i to, že všech 36 žen se zúčastnilo všeso-

kolského sletu v Praze. 

Sestry Vlasto a Evo, ještě jednou díky a z plna hrdla voláme Zdar 

XV. všesokolskému sletu! A již teď se těšíme na příští. 

 

Touto cestou děkujeme Městskému úřadu v Litovli a Sokolu Litovel 

za podporu a pomoc při zajišťování a uskutečnění sletu, ať již v rámci 

města, okresu, kraje či v Praze. Všude, kde jsme cvičily, jsme nesly 

vlaječky se znakem Litovle a transparenty s nápisem Litovel, a tak 

reprezentovaly naše město. Myslíme, že jsme s vaší pomocí odvedly 

dobrou práci. Ještě jednou díky.           sestry Česká suita 

Poděkování účastnic sletu 

Letní závody TJ vodní sporty Litovel 

29. června náš oddíl odjel na soustředění do Rakouska, na řeku Salzu. 

Na Salze jsme najezdili spoustu kilometrů na divoké vodě a naše lodě 

obdržely vesměs jen pár škrábanců o kameny, které nám prostě neuhnu-

ly. Po pěti dnech jsme se přesunuli na kanál do Českých Budějovic, kde 

jsme se prali s velkými válci a občas s nějakou hrázkou, co stála v cestě. 

V Budějovicích se k nám také připojili i naši nejmladší členové, kteří se 

učili zápasit s prvními vlnami.  

Další cíl našeho soustředění byl kanál ve Veltrusech, kde se o víkendu 

jel Český pohár ve sprintu, Mistrovství České republiky veteránů a  

Mistrovství České republiky v hlídkách. Tam se také rozhodovalo 

o konečném pořadí v juniorské reprezentaci. Do Litovle jsme přivezli 

4 mistrovské medaile. Veterán Jaroslav Hořínek získal 2 bronzové me-

daile, první na singlkánoi a druhou na deblkánoi s oddílovým kolegou 

Karlem Rašnerem. Bronzovou medaili také získala hlídka singlkanoistů 

ve složení Lukáš Bukna, Jaroslav Hořínek a Karel Rašner. Ženské trio 

Eliška Čapáková, Bára Řeháková a Karolína Arnošová vybojovalo na 

umělé slalomové dráze stříbro. 

Na letošním Mistrovství Evropy juniorů, které se koná ve slovinském 

Solkanu, nás budou reprezentovat tři litovelští závodníci: Honza Paták 

na singlkánoi, Bára Řeháková na singlkánoi žen a Eliška Čapáková ve 

dvou kategoriích – kajak žen a singlkánoe žen. Všichni tři proto pokra-

čovali z Veltrus do dějiště letošního ME do Solkanu, pro najetí stopy na 

místní řece Soče. Letošní Mistrovství Evropy juniorů ve sjezdu na divo-

ké vodě se koná na přelomu srpna a září, a to od 26. 8. do 2. 9.  

Eliška Čapáková 

Lukáš Bukna na Veltruském kanálu (foto Jan Homolka) 

Oddíl házené Tatranu Litovel vás zve na 
 

53. ročník turnaje 
 

O pohár města Litovle 
 

25. srpna 2012,  hala ZŠ Vítězná Litovel 
 

Tradiční účast kvalitních celků zajištěna. 

V průběhu zimní přípravy byla trenérkou Hradce Králové vybrána 

hráčka starších benjamínků z Litovle Pavlína Pěrušková. Absolvovala 

s hradeckým mužstvem jarní přípravu a odehrála jarní turnaje 1. ligy 

starších přípravek – dívky. Mužstvo Hradce se nakonec stalo vicemis-

trem ligy starších přípravek. Turnajů se zúčastnily kluby Sparty Praha, 

Slávie Praha, Zbrojovky Brno, Slovácka, Plzně a dvě mužstva z Hrad-

ce Králové.  

Tímto chceme ukázat, že fotbal v Litovli není hra pouze pro kluky, 

ale i pro dívky, které bychom rádi přivítali na našem stadionu. Rozpis 

tréninků bude na stránkách litovelského fotbalového klubu i na vývěs-

kách vedle Pinie a u fotbalového hřiště.       Pavel Pěruška 

Úspěch dívčí kopané 



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

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

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

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

Litovelské noviny uveřejní bezplatně společenská oznámení a osobní zprávy.  

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

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

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

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

V Litovli 1. srpna 2012. Uzávěrka příštího vydání Litovelských novin: 20. srpna 2012 

INZERCE  20 

Firma Celpap Machinery hledá  
pro své pracoviště v Uničově,  

resp. v Praze následující  

pracovníky: 
 

  junior konstruktér (i absolvent SŠ) 
  konstruktér papírenských strojů 
  šéfmontér 
  zámečník 
  manažer prodeje 
 

Častá práce a možnost služebních 
cest v zahraničí. Nástup ihned. 

V případě zájmu zašlete životopis na 
e-mail mdostal@celpap.cz. 

Nová prodejna v Litovli 
 

ulice Mlýnská, v pasáži 
 

nabízí 
 

ELEKTRONICKÉ CIGARETY 
 

elektronické cigarety a náplně za příznivé ceny 
srpnová akce: sada cigaret za 1 199 Kč + E-Liquid zdarma 

 
Moderní je (n)Ekouřit. 

 
K dobré cigaretě patří dobrá káva Henri. 

 
Po–pá 10.00–12.00 a 13.00–17.00,   So  9.00–12.00 

ARCUS - ONKO CENTRUM  
poř á dá  

 

ROCKOVÉ LÉTO 
 
v sobotu 1. září od 13.30 hodin 

v ářeá lu Ols e ná C eřvence 
 

Program 
13.30–14.30     Metállicá Revivál 
15.00–16.00     Pářní  Lucie  
16.30–17.30     Rybic ky 48  
18.00–19.00     Přemieř  
19.30–20.30     Titánic  
21.00–22.00     Veneficá  
22.30–23.30     Rámm Stein! CZ  
24.00–01.00     Iřon Máiden Revivál  
01.00–02.00     Diláted  
 

moderuje Iva Boková RockZone 

http://noviny.litovel.eu/
mailto:mdostal@celpap.cz

