
Z obsahu: 

V sobotu 8. 9. se uskutečnil jiţ devátý roč-

ník tradiční celoměstské akce LITOVELSKÉ 

SLAVNOSTI. Krásné zářijové počasí, a pře-

devším pak bohatý program přilákaly na ná-

městí a do ulic našeho královského města přes 

4 tisíce návštěvníků.  

Během celého dne bylo připraveno mnoho 

různorodého programu, ze kterého si mohl 

vybrat snad kaţdý: 

 

Zájemci o historii... 

Mohli poznat Litovel, letos v netradiční 

procházce. Té se zúčastnilo přes 40 osob. 

O zajímavý výklad se postaral Ing. Radovan 

Urválek a slečna Vendula Jurášová. S komen-

tářem provedla plně obsazenou prohlídku 

radniční věţe paní Eva Vaňková. Všem prů-

vodcům velice děkujeme za spolupráci. 

Tím však výčet moţností navštívit zajímavé 

objekty nekončil. Otevřena byla nádherná 

budova zdejšího gymnázia. Mimo prohlídky 

budovy bylo moţno zhlédnout i fotografie 

Jindřicha Štreita (výstava potrvá do října, ne-

nechte si ujít!). 

Radniční věţ, především pak vyhlídka 

z nejvyššího mostu na řece Moravě – jak také 

při výstupu připomínáme, lákala zástupy vý-

hleduchtivých. Po setmění se pak naplnila 

odváţnými, kteří si přišli proţít strašidelné 

prohlídky (zajistilo Kirri, o. s.).  

Ve spolupráci s litovelskou římskokatolic-

kou farností byla otevřena také gotická kaple 

sv. Jiří, kde se mimo prohlídek konaly hned 

dva koncerty, a farní barokní kostel sv. Marka. 

Novinkou, na kterou jsme chtěli upozornit 

zařazením do programu, jsou pravidelné pro-

hlídky Novozámeckého areálu, které se konají 

kaţdý víkend. 

Soutěţní výtvarné práce dětí byly k vidění 

v městské knihovně. 

 

Program hudební... 

Na několika scénách byl připraven pel-mel 

hudebních stylů a ţánrů. Na náměstí Přemysla 

Otakara se tradičně představily místní litovel-

ské kapely a spolky. O úvod se postaral Senza-

kord Hanky Kaštanové a MiniBand působící 

při ZUŠ Litovel. Ten bohuţel z důvodů pro-

gramových změn nedostal tolik prostoru, za 

coţ se mladým hudebníkům v čele s panem 

Pánkem ještě jednou omlouváme. Na scéně 

nechybělo ani litovelské Noaco, či moravičan-

ský A. M. Úlet - Nahlas, který zde pokřtil nové 

CD.  

Hlavní scéna patřila samozřejmě známým 

umělcům. Více neţ hodinovým koncertem 

potěšil Janek Ledecký s doprovodem, známé 

hity Ivana Mládka přivezli muzikanti z kapely 

Děda Mládek Illegal Band. Především mladé 

fanynky rozezpíval David Deyl a naopak 

střední a starší generace pak očekávala vystou-

pení rockové ikony – kapely Katapult s Oldou 

Říhou. Nutno podotknout, ţe Říha předvedl 

výkon nejenom hudební, kdyţ po téměř dvou-

hodinovém koncertu vyšplhal v závěru po 

konstrukci ke střeše pódia, zřejmě po vzoru 

Richarda Krajča či Matěje Rupperta. Asi nejen 

pořadatelům se v tu chvíli tajil dech.  

Fanoušci všech kapel se pak dočkali podpisu 

či moţností focení, a to i přes časový pres, 

protoţe většina umělců přejíţděla na další 

vystoupení.  
 
O zábavu... 

se postaraly děti ze Školy popového zpěvu 

Olomouc, které předvedly skvěle nastudované 

muzikálové bloky z Pomády a Dětí ráje. Iluzi-

onista, kouzelník a hlavně showman Richard 

Nedvěd se svou Stand Up comedy pak zaujal 

malé i velké návštěvníky. O večerní retro zá-

bavu se postarala parta Maniaků a závěr patřil 

skvělé show Elvise Presleyho revival Band.  

Společnými silami s Gymnáziem Jana Ople-

tala se nám podařilo i letos sestavit komorní 

scénu ve dvoraně. Posezení v příjemném pro-

středí a milá hudba v podání Blue Grass Ban-

du, slečny Kevešové, Sittové, HB Bandu a 

Vinného Střiku – to nabízel pohodový minifes-

tiválek u GJO.  
 
Volnočasové a adrenalinové aktivity...  

byly i letos zastoupeny v hojné míře. Dopo-

ledne pro děti si připravili litovelští házenkáři. 

Na sokolovně byla pak kromě soutěţí minipře-

hlídka sloţek integrovaného záchranného sys-

tému – vojenské a hasičské techniky. 

Soutěţe v hodu na terč pak nabízel také 

rybářský svaz na rybníku. 

Rybník před GJO hostil letecké a lodní mo-

deláře i oblíbený aquazorbing. Zájemců 

o zorbing na vodní hladině bylo tolik, ţe páno-

vé z olomouckého aquaparku museli v Litovli 

zůstat o 3 hodiny déle. 

Vzhledem k tomu, ţe se letos kvůli rekon-

strukci ulice 1. máje zkomplikovala situace, 

museli jsme hledat náhradní variantu a přesu-

nout alespoň část programu. Od muzea před 

gymnázium přesídlili litovelští kynologové, 

kteří předvedli ukázky výcviku psů. Také his-

torický šerm byl letos premiérově před GJO.  

Šachovou simultánku bylo moţno sehrát 

s mezinárodním mistrem Ing. Beilem.  
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V polovině října se uskuteční jiţ čtvrté volby do krajských zastupi-

telstev. Také naši voliči budou mít moţnost vybrat své kandidáty, kteří 

budou spolurozhodovat o směřování Olomouckého kraje v následují-

cích čtyřech letech.  

Volby členů krajských samospráv nebývají tak voličsky navštěvova-

né jako třeba volby lokální, přestoţe se jejich výsledek blízce dotýká i 

nás. Je totiţ třeba zdůraznit, ţe přítomnost vhodně vybraných zástupců 

daného města v krajském zastupitelstvu zvyšuje pravděpodobnost, ţe 

město získá potřebné dotace a ţe se tito zástupci zasadí i o realizaci 

dalšího rozvoje své obce. 

Za Litovel a okolí budou ve volbách do Zastupitelstva Olomouckého 

kraje kandidovat: 

Djamila Bekhedda (ředitelka sdruţení, Litovel, ODS) 

Petr Čamek (ředitel výrobní společnosti, Litovel, za NV) 

Michal Dvorský (grafik, Červenka, za Svobodné) 

Vojtěch Grézl (zvěrolékař, Litovel, za NV) 

Josef Hubáček (kondiční masér, Litovel, Moravané) 

Zdeněk Jančí (vedoucí učitel odborného výcviku, Litovel, ODS) 

Gabriel Ošťádal (důchodce, Litovel, za KSČM) 

Blahoslav Papajk (OSVČ, Litovel, ODS) 

Zuzana Perrone Calábková (soc. pracovnice, tlumočnice a překlada- 

telka, Haňovice, Svobodní) 

Zdeněk Potuţák (starosta města, Litovel, za STAN) 

Alena Šromová (lékařka, Litovel, KDU-ČSL) 

Kamil Veselý (podnikatel, Litovel, KSČM) 

Hedvika Weberová (pedagog, Litovel, ČSSD) 
 
K podmínkám hlasování ve volbách: 

 Právo volit má občan České republiky, který alespoň ve druhý den 

voleb dosáhl věku nejméně 18 let. 

 Kaţdému voliči budou dodány nejpozději 3 dny před dnem voleb 

hlasovací lístky. V případě ztráty či poškození obdrţí volič novou sadu  

lístků a úřední obálku přímo ve volební místnosti. 

 Do volební schránky vhodí volič úřední obálku s 1 hlasovacím 

lístkem s politickou stranou, hnutím či koalicí, pro niţ hlasuje. Na 

hlasovacím lístku, který vkládá do obálky, můţe volič zakrouţková-

ním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů vyznačit, kterému z nich 

dává přednost (preferenční hlasy). 

 Nově se i při volbách do zastupitelstev krajů vydávají voličské 

průkazy. Obecní úřad, v jehoţ seznamu je volič zapsán, vydá voličský 

průkaz na ţádost voliče, který se v daném místě nemůţe k volbám 

dostavit. Ţádost je moţno podat osobně i písemně, a to nejpozději        

7 dnů před dnem konání voleb. V Litovli se voliči mohou obracet na 

agendu evidence obyvatel (paní Čiklová a Zedníčková) v budově měst-

ského úřadu v Havlíčkově ulici.            red. 

Krajské volby 2012 
Město Litovel poţádalo Olomoucký kraj 

o finanční podporu pro svůj záměr zhoto-

vit a instalovat v Litovli sochu Gustava 

Frištenského, která bude jeho obyvatelům 

a návštěvníkům trvale připomínat jednu 

z nejvýznamnějších osobností města – světově proslulého zápasníka, 

který v Litovli proţil většinu svého ţivota a je zde i pochován.  

Město uspělo v letošním roce s ţádostí o příspěvek na realizaci 

1. etapy projektu Zhotovení bronzové sochy Gustava Frištenského a 

její umístění v Litovli. Olomoucký kraj jej schválil v rámci tzv. Vý-

znamných projektů Olomouckého kraje pro rok 2012 a podílí se na 

něm finančním příspěvkem ve výši 200 000 Kč. Zbylé náklady ve výši 

100 000 Kč budou hrazeny z rozpočtu města Litovel.   

V rámci 1. etapy bude vymodelována socha Gustava Frištenského ze 

sochařské hlíny v ţivotní velikosti. Tyto práce by měly být hotové 

koncem letošního roku.  

Ve 2. etapě, která je finančně mnohem náročnější a jejíţ realizace 

závisí na zajištění potřebných finančních prostředků, bude nejprve 

zhotoven sádrový odlitek a následně odlita bronzová socha Gustava 

Frištenského v ţivotní velikosti, která bude na vybraném místě ve měs-

tě instalována na kamenný podstavec, nasvětlena a slavnostně odhale-

na.              Andrea Pospíšilová 

Socha Frištenského v Litovli 

Ve městě Litovli a v místních částech bylo v průběhu 

měsíce září zaznamenáno mj. i spáchání těchto činů: 

V noci z 1. na 2. září v Litovli na ulici Severní odcizil 

dosud neznámý pachatel po předchozím přestřiţení lankového zámku 

horské jízdní kolo uzamčené ke stojanu. 

Dne 6. září mezi 19. a 20. hodinou odcizil dosud neznámý pachatel 

ze stojanu u restaurace Myslivna – bowling v Litovli uzamčené jízdní 

kolo. 

Dne 9. září v době mezi 1. a 4. hodinou odcizil dosud neznámý pa-

chatel slunečník z volně přístupné zahrádky restaurace Karaoke v Hu-

sově ulici. 

Dne 6. září v odpoledních hodinách odcizil dosud neznámý pachatel 

v prodejně drogerie Teta 10 tub zubní pasty. 

V noci z 11. na 12. září v Gemerské ulici v Litovli dosud neznámý 

pachatel poškodil nádrţ vozidla, kterou navrtal a odcizil z ní cca 5 l 

benzínu.                Policie ČR 

MĚSTSKÁ TELEVIZE – VYSÍLÁNÍ V ŘÍJNU 
 

 premiéra:  středa 3. 10., 17. 10. a 31. 10.  

   vždy v 18.45 hodin 

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

V měsíci červnu schválilo Zastupitelstvo města Litovel dlouho oče-

kávaný nový územní plán. Tento územní plán se tvořil téměř 12 let a 

jeho schválení předcházelo projednání více neţ 90 námitek a připomí-

nek. Návrh územního plánu, zpracovaný jiţ v roce 2000, však ne zcela 

korespondoval se současným stavem a nynějšími potřebami. I přes tuto 

skutečnost byl územní plán schválen, neboť další absence platné územ-

ně plánovací dokumentace by pro město znamenala nemoţnost územ-

ního rozvoje města i jeho místních částí. Vedení města se proto 

v závěru pořizování územního plánu zavázalo pořídit jeho 1. změnu, za 

účelem aktualizace přijatého řešení. V rámci přípravy prací na 1. změ-

ně územního plánu vyzýváme občany i organizace k uplatnění podnětu 

na tuto změnu. Sběr podnětů bude ukončen 15. 12. 2012. K uplatnění 

podnětu doporučujeme vyuţít předepsaný tiskopis, který je k dispozici 

na odboru výstavby Městského úřadu Litovel, příp. ke staţení 

z webových stránek města.             Petr Šrůtek, místostarosta 

Změna územního plánu 

Vyvěšení moravské vlajky 

V říjnu nás čekají hned dva dny, kdy bude na radnici vyvěšena mo-

ravská vlajka. Stane se tak 1. 10. kdy si připomínáme zvolení morav-

ského markraběte Jošta Lucemburského, zvaného téţ Moravský, řím-

ským králem (1410). Podruhé vlajka zavlaje na státní svátek 28. 10.  

S tímto dnem je vedle vzniku ČSR spojeno také svatořečení velko-

moravského panovníka Rostislava, který je povaţován za patrona Mo-

ravy, pravoslavnou církví.  

Moravská vlajka se vyvěšuje také 5. 7. (příchod Konstantina a Meto-

děje) a 15. 9. (narození moravského politika Karla ze Ţerotína).      red. 



35. schůze Rady města Litovel, konaná dne 23. srpna 2012  

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 

 uzavření Smlouvy o dílo se společností GEOCENTRUM, spol. 

s r. o., zeměměřičská a projekční kancelář. Předmětem smlouvy je 

vypracování projektové dokumentace na akci „Revitalizace 

Třídvorky – I. etapa“ v částce 72 048 Kč. 

 výběr zhotovitele na akci „Revitalizace městského koupaliště 

Litovel – přírodní koupací biotop“ a souhlasí s uzavřením Smlouvy 

o dílo s vybraným uchazečem, společností PB SCOM, s. r. o.  

 

20. zasedání Zastupitelstva města Litovel, konané dne 13. září 2012  
 
Zastupitelstvo města Litovel schvaluje: 

 podání ţádosti o dotaci na akci Kontejnery na tříděný odpad – 7 ks 

z Operačního programu Ţivotní prostředí a spolufinancování podílu 

města z vlastních zdrojů města 

 podání ţádosti o půjčku na projekt Realizace nápravných opatření na 

lokalitě Litovel – Nasobůrky ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR  

 realizaci akce II/447 Tři Dvory – průtah, kde město Litovel uhradí 

náklady za SO 102 – chodníky a vjezdy, veřejné osvětlení, přeloţku NN 

a autobusový záliv 

 záměr zveřejnění odprodeje nemovitosti – rodinného domu č. p. 107 

v Litovli, místní část Nasobůrky za nabídkovou cenu 1 500 000 Kč.  

 

36. schůze Rady města Litovel, konaná dne 13. září 2012 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 

 1. zapojení města Litovel do projektu Rodinné pasy takto: sleva 20 % 

ze vstupného na radniční věţ, sleva 20 % ze vstupného do Muzea Lito-

vel, sleva 20 % ze vstupného do litovelského bazénu a sleva 20 % ze 

vstupného na dětská představení pořádaná Městským klubem    

Litovel. 

2. zapojení města Litovel do projektu Senior pasy takto: sleva 20 % 

ze vstupného na radniční věţ, sleva 20 % ze vstupného do Muzea 

Litovel, sleva 20 % ze vstupného na divadelní představení pořáda-

ná Městským klubem Litovel (netýká se předprodeje) a sleva 50 % 

ze vstupného na koncerty pořádané v rámci KPH při MK Litovel 

 ţádost pana P. M. o ukončení Smlouvy o nájmu a podnájmu ne-

bytového prostoru, pohostinství v objektu č. p. 90 v Litovli – místní 

část Unčovice a souhlasí s ukončením nájemní smlouvy dohodou 

ke dni 30. 11. 2012. Současně rada města souhlasí se zveřejněním výbě-

rového řízení na pronájem uvolněných nebytových prostor.  

 ţádost nájemce Královská obchodní, s. r. o. Medlov, o ukončení 

Smlouvy o nájmu a podnájmu nebytových prostor v objektu č. p. 764, 

ul. Masarykova v Litovli a souhlasí s ukončením nájemní smlouvy ve 

stanovené výpovědní tříměsíční lhůtě, která počíná běţet 1. 10. 2012. 

Současně rada města souhlasí se zveřejněním výběrového řízení na 

pronájem uvolněných nebytových prostor. 

 ţádost MO ČRS Litovel o udělení výjimky z OZV č. 3/2008, o záka-

zu konzumace alkoholu na veřejném prostranství pro okolí Olomoucké-

ho a Uničovského rybníka na den 22. 9. 2012 z důvodu konání rybář-

ských závodů a na den 6. 10. 2012 z důvodu konání výlovu uvedených 

rybníků. Rada města však důrazně upozorňuje na rozhodnutí Mimořád-

né opatření ministerstva zdravotnictví o zákazu prodeje lihovin.  

 
Rada města Litovel bere na vědomí: 

 zprávu hodnotící komise na výběr zhotovitele a schvaluje uzavření 

Smlouvy o dílo č. 97/2012 mezi městem Litovel a společností TR An-

toš, s. r. o., Turnov, na realizaci zakázky malého rozsahu „Lanové cen-

trum – lanovka pro dva účastníky“. 
 

výběr redakce 

VYNESENO Z RADNICE  3 

číslo okrsku ulice  volební místnost 

1 LITOVEL 
internát SOŠ 

Gemerská 505 

Gemerská 

Králova  

Staroměstské náměstí 

Zahradní 

Karla Sedláka 

Loštická 

Uničovská 

Severní 

2 LITOVEL Sušilova 25, 1. patro Červenská Novosady Polní Ţerotínova 

3 LITOVEL 
budova ČS zahrádkářů 

Sušilova 32 
Hrnčířská Rybníček Vítězná Sušilova 

4 LITOVEL 
budova sokolovny 

Opletalova 341 

Bezručova 

Čihadlo 

ČS armády 

Druţstevní 

Jiráskova 

Karlov 

Karlovská 

Kollárova 

Kosmonautů 

Lesní zátiší 

Luţní 

Nová 

Opletalova 

Pavlínka 

Revúcká 

Sadová 

Sochova 

Studentů 

Šargounská 

Šemberova 

Šmakalova 

Švermova 

U Stadionu 

Wolkerova 

5 LITOVEL 

Městský klub Litovel 

nám. Př. Otakara 753 

Výstavní síň (přízemí) 

Boskovicova 

B. Němcové 

Dukelská 

Havlíčkova 

Husova 

Javoříčská 

Jungmannova 

Komárov 

Komenského 

Kostelní 

Koupaliště 

Kysucká 

Lidická 

Masarykova 

Mlýnská 

nám. Př. Otakara 

nám. Svobody 

Poděbradova 

1. máje 

Revoluční 

Smyčkova 

Šafaříkova 

Švédská 

Třebízského 

Vlašímova 

6 LITOVEL 
ZŠ praktická 

Palackého 938 

G. Frištenského 

Cholinská 

Nábřeţní 

Nádraţní 

Nasobůrská 

Olomoucká 

Palackého 

Příčná 

Svatoplukova 

Štefánikova 

Vodní 

  7 LITOVEL 

  8 LITOVEL 

  9 LITOVEL 

10 LITOVEL 

11 LITOVEL 

12 LITOVEL 

Chořelice 

Tři Dvory 

Víska 

Nasobůrky 

Chudobín 

Myslechovice 

osadní výbor 

hasičská zbrojnice 

kulturní dům 

kulturní dům 

bývalá ZŠ 

kulturní dům 

13 LITOVEL 

14 LITOVEL 

15 LITOVEL 

16 LITOVEL 

17 LITOVEL 

Nová Ves 

Rozvadovice 

Unčovice 

Březové 

Savín 

knihovna 

knihovna 

sokolovna 

kulturní dům 

osadní výbor 

 

Místa konání voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje 

v pátek 12. 10. od 14 do 22 hodin a v sobotu 13. 10. od 8 do 14 hodin 
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Stalo se v Litovli 

výročí na říjen 2012 
 

 18. 10. 1912 začal v budově Střelnice pro-

voz kina, vlastně Stálého elektrického diva-

dla. Otevřeli ho soukromý podnikatel Karel 

Vaněk a malíř Karel Eckart. Promítání bylo 

zahájeno filmem o VI. Všesokolském sletu 

v Praze. Němý film doprovázel dvanáctičlen-

ný orchestr. Od října následujícího roku se 

kino přestěhovalo do dvora domu U Bílého 

koníčka, kde majitel V. Socha nechal postavit 

nový sál. Je zajímavé, že téměř po sto letech, 

v roce 2006, kino v Litovli skončilo. 

 15. 10. 1927 zemřel bývalý starosta města 

MUDr. Jan Smyčka, lékař a vůdčí osobnost 

v boji za českou Litovel. Narodil se 21. 5. 

1855 v Cholině, kde byl jeho otec rolníkem. 

Studoval v kroměřížském semináři, a pak na 

slovanském gymnáziu v Olomouci. Roku 

1881 byl promován v Praze na doktora lékař-

ství. Krátký čas působil v České Kamenici, a 

pak jako panský a městský lékař v Polici nad 

Metují. Do 

Litovle při-

šel v listo- 

padu 1885, 

brzy byl 

zvolen jed-

natelem 

Měšťanské 

besedy, a 

potom již 

stál vždy 

v čele boje o 

českou Lito-

vel, zvláště 

v památném 

roce 1899. 

V době sílícího národního povědomí a zájmu 

o lidové tradice organizoval na Litovelsku 

národopisné sbírky a vedl výpravu Hanácké 

přástky z Nákla na Národopisnou výstavu do 

Prahy. V Litovli na základě těchto sbírek 

založil muzeum a Krajinskou muzejní společ-

nost. Jeho dílem je i založení odboru Klubu 

českých turistů a zakoupení krápníkových 

jeskyní v Mladči. Napsal množství vědeckých 

a příležitostných článků z oboru lékařského, 

ale zejména se zasloužil o studium a populari-

zaci dějin Litovle. V čele města stál od roku 

1914, úřadu starosty se vzdal pro vážné one-

mocnění v květnu 1924.  

 20. 10. 1952 zemřela v Litovli Emilie La-

komá. Narodila se 24. 7. 1876 v Seničce. Její 

první učitelská působiště byla v Laškově, 

Konici a Litovli. Téměř 25 let pak až do dů-

chodu v r. 1936 zakotvila v Jaroměřicích nad 

Rokytnou jako učitelka a později ředitelka 

dívčí měšťanské školy. Zde se sblížila s bás-

níkem Otokarem Březinou (vlastním jménem 

Václavem Jebavým). Důchodová léta prožila 

pak v Litovli, kde je pohřbena v rodinné 

hrobce. Až po půl století byla vydána její 

literární pozůstalost ve dvou knihách s obsáh-

lou korespondencí (Úlomky hovorů Otokara 

Březiny a Jediný život, jediná láska), které 

dokládají její citový vztah s básníkem.  

Lubomír Šik 

 

Robert Anderle 

S hanáckým krojem do Thajska 

Mezi Litovelany je v současnosti jen málo 

těch, kteří o něm ještě neslyšeli. 24. srpna 

vyhrál v Náchodě titul Muž roku 2012, což je 

mužská obdoba známější ženské soutěže krá-

sy Miss ČR. V listopadu odletí reprezentovat 

naši zemi do celosvětového finále soutěže 

Mister International v Thajsku.  

Čtyřiadvacetiletý Robert Anderle pracuje 

jako elektrikář v rodinné firmě. Přestože 

v soutěži porazil 768 dalších uchazečů, přes-

tože díky svému vítězství čelí momentálně 

intenzivnímu zájmu médií, zůstává Robert 

realistický, vstřícný a velmi milý.  

Což je mnohem větší devíza než jakýkoli 

titul. 

 

Jak jste se vlastně do soutěže Muž roku 

dostal? 

Přihlásil mě ředitel modelingové agentury 

Styl Olomouc, pro kterou už přibližně pět let 

pracuju. Původně jsem do soutěže ani nechtěl. 

Stál jsem o kšeft u jiné agentury, ovšem ředi-

tel mi řekl, že jen pod podmínkou, že půjdu 

do Muže roku. 

Tak jsem prošel krajským kolem Muž Mo-

ravia, které jsem vyhrál, a díky tomu postou-

pil rovnou do finále. 

Myslím, že díky tomuto mému úspěchu 

bude agentura trošku známější a mně to mož-

ná přinese nějaké nové nabídky práce. Zatím 

to ale nijak nepociťuju. Zatím se pořád ozýva-

jí jen novináři. 

 

Jak probíhala příprava na finále? 

S ostatními finalisty jsme se zúčastnili ví-

kendového soustředění ve Lhotě u Prahy, kde 

s námi byly i nějaké známé tváře jako Eva 

Decastelo nebo Dominika Mesarošová. Probí-

hala tam výuka rétoriky, dělali jsme test 

z angličtiny, který se posílal na vyhodnocení 

až do Thajska, a jeden den byl vyhrazený 

nacvičení choreografie. 

Svou volnou disciplínu jsem měl ve všech 

kolech stejnou, tedy tanec s vějíři. 

 

Vítězky soutěže Miss získávají hodnotné 

dary, co vyhraje Muž roku? Auto to asi nebu-

de… 

No… auto jsem taky vyhrál. Ale jenom 

poukázku v hodnotě 20 tisíc na projížďku 

v peugeotu, jaký si vyberu. Takže čím lepší 

auto zvolím, tím kratší dobu ho budu mít, 

samozřejmě. Jinak jsem dostal samé poukázky 

– na bělení zubů, na kosmetiku… I plastická 

chirurgie tam byla. 

Co s ní budete dělat? 

No to nevím. 
 
Jak jste se vlastně dostal k modelingu a co 

pro Vás tato práce znamená? 

V osmnácti nebo devatenácti jsem hledal 

nějakou brigádu a na internetu jsem našel 

olomouckou modelingovou agenturu, která 

hledala nové tváře. Při nástupu do agentury 

jsem prošel kurzem modelingu. Jeho obsahem 

mj. bylo, jak by se měl člověk projevovat na 

veřejnosti, ve společnosti… 

Doteď jsem dělal modeling jen jako koníč-

ka. Mám hodně rád svou práci. Pokud bych se 

ale modelingem mohl uživit, rád bych ho 

dělal. A časem, až bych byl starší, bych se 

zase rád vrátil k práci, kterou dělám teď. 
 
Jak vypadá konkrétně práce modela? 

Já předvádím oblečení i fotím. Přehlídky 

bývají vesměs v Olomouci, takové menší. 

Teď jsem ale nový v Praze, kde bývají hezčí 

přehlídky. Tak uvidíme. 

Přehlídková sezóna trvá tak od listopadu do 

května a přehlídky bývají jednou až dvakrát 

za měsíc. Přes léto se nic neděje.  
 
Jak se připravujete na Mister International 

v Thajsku? 

Hlavně tělesně – cvičím. A taky si vylepšu-

ju angličtinu. Sice se domluvím, ale zatím mi 

dělá problém porozumět. Jinak si s sebou má 

každý účastník vzít kroj své země, takže si 

vezmu hanácký kroj. A taky nějaké dárky, až 

půjdeme třeba do center pro postižené atd., 

tak abychom pro každého něco měli. 
 
Nestává se Vám, že se hlavně muži dívají na 

Vaši práci skepticky? 

Teď už se s takovými reakcemi moc nese-

tkávám. Kamarádi se ze začátku smáli, ale 

když viděli, že mám úspěchy, začali to brát, 

jak to je.            hk 
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Stalo se ve světě 

výročí na říjen 2012 
 

 27. 10. 1782 přišel na svět italský houslový 

virtuos Niccolo Paganini. Muž, který byl 

jako malý chlapec otcem tvrdě nucen k dlou-

hým hodinám cvičení, je považován za nej-

lepšího houslistu všech dob. Byl schopen hrát 

neuvěřitelně rychlým tempem nebo odehrát 

skladbu jen na struně G. Skladby, které 

zkomponoval, jsou tak náročné, že je byli 

hudebníci s to zahrát až 50 let po jeho smrti. 

 13. 10. 1792 byl položen základní kámen 

Bílého domu ve Washingtonu, sídla americ-

kých prezidentů. Vystavěn byl během osmi 

let na základě návrhu architekta Jamese 

Hobana. Jeho jméno, které jako oficiální 

název začal používat Theodore Roosevelt na 

začátku 20. století, vychází ze stavebního 

materiálu – bílého kamene z chorvatského 

ostrova Brač. 

 5. 10. 1842 byla uvařena první várka plzeň-

ského piva, které se v průběhu let proslavilo 

po celé Evropě. Původně mělo jít o pivo ba-

vorského typu, k jehož uvaření byl pozván 

sládek Josef Groll. Vzhledem ke specifickým 

místním surovinám však namísto piva bavor-

ského vzniklo pivo zcela nové. Oblíbené pivo 

získalo nejprve ochrannou známku Pilsner 

Bier (Plzeňské pivo) a později Urquell 

(Prazdroj), proto dnes Pilsner Urquell. 

 24. 10. 1882 se v Maďarsku narodil známý 

skladatel operet Emmerich Kálmán. Po 

neúspěších svých symfonií se mladý skladatel 

rozhodl pro lehčí žánr tehdy populární opere-

ty. V r. 1908 tak prorazil se svým dílem Pod-

zimní manévry. Později přesídlil do Vídně, 

kde vznikly i jeho slavné kousky Čardášová 

princezna nebo Bajadéra. 

 14. 10. 1922 byl oficiálně zaregistrován 

fotbalový klub Baník Ostrava, tehdy však 

ještě pod jménem  SK Slezská Ostrava. 

U jeho zrodu stojí skupinka místních horníků, 

z nichž jeden, Karel Aniol, byl prvním před-

sedou klubu. Klub, známý také svými výraz-

nými fanoušky, hraje v Ostravě na stadionu 

Bazaly. Jeho barvy jsou modrá a bílá. 

 18. 10. 1922 byla ve Velké Británii založe-

na BBC (zkratka z British Broadcasting Cor-

poration, česky společnost pro britské vysílá-

ní). Původní rozhlasová společnost začala 

postupně i s televizním vysíláním, dnes půso-

bí i na internetu. Pro svou nezávislost na 

vládě je známá svým objektivním a seriózním 

zpravodajstvím. Vysílá i do zahraničí. V na-

šem kraji si rozhlasovou BBC lze naladit na 

frekvencích 105,6 FM.  

Kniha na tento měsíc 

Bílý dům, Washington, USA 

Znovu se hlásíme po malé odmlce a nejen 

zhodnotíme akce uplynulé, ale i nabídneme 

další akce Seniorklubu.  

V závěru prázdnin se uskutečnilo již páté 

setkání s europoslancem Ing. Janem Březinou, 

tentokrát docela blízko města, u Březového na 

místě zvaném U Pomníčku. Počasí akci příliš 

nepřálo, ale i tak se zde sešlo na 65 účastníků, 

z nichž naši senioři tvořili celé tři čtvrtiny. 

Beseda byla neformální a velmi zajímavá. Na 

otázky odpovídal nejen pan europoslanec, ale 

i starosta města Ing. Zdeněk Potužák, vše 

uváděla paní Eva Vaňková, reprezentující zde 

pořadatele – Mikroregion Litovelsko. Stačili 

jsme dojet domů, a pak se spustil pěkný slej-

vák – takže vše vyšlo na jedničku! 

Vidět nás bylo i na dalším programu mikro-

regionu, a to na Farním hraní v Nákle, kde 

nadchl nejen Hradišťan, ale i výborná organi-

zace akce a možnosti občerstvení. Dvacet pět 

našich členů se dostalo na zájezd CK Geovita 

Seniorské cestování 2012 po Olomouckém 

kraji na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé 

Stráně. Počasí zájezdu přálo, průvodkyně byla 

vynikající, spokojenost s náplní zájezdu nepří-

liš valná. Na samotnou prohlídku horní nádrže 

elektrárny bylo k dispozici jen necelých 25 

minut, což se všem zdálo zatraceně málo. Jak 

nás tato cestovka vypekla s dalším zájezdem, 

povíme až v příštím čísle LN, až nás přejde 

vztek a bude řešena naše připomínka či stíž-

nost na nesolidnost jednání.   

V měsíci říjnu máme akcí několik. Hned ve 

středu 3. 10. nabízíme setkání seniorů v jídel-

ně DPS od 16 hodin, spojené se zajímavými 

informacemi o možnostech poučení o první 

pomoci. Městský klub nám připravil pěkný 

pořad s cimbálovkou a zpěvákem Jožkou 

Černým na čtvrtek 11. října (o výši vstupného 

pro seniory ještě jednáme). Středa 24. 10. 

bude ve znamení cestování, když v Malém 

sále Záložny budeme mít možnost vyslech-

nout zajímavou přednášku Kavkazem na kole, 

a to od 15 hodin, která bude doplněna audiovi-

zuálními lahůdkami. 

Olomoucký kraj vychází seniorům skutečně 

vstříc, viz výše možnost cestování za pár ko-

run. Teď přichází se slevovými kartami, tak-

zvanými senior pasy, které si mohou bezplat-

ně pořídit lidé z Olomouckého kraje, kterým 

je více jak 55 let. Mohou tak získat 5 až 50 % 

slevy v oblasti lázeňství, wellness, cestování, 

vzdělávání, ale také v lékárnách, muzeích, 

galeriích, sportovištích, bazénech či při spo-

třebních nákupech. Firmy nabízející slevy 

jsou rozděleny do tří skupin v rozmezí do 15, 

30 a 50 %. Zájemci se mohou bezplatně regis-

trovat na www.seniorpasy.cz, telefonicky na 

čísle 543 210 790 nebo mohou písemně zaslat 

registrační formulář na adresu: Senior pasy, 

Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno. Nejjedno-

dušší je elektronická komunikace, kdy na 

adrese www.seniorpasy.cz/registrace.php 

nebo info@seniorpasy.cz si přímo vyplníte 

formulář, kde uvedete své jméno, příjmení, 

ulici, č. p., město, PSČ, telefon, e-mail a rok 

narození. Do měsíce by vám měla přijít pří-

slušná slevová karta.  

Nabízíme pomoc těm, kteří třeba doma 

počítač nemají a chtějí si vyřídit kartu bez 

další administrativy. Každý pátek od 8.30 do 

10 hodin nás najdete v malé zasedací místnos-

ti MěÚ v přízemí, hned vedle podatelny, nebo 

se nám přihlásíte na některé z našich akcí a 

k vyřízení senior pasu nám dáte svůj souhlas. 

Kontaktní místo je zřízeno i na podatelně 

MěÚ, kde je možno vyřídit seniorpas v úřední 

dny.              hj 

Seniorklub informuje 

Co vy na to,  
pane Šmoldasi? 

 
PhDr. Ivo Šmoldas (narozen r. 1955 v Pros-

tějově) je český básník, překladatel z angličti-

ny, kulturní publicista, v České televizi mode-

ruje pořady s kulturní tematikou, aktuální 

události vtipně, s ironií i sebeironií glosuje na  

rozhlasových vlnách. 

V loňském roce dostaly knižní podobu 

„popuzené poznámky a glosy“, které Ivo 

Šmoldas psal pro rádio Impuls v tzv. tématech 

dne. Šmoldasovy vtipné komentáře se dotýka-

jí všech možných témat – legalizace prostitu-

ce, života s dluhy i bez dluhů, nákupů se sle-

vou, zvýšení věku pro odchod do důchodu aj. 

 

/…/ Legalizaci prostituce se naši politici 

dlouhá léta zarputile vzpírají. Zhusta namíta-

jí, že kdyby stát lehké ženštiny registroval, 

uznal jejich živnost a vybíral od nich daně, 

sám by se tak pasoval do role pasáka, neřkuli 

prasáka. Cosi takového ovšem nepřichází 

v úvahu, neb stát je už ve své podstatě natolik 

mravný, že o peníze, které někdo v potu tváře 

vydělal vlastním tělem, nestojí, ba že by se 

jich nedotkl ani obaleným bidlem. /…/ 

Exkurze MSL 

Muzejní společnost Litovelska, občanské 

sdružení, pořádá exkurzi s názvem Orrero, 

a. s. Tři Dvory. Průvodcem nám bude Tomáš 

Ochman, mistr výroby. Sraz přihlášených 

účastníků bude v neděli 7. října v 8 hodin u 

vrátnice závodu. Z důvodu omezené kapacity 

(max. 20 osob) Vás žádáme o přihlášení 

nejpozději do čtvrtka 5. října do 16 hodin. 

Účast potvrďte osobně v Muzeu Litovel u 

Mgr. Zdeňky Frištenské nebo Mgr. Roberta 

Najmana, na tel. čísle 585 341 465, příp.         

e-mailem na muzeum@muzeumlitovel.cz. 

Vstupné: 20 Kč (členové MSL zdarma). 

Pozn.: Nenahlášený účastník se nemusí na 

prohlídku dostat.  

Srdečně zve Výbor MSL. 

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  

http://www.seniorpasy.cz
http://www.seniorpasy.cz/registrace.php
mailto:info@seniorpasy.cz
mailto:muzeum@muzeumlitovel.cz
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Voda, voda, voda… (Pokus o vážné zamyšlení) 

Voda je základ ţivota. Právě ona umoţnila 

nádherný rozvinutý ţivot na naší planetě, jedi-

nečné svého druhu v celém známém Vesmíru.  

Vodu povaţujeme za úplně všední součást 

svého ţivota. Kdyţ náhodou vypoví sluţbu 

vodovodní kohoutek, začneme nadávat na 

mizernou vodárnu. Aţ kdyţ povodeň odnese 

most nebo dokonce pobourá náš dům, začne-

me váţněji přemýšlet o tomto ţivlu.  

My, Litovlané, to známe dobře. Naše město, 

Hanácké Benátky, je synonymem rozpleteného 

copu řeky Moravy. Šest (dříve dokonce sedm) 

vedlejších toků odjakţiva běţí rovnou městem 

a čas od času nám působí těţké starosti. Rame-

na Moravy jsou těsně spjata s naším domo-

vem. Jsou jeho hrozbou i ekonomickým da-

rem. Roztáčela moderní stroje, přinesla elek-

trické světlo (Nečíz), mlela mouku z úrodných 

polí, zabezpečovala zrání bohatých plodů 

v zahradách – a to je jen malá část jejich dob-

rodiní. Proti jejich nepříjemným aţ nebezpeč-

ným náladám (vysoký stav vody při jarním 

tání a při povodních) nás chránily luţní louky, 

příkopy, budované hráze... a kdo měl zahradu 

přiléhající aţ k toku, pečlivě svou stranu břehu 

zabezpečoval. Bez zákonných příkazů. 

Ve dvacátém století nastaly změny. Zejména 

od 50. let, kdy se naplno rozbíhala tzv. vědec-

ko-technická revoluce. Začali jsme věřit v její 

samospasitelnost. Přírodní prostředí mělo 

především uspokojit naše libovolné potřeby. 

Chtěli jsme ho beztrestně opanovat. Poručíme 

větru dešti, kdy má pršet a kdy vát, jsme zpí-

vali... Dodneška se ho snaţíme opravovat, kde 

je to jen trochu moţné. Důsledky uţ známe 

všichni. Za minulého reţimu utrpěly litovelské 

malé vody: vysoušení mokřadů (meliorace), 

zasýpání mrtvých ramen – nejcennější části 

řeky pro ţivé tvory (v mých verších Svatba 

štik – dodnes se mi chce plakat).  

Znečišťování vod, ovzduší i půdy nabralo na 

rychlosti. Vznikl lidový odpor – ekologické 

hnutí, ustavilo se ministerstvo, zakládají se 

CHKO, chráněná území...  Upřímně si přiznej-

me, ţe zatím bez rozhodujícího úspěchu.  

A jak uţ je u nás lidí zvykem, chodíme od 

extrému k extrému. Technika a věda chtějí 

zasahovat všude. „Ekologičtí ochranáři“ mají 

heslo NEZASAHOVAT. Postihlo i litovelské 

malé vody. Nezasahovat zněl úřední příkaz 

Správě Povodí Moravy. Té to vyhovovalo, 

protoţe i tak má starostí aţ nad hlavu a mega-

program protipovodňového obchvatu Litovle, 

který přesně odpovídá rozsáhlosti podniku. 

Pracovníci CHKO a odboru ţivotního prostře-

dí ţili v klidu. Občané to pochopili tak, ţe si 

na svém břehu mohou dělat, co je podle nich 

vhodné. Bourali hráze, stavěli můstky... Ale! 

Do nezasahované „malé“ vody asi před rokem 

málem spadlo v Šargounské ulici několik do-

mů. Majitelé zasáhli, prý za vlastní velké pení-

ze. Několik desítek metrů břehu důkladně 

obezdili kameny.  

Pravda však je, ţe po velké povodni v r. 

1997 rada města (tehdejší starosta dr. Grézl) 

ţádala Povodí a CHKO o prohloubení koryt 

ramen protékajících městem. Tehdy marně. 

Noví pracovníci CHKO dnes o zákazu tehdej-

šího vedení CHKO nevědí. S úpravami sou-

hlasí, proti obchvatu mají naopak námitky, ale 

pro jedno i druhé, pokud víme, nic neudělali. 

Povodí Moravy na opětovnou ţádost rady 

města tentokrát odpovědělo kladně. Čistit se 

má nejvíc ztýraná historická říčka Nečíz, tento 

podzim. Dotčeným občanům to bylo oznáme-

no se strohými pokyny, co vše musí předem 

udělat a... zklamání. Bude se zasahovat, ale ne 

všude. Asi jen k parku. Dál? Otazníky! Dělají 

si z nás blázny, říkají občané. Kritika se obrací 

proti odboru ţivotního prostředí (je podepsán 

na výzvě pro občany ţijící podél toku). I proti 

radě města. Ta v Olomouci protestuje, ale 

nemá zákonné pravomoci a... peníze. Nechce-

me být nespravedliví. Rozpletený cop Moravy 

bude asi pro Povodí nejtvrdším oříškem 

k rozlousknutí. Po čtyřicetiletém zanedbání se 

úpravy velmi prodraţí, o technických potíţích 

nemluvě. 

Ale my si přece v 21. století nesedneme do 

kouta a nebudeme jen nadávat a fňukat. Výčit-

ky komukoli jsou nesmyslné. Ţivotní prostředí 

dále degraduje, klade před nás stále nové, 

dříve neuvaţované otázky. Faktem je, ţe ani 

světová konference zástupců vlád a odborníků 

se na zásadních záměrech nedohodla. Doporu-

čují nám začít kaţdý u sebe. To pro nás zna-

mená ve svém bydlišti. 

Jasné, ţe? Pro nás je v této chvíli jasným 

zájmem, aby se s úpravou alespoň na prvním 

úseku začalo, a to bez chvatu, důkladně. Jsem 

přesvědčena, ţe mezi tím najdeme schůdné 

řešení. Litovlané všech profesí a zájmů, včetně 

podnikatelů si uvědomují význam malých 

toků. Jsou připraveni se na úpravě koryt řeky 

podílet, a dokonce i přispět finančně. Znám 

konkrétní příklady.  

Nepochybuji, ţe se kolem této otázky na 

plný plyn zaktivizují i pracovníci CHKO a 

odboru ţivotního prostředí. Ţe zmapují stav 

všech ramen naší části Moravy a navrhnou 

potřebné úpravy. Nebudeme první. Hnutí ko-

lem malých toků se zvedá. 

Logické poučení: Velké řeky jsou pozorně 

sledované a zabezpečované (přehrady, hráze). 

Z břehů se vylijí aţ při vysokém stupni povod-

ní.  Nejčastější i velmi citelné škody způsobují 

menší toky. (Fakta nepopiratelná.) Nemohou 

být sevřeny jediným zákonným předpisem 

NEZASAHOVAT. Jejich úpravy je třeba plá-

novat podle naléhavosti stavu ramen. 

Proto se jeví jako logické:  

Péči o důkladně zmapovaná ramena Moravy 

naplánovat v příštích letech podle naléhavosti 

zásahu. K tomu nezbytně potřebujeme znalosti 

našich odborníků. Mají naši důvěru a jsem 

přesvědčena, ţe občanská veřejnost je plně 

podpoří. 

Zváţit převzetí našich malých toků na území 

CHKO do péče Správy CHKO Litovelské 

Pomoraví (včetně finančních prostředků) a 

navrhnout v tom směru legislativní úpravy.  

 

Názory po diskuzích s mnoha občany Lito-

vle sepsala         

 Jarmila Cholinská. 

Projekt čištění Nečízu 

Nečíz se čistit bude. A začít by se mělo uţ 

v říjnu.  

Jiţ delší čas se připravuje plán protipovod-

ňových opatření pro Litovel. V jeho rámci 

byla vzata do úvahy i ramena Moravy protéka-

jící městem. Uvaţovalo se o zvýšení jejich 

kapacity. Vzhledem k tomu, ţe by moţnosti 

zkapacitnění místních menších toků byly kvůli 

zástavbě i vlastnickým právům k pozemkům 

podél řeky značně omezené a ţe ve výsledku 

by efektivita těchto opatření byla zanedbatel-

ná, průtočnost koryt se zvyšovat nebude.  

Naproti tomu nelze přehlédnout, ţe koryta 

některých toků jsou zanesená a špinavá. Tak je 

tomu i u Radniční Moravy – Nečízu. Po míst-

ních šetřeních a jednáních proběhnuvších 

v uplynulém roce se tak Povodí Moravy 

s Městem Litovel dohodly na jeho vyčištění. 

To zajistí Povodí Moravy, finančně podílet se 

bude i Město. 

Provedení akce je závislé jednak na získání 

řady povolení a výjimek, spojených také s tím, 

ţe je město součástí CHKO, a především na 

provedení tzv. sráţky vody v Nečízu. Ta bude 

zahájena nejdříve 7. října a ukončena nejpoz-

ději 15. prosince. V době mezi těmito termíny 

proběhne vytěţení nánosů v korytě, a to aţ na 

úroveň pevného dna. 

V uvedených termínech tak bude vyčištěn 

úsek Nečízu od elektrárny po vyústění řeky do 

parku v ul. Husově a úsek od silničního mostu 

u papírny aţ na konec města. Čištění úseku 

protékajícího parkem si vyţádá náročnější 

jednání, proto jeho termín bude posunut. 

O této akci budeme čtenáře informovat. 

V plánu města je vyčištěné koryto kaţdoroč-

ně proplachovat, aby nedošlo k dalšímu usazo-

vání sedimentů.  

V závislosti na finančních moţnostech má 

Povodí Moravy v plánu postupně vyčistit i 

odpadní kanál od Staroštíkova mlýna nebo 

vodní tok Struţka, tedy rameno protékající 

kolem muzea.          red. 
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Přišli na svět 
v období od dubna do července 2012 

 
Oliver Š uba z Litovle 
Julie Va lyova  z Litovle 
Ša ra Valentova  z Litovle 
Marie Miš kovška  z Litovle 
Karolí na Kopkova  z Litovle 
Luka š  Navra til z Myšlechovic 
Jir í  Navra til z Rozvadovic 
Alena Rendova  z Litovle 
Nikol Kudrnovška  z Litovle 
Dominika Kobzova  z Litovle 
Eliš ka Kobzova  z Litovle 
Va clav Kolar í k z Litovle 
Toma š  Michl z Litovle 
Viktorie Tea Ficikova  z Litovle 
Nata lie R iha c kova  z Litovle 
Barbora Švobodova  z Litovle 
Jušty na Voc kova  z Litovle 
Zuzana Hrazdilova  z Litovle 
Karolí na Študena  z Litovle 
Michaela Študena  z Litovle 
Zdene k Dolez al z Litovle 
Vojte ch Š punda z Unc ovic 
Šofie Horní kova  z Litovle 
Va clav Kukula z Litovle 

Odešli... 
v době od 21. srpna do 20. září 

 
  Jindr iš ka Ška celova  ze Šoba c ova (71 let) 
  Drahomí ra Utí kalova  z Myšlechovic (88 let) 
  Vladišlav Boreš  z Litovle (68 let) 
  Roman Albrecht z Litovle (50 let) 
  Va clav Fiala z C ervenky (37 let) 
  Zdene k Chytil z Litovle (59 let) 
  Jir í  Kroutil z Litovle (78 let) 
  Aloiš Pr idal z Han ovic (88 let) 
  Robert Vlaša k z Me ní ka (62 let 

 
Připraveno ve spolupráci s pohřební službou Hrandop. 

Narozeniny slaví 
v měsíci říjnu 

 
88 let Ludmila Š te pa nkova  
87 let Anna Hn oupkova  
87 let Jan Myšlí n 
87 let Bohumila Š imonovška  
86 let Vlašta C epova  
81 let  Ve ra Hatton ova  
81 let Marie Ben ova  
81 let Leopolda Špa c ilova  
76 let Marta Ví tkova  
76 let Marta Obš elova  
76 let Kve tošlava Š imkova  
76 let Karel Malí k 

Klub chovatelů holubů velkých voláčů zve všechny příznivce na  

 

VÝSTAVU HOLUBŮ VELKÝCH VOLÁČŮ 

 

Kdy: v sobotu 27. října od 14 do 18 hod. 

a v neděli 28. října od 8 do 12 hod. 

Kde: areál chovatelů, ul. Příčná, Litovel 
 

vstupné: 20 Kč, ženy a děti zdarma 
 

Více informací na: brachtl.josef@seznam.cz nebo tel. 773 001 282 

V sobotu 13. října  
oslaví 50 let společného života manželé 

  
Růžena a František Skřepští z Litovle. 

 
Ke zlaté svatbě blahopřejí a do dalších let 

přejí spoustu zdraví, štěstí a lásky 
děti s rodinami. 

5 otázek pro… 

 

Radovana Urválka 

interiérového designera 

 

Co přesně obnáší práce interiérového desig-

nera? 

Odpovědět, co přesně, jak se ptáte, přesahu-

je moţnosti tohoto rozhovoru. Tak jen struč-

ně. Ţádný, a tedy ani interiérový design roz-

hodně neznamená volnou tvorbu, je to tvůrčì 

činnost velmi svázaná mnoha poţadavky. Je 

třeba respektovat přánì, tuţby, finančnì moţ-

nosti a hlavně poţadavky klienta. To vše je 

třeba sladit s právnìmi předpisy, poţadavky na 

ergonomii a, u nás často opomìjenými, poţa-

davky na bezpečnost. A při tom všem musì 

designer navrhnout interiér tak, aby „vypadal“ 

a nebylo na prvnì pohled poznat, ţe plnì i 

dřìve řečené. 

Pro práci designera je velmi důleţitý inves-

tor. Pokud vì, co chce, tìm ale nemyslìm, ţe 

vì, jak to chce, je vstřìcný a svým způsobem 

„osvìcený“, je to pro designera dar. Teprve 

potom se dá očekávat kvalitnì výsledek. Je 

mnoho výborně navrţených interiérů, které 

dopadly špatně, protoţe do nich „někdo“ zasá-

hl. S investorem, který si svůj interiér nefinan-

cuje sám, ale jen utrácì cizì (ţel většinou pů-

vodně naše) penìze, bývá spolupráce velmi 

špatná. Já mám nejraději klienty, kteřì stavì za 

své pro sebe. 
 
Jakou nejméně obvyklou zakázku jste řešil, 

která měla největší ohlasy a na kterou jste 

nejpyšnější Vy? 

Kaţdá zakázka je neobvyklá, protoţe je 

unikátnì tak, jak jsou unikátnì a neobvyklá 

zadánì investorů. Navrhoval jsem interiér 

jednoho autosalonu Citroën. Byl navrţen a 

vytvořen pravděpodobně jako prvnì na světě 

podle nové image. A moc takových nenì, 

protoţe automobilka později v důsledku krize 

výrazně snìţila nároky na interiéry svých 

salonů. Jsem hrdý třeba na pizzerii Galerie a 

restauraci Lyţárna v Koutech nad Desnou. 

Bohuţel nemůţu mluvit o soukromých interi-

érech, protoţe ctìm právě to soukromì svých 

klientů. Ohlasy moc nesleduji. Zajdu se ale do 

svých interiérů občas podìvat. Pokud to jde, 

klidně a nenápadně sleduji, jak se zde lidem 

pracuje, léčì či léčì se, učì či učì se, prostě 

ţije. A pokud dobře, je to dobře. 
 
Jaký máte vztah k folkloru? 

Folklor je součástì mého zájmu o lokálnì 

historii. A pokud se ptáte na tanec, tak velmi 

kladný. Beru to i jako způsob, jak si udělat ve 

středu ţìzeň. Vystoupenì jsem absolvoval 

mnoho, tak ta nynějšì si jiţ snaţìm vybìrat. 

I kdyţ tančìm se souborem Haná v Přerově,  

velmi rád přijmu pozvánì litovelské Hanačky 

a jejì Hanácké Môzêkê. Koncem zářì jsem 

s nimi vystoupil v Šumvaldě s představenìm 

Hanácké svatby. Jiţ samotné zkoušenì bylo 

úţasným záţitkem, za který jim moc děkuji. 
 
Ve svých článcích se hodně věnujete Chudo-

bínu. Co Vás s ním pojí a připravujete něja-

kou publikaci o něm? 

Abych pravdu řekl, jiţ dlouho jsem o Chu-

dobìně nic nenapsal. Budu to muset napravit. 

Je to má rodná obec a jsem na ni velmi hrdý.  

Jejì prokazatelná historie je staršì neţ ta lito-

velská a, aţ na poslednì třicet dva roky 

(necelá 1/25 historie), i rozdìlná. Co se týká 

knihy o Chudobìně, nechte se překvapit.  
 
Připravujete v rámci Litovle nějaké projek-

ty, ať týkající se historie nebo něčeho jiného? 

Proč připravovat projekty? Projekt jen začne 

a skončì. Pro Litovel a jejì okolì je třeba pra-

covat stále.  

Rád bych, aby vešlo ve známost, ţe Nečìz 

pod náměstìm nenì zatrubněn od poloviny 

19. stoletì ale o cca tři stoletì déle, jiţ od dru-

hé poloviny 16. stoletì. Tato špičková a někte-

rými městskými úřednìky přehlìţená technic-

ká památka je most staršì neţ Svatoján. Pracu-

ji na propagaci opomìjeného krajinářského 

areálu kolem Nových Zámků a i litovelské 

architektury prvnì poloviny 20. stoletì. Málo 

kdo vì, ţe mladá kunsthistorička Bc. Vendula 

Jurášová zde prokázala stavbu bratřì Šlapetů. 

Rád bych, aby v Litovli proběhla výstava 

věnovaná staviteli chrámů Vsjevolodu Kolo-

mackému. Tento člověk jich postavil mnoho 

desìtek a jeho dìlem je i pravoslavný chrám 

svatých Cyrila a Metoděje v Chudobìně.  

 

V příštím čísle bude na vaše dotazy odpovídat 

Mgr. LENKA FIŠROVÁ, vedoucí knihovny. 
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Otvírací doba pošty Chudobín 

 Hodiny pro veřejnost 

pondělí 8.00 – 10.00 14.00 – 16.00 

úterý 8.00 – 10.00 14.00 – 16.00 

středa 8.00 – 10.00 14.00 – 17.00 

čtvrtek 8.00 – 10.00 14.00 – 16.00 

pátek 8.00 – 10.00 14.00 – 16.00 

Od 1. 10. 2012 mění Česká pošty, s. p. provozní dobu pro veřejnost na 

poště v Chudobíně takto: 

Starosta Města Litovel  

vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

 

strážník Městské policie Litovel 
 

Požadavky pro výkon práce 

  Občan České republiky starší 21 let 

  SŠ vzdělání ukončené maturitou 

  Bezúhonnost a spolehlivost 

  Dobrý zdravotní stav 
  Znalost práce s PC a programy  
   MS Word, Excel, Outlook 
  Řidičský průkaz skupiny B a praxe  
    v řízení osobního vozidla nutná 
 

Nástup možný dle dohody. 
 

Přihlášky posílejte 31. 10. do 12 hodin  

na adresu Městského úřadu Litovel,  

k rukám tajemníka. 
 

Více informací na stránkách města 

www.litovel.eu 

Loni Divadelní odbor Sokola Litovel nastudoval pro své příznivce 

dvě úspěšné hudební komedie Světáci a Psí srdce. Bylo už na čase 

přijít s něčím dalším, lepším a vtipnějším… Dlouhou dobu jsme si 

lámali hlavu, až jsme přišli na to, že musí jít o „kus“ se známými pís-

ničkami. Zároveň by to měla být hra vtipná, notoricky známá a přitom 

s nečekanými zápletkami. Děj by měl být ze současnosti, ale přitom 

nadčasový… 

Nebudeme Vás dlouho napínat. Protože jsme takovou hru nenašli, 

museli jsme si ji napsat sami. Dopředu se přiznáme, že jsme hodně 

opisovali od osvědčených autorů a výsledný guláš posuďte sami. Po-

kud se Vám některé části budou zdát povědomé, je to zcela v pořádku. 

Je vidět, že jste našimi věrnými diváky a netrpíte ještě sklerózou. 

Kdo v tom hraje a zpívá? No přece notoricky známí herci a herečky 

z Litovle a okolí. Můžete se těšit na 20 písní s živým hudebním dopro-

vodem skupiny Střemkoš a  na víc jak 50 hereckých rolí. 

Proč „Na značky!“? Přijďte a uvidíte. Rozhodně se nebudete nudit. 

 

Kdy hrajeme?  

V pátek 26. 10 v 19 h a  v sobotu 27. 10. v 18 h a 20 h na sokolov-

ně. Předprodej v knihkupectví na náměstí. Více informací naleznete na 

www.divadlolitovel.estranky.cz . 

Závěrem Vás musíme upozornit, že osoby a příběhy jsou zcela 

smyšlené a jakákoliv podobnost s lokálními a celostátními lobbisty je 

čistě náhodná. Přejeme příjemnou zábavu.  

litovelští ochotníci 

Divadelníci zvou Na značky! Půjčky z fondu pro rozvoj bydlení 
 

Rada města Litovel vyhlašuje výběrové řízení  
k poskytnutí půjček na opravy a modernizaci bytového fondu  

 
21denní lhůta pro podání žádostí o půjčku běží 

od 14. 9. do 4. 10. 2012  
 

Půjčky jsou určeny pouze majitelům bytů a domů. 
 

Podrobnější informace spolu s žádostí o půjčku můžete získat  
denně u Bc. Dity Štefánkové 

v budově radnice, 1. poschodí, dveře č. 24, tel. 585 153 126 

 název / účel  horní hran. 
půjčky (Kč) 

úrok % splatnost 
(roky) 

1 oprava fasády,  

zateplení, oplechování         

v historickém centru 

dům 

byt 
200 000 2 5 

2 oprava fasády, zatep-

lení, oplechování 

dům 

byt 
200 000 4 5 

3 vybudov. nového bytu byt 200 000 5 5 

4 napojení na kanalizaci dům 30 000 3 3 

5 střecha – oprava, nová dům 200 000 5 5 

6 výměna oken a  

vchodových dveří 
byt 100 000 5 5 

7 modernizace bytu byt 100 000 5 5 

http://www.divadlolitovel.estranky.cz


9 DĚJINY KOLEM NÁS  

Včera a dnes: Hospody Litovelska 

Restaurace U Kolmanů 

hostinec na fotografii z roku 1989 současná restaurace U Kolmanů 

hostinský Josef Kolman (vpravo) v r. 1989 

Stojí v Haňovicích na návsi. Po letech, kdy 

jeho oprýskaná zelená fasáda nedávala tušit, 

že šlo o jednu z nejtradičnějších hospod 

v kraji, na které přes dvě stě let provozoval 

hostinské řemeslo jediný rod, dnes svítí do 

kraje veselou žlutou omítkou a v útulně zaříze-

ném interiéru se zase točí pivo. Hostinec 

U Kolmanů.  

Jméno rodu, které se odráží v názvu hospo-

dy, je se stavením spojeno od r. 1781. Tehdy 

nemovitost, která původně patřila vrchnosti, 

koupil Johann Kolman od cholinského rychtá-

ře Tomáše Nedopila, aby v ní začal provozo-

vat hostinskou činnost. Hospoda pak po dlou-

há desetiletí přecházela z otců na syny. 

V roce 1895 převzal hostinec po svém otci 

Vincencovi tehdy třicetiletý František Kol-

man. V roce 1904 se oženil s Annou Němco-

vou a měli spolu šest dětí (zajímavostí je, že 

pět z nich zůstalo svobodných). Jejich syn 

Bedřich začal v živnosti pracovat už ve svých 

18 letech v roce 1931, ještě za života otce, 

který zemřel r. 1950.  

V témže roce, brzy po opravě hostince (1948 

až 1949), přešla hospoda do majetku Spotřeb-

ního družstva Jednota. Bedřich Kolman svou 

profesi proto opustil. Novou hostinskou se zde 

stala jeho mladší sestra Hedvika, která tady 

pracovala až do své smrti v roce 1988. Nějaký 

čas pak hospodu provozoval ještě její bratr 

Josef Kolman, v roce 1989 byl však hostinec 

uzavřen. 

Rod Kolmanů, v jehož majetku byla hospo-

da po staletí, se neživil pouze hostinskou čin-

ností. Rodina pracovala na svém hospodářství. 

U domu byla postavena maštal i chlévy se 

stodolou, patřilo k ní deset měřic polí a dvě 

malé ovocné zahrady.  

Původní hospoda měla velkou šenkovnu, 

vedle které se nacházel malý pokoj a vlevo 

vedle vchodu další pokoj s komorou, ve sklepě 

byla ledárna. Pamětníci vyprávějí o stolech 

štamgastů, u kterých se hrál mariáš nebo taro-

ky a kde měl každý svoje místo. Svého času 

měl taky každý štamgast svůj vlastní pomalo-

vaný půllitr z Valašského Meziříčí. 

Po uzavření Kolmanovy hospody se haňo-

vické pohostinství přesunulo do předsálí kul-

turního domu. Podmínky zde však byly nevy-

hovující. V místnosti mj. nebylo ani okno. 

Na přání posledního majitele budovu býva-

lého Kolmanova hostince v r. 2003 koupila 

obec a po dohodě se spoluúčastným Pivova-

rem Litovel se pustila do její opravy. V červnu 

2006 se tak hospoda znovu otevřela v prosto-

rách, kde byla tradiční po tři 

staletí. 

Ten, kdo využije zastřešeného 

venkovního posezení na dvoře, 

uvidí na zdi budovy vystavené 

čtyři cihly s čísly či znaky. Ty 

byly nalezené při rekonstrukci 

domu. Podle Petra Vondráka jde 

o cihly používané při stavbě 

olomoucké pevnosti. Do Haňo-

vic se dostaly buď po jejím 

zbourání na konci 19. století, 

aby byly využity k další výstav-

bě, nebo přímo z výrobny, která 

v pálení cihel pokračovala ještě 

nějaký čas po dostavění pevnosti. Na jedné 

z cihel lze spatřit znak orlice a také písmena 

FMT znamenající František (Lotrinský) a 

Marie Terezie. Vyražená čísla zase označují 

formu, ve které byla cihla vyrobena. 

Po znovuotevření se provozování hospody 

ujala Jitka Rozsypalová ze Senice, kterou 

vystřídala Jiřina Dostálová z Kluzova. Od 

října 2011 je zdejší hostinskou paní Miroslava 

Pokorná. Čepuje litovelský Moravan a černou 

dvanáctku, 11stupňovou Holbu a polotmavou  

jedenáctku z Hanušovic. V restauraci se lze 

naobědvat i navečeřet, připravují se zde minut-

ky. Zájemci zde mohou uspořádat oslavu naro-

zenin, svatbu nebo třeba pohřební hostinu.  

Dětské návštěvníky potěší veliká trampolína 

na dvoře v blízkosti venkovního posezení nebo 

voliéra s andulkami. 

Na konci srpna bylo v Haňovicích také ote-

vřeno nové dětské hřiště, které se nachází 

v těsné blízkosti restaurace. 

Otevřeno je v restauraci U Kolmanů od října 

do konce dubna v následujících časech: od 

pondělí do čtvrtka v 15–22 hodin, v pátek a 

sobotu od 15 do 24 hodin a v neděli od 10 do 

12 a od 14 do 21 hodin. Přes léto bývá otvírací 

doba o něco delší.            hk 

hostinec v r. 1939 
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„Guberniálním nařízením ze dne 31. 8. 1835 

č. 5952 uloženo bylo sice obcím založiti pa-

mětní knihy obecní a je stále doplňovati. Naří-

zení toto se však zřídka kdy provádělo, až ko-

nečně přišlo v úplné zapomenutí. Ani město 

Litovel nemělo dosud podobné pamětní knihy 

obecní… /…/ Nápravu ve věci učinilo v Litovli 

první české obecní zastupitelství, které na 

návrh obecního radního MUDr. Jana Smyčky 

zřídilo městský místopisný odbor, jemuž ulože-

no bylo uspořádati městský archiv a též i zalo-

žiti a psáti pamětní knihu města Litovle. Ač 

činem tímto dán byl první základ ku založení 

pamětní knihy města Litovel a městský radní 

MUDr. Jan Smyčka všemožně akci započatou 

podporoval, přece vše uvázlo, an mimo dra 

Smyčky nikdo jiný opravdu ruce k dílu nepřilo-

žil.“ 

Tolik z předmluvy dr. Jana Smyčky k Pa-

mětní knize města Litovle, která je vlastně 

první skutečnou městskou kronikou. Přestože 

ji začal psát v roce 1904, je jeho povzdech 

zcela aktuální. Obcím se nedostává kronikářů.  

A najít je nebylo lehké v žádné době. A tak 

toto pojednání může být zároveň výzvou pro 

ty, v jejichž obci se kronika právě nepíše. Za-

jděte za předsedou nebo starostou a pusťte se 

do toho. Dnešní současnost bude za pár let 

minulostí. A kde jinde by se měli potomci 

dozvídat o minulosti své obce než právě 

z kronik? 

 

Ostatně – vedení obecní kroniky ukládá i 

zákon (č. 132/2006 O kronikách obcí). První 

český zákon o vedení kronik přitom vyšel už 

roku 1920. Díky němu také kroniky mnoha 

obcí začínají právě ve 20. letech 20. století. 

Některé pokračují dosud. Řada obcí však 

přestala psát vlastní kroniku v době, kdy byla 

přičleněna k obci jiné a ztratila samostatnost. 

Větší část obcí spadajících pod Litovel dnes 

pouze podává zprávu za daný rok do kroniky 

litovelské.  

 

Jak už bylo řečeno, první skutečná kronika 

Litovle pochází z pera lékaře a druhého staros-

ty města Jana Smyčky. Zachycuje období 1865 

až 1900, kdy probíhaly boje za českou Litovel, 

a léta 1914–1922, kdy stál v čele města.  

První oficiální městská kronika byla založe-

na r. 1923 a psát ji začal Karel Sedlák, profe-

sor litovelského gymnázia. Dovedl ji až do 

r. 1934, kdy byla na řadu let přerušena, jednak 

z důvodu jeho zaneprázdnění a také kvůli oku-

paci. Období let 1935–45 sepsal až koncem 

40. let po nepříjemných sporech s poúnorovým 

vedením MNV.  

Dalším městským kronikářem se na krátkou 

dobu stal František Dokoupil, farář Církve čsl. 

husitské, který zaznamenal období od konce 

války r. 1945 do voleb r. 1946. Pak se 

z Litovle odstěhoval. Dne 21. prosince 1945 

byla také ustavena první letopisecká komise.  

Do r. 1955 dovedl kroniku bývalý učitel 

Stanislav Navrátil. Po jeho smrti se úkolu ujal 

rovněž bývalý učitel Bohumil Ondroušek, 

který své zápisy ukončil r. 1964. Na něj navá-

zal František Straka, již tradičně učitel v dů-

chodu, který se r. 1971 vzdal své funkce pro 

stáří. Než byl přeložen do Olomouce, věnoval 

se v letech 1972–76 péči o kroniku knihovník 

Jaroslav Knybel.  

Složité hledání jeho nástupce bylo vyřešeno 

až jmenováním matrikářky Růženy Vymětalo-

vé, která vedla zápisy až do r. 1989. Po změně 

politických poměrů a odchodu R. Vymětalové 

na ONV do Olomouce byl r. 1991 novým 

kronikářem jmenován Lubomír Šik, který post 

zastával až do r. 2005. Devátým dílem také 

skončilo ruční psaní kroniky, která je od té 

doby psána na počítači. Manželé Šikovi také 

pořídili počítačový přepis všech městských 

kronik napsaných do té doby. Od roku 2005 do 

současnosti vede kroniku Litovle PhDr. Josef 

Hubáček, bývalý profesor dějepisu. 

 

Přestože se menší obce potýkají často s tím, 

že není, kdo by kroniku psal, v některých 

z nich jsou kronikáři velmi svědomití. Příkla-

dem může být obec Březové, kde od r. 1997 

kroniku píše předseda osadního výboru Franti-

šek Navrátil. Kniha obsahuje mj. fotografie 

všech domů s jejich historií od r. 1655. Svým 

dílem navazuje na kroniku Josefa Maxanta, 

který ji začal psát r. 1921 coby historii ochot-

nického divadla pro léta 1897–1939. V letech 

1940–60 pokračoval v divadelní kronice Karel 

Molík. Když se mu do rukou dostal almanach 

ze sjezdu rodáků v r. 1931, opsal z něj historii 

obce a začal zapisovat i současné události. 

Kroniku dovedl až do r. 1993, zemřel v r. 

1995. Březovská kronika je nyní k dispozici na 

CD v místní knihovně nebo u pana Františka 

Navrátila. 

Po mnohaleté přestávce obnovili r. 2005 

kroniku v Myslechovicích, kde ji píše Hana 

Tomanová. Ta původní se začala psát po 

1. světové válce a jedním z jejích autorů byl 

Miloslav Němec. V r. 1960 se Myslechovice 

spojily s Haňovicemi, a tím na dlouhá léta 

vlastní kronika skončila. V době, kdy obě 

zmiňované obce spadaly pod Litovel, nepsala 

se kronika ani v jedné z nich. Od roku 1990 

Haňovice opět kroniku mají, vede ji bývalá 

starostka Věra Voříšková.  

Svou kronikou a jejím kronikářem, zdrojem 

mnoha cenných informací z dějin obce, panem 

Františkem Vachutkou se může pochlubit 

Nová Ves. Na Července se samostatná pamět-

ní kniha obce píše od r. 1924. V současnosti ji 

spravuje učitelka ZŠ Petra Prucková. 

Kronikáře teď čerstvě hledají Pňovice, kde 

až do r. 2011 po dlouhá léta pečlivě zazname-

nával události výborný pan Ľudovít Jeliga. 

Jak již bylo řečeno, řada obcí dnes již jen 

přispívá výroční zprávou do kroniky Litovle. 

Tak je to třeba v Rozvadovicích, Savíně, Cho-

řelicích. Ve Vísce byl jedním ze zapisovatelů 

pamětí obce, zaznamenávaných od 20. do 40. 

let, mlynář Josef Zedník, který čerpal i z grun-

tovní kroniky mlýna. Ve Třech Dvorech už jen 

vzpomínají na zesnulého kronikáře Jana Sedlá-

ře. Od r. 1922 do 70. let psali v Nasobůrkách 

kroniku řídící místní školy. Unčovická kronika 

vznikala v letech 1900 až 1980. K podkladům 

pro zpětný zápis by mohl sloužit Unčovický 

zpravodaj vydávaný od r. 1998. V Chudobíně 

začali psát obecní paměti r. 1924. První polo-

vinu sepsal řídící Faltýnek, druhou další ředitel 

školy Tomáš Nedoma, který ji ukončil r. 1960, 

kdy byl Chudobín přičleněn k Haňovicím. 

Své kronikáře hledají také obce Mladeč a 

Měrotín. 

 

Současný badatel má možnost většinu kronik 

najít v olomouckém archivu. Všechny litovel-

ské kroniky jsou v elektronické podobě k na-

hlédnutí v muzeu. Tam se nacházejí i kopie  

pamětních knih obcí Nová Ves, Březové, 

Nasobůrky, Víska, Unčovice, Rozvadovice, 

Tři Dvory a Savín. 

Těžký život kroniky 
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Těžký život kronikáře 

 
„Já jsem k tomu došel jako slepý k houslím 

nebo jako převozník ke svému veslu,“ říká 

litovelský kronikář PhDr. Josef Hubáček, kte-

rý svou funkci zastává od roku 2005. Povídali 

jsme si o tom, jak vzniká a jak vypadá litovel-

ská kronika, kde počítač dávno nahradil ruční 

písmo, a co potřebuje kronikář ke své práci. 

Jak se dnes píše kronika? 
K tomu, aby se napsala kronika za jedno 

období kalendářního roku, je potřeba oslovit 

kolem 150 subjektů, počínaje školami, podni-

ky, institucemi, zájmovými organizacemi, 

integrovanými obcemi atd. Už v lednu těmto 

subjektům odešleme žádost o podání informa-

cí za celý rok a dáme jim osnovu, co nás zají-

má. Těm, co nám zprávy nedodali, posíláme 

na začátku dubna upozornění, aby svou povin-

nost, vyplývající ze zákona o vedení obecních 

kronik, splnili. Potom přijde další kolo, ve 

kterém těm, co zase nic nedodali, píšu osobní 

dopis. Většinou to dopadne tak, že ode všech  

nakonec něco získáme, i když pozdě. 

Zároveň každý měsíc zapisuji důležité udá-

losti ze života města tak, jak probíhají. Úvod 

obvykle napíše pan Šik, můj kronikářský uči-

tel. Členové letopisecké komise mají za úkol 

celou kroniku přečíst a připomínkovat. Svědo-

mitá paní Hrubá udělá korektury a pak se na 

městském úřadě dává dohromady výsledná 

podoba kroniky. 

V této době je dokončená kronika města za 

rok 2011, která se dá k připomínkování Radě 

města. Pokud nebude připomínek, pošle se 

kronika do tisku. Dělají se čtyři výtisky. Jeden 

zůstane v archivu, druhý je u starosty, další 

v muzeu a poslední v knihovně. Tam se dají 

prostudovat, případně i zapůjčit. Zájemci si 

mohou půjčit i kroniku na CD. 

Co je obsahem městské kroniky? 
Velkou část tvoří demografie – kolik lidí se 

narodilo, zemřelo, přehled jubilantů od 75 do 

100 let i významných jubilantů z minulosti. 

Dále se zapisují důležité informace související 

se životem města. Píše se o Radě i Zastupitel-

stvu města, o městském úřadě, o příspěvko-

vých organizacích i místních podnicích.  Svoje 

místo má školství, kultura, Městský klub, 

DDM, muzeum, knihovna, zájmové a sportov-

ní organizace, zkrátka všechny instituce ve 

městě. Následovat by měly politické strany, 

s nimiž je těžká spolupráce. A co se týče 

církví, od těch jsme nikdy nedostali ani řádek. 

Ke každé kronice je také fotodokumentace, 

se kterou pomáhá tajemník města Ing. Vaší-

ček. Dále plakáty, pozvánky, výtisky LN. 
 
Jsou kronikáři nějak vzděláváni? 
Každoročně probíhá proškolení kronikářů. 

Ovšem stále se tam opakuje to samé, takže se 

to většinou zvrhne ve výměnu zkušeností. 
 
Jaké úkoly má letopisecká komise? 
Letopisecká komise má v současnosti 11 

členů. Jejím hlavním úkolem je pomáhat kro-

nikáři ve vytvoření dokumentu, protože bez 

toho by se kronika napsat nepovedla. Společně 

také navštěvujeme místní části, kde si vymě-

ňujeme zkušenosti s místními kronikáři. Už 

jsme byli v Březovém a Myslechovicích, 

v říjnu se chystáme do Chudobína. 

Cesta k pramenům proti proudu dějin 

Většina měst své dějiny sepsány má, a to i 

několikrát. První paměti Litovle sepsal r. 1873 

německy Donat Ulrich. Dějiny města Litovel 

od Johanna Wozaka z r. 1883 dosud nebyly 

přeloženy do češtiny. (Muzeum tímto hledá 

případného zájemce, např. studenta historie a 

němčiny, o jejich přeložení.) Roku 1900 vydal 

Johann Kux německy psané Dějiny města 

Litovel a r. 1903 vyšly i první dějiny české, a 

to Litovelský okres od Viktora Pinkavy. Roku 

1965 vyšla brožura Karla Obšila Historický 

průvodce Litovlí a konečně r. 1994 Litovelské 

paměti Lubomíra Šika. 

Co však stojí za rozmachem psaní pamětí 

vesnic v 90. letech? Na to jsem se zeptala 

spoluautorky téměř dvaceti z nich, vedoucí 

olomoucké pobočky Zemského archivu v Opa-

vě PhDr. Stanislavy Kovářové. 

 

Proč bylo v 90. letech sepsáno tolik 

pamětí obcí? 
Historie měst či vesnic se sepisovaly již 

dlouho, ale snad největší vlna se zvedla – ale-

spoň na Olomoucku – v polovině 90. let minu-

lého století. Pokud si pamatuji, začalo to Vilé-

movem a v rychlém sledu následovaly desítky 

dalších obcí. Příčin bylo podle mého názoru 

několik. Obce měly zřejmě dostatek financí i 

na to, aby si mohly vydání publikace (často ke 

sjezdu rodáků) dovolit, čímž si připomínaly 

také výročí první zmínky v písemných prame-

nech. Vznikla nová nakladatelství (většina 

těchto publikací byla vydána v olomouckých 

nakladatelstvích ALDA a DANAL). Do pově-

domí veřejnosti se dostaly archivy a archiváři. 

A svou roli zřejmě sehrálo i heslo „příklady 

táhnou“, neboť měla-li nějaká vesnice již své 

paměti, pak jejího příkladu následovaly i ves-

nice sousední. 
 
Jak takové paměti vznikají? 
V prvé řadě je třeba seznámit se s literatu-

rou, pokud existuje. V další fázi přicházejí na 

řadu archivní prameny, jejichž škála je velmi 

pestrá. Pokud jde o Olomoucko, je třeba využít 

ty, které jsou uloženy v Moravském zemském 

archivu v Brně (např. lánové rejstříky, kata-

stry, školské fase) a dále ty, které jsou depono-

vány v olomoucké pobočce Zemského archivu 

v Opavě. Podle toho, k jakému panství vesnice 

původně patřila, jsou to zejména fondy Arci-

biskupství Olomouc, Arcibiskupské konzisto-

ře, Ústředního ředitelství arcibiskupských 

statků, fondy příslušných velkostatků, pro 

mladší období také např. písemnosti Krajského 

úřadu Olomouc, Obchodní a živnostenské 

komory ad. A v neposlední řadě je třeba využít 

písemnosti uložené v příslušném okresním 

archivu (kroniky obecní a školní, archiv obce, 

MNV, spolky, škola, farní úřad apod.). Vždy 

však platí, že i informace získané studiem 

literatury je třeba ověřovat v pramenech. 
 
S jakými potížemi se při této práci potý-

káte? 
Skoro vždy jsem se setkala s tím, že prame-

nů k historii obce bylo buď příliš málo nebo 

naopak nepřeberné množství. Někdy bylo 

obtížné udržet proporcionalitu a nenechat se 

unést jedním, byť zajímavým pramenem, který 

podrobně popisuje jednu událost na úkor ji-

ných. Kupodivu jsem neměla problémy s obra-

zovými přílohami – nejspíš proto, že si je obce 

zajišťovaly samy. 
 
Co by měly paměti obce obsahovat? 
Ideální paměti by měly mapovat vyváženě 

historii obce od pravěku po současnost. Je jen 

ku prospěchu věci, sepíše-li pravěkou historii 

archeolog a období od nejstarší písemné zmín-

ky historik či archivář. Na nejnovějších ději-

nách by se ale měli v každém případě, alespoň 

jako konzultanti, podílet i místní kronikář či 

pamětníci, i když v tomto případě je nutné 

počítat s tím, že vzpomínky pamětníků mohou 

být subjektivní.   

hk 
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PROGRAM MĚSTSKÉHO KLUBU LITOVEL 

IVANA BARAZI 

4.–31. 10., Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17,         

PÁ 8–13, SO 10–13, volný vstup 

výstava obrazů známé malířky, vernisáž: středa 3. 10. v 17 hod.  
 
FARMÁŘSKÉ TRHY  
pátek 5. 10., nám. Př. Otakara v Litovli, 15–18 hod., vstup volný 

místní speciality od tuzemských výrobců (domácí mléčné výrobky, 

maso, uzeniny, …) 

tradičně s hudebním doprovodem, zazní nejznámější české i zahraniční 

skladby 
 
PAT A MAT JEDOU NA DOVOLENOU  

neděle 7. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 15 hod., vstupné: předprodej 

40 Kč, na místě 90 Kč, děti do 3 let zdarma 

nedělní divadelní pohádka, kombinace animovaného loutkového filmu 

a hraného projevu s živými herci (vhodné pro děti od 4 let) 
 
JOŽKA ČERNÝ A GRACIA 

čtvrtek 11. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: v předpro-

deji 1.–10. řada 180 Kč (na místě 230 Kč), od 11. řady a balkon 150 Kč 

(na místě 200 Kč) 

koncert v srdečném lidovém tónu za doprovodu cimbálové muziky 
 
1. PRODLOUŽENÁ TANEČNÍHO KURZU PRO ZAČÁTEČNÍKY 

pátek 12. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: 80 Kč 

(s místenkou), 50 Kč (bez místenky)  

Vstup pouze ve společenském oblečení! 
 
NA KOUZELNÉM PALOUČKU 

středa 17. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 10 hod., vstupné: 40 Kč 

divadelní představení pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ, včetně veřejnosti 
 
II. VELKÝ PODZIMNÍ COUNTRY BÁL 

sobota 20. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 20 hod., vstupné: 100 Kč,   

na místě 150 Kč  

vystoupí country kapela Náhoda, taneční skupina Colorédo, Black & 

Brown westernová show a jiná překvapení 

Leo Rosten: PAN KAPLAN MÁ STÁLE TŘÍDU RÁD 

pondělí 22. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: 

350/300/280/250/200 Kč, na místě příplatek +50 Kč 

divadelní komedie, komické příhody pedagogů a žáků newyorské    

večerní přípravné školy pro dospělé, podle stejnojmenné knihy 
 
DAVID KOLLER & BAND 

úterý 23. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: 

v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč 

koncert českého rockového zpěváka, skladatele a bubeníka, autora 

mnoha dnes již klasických hitů, bývalého lídra rockové skupiny Lucie 

s kapelou 
 
PODZIMNÍ KONCERT V KAPLI SV. JIŘÍ 

pátek 26. 10., kaple sv. Jiří v Litovli, 18 hod., vstupné dobrovolné 

koncert PS Palora k výročí ČR, udělování ocenění Osobnost roku  
 
KLAVÍRNÍ KVARTETO BOHUSLAVA MARTINŮ 

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

Emil Leichner – klavír, Bohuslav Matoušek – housle, Miroslav Petráš – 

violoncello, Pavel Peřina – viola 

v rámci koncertu KPH 

 

PŘIPRAVUJEME 

VRATKÁ PRKNA (divadelní komedie), ČILE PO CHILE (diashow 

Kateřina a Miloš Motani), SHADOW QUARTET (varna Pivovaru Lito-

vel), LENKA DUSILOVÁ & BAROMANTIKA (22. 11.)  

 

Předprodej: 

Městský klub Litovel, nám. Př. Otakara 753, Litovel,  

tel.: 585 341 633, 775 339 098, e-mail: nepustilova@mklitovel.cz,  

(v případě platby na účet č. 35-781 697 0247/0100 kontaktujte paní 

Nepustilovou)  

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

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

Nekonvenční Ivana Barazi 

Výtvarnice Ivana Barazi promovala v roce 1965 na nynější Masary-

kově univerzitě ve výtvarném oboru. V roce 1969 se provdala do Ori-

entu. Teprve po revoluci v r. 1989 se jí naskytla možnost plné výtvarné 

tvorby ve své vlasti. 

V současné době patří tato malířka již mezi přední brněnské výtvarní-

ky, v jejímž osobitém projevu lze vystopovat vliv Orientu. Její ole-

jomalby jsou nekonvenční a kosmopolitní. Pracuje se symboly, a to 

nejen tvarovými, ale hlavně barevnými. Její díla jsou často epická a 

emotivní současně. Ivana Barazi není surrealistkou v pravém slova 

smyslu a ve své tvorbě je víceméně osamělým poutníkem. S barvou 

nakládá sebejistě, odvážně a bez předsudků.  

Obrazy oslavují krásu lidské bytosti, fyzickou krásu ženy, imaginaci 

ženskosti až panteismu (všechno tvoří jeden celek). Používá květinové-

ho mysticismu, často se vrací až k secesi. V žádném z obrazů se nena-

chází negativní prvek. Jsou nabité nevýslovnou energií, radostí ze živo-

ta, rozmarem, hravostí a zábavností. Vypadají vždy jako bezstarostný 

svátek. Často pracuje s detailem, v dnešní době tolik opomíjeným a 

vyhoštěným. Imaginace obrazů malířky vás vtáhne do svého světa 

natolik, že si začnete klást otázky, na které nejsou žádné odpovědi, ale 

neklást si je znamená 

pomalu odumírat. 

Vernisáž výstavy ve 

středu 3. října hudebně 

doprovodí Roman 

Dragoun, brněnský 

rodák, který se prosla-

vil ve skupinách Pro-

gres 2 a Stromboli 

nebo v muzikálu Jesus 

Christ Superstar a 

dalších.      MK 

 

Milý humor Pana Kaplana 

Komické příhody pedagogů a žáků newyorské večerní přípravné 

školy pro dospělé jsou námětem této hry. Mezi studenty, přistěhovalci 

z nejrůznějších koutů světa, obzvláště vyniká samorostlý a neobyčejně 

horlivý pan Kaplan, který se záludnými houštinami vyučovaného jazy-

ka prodírá s nezdolnou energií a osobitou logikou. 

Nejznámější Rostenova kniha povídek o jazykově neobratném, ale 

sebevědomém přistěhovalci Hymanu Kaplanovi původně vycházela na 

pokračování ve 30. letech 20. století v časopise The New Yorker. Pro-

tože se kniha stala velmi populární, autor se ke svému hrdinovi o dva-

cet let později vrátil a vydal druhý díl. Později byl požádán o souborné 

vydání obou dílů, Rosten se však rozhodl příběhy do značné míry pře-

pracovat v upravené podobě. Toto nové vydání převedl do češtiny 

Antonín Přidal s názvem Pan Kaplan má stále třídu rád.  

Hrají: Jan Apolenář, Aleš Kučera, Karel Mišurec, Erika Kubálková, 

Lila Kolářová, Marcela Dürrová, Jiří Ressler, Ján Jackuljak aj.        MK 

Country bál podruhé v Litovli 

Country bál v Litovli nastolil svou tradici teprve v loňském roce. 

I když jsme zpočátku měli obavu, že zrovna tento žánr místní obyvate-

le příliš nezaujme, byli jsme velmi mile překvapeni účastí a hlavně 

úžasnou atmosférou celého večera.  

Stejně tak jako v loňském roce je letos připraven pestrý program. 

Celým večerem bude provázet hudební skupina Náhoda (Tonda Barto-

šík – kytara, zpěv, David Horák – banjo, zpěv, Jirka Janeček – kontra-

bas, zpěv a David Štuller – dobro), která jej zajisté zpříjemní country 

taneční hudbou. Dále vystoupí taneční skupina Colorédo z Přerova, ta 

předvede taneční i moderní country a několik tanců nás opět naučí. 

Chybět nebudou ani kolty a biče v podání westernové skupiny Black & 

Brown a jiná překvapení. A těšit se můžete i na Kulhánkovic gulášek, 

další občerstvení a tombolu.             MK 

http://www.hudebniskupiny.cz/lucie
mailto:nepustilova@mklitovel.cz
http://maledivadlokomedie.cz/herci/apolenar.html
http://maledivadlokomedie.cz/repertoar/kolarova.html
http://maledivadlokomedie.cz/repertoar/durrova.html
http://maledivadlokomedie.cz/repertoar/kolarova.html
http://maledivadlokomedie.cz/repertoar/durrova.html
http://maledivadlokomedie.cz/herci/ressler.html
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Litovelské slavnosti po deváté 

pokračování ze str. 1 

Celá akce by se samozřejmě v tomto rozsahu 

nemohla uskutečnit bez pomoci a příspěvků 

sponzorů. Všem sponzorům velice děkujeme  

a vážíme si podpory zvlášť v této pro kulturu 

nelehké době. Poděkování patří společnostem: 

Pivovar Litovel, Head, Kimberly Clark, Auto 

Hlaváček, Papcel, NFI Metall, Grand Moravia, 

Generali, Adriana, Pento, Česká Spořitelna, 

Zahrada Olomouc, Hutní materiál Jiří Vaněk, 

Hajdo, MTS, VHS Čerlinka, Jantar café, Koo-

perativa, Carman Home, .A.S.A., PM Studio, 

mediálním partnerům a Olomouckému kraji. 

Zadavatelem slavností a EHD je Město Lito-

vel, které akci podpořilo tradičně grantem, ale 

také zapůjčením krásného zázemí pro umělce 

v budově radnice a inventáře.  

Poděkování patří také všem složkám, které 

se podílely na programové skladbě, především 

pak gymnáziu Litovel 

– paní Krausové a 

Barvířové, litovelské 

farnosti – panu Ro-

senbergovi, městské 

knihovně – paní Fišro-

vé, Ing. Urválkovi, 

slečně Jurášové, paní 

Vaňkové, litovelským 

kynologům, hasičům, 

házenkářům, klubu 

šachistů, modelářů, 

olomouckému aquapar-

ku. Za technické zajištění 

a nejen pivní podporu 

děkujeme Pivovaru Lito-

vel.  

Věříme, že i v letošním 

roce bylo splněno zadání 

a cíl celé akce – nejen 

pobavit všechny příchozí 

pestrým programem 

v rámci litovelských 

slavností, ale také otevřít 

a upozornit na zajímavé památky a oživit je 

vhodným programem (výstavy, koncerty) 

v rámci Dnů evropského dědictví.  

V roce 2013 nás čeká 10. ročník. Vzhledem 

ke kulatému výročí se již nyní připravuje   

zajímavý program k Dnům evropského dědic-

tví, ale i tradiční bohatý kulturní program. Už 

nyní můžeme slíbit kapelu Kryštof či Annu K.  

Zároveň bychom rádi oslovili Vás, návštěv-

níky a účastníky akce – pokud vystupujete 

v souboru, hudební kapele či spolku, který by 

se rád na akci prezentoval a vystoupil, kontak-

tujte nás. Rádi vystoupení zařadíme do progra-

mu. Také přivítáme návrhy, koho byste v Lito-

vli rádi viděli... 

Věříme, že i letos na 4 tisíce účastníků 

(platících i neplatících) strávilo v královském 

městě Litovel příjemný den.  

Kamila Matečková, CK BAVI a TIC Litovel  

 

 

rybáři v parku před gymnáziem 

z vystoupení Davida Deyla (vpravo) 

Děda Mládek Illegal Band 

Co dělá králík v Bruselu aneb Cesta litovelského designu 

Z říše divů utekl do říše designu, aby spojil 

fantastický svět pohádek s fantazií moderního 

nábytkového návrhářství. Bílý králík jako 

součást neobvyklé skříňky je jedním z exponá-

tů, které po celé září vystavuje bruselská gale-

rie T.A.G. City v rámci 6. ročníku mezinárod-

ní přehlídky designu September Design. Bílé-

ho králíka jako součást své malé expozice 

nábytku v Belgii instalovala mladá litovelská 

výtvarnice Iva Prucková.  

„O výzvě Českého centra Brusel, které se na 

organizaci September Design podílí, jsem se 

dozvěděla dva dny před uzávěrkou díky kama-

rádce Alici Bittnerové, která mě přesvědčila, 

ať se přihlásím. Galerie mě vybrala jako jedi-

nou Češku. České centrum pak zařídilo i za-

platilo můj pracovní pobyt v Bruselu,“ vypráví 

absolventka VŠUP, která na přehlídce prezen-

tuje výsledky své diplomové práce, jejímž 

tématem byla vzpomínka na pohádky z dět-

ství. „Vystavuji celkem tři objekty. Divan ve 

tvaru rakve je inspirovaný Sněhurkou čekající 

ve skleněné rakvi na probuzení. Bílý králík 

drží skříňku, která je zároveň dveřmi do říše 

divů. Králík je návnada, skříň je vstup. A kni-

hovnička se zuby z pur pěny, to je strašidelný 

tvor Kotoň, kterého si kdysi vymyslel můj 

dědeček.“ 

Kdo předpokládá, že designérka nábytek jen 

vymyslí a vyrobí ho někdo jiný, ten se mýlí. 

Většinu prací provádí Iva sama. Zručně zpra-

cuje dřevo, sádru i plast, výpomoc využívá jen 

při práci s kovem. „Vyráběla jsem mimo jiné i 

elektrické svícny. V 1. a 2. ročníku jsem se 

ještě radila s bratrem, který elektrice rozumí, 

ale ve třetím už jsem sama sestavila lampu. 

Možná jsem šikovnější jak kdejaký chlap,“ 

usmívá se. 

V ročníku na VŠUP bývají tři studenti, 

v designu se jich však profesně uplatní jen 

málo. Iva dnes učí kresbu a navrhování na 

Střední škole obchodu, gastronomie a designu 

Praktik v Olomouci. Zároveň vytvořila vlastní 

grafické studio, kde mj. navrhuje a provádí 

potisky na trička. Její tvorba odráží zaujetí pro 

geometrické tvary či kubistická zvířátka.      hk 

MgA. Iva Prucková 

 26 let 

 absolventka Vysoké uměleckoprůmyslové 

školy v Praze, obor design nábytku a interiéru 

 má grafické studio Hejrumbum 

 vedle designu nábytku se věnuje kresbě, 

navrhování plakátů a grafické tvorbě 

 více z její tvorby na www.hejrumbum.cz 
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Informujeme čtenáře Litovelských novin, že od začátku října do 

konce roku je zkrácena otevírací doba muzea od 9 do 16 hodin. Dále se 

předem omlouváme návštěvníkům – od středy 24. do soboty 27. října 

bude jak krátkodobá výstava Stavebnice Lego – hračka nebo hobby?, 

tak stálá expozice věnovaná řemeslům, živnostem a obchodu z Lito-

velska uzavřena z důvodu probíhajícího Legoprojektu. Po celou dobu 

realizace Legoprojektu bude muzeum otevřeno pouze pro přihlášené 

stavitele. Studovna a badatelna jsou k dispozici bez omezení. Děkuje-

me za pochopení.  

V neděli 28. října od 9 do 15 hodin bude vstup do muzea zdarma, 

návštěvníci si budou moci prohlédnout nejen legoměstečko, ale také 

právě končící legovýstavu.               muzejníci 

Muzeum Litovel v říjnu 

Fotografie není jen náhodné zmáčknutí spouště na rodinné oslavě 

nebo při západu slunce. Dobrá fotografie je umění. Dá práci. A kdo 

jiný ocení invenci a úsilí fotografa lépe než jiný fotograf? Proto už po 

léta české fotokluby pořádají soutěže, tzv. mapové okruhy (MO). Při 

těch fotokluby navzájem hodnotí kolekce každého z nich, aby v závěru 

vyhodnotili nejlepší práce i fotoklub. Letos poprvé se hodnotily snímky 

v elektronické podobě v tzv. elektronickém mapovém okruhu (e-MO).  

A litovelský fotoklub zde slavil úspěch. Mezi všemi fotokluby se 

umístil na prvním místě jako nejlépe hodnocený! Mezi 128 fotografy 

získal čtvrtou pozici Petr Dolinský. A jeho fotografie Jiná dimenze (viz 

níže) byla oceněna jako druhá nejlepší (z celkového počtu 294). 

Celou kolekci najdete na www.e-mo.cz.             hk 

E-MO úspěch fotoklubu 

Muzika našeho kraje 

MOTORS 

V našem regionu je to jedna z nejklasičtějších zábavových kapel. Po 

mnohých změnách ve složení, útlumech a vzestupech letos slaví 30 let. 

O Motorsech jsem si povídala s jejich zpěvákem a služebně nejstarším 

členem Martinem Krajcem. 
 
Jak vznikla kapela a kde se vzal její název? 

V roce 1982 se několik 17letých kluků dohodlo, že spolu budou hrát. 

Aparaturu si tenkrát mohli koupit díky fondům SSM. Před revolucí 

musela každá kapela, která chtěla veřejně vystupovat, jít na přehrávky 

(byly tři třídy). Naučila se 40 písniček a před porotou, složenou asi z 10 

lidí, čtyři z nich zahrála. Pokud neuspěla – na shledanou příští rok. 

V roce 1986 kluci na přehrávce neuspěli kvůli zpěvákovi. Přišli proto 

požádat mě, abych s nimi zpíval. Já do té doby zpíval ve sboru paní 

Halvové. V roce 1988 už jsme přehrávky udělali a dostali 1. třídu. Pod-

le zařazení do třídy dostávala kapela honoráře a postupovat se vždycky 

muselo od nejnižší k nejvyšší. Do roku 1994 jsme hráli v silném slože-

ní, ale pak čtyři kluci ze dne na den odešli a začali se střídat noví hráči. 

Kapela se původně jmenovala Motor, ale když kluci neudělali pře-

hrávky, řekli si, že to potřebuje nějakou změnu, a přejmenovali se na 

Motors. Motor nastartujete a ten jede. Snažíme se, aby to šlapalo. 

Kde hrajete a co to pro členy kapely obnáší? 

Hráváme na karnevalech, ty jsou dost úspěšné, na zábavách, na ple-

sech. Přes zimu je to slabší. Pořadatelům se do zábav uvnitř moc ne-

chce, protože děcka dnes ničí dveře na WC, urvou mísy… 

Hraní na zábavách nebo karnevalech je docela náročné. Hraje se dlou-

ho a končí se pozdě, není to jen hodina jako při koncertě. Noví hráči si 

taky na začátku představují, kolik nevydělají, že je ženské budou obdi-

vovat… Ale ono to hlavně znamená jedenkrát týdně zkoušku, dvakrát 

až třikrát za víkend se hraje. O pěti hodinách odpoledne vyrážíme, 

o pěti ráno se vracíme.  
 
Jaké písničky hrajete, jaký je váš největší hit? 

Důležité je hrát písničky pro ženské – ploužáky, zamilované texty… 

Protože ženské přijdou na zábavu a za nima jdou kluci. Naopak to ne-

funguje. Hrajeme písničky tak, jak je naposloucháme v rádiu. Podle not 

nehrajeme. K cizím písničkám píšu české texty. Jsme kluci z dědiny, za 

nás se ještě učila ruština a já už se dnes anglicky učit nebudu. Vlastní 

písničky jsme hrávali tak před 15 lety, teď už je nemá kdo skládat. Hod-

ně známá písnička, kterou pořád máme v repertoáru, je Nech mě zapo-

menout. (Uvádíme jen 1. sloku, zbytek si přijďte poslechnout sami.) 
 

Všude jsem s tebou byl, já na kraj světa bych šel. 

To všechno znamená, že jsem tě moc rád měl. 
 

ref.:  Nech mě zapomenout, moje milovaná. 

 Až o mně uslyšíš, budeš dávno vdaná. 

žánr: rock, příp. punk   rok založení: 1982 
 

členové:  

Pavel Grossmann (bicí), Milan Mikmek (basa),  

Petra Voříšková (klávesy), Zdeněk Absolon (kytara, zpěv)  

Martin Krajc (sólový zpěv), Marek Gottlieb (zvuk)  

Tomáš Petřík (světla) 
 

informace o kapele a akcích: www.motorsrock.estranky.cz 

hk 
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PROGRAM DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ŘÍJEN 

4. října  Tvořivé odpoledne 

Tentokrát pletení z pedigu. Sejdeme se v 17 hodin v budově DDM 

v Komenského ulici. Cena 100 Kč.      Jana Čekelová 

 
 
15.–26. října Podzimní krása 

Výstava výtvarných prací dětí mateřských škol, školních družin a jed-

notlivců. Výstava bude probíhat v době provozu knihovny, tedy v PO, 

ÚT, ČT od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin a v pátek od 13 do 16 hodin. 

Hedvika Weberová, DiS. 

 
 
18. října Tvořivé odpoledne 

Decoupage (ubrousková technika). Sejdeme se v 17 hodin v budově 

DDM v Komenského ulici. Základní cena 60 Kč + případné dokoupení 

materiálu.         Jana Čekelová 

18. října Ekologická olympiáda – krajské kolo 

Soutěž pro tříčlenná družstva studentů středních škol. Proběhne v budo-

vě Správy CHKO Litovelské Pomoraví. Začátek akce je v 9 hodin. 

Ing. Pavel Sova 

 

26. října   Den otevřených dveří Minizoo o podzimních prázdninách 

Přijďte prožít dopoledne se zvířátky! Začátek akce je v 9 hodin.  

Ing. Pavel Sova 

 

24.- 28. října Podzimní tábor v Cakově  

Velké prázdniny utekly jako voda a letní tábory jsou za námi, ale my 

pro Vás připravujeme již tradiční podzimní tábor v Cakově. Čeká Vás 

spousta tvoření, strašidlácký karneval, užijete si vlastní přípravu nejrůz-

nějšího mlsání a spoustu další zábavy. Pozor – počet míst je omezen.  

Šárka Grunová, Michaela Škulavíková, Jana Čekelová 

MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA 

V týdenním rozvrhu MC, který jsme zveřejnili v minulém čísle LN, 

došlo ke změnám. Program se mění v úterý a v pátek následovně: 

 

ÚTERÝ 

8.30–13.30 hod. VÝTVARNÉ DOPOLEDNE 

pro maminky s dětmi, J. Dospivová  

16.00–17.00 hod. CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ 

s porodní asistentkou, Bc. K. Růžičková 

 

PÁTEK 

8.30–11.30 hod. VOLNÉ DOPOLEDNE 

volný prostor pro dovádění dětí, skluzavka, čtení pohádek pro nejmen-

ší, výtvarné činnosti, výměna zkušeností maminek, J. Dospivová 

9.00–11.00 hod. HLÍDACÍ KOUTEK 

hlídání dětí po předchozí domluvě, J. Dospivová 

8.30–11.30 hod.        DOPOLEDNE PRO MAMINKY S MIMINKY 
volný prostor pro dovádění dětí, skluzavka s balonky, výměna zkuše-

ností maminek, J. Dospivová 

Akce v měsíci říjnu 

 

5. 10.  NÁVŠTĚVA EKOCENTRA SLUŇÁKOV 

 odjezd autobusu v 9.00 od MC, návrat kolem poledne   

8. 10. NOVÉ TRENDY V PŘÍRODNÍ MEDICÍNĚ PRO DĚTI 

 odborná přednáška, od 10 hodin 

11. 10. PEDIG 

 od 16 hodin, je nutné přihlásit se předem 

18.–19. 10. BAZAR – PRODEJ OD MAMINEK 

23. 10.  PRODEJ DĚTSKÝCH ZIMNÍCH ČEPIC  

 od 9.30 do 11.30 hodin 

30. 10.  DÝŇOBRANÍ aneb CO S DÝNĚMI 

 dlabání dýní a ochutnávka dýňových dobrot 

31. 10.  VÝMĚNA A PRODEJ DĚTSKÝCH ZIMNÍCH ČEPIC 
 od 16 do 17 hodin 

 

Bližší informace poskytneme v MC Rybička, od září nově v 1. patře 

budovy Charity, ul. Vítězná 1129. 

Původní myšlenka a projekt stavby legoměstečka pochází z Německa, 

kde má dětské stavění mnohaletou tradici. Tamní Dětský odbor Církve 

bratrské věnoval v roce 2010 tomu českému materiál ke stavbě legové-

ho městečka. Aby se mohl Legoprojekt rozběhnout i na různých mís-

tech v České a Slovenské republice, vyhlásil jeho vedoucí Roman Neu-

mann sbírku legových kostiček s názvem Hrst plná lega. Štědří dárci 

projekt odstartovali i u nás. Nejen nové, ale i použité legokostičky a 

také návody a plány ke stavebnicím jsou vítány i dnes. Aby se nesešlo 

několik stejných stavebnic, vytvořili organizátoři seznam vhodných 

setů, který umístili na webové stránky www.cb.cz/legoprojekt. Celý 

projekt zaštiťují dobrovolníci – grafici, dabing videí, pomocníci při 

servisních dnech, zkušení stavitelé, instruktoři… 

Projekt až do této chvíle putoval pouze po církevní půdě a školách 

v rámci Církve bratrské. Z Kolína, kde je Legoprojekt od poloviny říj-

na, převezeme do Litovle přibližně půl milionu kostek lega. Na konci 

října, v týdnu od 23. do 27. 10., bude Legoprojekt vůbec poprvé 

v muzeu. Již teď je kapacita stavitelů naplněna, zájem veřejnosti už 

v průběhu muzejní výstavy byl obrovský. Velkolepou stavbu města 

o rozměrech 8 x 3,5 m ze stavebnice Lego si vyzkouší cca 200 dětí 

z Litovle a okolí ve věku 6–15 let. K vidění budou domy, mrakodrapy, 

věže, hrady, letiště, přístav, maják, mlýn, ropná plošina, hasičská a 

policejní stanice, benzinka s myčkou, kostel, hřbitov, zoologická zahra-

da, fotbalový a hokejový stadion, basketbalové hřiště, letadla, auta, 

autobusy, lodě a spousta panáčků. Největším lákadlem bude pojízdný 

legový vláček s několika nádražími a železničním depem. Děti budou 

stavět z připravených cca 160 stavebnic podle návodu a také z volných 

dílů dle vlastní fantazie. Věříme, že děti postaví i stavby typické pro 

naše město a vytvoří legoměsto Litovel. 

Celá akce podporuje dětskou kreativitu, ukazuje na důležité životní 

principy, přibližuje dětem prostředí, ve kterém žijí. Pomocí panáčků a 

legových kostiček dětem spolupořadatelé přiblíží některé motivy z Bib-

le. O přestávce bude zdarma poskytnuto občerstvení (čaj, oplatek, jabl-

ko). 

V neděli 28. října od 9 do 15 hodin bude vstup do muzea zdarma, 

návštěvníci si budou moci prohlédnout nejen legoměstečko, ale také 

právě končící legovýstavu. Nenechte si tuto příležitost ujít. Od 15 hodin 

budeme bourat a třídit tak, abychom udělali Legoprojektem radost zase 

na jiném místě České republiky.      Robert Najman 

Legoprojekt v litovelském muzeu 

Evropa všude, kam se podívám, je název fotografické soutěže, kterou 

vyhlásilo 1. 10. 2012 zájmové sdružení právnických osob OK4EU. 

Soutěž je určena studentům středních škol a víceletých gymnázií. Ti 

budou moci vybírat ze tří tematických kategorií: Já a Evropská unie, 

Jak je Evropská unie vidět v mém regionu a Moje škola a Evropská 

unie. Soutěží se o hodnotné ceny, vítěz v každé kategorii získá zájezd 

do Bruselu spojený s návštěvou evropských institucí. Fotografie budou 

přijímány na e-mail: soutez@ok4eu.cz, případně poštou na adresu sdru-

žení do pondělí 19. 11. 2012 do 12 hodin, kdy bude soutěž ukončena. 

Slavnostní vyhlášení výsledků a ocenění vítězů se uskuteční v prosinci. 

Aktuální informace o soutěži budou pravidelně zveřejňovány na 

stránkách sdružení OK4EU, které zastupu-

je zájmy Olomouckého kraje při EU: 

www.ok4eu.cz. Kontaktní osoba: Blanka 

Poštulková postulkova@ok4eu.cz. 

Těšíme se na Vaše zajímavé fotografie! 

Fotografická soutěž pro studenty středních škol 

mailto:soutez@ok4eu.cz
http://www.ok4eu.cz
mailto:postulkova@ok4eu.cz
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Změny na ZŠ Litovel, Vítězná 

V letošním roce uplynulo 10 let od doby, co 

se ZŠ Vítězná přestěhovala do nové budovy. 

Rozhodli jsme se toto výročí pojmout netra-

dičně. Nabídneme rodičům a žákům novinky, 

abychom vstoupili do dalšího desetiletí 

s novou vizí. Některé změny jsme realizovali 

hned, další plánujeme.  

V září jsme založili žákovský parlament, se 

zastoupením žáků od 5. až do 9. ročníku. Na 

pravidelných schůzkách s vedením školy 

budou společně řešit problémy ve škole. Kaž-

dý učitel si vyhradil čas na pravidelné týdenní 

konzultace s rodiči. Aby se zlepšil vztah tříd-

ního učitele a žáků, zavedli jsme pravidelné 

třídnické hodiny. Plánujeme také upravit sys-

tém výběrových tříd. V rámci nabízených 

volitelných předmětů si budou všichni žáci na 

II. stupni vybírat takové předměty, které roz-

vinou jejich talent – např. sportovní, umělec-

ký, jazykový, přírodovědný, práce na PC 

apod. Dále uvažujeme zakoupit do každé 

třídy počítač, a tím zavést elektronickou třídní 

knihu a žákovskou knížku. Tak by i rodiče 

získali lepší a okamžitý přehled o průběhu 

vyučování. Ve spolupráci se školním psycho-

logem zavádíme pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami (děti s poruchou 

čtení, psaní, hyperaktivita) aplikaci programu 

neuropsychologického cvičení. Jde o nenároč-

né každodenní cvičení, které přispívá ke zlep-

šení stavu v oblasti reflexů, rovnováhy, koor-

dinace a školního prospěchu. Pro zlepšení 

spolupráce vedení školy a pedagogických 

pracovníků jsme zavedli hodnoticí pohovory 

jednotlivých učitelů a ředitelky školy vždy na 

konci školního roku. Každoročně žákům prv-

ních ročníků nabízíme dva volitelné předměty 

(neplacené). Letos to jsou kreativní výchova a 

sportovní hry. Také školní jídelna přichystala 

změny. Ze dvou jídel si letos mohou žáci 

vybírat již 3x týdně, časem plánujeme rozšířit 

tento výběr na každý den. V rámci zdravé 

výživy mají žáci k dispozici i neslazený ná-

poj. 

Myslím, že výročí 10 let přestěhování školy 

oslavíme důstojně a žáci i rodiče budou spo-

kojeni. Nové motto naší školy totiž zní: 

„Chceme dokázat, aby ZŠ Vítězná byla 

opravdu vítězná.“ 

Mgr. Zuzana Absolonová, ředitelka 

Hravé uvítání škol. roku v Nasobůrkách 

Po prázdninách jsme se opět všichni sešli, 

žáčci i učitelé, plní sil a dobré nálady. Přesto 

jsme se nevrhli střemhlav pouze na učení se 

novým věcem, ale začátek školního roku jsme 

si ještě zpříjemnili dvěma výlety.  

Hned první týden školy jsme byli pozváni 

do Litovle, na exkurzi k hasičům. Od nich 

jsme se dozvěděli nejen spoustu zajímavostí, 

ale hlavně jsme nahlédli do zákulisí. Prozkou-

mali jsme hasičská auta a na závěr jsme hasili 

„požár“. Nadšení dětí bylo veliké a zejména 

pro chlapce velice motivující. Z hasičské sta-

nice jsme se vydali za kulturou, do muzea. 

Zde jsme, kromě stálé expozice, navštívili 

také výstavu lega. A samy děti také stavěly a 

zkoušely, co dokáží z této populární stavebni-

ce vytvořit. 

Dalším zážitkem pro nás byla návštěva hra-

du ve Šternberku. V úvodu si přišla na své 

zejména děvčata, protože prohlídka hradu 

začínala výstavou panenek Barbie. Po panen-

kách na nás v podhradí čekal kovář. Se zauje-

tím jsme sledovali jeho práci a poslouchali 

vyprávění o tom, jak důležitá byla jeho profe-

se v minulosti. Na prvním nádvoří jsme se 

rozdělili na dvě skupinky a seznámili se 

s dalšími dvěma řemesly. 

Své umění zde totiž předváděli studenti 

oboru řezbář a cukrář. Postupně jsme si vy-

zkoušeli, zda umíme pracovat s dlátkem, zda 

poznáme druhy dřeva a s pomocí cukrářek si 

děti vyrobily pochoutky z marcipánu. Tento 

sladký výlet jsme zakončili prohlídkou hradu 

a hlavně dobových kostýmů, které nadchly 

všechny do jednoho.  

Oba výlety se nám všem moc líbily a děku-

jeme pořadatelům za skvělé nápady. 

Mgr. B.  Friedrichová, ZŠ a MŠ Nasobůrky 

ZŠ Vítězná – 1. den 

V pondělí 3. září se naše škola po dvou 

měsících prázdnin opět otevřela. Zkušení 

školáci zamířili rovnou do svých tříd za svý-

mi třídními učitelkami a učiteli, ale prvňáčci 

se sešli v jídelně. Čekalo je slavnostní zaháje-

ní jejich prvního školního roku, na které si 

pro ně jejich starší spolužáci připravili pestrý 

program. S vystoupením Lollipop se předsta-

vili mladí tanečníci a tanečnice latinsko-

amerických tanců pod vedením paní učitelky 

Dany Spurné. Děti z Dětského pěveckého 

sboru Mládí pod vedením paní učitelky Ivety 

Navrátilové zazpívaly písničky určené prv-

ňáčkům a přidaly i oblíbené písně ze svého 

repertoáru. Vystoupily také naše gymnastky 

s pásmem cvičení na hudbu z pohádek, které 

připravila paní učitelka Ludmila Očenášková. 

Novopečené prvňáčky přivítala i paní ředitel-

ka Zuzana Absolonová, kterou zajímalo, jak 

jsou děti připraveny na vstup do školy. Všem 

dětem přejeme úspěšný školní rok plný no-

vých znalostí a dovedností.  

Mgr. Iveta Navrátilová 

Ve čtvrtek 13. 9. navštívili ZŠ Vítěznou 

v Litovli mistři světa ve zpracování textu na 

PC. Z Prahy přijel viceprezident mezinárodní-

ho sdružení Intersteno pan Jaroslav Zaviačič 

se svou manželkou, devítinásobnou mistryní 

světa ve zpracování textu na PC, Ing. Helenou 

Zaviačičovou a z Rožnova pod Radhoštěm 

přijela absolutní mistryně světa v kategorii 

žáků Barbora Stejskalová. 

Pan Zaviačič, tvůrce metodiky programu 

psaní na PC, ve své úvodní řeči zdůraznil 

důležitost psaní na počítači. Podle něj je na-

prosto nezbytné, aby se děti již na základních 

školách učily používat klávesnici. „Až osm-

desát procent intelektuálů písmena na kláves-

nici hledá, což odvádí jejich myšlenky a zne-

hodnocuje kvalitu psaného projevu. Proto je 

třeba, aby mladí klávesnici používali automa-

ticky, a byli tak schopni myšlenku převést bez 

potíží do psaného textu,“ říká. Jeho program 

nabízí výuku zábavnou a hravou formou. 

Paní Zaviačičová předvedla žákům školy 

výkon 928 úhozů za minutu, což je 9 let ne-

překonaný světový rekord. Na závěr dostala 

slovo B. Stejskalová, která ve své prezentaci 

přiblížila průběh mistrovství světa v Pekingu 

a Paříži. Z reakcí žáků bylo jasné, že je pre-

zentace velice zaujala, někteří stáli frontu na 

podpisy od mistrů do sešitu informatiky, jiní 

hned sedli k počítačům a chtěli psát. 

Jednou z cest, kterou se žáci vydají v rámci 

výuky na naší základní škole, bude také psaní 

na PC všemi deseti. Získají základní gramot-

nost v ovládání počítačové klávesnice, a pak 

budou mít i jednodušší uplatnění na vybra-

ných středních školách. Věřím, že v budoucnu 

budou Litovelské noviny psát i o našich žá-

cích, že byli nominováni na mistrovství světa. 

Mgr. Zuzana Absolonová, ředitelka 

Mistři světa na ZŠ 

Takový je příští věk,  
jak jsou vychováváni příští jeho občané. 

Jan Amos Komenský 

Setkání po 61 letech 

Bývalí žáci ZŠ Jungmannova se sešli 8. září 

po 61 letech od ukončení povinné školní do-

cházky v r. 1951. V pěkném prostředí restau-

race Za Školou se sešlo 41 spolužáků. Od 1. 

srazu, který se uskutečnil v roce 1981, jsme se 

sešli čtrnáctkrát. Většina z nás se v letošním 

roce dožívá 76 let. K milému setkání přispěla 

svou účastí také poslední naše žijící učitelka 

Anna Sléžková. O zábavu se postaral i muzi-

kant pan Milánek Koupil z Vilémova.          čj 
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Svatojánek otevřel své druhé oddělení 

V pondělí 10. září bylo slavnostně otevřeno druhé oddělení Církevní 

mateřské školy Svatojánek.  

Před několika lety se uvažovalo o tom, že budova bývalé ZŠ Vítězná 

bude pro neuspokojivý stav zbourána. Místo toho dnes v pozvolna re-

konstruovaném objektu sídlí Charita a MŠ Svatojánek. Dosud nevyuží-

vané prostory v 1. patře obsadilo po prázdninovém budování zčásti 2. 

oddělení MŠ, druhou část využívá Mateřské centrum Rybička. Děti se 

zde mohou těšit nejen z nového vybavení, hraček a her, ale i z klidné 

zahrady s průlezkami a dalšími herními prvky. 

Slavnostnímu otevření školky předcházela mše v kostele sv. Marka. 

Nové oddělení požehnal arcibiskup olomoucký Jan Graubner (na foto-

grafii vlevo). Spolu s ostatními pak pomohl zasadit výroční strom, ja-

vor, v zahradě školky (foto vpravo: ředitelka Charity L. Zavadilová).  

Návštěvníci si prohlédli i nové prostory školky. Velká místnost, jež 

uzpůsobením kopíruje první oddělení, spojuje velký hrací prostor a 

jídelní kout. Jednoduché postýlky, které mohou být v době her posklá-

dány na sebe, se v čase spánku rozloží po koberci. Děti tak většinu dne 

tráví v přehledném prostoru pod dohledem učitelky.             hk 

Jungmanka v novém kabátě 

Základní škola Jungmannova zahájila letošní školní rok v novém 

kabátě. Zatímco se totiž žáci a učitelé rekreovali, ve škole se pilně 

pracovalo. A tak mohla svoje strávníky po prázdninách přivítat nově 

zrekonstruovaná jídelna. Celá část budovy byla kompletně zateplena a 

díky novým plastovým oknům krásně prosvětlena. Celý prostor jídelny 

a výdejny se zvětšil tak, že se zde může současně stravovat 80 žáků. 

A to všechno v příjemném prostředí s novým dřevěným nábytkem. 

Všem nám zde mnohem víc chutná a za to děkujeme zřizovateli školy. 

Úkol, abychom naši školu zmodernizovali, nenecháváme však jen na 

zřizovateli. Všichni učitelé se už na jaře zapojili do Projektu OP VK 

EU – peníze do škol, a to v celkové výši 1 452 330 Kč. 

Díky těmto penězům byla přes prázdniny zmodernizovaná učebna 

informatiky. A to nejen co do počtu počítačů. Na co se žáci hlavně 

těšili, byly nejnovější počítače s monitory a novým balíkem softwaru. 

Co je ovšem trochu zaskočilo, je software NetSupportSchool, který 

umožňuje učiteli od jeho stolu kontrolovat každého žáka, co zrovna na 

počítači dělá, vyměňovat si s ním dokumenty, úkoly a testovat ho. 

Součástí tohoto speciálního softwaru je i kontrola práce žáků na inter-

netu a zamezení nežádoucí činnosti.  

Ani to však není všechno, čím nás škola uvítala. K našim třem učeb-

nám s interaktivní tabulí přibylo dalších pět, kde byly nově nainstalo-

vány keramické tabule s interaktivními dataprojektory, interaktivními 

pery a softwarem umožňujícím interaktivitu.  

Doufáme, že tím žákům zpestříme hodiny, zatraktivníme výuku a 

umožníme jim tak lepší cestu ke vzdělání.     Mgr. Vlasta Vaňková  

nová jídelna 

Přírodovědný projekt na GJO 

Gymnázium Jana Opletala získalo grantový projekt s názvem 

Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO od Olomouckého kraje 

v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.26 Zvyšování kvality ve 

vzdělávání v Olomouckém kraji II Operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost (OP VK), spolufinancovaného ze státního 

rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Tento projekt bude na 

gymnáziu realizován od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2014. Celková výše pod-

pory činí 1 533 339 Kč. 

Projekt je zaměřen na zkvalitňování praktické výuky chemie a biolo-

gie a řeší aktuální úbytek zájmu žáků o přírodní vědy a spolu s tímto 

trendem pokles zájmu talentované mládeže o mimoškolní aktivity. 

Hlavním cílem projektu je zvýšení zájmu žáků o přírodní vědy. Tohoto 

cíle bude dosaženo inovací výukových metod v chemii a biologii, 

zejména v oblasti praktické výuky, a vytvořením systému celoroční 

práce s žáky pomocí čtyř klíčových aktivit. Na těchto aktivitách se 

bude podílet celkem pět učitelů GJO. Navázání spolupráce s učiteli 

chemie základních škol v Litovli napomůže k vytváření organizační i 

materiální základny pro výuku chemie do budoucna. Přidanou hodnotu 

projektu pak představuje přímé zapojení žáků základních škol do prak-

tické výuky chemie.  

Cílovou skupinu představují žáci Gymnázia Jana Opletala a žáci 

základních škol v Litovli. Hlavním přínosem pro ně bude získání od-

borných znalostí, nových praktických dovedností, zkvalitňování výuky 

a zatraktivnění přírodních věd celkově, což v konečném výsledku po-

vede k vytváření pozitivního vztahu žáků k přírodním vědám.   

vedoucí projektu ing. Englišová 

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

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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Sportovní a tělocvičné oddíly a divadelní odbor T. J. Sokola Litovel 

nabízí pro zájemce z řad veřejnosti tyto aktivity: 

 

Cvičení jógy – cvičí manželé Markovi, pro ženy i muže, každé pondě-

lí  od 18.30 do 20.00 hod. na sokolovně 

Cvičení s hudbou – cvičí Marie Smékalová, pro ženy, každou středu 

od 19.00 do 20.00 hod. na sokolovně 

Cvičení protahovací a posilovací – cvičí Vlasta Machalová, pro ženy, 

každou středu od 20.00 do 21.00 hod. 

Kondiční cvičení žen Sokola Litovel – cvičí Anna Gruntová, každé 

úterý od 17.30 do 18.30 hod. 

 

Mažoretky Linetbells – Děti se dělí podle věku a zkušeností do 4 

skupin: Mini, Baby, Girls a Ladies. Trénují pravidelně v úterý a čtvrtek 

na sokolovně pod vedením trenérek Hany a Martiny Popelkových, 

Ireny Podhorové a Natálie Elgnerové. Děti vystupují na akcích 

v Olomouckém kraji a děti ze soutěžních skupin vystupují na soutěžích 

po celé České republice. Zprávy o činnosti a jejich nemalých zásluhách 

v soutěžích můžete zhlédnout ve vitríně v knihkupectví p. Lindušky. 

Více o mažoretkách na stránkách www.mazoretkylitovel.com. 

 

Tenisový oddíl – tréninky na tenisovém kurtu sokolovny 

I. Kohoutková – pondělí 16.00–17.30 

J. Dohnálek – čtvrtek 17.30–20.30 

M. Bednář a Petr Soldán – středa 16.45–18.15 a pátek 16.30–18.00 

(V zimě chodí děti do sokolovny a do sportovní haly.) 

 

Divadelní odbor – vedoucí Pavel Soldán 

kontakt: pavel.soldan@ceskapojistovna.cz 

 

Srdečně zveme všechny zájemce o cvičení i divadlo! Kontaktujte 

v uvedené dny vedoucí, trenéry a cvičitele, vše vysvětlí a poradí! 

Mgr. Mirko Spurník, starosta T. J. Sokol Litovel 

Oddíly TJ Sokol vás zvou 

V rámci Litovelských slavností 8. září uspořádali házenkáři Tatranu 

Litovel zábavné soutěžní dopoledne pro děti. Na hřišti bylo připraveno 

celkem 8 stanovišť, na kterých si děti vyzkoušely různé disciplíny. 

Všech přibližně 120 soutěžících obdrželo drobné odměny a ti nejlepší 

získali další ceny při slavnostním vyhlášení v rámci ligového utkání 

mužů 22. září. Kromě soutěží byly na sokolovně připraveny ukázky 

hasičských a vojenských vozidel, laserová střelnice, skákací hrad, 

vystoupení taneční skupiny Kaster a nechybělo ani bohaté občerstvení 

včetně pečených makrel. Zájem dětí 

o soutěže byl pro organizátory příjem-

ným překvapením a bylo vidět, že se 

dětem program líbil.  

 

Házenkáři rádi přivítají ve svém klu-

bu zájemce z řad dětí od 6 do 10 let 

vždy v úterý a pátek od 15 do 16 hodin 

na hřišti na sokolovně, později v hale 

ZŠ Vítězná. Případné informace po-

skytneme na e-mailu hazena@tatran- 

litovel.cz. Můžete se těšit na zajímavé, 

dynamické a pestré sportování pod 

vedením zkušených trenérů. 

Radovan Šimek, foto: Pavel Štěpánek 

Litovelští házenkáři dětem 

 

Domácí zápasy litovelských házenkářů 

 

vždy v sobotu v 17 hodin (v předzápasech od 15 hodin nastoupí 
mladší dorostenci) 
 
Termíny:   6. 10.  (Jičín B), 20. 10.  (Bystřice p. H.)  
  10. 11.  (Karviná B)  24. 11.  (Ústí n. L.)    
  8. 12.  (Praha-Chodov) 

Stříbrná cesta Rostislava Pohlmanna 

Rostislav Pohlmann, osmačtyřicetiletý diskař a oštěpař, vlajkonoš 

letošní české paralympijské výpravy, přivezl ze své páté paralympiády 

znovu medaili, stříbrnou a celkem svou sedmou. Byla to jeho jubilejní, 

patnáctá medaile z velkých závodů, do kterých počítá medaile 

z mistrovství světa a paralympiád. 

 

Sedmá medaile z páté paralympiády. Co stojí za takovým úspěchem? 

Za tímto úspěchem stojí hodiny tréninků v basketbalovém týmu 

Zwickau a po skončení sezony v květnu stovky naházených disků a 

hodiny strávené v posilovnách, k tomu spousty uplavaných kilometrů. 

Od května do srpna jsem absolvoval tři soustředění v Praze, Nymburce 

a Olomouci, kde jsem za pomoci podpůrného týmu z AK Olomouc, 

jehož jsem členem, zvládal odtrénovat zmíněné tréninkové dávky. 
 
Četla jsem, že stříbrný hod (46,89 m) je Váš osobní rekord. 

To bylo chybně publikované. Asi pětkrát jsem hodil přes 47 m. Nej-

víc 47,72 m, před devíti lety na olomouckém stadionu. Nicméně na tak 

velkém závodě je to hned po Athénách můj nejlepší výkon. 
 
Máte svého trenéra? 

V letech 2000–2004 byl mým trenérem bývalý reprezentant, diskař 

Antonín Wybraniec, pod jehož vedením jsem sklízel své největší úspě-

chy, zlato na ME, MS i paralympiádě v Athénách a vždy ve světovém 

rekordu. Od té doby jsem bez trenéra, ale mám k dispozici zdatný pod-

půrný tým v AK Olomouc a na trénincích mi také pomáhá můj syn 

Ondřej. 
 
Jak jste se vůbec ke sportu dostal? 

Před úrazem jsem hrál v Litovli házenou, ale byl jsem jen velmi prů-

měrný hráč. Po úraze v roce 1984 přišel basketbal. V zahraničí ho 

z postižených dělá skoro každý. Pro mě je to droga, díky níž jsem po-

znal celý svět a spousty přátel. Letos jsem ukončil svou reprezentační 

kariéru na ME ve Slovinsku a přenechal své místo mladším, nicméně 

dál válčím v barvách špičkového německého týmu Zwickau o německý 

titul i o příčky nej-

vyšší na evropské 

scéně. 

 

Má Česká republika 

nějaké další paralym-

pijské naděje? 

Máme šikovné lu-

kostřelce. V atletice je 

to dost bída. Postižení 

mají dnes spousty 

jiných možností jak se 

realizovat. Z mého 

pohledu se musí vše 

zprofesionalizovat, 

jinak se úspěchy ne-

dostaví. Medailí je 

méně než z přede-

šlých paralympiád, 

navíc pořád stejní 

lidé, chybí motiva-

ce… odměny za me-

daile, prostředky na přípravu a jiné požitky, kterými jsou motivováni 

sportovci jiných zemí, např. Slovenska, Polska, Srbska, Řecka aj. O to 

cennější je zisk jakékoli medaile za takovéhoto stavu věcí. 

 

Jaké jsou Vaše plány do budoucna? Chcete něco vzkázat čtenářům 

Litovelských novin? 

Mým dalším sportovním cílem je účast a boj o medaile na MS 

v Lyonu v červenci 2013 a dohrát ve zdraví sezonu ve Zwickau. Chci 

poděkovat městu Litovel a litovelskému pivovaru za podporu, které se 

mi z jejich strany dostává po mnoho let, a čtenářům, jimž moje úspěchy 

dělají radost, vzkázat: Snad to nebylo naposledy… 

 

http://www.mazoretkylitovel.com/
mailto:pavel.soldan@ceskapojistovna.cz
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Mobilní sběr nebezpečných a objemných odpadů – podzim 2012 

Společnost .A.S.A. odpady Litovel, s. r. o. informuje město Litovel o organizaci mobilního sběru. Časový harmonogram pro předání odpadů: 

 

 OBEC (stanoviště) 

NEBEZPEČNÝ ODPAD 
PNEU, ELEKTROZAŘÍZENÍ 

OBJEMNÝ ODPAD 
(sběr přímo do vozidla) 

OBJEMNÝ ODPAD 
(sběr do kontejnerů) 

 Čas předání 
Přistavení 
kontejnerů 

Odvoz 
kontejnerů 

1.   Březové sobota 20. 10. v 7.00 – 7.20 
středa 17. 10. 

1x 20 m3 ve14.00 
čtvrtek 18. 10. ve 12.00 

2.   Unčovice sobota 20.10. v 7.25 – 7.55 
středa 17. 10. 

1x 30 m3 ve 14.00 
čtvrtek 18. 10.  

ve 12.00 

3.   Rozvadovice sobota 20. 10. v 8.00 – 8.30 
středa 17. 10. 

1x 20 m3 ve 14.00 
čtvrtek 18. 10.  

ve 12.00  

4.   Chořelice sobota 20. 10. v 8.40 – 9.00 
sobota 20. 10. v 8.40 
sběr přímo do vozidla 

sobota 20. 10. v 9.00 
sběr přímo do vozidla 

5.  Tři Dvory sobota 20. 10. v 9.10 – 9.40 
sobota 20. 10. v 9.10 
sběr přímo do vozidla 

sobota 20. 10. v 9.40 
sběr přímo do vozidla 

6.  Víska sobota 20. 10. v 9.50 – 10.10 
sobota 20.10. v 9.50 
sběr přímo do vozidla 

sobota 20. 10. v 10.10 
sběr přímo do vozidla 

7.  Nasobůrky sobota 20. 10. v 10.15 – 10.45 
čtvrtek 18. 10.  

2x 20 m3 ve 14.00 
pátek 19. 10.  

ve 12.00 

8.  Savín sobota 20. 10. v 11.00 – 11.20 
pátek 19.10.  

1x 20 m3 ve 14.00 
sobota 20. 10.  

v 11.00  

9.  Nová Ves sobota 20. 10. v 11.30 – 11.50 
pátek 19. 10.  

1x 20 m3 ve 14.00 
sobota 20. 10.  

v 11.30 

10.  Chudobín sobota  20. 10. v 11.55 – 12.25 
pátek 19. 10.  

1x 30 m3 ve 14.00 
sobota 20. 10.  

ve 12.00  

11.  Myslechovice sobota 20. 10. v 12.30 – 13.00 
čtvrtek 18. 10.  

1x 30 m
3 
ve 14.00 

pátek 19. 10.  
ve 12.00  

PRO UPŘESNĚNÍ: 

nebezpečný odpad –  např. oleje, tuky, zbytky barev a rozpouštědel, spotřební chemie, ropné látky, léky, agrochemický odpad včetně obalů 

pneumatiky – jde o pneumatiky z osobních vozidel (větší pneumatiky z traktorů, nákladních vozidel, strojů apod. budeme brát též, ale za úplatu)  

objemný odpad – odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic; např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřaze-

né oblečení apod. 

vyřazené elektrozařízení – elektrozařízení používané v domácnostech; např. ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, mikrovlnné  

trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky apod. 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

Odkládání jakéhokoliv odpadu v době mimo provoz mobilní sběrny je považováno za odkládání odpadu mimo vyhrazená místa a je proti-

právní.  

Nebezpečné odpady, vyřazené elektrozařízení a pneumatiky budou předávány zaměstnancům společnosti .A.S.A. odpady Litovel, s r. o. na 

místě k tomu určeném starostou obce (předsedou osadního výboru) ve stanovenou provozní dobu. 

Objemný odpad ukládejte pouze do přistavených kontejnerů. V sobotu jej můžete předat zaměstnancům společnosti .A.S.A. odpady Lito-

vel, s. r. o. na místě k tomu určeném předsedou osadního výboru ve stanovenou provozní dobu. 

 

Stavební odpad se nepřijímá.  

Běžný domovní odpad se likviduje při pravidelných čtrnáctidenních svozech.  

Žádáme proto občany, aby nám tyto druhy odpadů na mobilní sběry nepřinášeli. 

http://noviny.litovel.eu/



