
Z obsahu: 

Váţení spoluobčané, 

začátek roku nás většinou vybízí k bilanco-

vání úspěšných či neúspěšných dní minulého 

období. Na prahu nového roku a v polovině 

volebního období bych rád vyhodnotil první 

část naší práce a zároveň připomněl to, s čím 

se nadále budeme potýkat. 

 

Nejčastější poţadavky občanů se týkají 

opravy komunikací. V rozpočtu města zaují-

mají výdaje na tyto opravy významné místo. 

Po úspěšném dokončení kanalizací došlo na 

navazující rekonstrukci povrchu komunikací 

v místních částech Tři Dvory a Chořelice, 

město se finančně podílelo i na opravě posled-

ní části komunikace v ulici Ţerotínově. 

V opravě  povrchu dalších místních komunika-

cí jsme pokračovali v ulicích Kosmonautů a 

1. máje a v Nasobůrkách. V průběhu roku byl 

vybudován nový chodník v ulici Jungmanno-

vě. V současné době se pracuje na prodlouţení 

ulice Zahradní směrem k cukrovaru, s cílem 

zavést zde jednosměrný provoz a omezit pře-

jezdy vozidel přes dráhu.  

Mrzí mě, ţe se nepodařilo realizovat původ-

ně schválený záměr vybudovat chodník na 

Pavlínce. Důvodem byly vyšší náklady, neţ 

jsme předpokládali a zapracovali do rozpočtu 

města. Tato akce se musí přehodnotit a po 

přepracování projektu znovu předloţit zastupi-

telstvu k novému posouzení, protoţe jde 

o oblast dopravou značně zatíţenou a ne zcela 

bezpečnou pro chodce.  

Mezi úspěšné akce, jejichţ realizace mi 

udělala radost, patří v Litovli na příklad vybu-

dování přístavby výtahu v knihovně a rekon-

strukce jídelny v ZŠ Jungmannova.  

 

Zmíním se podrobněji o jednotlivých oblas-

tech činnosti města v uplynulém roce. Rád 

bych zdůraznil, ţe v kaţdé z jedenácti míst-

ních částí průběţně spolupracujeme s osadní-

mi výbory, jejichţ poţadavky jsou zapracová-

vány do ročních rozpočtů a postupně plněny, a 

také samotné vedení města přichází s návrhy 

na řešení dlouhodobějších problémů, které 

obyvatele trápí. Alfou a omegou jsou ovšem 

finanční prostředky a těch je v současné době 

bohuţel stále méně a méně. Realizaci jiţ při-

pravených projektů tak musíme odkládat, pro-

toţe nemáme dost financí na pokrytí nákladů a 

protoţe i pro získání dotačních prostředků je 

nutná spoluúčast města.  

Pojďme si ale nyní shrnout, co se v jednotli-

vých obcích letos vybudovat podařilo. 

V Chořelicích byl vybudován autobusový 

záliv a provedena rekonstrukce komunikace na 

návsi. V Nasobůrkách byla opravena místní 

komunikace v lokalitě u Skopalů. V místní 

části Tři Dvory bylo opraveno a doplněno 

dětské hřiště, opravena komunikace na návsi a 

vysazena lipová alej. V Savíně byla opravena 

komunikace a ozeleněna náves. Nová komuni-

kace vedoucí k cyklostezce byla vybudována 

v Rozvadovicích, kde byla rovněţ ozeleněna 

náves. V Chudobíně bylo modernizováno 

dětské hřiště, které bylo doplněno o nové herní 

prvky, a totéţ se provedlo v Unčovicích, kde 

je nyní na návsi rovněţ vysazena nová zeleň.  

V loňském roce byly vypsány nové výzvy 

k získání dotací na stavbu kanalizací. Město 

předloţilo ţádosti a projekty na kanalizace 

v obcích Unčovice, Rozvadovice, Březové, 

Víska a Chudobín. Bohuţel zatím nevíme, 

které ţádosti ve výzvách uspěly, protoţe roz-

hodnutí MŢP nebylo doposud vydáno.  

 

Snad jsem vzpomněl vše, co se odehrálo 

v místních částech, a tak mohu uvést akce 

realizované v Litovli. Na podzim byly zaháje-

ny dvě dlouho očekávané a připravované stav-

by. Začaly práce na rekonstrukci městského 

koupaliště na Komárově, které má být přesta-

věno na biotop se solárním ohřevem, v důsled-

ku čehoţ se snad konečně dočkáme koupání 

v čisté a teplé vodě. Věřím, ţe skutečnost, ţe 

se koupaliště nachází v atraktivní lokalitě Lito-

velského Pomoraví, přiláká do našeho města 

milovníky přírodního koupání ze širokého 

okolí. 

Začalo i budování kanalizace v lokalitě 

Pavlínka, která je určena k výstavbě rodinných 

domů. Vybudování dalších potřebných sítí je 

nezbytným předpokladem pro zahájení prodeje 

stavebních míst a následnou stavbu prvních 

šesti domů. 

 

Jednou z nejvýznamnějších událostí loňské-

ho roku bylo schválení územního plánu, na 

který město čekalo desítky let. Schválený 

územní plán umoţňuje pruţnější povolování 

výstavby nových objektů a sníţení nákladů na 

výstavbu o nezanedbatelnou částku odvodů za 

zábor zemědělského půdního fondu. V letoš-

ním roce bude probíhat aktualizace územního 

plánu, při které bude moţné řešit připomínky 

občanů, firem a další nové záměry. 

pokračování na straně 6 

Pohled starosty na rok 2012 

symbolické přestřihávání pásky do opravené ulice 1. máje i do nového roku 
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Čerlinka slaví 20 let 

Dne 16. listopadu proběhly oslavy 20. výročí Vodohospodářské spo-

lečnosti Čerlinka, s. r. o. Pojďme si proto tento podnik připomenout 

několika daty a údaji. 

Společnost s názvem Vodohospodářská společnost Čerlinka, s. r. o. 

zaloţili v listopadu 1992 představitelé okolních měst a obcí, a sice  

Litovle, Červenky, Mladče–Sobáčova, Pňovic, Ţerotína, Strukova a 

Uničova–Dětřichova. V roce 1994 se ke společnosti přidala obec Hno-

jice, v roce 1995 Haňovice, v roce 1996 Medlov a v roce 2012 společ-

nost začala provozovat kanalizaci i v obci Vilémov. 

Hlavními činnostmi společnosti jsou: 

provozování vodovodů včetně vodního zdroje, 

provozování kanalizací a čistíren odpadních vod, 

provádění drobných vodohospodářských staveb, 

specializovaný maloobchod.  

VHS Čerlinka zásobuje pitnou vodou více neţ 16 tisíc obyvatel,  

kterým jí dodává denně více neţ 3 miliony litrů. Délka provozované 

vodovodní sítě je včetně přípojek 162 km. 

Společnost provozuje jeden vodní zdroj v Zadním Újezdu, kterým 

jsou zásobovány obce Medlov, Zadní Újezd, Králová a Hlivice. Ostatní 

voda je nakupována od společnosti Moravská vodárenská, a. s., která 

vyuţívá prameniště Čerlinka v k. ú. Litovel. 

Na všechny čistírny odpadních vod je napojeno více neţ 9 tisíc oby-

vatel. Celkem se na těchto čistírnách odbourá 1 750 t organického 

znečištění a čistící efekt dosahuje v organických a nerozpuštěných 

látkách hodnot vyšších neţ 98 %. Z těchto čistíren se denně do vodních 

toků vypouštějí více neţ 4 miliony litrů vyčištěné odpadní vody. Délka 

provozované kanalizační sítě včetně přípojek je 96 km. 

VHS Čerlinka, s. r. o.  

Vodné a stočné v roce 2013 

Valná hromada Vodohospodářské společnosti Čerlinka, s. r. o. dne 

12. 12. 2012 schválila ceny vodného a stočného pro rok 2013 v násle-

dující výši: 

Dochází tedy ke zvýšení vodného o 0,23 Kč, přičemţ zvýšení ceny 

nakupované vody od společnosti Moravská vodárenská, a. s. je 

0,26 Kč. 

Stočné se ve srovnání s loňským rokem nezvyšuje. 

Vodné i stočné bude pro zákazníky zvýšeno ještě o aktuální sazbu 

DPH. Sazba DPH bude zvýšena ze stávajících 14 % na 15 % resp. 

17,5  %. 

 

Pro doplnění údajů je v tabulce uvedeno srovnání s okolními městy. 

Ceny 2013 bez DPH s DPH 15 % s DPH 17,5 % 

VODNÉ 24,32 27,97 28,58 

STOČNÉ 23,49 27,01 27,6 

CELKEM 47,81 54,98 56,18 

Místo 

Vodné bez 

DPH 

Stočné bez 

DPH 

Celkem bez 

DPH 

Litovel 24,32 23,49 47,81 

Šternberk 26,5 33,5 60,00 

Olomouc 31,82 36,47 68,29 

Prostějov 34,2 31,73 65,93 

Uničov 31,82 36,47 68,29 

Přerov 35,65 25,65 61,30 

Zlín 36,98 36,07 73,05 

Novinky na webu města 

Milí čtenáři, jste-li zároveň návštěvníci webu města Litovel, jistě 

vám neunikly některé nové rubriky, které se na stránkách objevily. 

Jednou z nich je Slovo starosty, v níţ se starosta města vyjadřuje 

k aktuálním tématům. Archiv těchto příspěvků najdete v oddílu Město 

→ Starosta → Slovo starosty. 

Na webu se také tradičně nachází přehled kulturních a dalších akcí 

na celý měsíc pro Litovel a okolí. Ten je moţné si vytisknout. Najdete 

ho ve formátu pdf v oddílu Kalendář akcí, v sekci Všechny akce.  

Tímto také upozorňujeme všechny pořadatele na Litovelsku, ţe je-

jich akce mohou být snadno do kalendáře zařazeny, pokud je pošlou na 

adresu litovelskenoviny@mestolitovel.cz. K pozvánce lze přidat i 

plakát ve formátu jpg. 

Na webu města se nachází také seznam firem, a to v sekci Podnikání 

→ Seznam firem v Litovli. Firmy mohou poţádat o bezplatné zařazení 

do tohoto seznamu. Stačí v uvedené sekci vyplnit formulář v oddílu 

Zařazení subjektu do seznamu firem.           red. 

Splatnost poplatků v r. 2013 

S novým rokem vyvstává občanům města a přidruţených obcí povin-

nost uhradit povinné poplatky. 

Poplatek za svoz komunálního odpadu zůstává stejný jako v přede-

šlém roce, tedy 500 Kč za osobu na rok. Tuto částku je třeba uhradit do 

30. 6. 2013. 

Rovněţ termín splatnosti poplatku ze psů je ke 30. 6. 2013. Výše 

částky se liší v závislosti na místě bydliště, počtu psů či důchodovém 

věku majitele. 

V průběhu roku je také třeba uhradit poplatek za pronájem pozemku. 

Termín, do kterého je třeba tak učinit, je uveden individuálně v kaţdé 

smlouvě. 

Poplatky je moţno uhradit na pokladně městského úřadu na náměstí  

Přemysla Otakara 778, v přízemí zelené budovy, dveře č. 3.         red. 

Prezidentské volby 

První prezidentské volby v ČR proběhnou v pátek 11. ledna od 14 

do 22 hodin a v sobotu 12. ledna od 8 do 14 hodin. 

Případné druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční v pátek 

25. ledna od 14 do 22 hodin a v sobotu 26. ledna od 8 do 14 hodin. 

Volební místnosti zůstávají stejné jako u předchozích voleb (viz téţ 

Litovelské noviny č. 10).  

Kaţdému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny 

přede dnem voleb.              red. 

MĚSTKÁ TELEVIZE – VYSÍLÁNÍ V LEDNU 
 

 premiéra:  středa   9. 1. v 18.45 hod.  

   středa 23. 1. v 18.45 hod.  

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

 

Kolektiv Litovelského INFOkanálu Vám děkuje za přízeň v roce 2012, 

přeje úspěšný nový rok 2013, mnoho štěstí, pevné zdraví, pohodu a 

ovšem i ostrý obraz a dobrý zvuk při sledování našeho vysílání. 

Úspěchy firmy Papcel 

V závěru roku 2012 oslavila litovelská firma na výrobu papírenských 

strojů Papcel dva velké úspěchy. 

Jedním z nich je uzavření procesu kompletního převzetí patentované 

výkresové dokumentace a obchodních značek španělské firmy Gorosti-

di, který trval od roku 2010. Papcel se tak stal výhradním majitelem 

unikátní patentované strojní technologie s právem vyuţití obchodního 

jména a obchodních značek v současnosti zaniklé španělské společnos-

ti. Zásadní je vyuţití referencí a obchodních značek firmy Gorostidi při 

oslovování nových i stávajících zákazníků, tj. moţnost získat nové trhy 

ve střední a Latinské Americe. 

Výrazným úspěchem je i získání největší zakázky v historii firmy 

(která se datuje od roku 1950). V listopadu totiţ Papcel vyhrál tendr na 

výstavbu závodu na výrobu dekorativního papíru v běloruském městě 

Šklov. Obsahem zakázky v hodnotě 65 milionů euro je realizace zaří-

zení, jeţ bude vyrábět papír, který se pouţívá např. při výrobě plovou-

cích podlah nebo nábytku. Kapacita dodaného stroje bude aţ 30 tisíc 

tun papíru za rok. Vzhledem k objemu zakázky bude Papcel v roce 

2013 nabírat asi 30 pracovníků, a to především do dělnických profesí. 

Pro zajímavost uvedeme několik faktů spojených s papírenským 

průmyslem. Spotřeba papíru v ČR je přibliţně 170 kg na osobu za rok. 

V USA je to dokonce 300 kg, v Rusku je spotřeba oproti ČR poloviční. 

Největší podíl na  těchto číslech mají papíry k výrobě obalů.           red. 
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40. schůze Rady města Litovel, konaná dne 6. prosince 2012 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 

 zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 856/72 ostatní 

plocha/jiná plocha, o výměře 5 689 m2, v k. ú. Litovel, za podmí-

nek:  

účel využití: provozování a výcvik soukromých autoškol po jejich 

vzájemné dohodě v době, kdy nebude tato plocha využita jako ve-

řejné parkoviště při akcích, 

pronájem na dobu neurčitou, 

smluvní cena nájemného: 1 000 Kč/rok. 

V souladu s již přijatým usnesením rady města č. 1262/66 ze dne 2. 10. 

2009, s ohledem na zachování klidu v lokalitě Pavlínka, nelze v sobotu, 

v neděli a o státních svátcích využívat parkoviště k výcviku soukro-

mých autoškol. 

 žádost společnosti Jantar Caffé, s. r. o. o ukončení nájemní smlouvy 

dohodou a schvaluje ukončení nájemního vztahu ke dni 31. 1. 2013, 

včetně následného zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor 

v domě č. p. 785 na náměstí Přemysla Otakara v Litovli. 

 

Rada města Litovel projednala a doporučuje Zastupitelstvu města 

Litovel projednat a schválit: 

 Zveřejnění záměru odprodeje šesti pozemků k výstavbě rodinných 

domů, nacházejících se v Litovli, v lokalitě Pavlínka, zahrnutých do 

1. etapy výstavby. Předmětem budoucího odprodeje jsou: 

pozemek č. 1, označený jako parc. č. 291/10, o výměře 797 m2 

pozemek č. 2, označený jako parc. č. 291/11, o výměře 797 m2 

pozemek č. 3, označený jako parc. č. 291/12, o výměře 798 m2 

pozemek č. 4, označený jako parc. č. 291/13, o výměře 798 m2 

pozemek č. 5, označený jako parc. č. 291/14,  o výměře 798 m2 

pozemek č. 6, složený ze tří parcel: parc. č. 833/14, o výměře 226 m2, 

parc. č. 833/13, o výměře 198 m2, parc. č. 291/6, o výměře 374 m2, tj. 

o celkové výměře 798 m2.  
Podmínky odprodeje pozemků v lokalitě Litovel – Pavlínka: 

Minimální cena za 1 m2 pozemku bude činit 1 000 Kč. V případě, že 

počet žádostí o odprodej převýší počet nabízených pozemků, určí zastu-

pitelstvo kritéria pro stanovení pořadí uspokojení žadatelů, popř. 

náhradníků. 

S prvními šesti vybranými zájemci budou uzavřeny smlouvy 

o budoucích kupních smlouvách, ve kterých bude stanoveno, že 

budoucí kupující musí započít s výstavbou domu do 24 měsíců po 

uzavření smlouvy a k dokončení hrubé stavby musí dojít do 36 

měsíců od podpisu smlouvy. K uzavření kupní smlouvy o převodu 

vlastnictví pozemku může dojít teprve po splnění shora uvedených 

podmínek.  

Kupující se zaváže do 14 dnů po podpisu smlouvy o budoucí kupní 

smlouvě složit na účet města polovinu sjednané kupní ceny s tím, že 

doplatek kupní ceny musí uhradit do 14 dnů po podpisu kupní smlouvy, 

ale před vkladem vlastnického práva k převáděnému pozemku do ka-

tastru nemovitostí.  

V případě, že by kupující od smlouvy o budoucí kupní smlouvě odstou-

pil, musí uhradit smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané kupní ceny.  

Kupující bude oprávněn ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní 

smlouvě, do doby převodu vlastnického práva k pozemku v katastru 

nemovitostí, bezúplatně užívat dotčený pozemek za účelem výstavby 

domu a zároveň bude povinen udržovat jej v řádném stavu.   

Za porušení uvedených smluvních povinností bude možno uložit poku-

tu ve výši až 10 % z kupní ceny. 

 podání kompletní žádosti o dotaci, včetně příloh, na projekt Bezpeč-

nostní opatření na II/449 (autobusový záliv, bezpečné a bezbariérové 

přechody – Rozvadovice a Unčovice) na Státní fond dopravní in-

frastruktury ČR. 

 

22. zasedání Zastupitelstva města Litovel, konané 13. prosince 2012  
 
Zastupitelstvo města Litovel: 

 schvaluje zveřejnění výpůjčky pozemku parc. č. 24 zastavěná plocha 

a nádvoří o výměře 274 m2, v k. ú. Savín, tomu, kdo zajistí bezplatné 

odstranění ruiny objektu č. p. 49, část obce Savín, na pozemku parc. 

č.  24 zastavěná plocha a nádvoří. 

 

výběr redakce 

SOUHLAS SE ZASLÁNÍM BLAHOPŘÁNÍ A NÁVŠTĚVOU ZA ÚČELEM GRATULACE 
 
 Jméno a příjmení  ........................................................................   

 Datum narození   ........................................................................ 

 Adresa  .............................................................................................................................. 

 

Svým podpisem dávám souhlas s využitím osobních údajů, a to pro potřeby osobní návštěvy pracovníka 
MěÚ Litovel a pověřených osob v místě bydliště za účelem gratulace k životnímu jubileu.  
Souhlas je vydán na dobu neurčitou a je možné jej kdykoliv odvolat písemně na matrice MěÚ Litovel. 
 
 
V Litovli dne ……………………………………..   …………………………………………………… 

           podpis. 

Formulář pro jubilanty 

Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) připravuje každý měsíc pro své 

občany, jubilanty s trvalým pobytem na území města a jeho místních 

částech ve věku 75, 80, 85 a dále každý rok Blahopřání jubilantům. 

Prosíme ty, kteří mají zájem o osobní návštěvu člena vedení města 

nebo SPOZ spojenou s gratulací a předáním dárkového balíčku, aby 

potvrdili svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů.  

Jelikož v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů nemáme již k dispozici údaje o jubi-

lantech a nemůžeme nadále bez Vašeho předchozího souhlasu zasílat 

blahopřání k životním jubileím a uskutečňovat osobní návštěvy členy 

Sboru pro občanské záležitosti města Litovel, snažíme se získat potřeb-

né údaje touto cestou. 

Vyplněný souhlas zašlete na uvedenou adresu nebo předejte osobně 

Vy, nebo Vaši rodinní příslušníci na matriku městského úřadu. 

Adresa: MěÚ Litovel, matrika, nám. Přemysla Otakara 778, Litovel 

Kontaktní osoby:  

Ivana Čtvrtníčková, tel.: 585 153 115, ctvrtnickova@mestolitovel.eu 

Petra Robenková, tel.: 585 153 114, robenkova@mestolitovel.eu 

 

Protože nadále není možné ani ověřování osobních údajů v evidenci 

obyvatel, nemohou být v Litovelských novinách nadále zveřejňována 

výročí narození. Máte-li o zveřejnění životního výročí svého nebo 

svých blízkých zájem, napište přímo do redakce LN (viz tiráž) a výročí 

bude zveřejněno formou gratulace.             red. 



4 ROZMANITOSTI  

Stalo se v Litovli 

výročí na leden 2013 
 

 Roku 1483 poslední dědičný rychtář Martin 

Tepfer prodal městu za 290 kop grošů rych-

tářská práva, budova rychty (současná rad-

nice) ovšem tehdy patřila Vlašimům. Kup byl 

pak aţ 19. ledna 1502 potvrzen králem Vladi-

slavem Jagellonským a rychtářský majetek 

připsán k majetku města. Představitelem měs-

ta se stal purkmistr, tehdy český krejčí Du-

chek. Tato změna posílila i roli písaře a rych-

tář se stal městským policejním úředníkem.  

 20. 1. 1753 se narodil v Litovli, v domě U 

Černého orla (Poděbradova 751), malíř 

Quirin Mark. V mládí odešel do Vídně stu-

dovat na Akademii výtvarných umění. Brzy 

začal pracovat samostatně jako mědirytec a 

kreslíř. Jeho dobré a působivé rytiny měly 

úspěch, takţe r. 1796 byl jmenován členem 

Akademie. K nejznámějším patří rytiny dva-

ceti tří podobizen členů císařské rodiny. Ze-

mřel ve Vídni 24. 9. 1811.  

 26. 1. 1883 se v Bílsku narodil dr. Jan 

Knaibl, bratr litovelského starosty Aloise 

Knaibla. Po studiích v Praze a ve Vídni na-

stoupil soudcovskou sluţbu v Olomouci. Byl 

i politicky činný, v letech 1925–35 byl čle-

nem městské rady v Olomouci. Ve třech kni-

hách sepsal historky ze soudní praxe, (ale i 

vzpomínky na zalo-

ţení cukrovaru 

v Litovli a na nábo-

ţenské boje 

r. 1921). Jsou to 

Soudcovy vzpo-

mínky (1927), 

Vzpomínky státní-

ho zástupce (1932), 

nejvíce autobiogra-

fických vzpomínek 

je v knize Ţivot je 

ţivý (1936). Ze-

mřel 25. 4. 1964. 

 9. 1. 1903 získal Josef A. Prokeš koncesi 

na první knihkupectví v Litovli. Jiţ 26. 5. 

1902 však ţádali o koncesi František Obzina 

a Rudolf Mazáč. Obecní rada tehdy dala sou-

hlas R. Mazáčovi, ten ale provozoval hlavně 

knihařství. První knihkupectví pak otevřel 

J. Prokeš aţ r. 1904. 
 16. 1. 1903 rozhodla městská rada o zřízení 

veřejné knihovny. Jejím správcem se stal 

profesor Karel Hnátnický. Veřejná knihovna 

soustředila kniţní fondy Měšťanské besedy, 

Spolku paní a dívek českých a všechny zá-

bavné knihy z knihovny Sokola a obecní 

knihovny. Knihovna a čítárna byla otevřena 

8. dubna v domě starosty V. Sochy v Jung-

mannově ulici č. 654 (jiţ v r. 1888/89 zde 

byla jedna třída české školy). V roce 1973 

byla na domě umístěna pamětní deska. Kdyţ 

počátkem školního roku 1903/4 chyběly míst-

nosti pro gymnázium, musela knihovna 

ustoupit I. třídě reálky a přestěhovala se i s 

archivem do obecního domu číslo 35 (dnes jiţ 

zbořený dům vedle internátu zvláštní školy 

v Husově ul.), kde zůstala aţ do března 1920.  
Lubomír Šik 

 

Jak se staví dům z českých slov 

Je časné ráno, hodina před začátkem vyučo-

vání. Přesto – děti vstaly, jejich učitelka je tu 

a taky opice Alice uţ čeká, aţ se otevře kníţ-

ka a její příběh bude nahlas předčítán dětský-

mi ústy. Příběh se rozlévá plynule a bez pře-

stávek třídou. Děti čtou. 

Před rokem a půl neuměly česky nebo jen 

málo. Teď recitují básně a rýsují podle české-

ho zadání. 

„Učila jsem malého Vietnamce, který běhal 

po třídě a říkal: „Nerozumím.“ „Ale ty mi 

porozumíš,“ řekla jsem mu, aby si nemyslel, 

ţe tady bude jenom běhat.“ A stalo se.  

Libuše Kreuzziegerová učí malé i větší 

Vietnamce česky uţ 17 let. Díky prostřed-

kům, které základní škola Jungmannova zís-

kala od MŠMT na výuku češtiny a asistenci, 

nehrozí vietnamským dětem, ţe by se nezapo-

jily do hodiny, protoţe něčemu nerozumí. 

V současnosti jsou zde takoví ţáci dva. Spolu 

s Libuší Kreuzziegerovou se jim věnuje i 

Andrea Papajková, která vedle ranního vyu-

čování pracuje s dětmi i jako osobní asistent-

ka. To znamená, ţe se s nimi během hodin 

češtiny učí individuálně, zatímco ostatní děti 

probírají látku dohromady se svou češtinář-

kou. „Andrea Papajková je učitelka s velkým 

U, moc si jí cením. Je velice obětavá. S tako-

vou učitelkou by měly děti vyhráno,“ chválí 

kolegyni paní Kreuzziegerová, která byla 

sama na podzim vyznamenána cenou města 

za své pedagogické působení. 

Takţe uţ víme kdo, nevíme ale jak. Jak je 

moţné, ţe se človíček, který přijde do České 

republiky bez znalosti jazyka, za rok bez pro-

blémů domluví a je schopen plynule se zapojit 

do vyučování? Jistě, něco se člověk naučí tak 

nějak sám. Aneb, jak praví jejich učitelka, 

kdyţ je mezi ostatními dětmi a slyší, jak si 

říkají „Uhni, vole,“ za chvíli tomu rozumí. To 

ale stačit nebude. 

„Kdyţ dítě vůbec nic neumí, vezmu ency-

klopedii a ukazujeme si obrázky. Začnu od 

rodiny. To dítě pochopí. Do druhé hodiny si 

to musí přeříkat a jedeme dál. Rodina, škola, 

okolí… Nejdřív děti neskloňují ani nečasují. 

Postupně se to nabaluje, jako kdyţ stavíte 

dům,“ vysvětluje Libuše Kreuzziegerová, 

která své ţáky brávala i domů, aby si mohli 

ve skutečnosti osahat (nebo třeba ochutnat) 

věci, o kterých se učili.  

V hodinách češtiny děti ale nejen čtou a učí 

se novým slovům, která neznají, nebo jazyko-

vým jevům. (Jak vysvětlit rozkazovací způ-

sob: „Co ti říká paní učitelka v hodině?“ 

„Nemluv.“ „Tak to je ono.“) Učitelka s dětmi 

probírá třeba i slovní zásobu z matematiky, 

opakuje s nimi míry a váhy, aby nezůstaly 

v hodině bezradné jen proto, ţe nerozumí 

zadání. Je to tvůrčí práce. 

„Já jsem se k výuce češtiny pro cizince 

dostala tak, ţe jsem na Vítězné přejala 

3. třídu, kde byli dva Vietnamci, Petr a Hon-

za,“ vzpomíná Libuše Kreuzziegerová na své 

začátky. „Narodili se tady, ale protoţe rodiče 

mluvili jen vietnamsky, tak česky neuměli. 

První dva roky měli Haničku Vašíčkovou, 

která jim dala dobré základy. Byli taky zapo-

jení do dramatického krouţku, coţ je hodně 

rozvíjelo. V 6. třídě uţ úplně vynikali. Dod-

nes jsem s nimi ve spojení. Právě dělají závě-

rečné zkoušky na architektuře a hledají místo. 

A to oni seţenou, protoţe jejich projev je 

prostě nádherný.“ 

Ţe jsou učitelky češtiny úspěšné (čemuţ 

jistě napomáhá i známá vietnamská pracovi-

tost), dokazuje taky druhák Tony, kdyţ mi 

ukazuje ţákovskou plnou jedniček. „Mám 

radost, kdyţ vidím, jak ty děti postupují. Ono 

i s českými dětmi se dobře dělá. Kdyţ dítě 

chce,“ uzavírá Libuše Kreuzziegerová.        hk 

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

výročí na leden 2013 
 

 1. 1. 153 př. n. l. začali římští konzulové 

nastupovat do úřadu právě k tomuto datu, 

tedy k 1. lednu. Každý rok nesl jméno konzu-

la, který v něm vládl. Protože však kalendářní  

rok začínal až 1. března (v kterémžto měsíci 

začíná i astronomické jaro), sjednotil roku 46 

př. n. l. Julius Caesar obě data tak, aby se rok 

kalendářní kryl s úředním. Náš kalendář tedy 

až na úpravy ze 16. století pochází z antiky. 

 14. 1. 993 byl druhým pražským biskupem 

sv. Vojtěchem a knížetem Boleslavem zalo-

žen Břevnovský klášter. Nejstarší mužský 

klášter u nás je sídlem řádu benediktinů. 

V 11. století zde byl vystavěn první kamenný 

kostel v Čechách, z nějž se dochovala krypta 

pod dnešní bazilikou. O současnou barokní 

podobu kláštera se zasloužili stavitelé Kryštof 

a Kilián Ignác Dientzenhoferovi. Klášter je 

vyhlášen kulturní památkou ČR a vybrané 

části si lze s průvodcem prohlédnout každý 

víkend. 

 4. 1. 1643 se narodil anglický fyzik, mate-

matik, astronom, alchymista a teolog Isaac 

Newton. Podle legendy mu (v době jeho 

studií na Cambridge) údajně na hlavu spadlo 

jablko a on tak objevil gravitační zákon. Spo-

lu s neméně známými pohybovými zákony 

(zákon setrvačnosti, síly a akce a reakce) jej 

uveřejnil v jednom ze základních děl moderní 

vědy Matematické principy přírodní filosofie 

(1687). Newton je autorem mnoha dalších 

objevů – sestrojil první zrcadlový dalekohled, 

objevil barevné spektrum aj. 

 10. 1. 1913 přišel na svět osmý českoslo-

venský prezident Gustáv Husák. Narodil se 

jako Augustin Husák v Dúbravce (dnes sou-

část Bratislavy), vystudoval práva a už 

v mládí vstoupil do KSČ, kde brzy zastával 

významné pozice. Přesto byl v 50. letech 

odsouzen na doživotí za „velezradu“, v 60. 

letech pak rehabilitován. V letech 1969–1987 

byl generálním tajemníkem ÚV KSČ, v le-

tech 1975–1989 prezidentem země. Zemřel 

18. 11. 1991. 

 5. 1. 1933 byla zahájena stavba mostu 

Golden Gate (Zlatá brána) v San Franciscu, 

jednoho z nejdelších visutých mostů na světě. 

Je dlouhý 2 737 m a denně zde po šestiproudé 

silnici projede na 120 tisíc aut. Je považován 

za nejoblíbenější místo sebevrahů, vozovka je 

ve výšce 70 m n. m. Natírání mostu signální 

oranžovou barvou trvá celý rok a hned po 

skončení se musí začít znovu. 

Knihy na tento měsíc 

Břevnovský klášter v Praze 

Závěrem roku vyšly dvě knižní novinky 

osvědčených litovelských autorů Jarmily Cho-

linské a Petra Lindušky. 

 

No deť 
Petr Linduška 

Na samém konci listopadu vyšla třetí knížka 

litovelského knihkupce a divadelníka Petra 

Lindušky. Hanácký ambasador opět nezapřel 

svou lásku k rodnému nářečí, v němž vypráví 

o svých zážitcích z dětství, školní docházky, 

vojny nebo třeba autoškoly. S typickým hu-

morem popisuje třeba i své slavné vystoupení 

v televizním Milionáři nebo milovníkům ku-

chařského umění poradí „hanácky recepte pro 

všecke, keři se s tém nebabrajó“. 

 

Odpadkový koš 
Jarmila Cholinská 

V pořadí již čtrnáctá knížka Jarmily Cholin-

ské se stejně jako několik předchozích sbírek 

věnuje globálním i lokálním problémům. Bás-

ničky, které vznikaly od konce roku 2011 do 

poloviny roku 2012, reflektují události pre-

zentované v televizi a novinách, ale také 

vzpomínky na lidi, které v životě potkala a 

zkušenosti, jichž nabyla. 
 

Láska hory přenáší 

Má tisíc podob, tisíc tváří 

přesně ji popsat se nepodaří 

Je hybným obsahem naší lidskosti 

bez ní klesáš do prázdna, marnosti 

Nejvyšší cit mezi všemi 

je věčná láska k matce Zemi 

Sto let Velkého sálu na Záložně 

S tím, jak v 19. 

století sílil v Litovli 

český živel, seznali 

místní vlastenci, že je 

třeba mít i vlastní 

kulturní zařízení. Prv- 

ní kulturní sál byl 

v domě U Černého    

medvěda, tedy na 

Záložně, otevřen roku 

1885. Hrála se zde i 

divadelní představení, 

avšak „tato velká  

místnost stala se nám 

malou. Poznali jsme, 

že český živel sice rostl a rostl, ale sál byl 

pořád stejný.“ (Selská stráž, leden 1913) 

Když úředním nařízením z r. 1910 vyvstala 

nutnost přestavby celého domu, byl ke stávají-

cí budově přikoupen ještě sousední dům a 

roku 1911 začalo budování nových sálů. Za 

jejich secesní podobu vděčíme litovelskému 

architektovi Otakaru Doušovi. Na fotografii je 

Velký sál nedlouho po otevření 5. 1. 1913. 

Selská stráž popsala jeho otevření takto: 

„Jakou jsme to měli krásnou, srdečnou a 

všechny uchvacující slavnost! … Slavnostní 

otevření počalo v neděli o 11. hod. dopol. 

slavnostním Matinée, k němuž se naplnil sál 

již před určenou dobou. … Za povznesené 

nálady opouštělo obecenstvo nový sál, který 

vykonal prvně svou obtěžkávací zkoušku; 

byloť přítomno na 800 lidí!!“         hk 
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Pohled starosty na rok 2012  

pokračování ze stany 1 

S potěšením konstatuji, ţe konečně byla 

vydána územní rozhodnutí na nultou a první 

etapu protipovodňových opatření. Vydání 

stavebního povolení však naráţí na majetko-

právní problémy spojené s nesouhlasem mnoţ-

ství majitelů dotčených pozemků s jejich, byť i 

částečným, záborem pro tuto stavbu. Vedení 

státního podniku Povodí Moravy nás nedávno 

informovalo, ţe další práce na tomto projektu 

jsou pozastaveny do doby, neţ město potřebné 

pozemky vykoupí. Vzhledem k faktu, ţe na 

výkupy potřebných pozemků bude nutno vy-

naloţit nemalé finanční prostředky, rozhodne 

o dalším postupu zastupitelstvo. 

Na ţádost vedení města bylo Povodím Mo-

ravy provedeno geodetické zaměření břehů 

toků nacházejících se na našem území. Po 

odstranění, popřípadě legalizaci zjištěných 

neoprávněných staveb na březích by měla být 

přiměřeně zvýšena kapacita koryt řeky Mora-

vy protékajících územím města. Prvním poči-

nem bylo čištění Nečízu. 

Moţná je Vám známa skutečnost, ţe v loň-

ském roce se projevila kontaminace spodních 

vod v místní části Nasobůrky v místech pů-

vodní skládky komunálních odpadů. Jde o 

dluh minulých generací, jehoţ odstranění, tj. 

dekontaminaci půdy, ovšem zaplatíme my 

všichni. Nemalým úspěchem je ovšem dotace, 

kterou se nám na 90 % nákladů podařilo získat 

od Státního fondu ţivotního prostředí ČR. 

Výběrové řízení na dodavatele sanačních prací 

dosud probíhá. 

 

V loňském roce jsme také řešili nastalý ne-

dostatek míst v mateřských školkách, do kte-

rých nastupují ročníky populačně silnější neţ v 

minulosti. Nejlepším řešením se ukázalo vyu-

ţít vhodných prostor v prvním poschodí budo-

vy bývalé MŠ na ulici Vítězné za účelem roz-

šíření Mateřské církevní školky Svatojánek, 

které bylo městem také finančně podpořeno. 

Rovněţ na úseku ţivotního prostředí došlo 

k pozitivnímu vývoji. K tomu přispělo rozšíře-

ní sběrného dvora v Litovli a úprava několika 

stanovišť kontejnerů pro tříděný odpad. Na 

podzim byla zahájena také revitalizace zeleně 

na městském hřbitově.  

Výše jsem uvedl, ţe se nám podařilo získat 

řadu dotací, které však můţeme vyuţít pouze 

v případě, ţe část nákladů uhradíme z vlast-

ních peněz. Mezi takové patří dotace, kterou 

jsme získali na rozšíření výstavních ploch v 

podkroví muzea a vybudování depozitáře 

v sousední nemovitosti, tj. domě č. 800 v ulici 

1. máje. Totéţ bude platit v případě, ţe uspěje-

me se ţádostí o dotaci na rekonstrukci lesní 

cesty na tzv. Lesánkově cyklotrase, coţ je 

akce, při jejíţ realizaci bychom spolupracovali 

s Lesy města Olomouce. 

Ve svém loňském ohlédnutí jsem uvedl, ţe 

obce mají velké daňové výpadky v příjmech. 

Nyní má vstoupit v platnost nový systém roz-

dělování sdílených daní, tzv. RUD, který by 

měl příjmy menších měst zvýšit. V našem 

případě aţ o 15 milionů Kč. Pokud se tento 

předpoklad skutečně splní, pomůţe to značně 

při sestavování nového rozpočtu města. 

Je mi líto, ţe se nepodařilo získat finanční 

prostředky na rekonstrukci náměstí Přemysla 

Otakara, o coţ se jiţ mnoho let vedení města 

snaţí. Poté, co se z Litovle do Olomouce od-

stěhovala ZŠ prof. Vejdovského pro zrakově 

postiţené a pobočka Komerční banky se pře-

místila z budovy Záloţny do soukromého 

objektu, jsou v městských budovách na ná-

městí uvolněny rozsáhlé nebytové prostory, 

pro které zatím nemáme vyuţití. Uvítali by-

chom na radnici investora, který by měl zájem 

o jejich smysluplné vyuţití. Pokud můţete, 

informujte o této moţnosti v prostředí, kde se 

pohybujete. Velmi byste nám tím pomohli. 

Jistě víte, ţe tyto budovy se musí zabezpečit a 

temperovat, coţ je nákladné a nepřináší to 

ţádný efekt. 

Zatím se nám nepodařilo získat finanční 

prostředky na rekonstrukci domu č. 776 

v Kostelní ulici, který opravy nutně potřebuje. 

V podobné situaci je i majitel tzv. Langova 

domu, který zde chtěl vybudovat rehabilitační 

a lázeňské zařízení, ale situace ve zdravotnic-

tví mu tento záměr znemoţnila a nyní neví, jak 

dál. Jednáme s ním a snaţíme se nalézt výcho-

disko z této situace, coţ se zatím nedaří.  

Jistě jste si sami všimli, ţe je před námi 

velké mnoţství práce, protoţe hodně měst-

ských domů, komunikací, mostů a dalších 

veřejných objektů vyţaduje nákladnou údrţbu 

či rekonstrukci a ani v místních částech není 

vše v pořádku. Značně finančně nákladné je 

jen samotné zajištění běţného provozu a údrţ-

by města i místních částí, natoţ postupná práce 

na jejich modernizaci a rozvoji. Náročné je to 

zvláště nyní, v období útlumu a recese. Musí-

me uváţlivě promýšlet moţnosti a určovat 

priority, hledat úspory zdrojů, oslovovat inves-

tory a snaţit se vyuţít dobrých nápadů kaţdé-

ho z vás. Přeji si, ať se nám to společně daří co 

nejlépe, protoţe to přinese radost a prospěch 

nám i našim dětem. Zároveň děkuji všem, 

kteří nám to svou prací a svým přístupem po-

máhají realizovat. 

 

V novém roce přeji Vám všem, milí občané, 

pevné zdraví, rodinnou pohodu a štěstí v osob-

ním i profesním ţivotě.  

Ing. Zdeněk Potužák, starosta Litovle 

Také městský úřad přinesl občanům od led-

na 2012 některé změny. Začaly se vyřizovat 

nové občanské průkazy. Ţadatel si tak jiţ při 

podání ţádosti o nový OP nemusí zajišťovat 

fotografii, ale je vyfocen rovnou na přepáţce. 

Nově se také vydávají občanské průkazy pro 

děti do 15 let. Tato moţnost má nesporné vý-

hody, kdyţ je třeba prokázat totoţnost dítěte 

např. na výletě s prarodiči. 

Na úseku pasů došlo ke změnám v zápisech 

do cestovních dokladů. Od června jiţ není 

moţné mít děti zapsané v pasu rodičů. Kaţdý, 

tedy i dítě, nyní musí při cestě za hranice mít 

svůj pas. V předprázdninových měsících jsme 

proto měli obrovský nápor i u této přepáţky.  

Nepříliš šťastný start byl spojen se zavede-

ním nového systému registrace vozidel, na 

který přešla všechna registrační místa. Nový 

registrační systém byl buď zcela nefunkční, 

nebo velmi pomalý. Občané tak trávili hodiny 

na chodbách úřadu a čekali někdy marně na 

vyřízení svých poţadavků. Ve starém systému 

jsme zvládli vyřídit ţádost asi za 10 minut, 

v novém systému to trvá běţně půl hodiny. Pro 

zlepšení pohody při čekání jsme v budově 

úřadu zajistili nápojový automat. 

Od ledna přešly agendy v oblasti sociální 

práce na Úřady práce ČR a spolu s tím i čtyři 

úřednice. Této situace jsme vyuţili k výměně 

prostor mezi odborem dopravy a sociálním 

odborem. Odbor dopravy se proto nachází 

nově v kancelářích v přízemí budovy. 

V rámci personálních změn vzniklo po od-

chodu vedoucího odboru vnitřní správy do 

důchodu nově oddělení vnitřních věcí v budo-

vě radnice. Do tohoto oddělení nyní spadají 

podatelny úřadu, matrika a přestupky. V budo-

vě v Havlíčkově ulici byly agendy z původní-

ho odboru vnitřní správy začleněny pod odbor 

sociální a vznikl tak nový odbor sociální a 

správní, do kterého byly zařazeny občanské 

průkazy, pasy a evidence obyvatel.  

Nově v organizační struktuře úřadu vzniklo 

oddělení informačních technologií. Vše bez 

nárůstu pracovníků. 

Pro rok 2013 plánujeme v rámci moţností 

rozpočtu zajistit informační či vyvolávací 

systém pro zlepšení komfortu pro odbor do-

pravy a pro vyřizování občanských průkazů a 

cestovních dokladů. 

Ing. Radovan Vašíček, tajemník MěÚ Litovel 

Ke změnám došlo i na městském úřadě 

jedna z úspěšných akcí – výtah v knihovně 
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Odešli... 
v době od 21. listopadu do 13. prosince 

 
Ve ra Zapletalova  z Choliny (75 let) 
Milada Pala tkova  z Litovle (89 let) 
Marie Kvapilova  z Litovle (83 let) 
Jir í  Forst z Litovle (80 let) 
Josef Vachala z Mladc e (63 let) 

 
Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami 

Hlubinka a Hrandop. 

Děkujeme všem, kteří se dne 17. 11.  
přišli rozloučit do Husova sboru  
Církve československé husitské  

s naším otcem Mirko Spurníkem  
a vzpomenuli jeho památky. 

 
dcera Zdeňka Sedlářová  

a syn Mirko Spurník s rodinami  

Dne 4. ledna oslaví  
paní Marie Svobodová  

88. narozeniny. 
Do dalších let  

jí hodně 
zdraví a spokojenosti 

přejí  
syn František s rodinou  
a dcera Marta s rodinou. 

5 otázek pro… 

Zuzanu Absolonovou 

ředitelku ZŠ Vítězná 

 

Jak k Vám přišlo povolání učitelky a jaká je 

Vaše specializace? 

Učitelkou jsem chtěla být už od první třídy 

a dělala jsem vše pro to, aby se mi můj sen 

splnil. Na I. stupni jsem špatně vyslovovala 

sykavky. Moje teta (učitelka) mi řekla, že 

když se to nenaučím, tak ze mě učitelka nebu-

de. Okamžitě jsem začala docházet na logope-

dii a do půl roky jsem mluvila bezchybně. 

Vystudovala jsem nejdříve učitelství pro 

I. stupeň se specializací na tělesnou výchovu. 

Protože mě velice zajímala historie, tak jsem 

po sametové revoluci vystudovala dějepis pro 

II. a III. stupeň. A o pár let později ještě ob-

chodní korespondenci. 

Od září jste ředitelkou ZŠ Vítězná, do které 

jste přišla odjinud. Kde jste působila předtím 

a co Vás sem přivedlo? 

Byla jsem sedm let ředitelkou školy 

v Rožnově pod Radhoštěm. V Mladči máme 

domeček po manželových rodičích, kde jsme 

trávili každý víkend a byli jsme tady šťastní. 

Vyhlášení konkurzu na Vítězné byla pro mě 

příležitost dělat práci, která mě baví a uspoko-

juje, a současně bydlet na Hané, kde se mi 

moc líbí. 

 

Pozorujete nějaké rozdíly mezi Vaším minu-

lým a současným působištěm nebo mezi žáky 

škol? 

Ani ne, tady jsem se velice rychle zabydlela. 

A děti? Zatím se mi tady zdají hodnější. 

 

Jakým způsobem chcete, aby se ZŠ Vítězná 

profilovala, na co se chcete zaměřit? 

Do konkurzu jsem šla s mottem: „Aby ZŠ 

Vítězná byla opravdu vítězná“. Ve škole je 

hodně výborných učitelů i budova je nadstan-

dardně vybavená. Jde hlavně o to, aby si škola 

znovu získala důvěru veřejnosti. 

 

Jaké změny, programy… na ZŠ plánujete? 

Momentálně chystáme změnu Školního 

vzdělávacího programu. Zrušíme výběrové 

třídy a v rámci nabízených volitelných před-

mětů si budou všichni žáci na II. stupni vybí-

rat takové předměty, které rozvinou jejich 

talent – např. sportovní, umělecký, jazykový, 

přírodovědný, práce na PC apod. Takto bude 

každá třída v podstatě výběrová. 

 

V příštím čísle bude na vaše dotazy odpoví-

dat Mgr. ZDEŇKA FRIŠTENSKÁ, ředitelka 

litovelského muzea. Psát můžete do 15. ledna. 

Začátkem ledna po celé republice opět vy-

jdou do ulic skupinky tří biblických králů. 

Popřejí obyvatelům zdraví a štěstí v novém 

roce a požádají o příspěvek na pomoc lidem 

v nouzi.  

V minulosti tato sbírka vypomohla občanům 

Litovelska postiženým tornádem, záplavami, 

požárem, občanům a rodinám s dětmi, kteří se 

ocitli v nouzi. Z výtěžku sbírky mohla Charita 

v Litovli podpořit Charitní pečovatelskou 

službu i vybavit půjčovnu kompenzačních a 

zdravotních pomůcek. Tříkrálová sbírka po-

mohla i lidem v zahraničí: na Ukrajině, na 

Haiti, v Súdánu a v oblastech  postižených 

tsunami.  

 

V minulé Tříkrálové sbírce pomohlo 99 

skupinek koledníků Charitě vybrat v celém 

regionu střediska Litovel (47 obcí) částku 

412 938 Kč. Část sbírky určenou pro vlastní 

projekty Charity v Litovli jsme využili násle-

dovně:  

 

100 000 Kč pořízení auta pro pečovatel-

skou službu 

109 500 Kč podpora provozu mateřského 

centra 

30 000 Kč přímá pomoc sociálně slabým 

rodinám 

 

 Zbývající částka  byla použita: na humani-

tární pomoc v zahraničí, kterou organizuje 

přímo Sekretariát Charity České republiky 

v Praze  (bližší informace na www.caritas.cz) , 

na projekty a poradenskou činnost Arcidiecéz-

ní charity Olomouc (www.acho.caritas.cz) a 

5 % z vybrané částky na režii sbírky (výroba 

pokladniček, tisk složenek, příprava tříkrálo-

vého koncertu).  

 

Tříkrálová sbírka  bude probíhat především 

o víkendu 5. a 6. ledna, v některých obcích ale 

může proběhnout i v pracovní dny (toto roz-

hodnutí necháváme na místních kolednících), 

koledování by mělo být ukončeno nejpozději 

do 15. ledna. V Litovli bude sbírka zahájena  

v pátek 4. 1. 2012 v 17 hodin dětskou mší 

spojenou s požehnáním pro koledníky.  

Děkujeme za všechny, kterým Váš dar pro-

spěje. 

Ludmila Zavadilová,  

Charita Šternberk, středisko Litovel 

Tři králové už jdou zase k vám 

PROVOZOVNA  
PŘESTĚHOVÁNA!  

SÍDLÍ V LITOVLI  
NA JAVOŘÍČSKÉ ulici 1313/6a.  

TEL. 585 154 631 MOB. 724 158 043 

Diem vesper commendat. 
Až večer den ocení. 

http://www.caritas.cz/
http://www.acho.caritas.cz/
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Je to druh velkého motýla příbuzného s otakárkem. V květnu a 

červnu jej můţeme spatřit poletovat na pasekách, na okrajích 

lesních cest či na rozkvetlých loukách Litovelského Pomoraví.  

Barvou trochu připomíná běláska, liší se však tvarem křídel, 

křídelní ţilnatinou a průsvitností v apikální (vrcholové) části 

křídla. Typický je pro něj také jakoby líný, plachtivý styl letu. 

Nenápadné housenky se skrývají ve spadaném listí v lesních 

okrajích. Ţerou pouze dymnivku, občas se sluní. Dospělí motýli se 

líhnou z kukel v průběhu května. Chlupatější samečci mají jedinou 

starost – najít samičku, se kterou by se spářili. Poletují po lesních okra-

jích a navštěvují květy, jejichţ nektar je pro ně zdrojem energie. Samice 

se spíše skrývají a po spáření kladou vajíčka do míst, kde rostou dym-

nivky. Po spáření umisťuje sameček na zadeček samice tzv. sphragis, 

coţ je rychle tuhnoucí voskové víčko, které můţe zabraňovat kopulaci 

s dalším samcem, tedy jakýsi pás cudnosti. 

Motýl se v současnosti vyskytuje pouze na Moravě, v Čechách vyhy-

nul. Patří ke kriticky ohroţeným druhům ţivočichů naší přírody. 

Jak se jmenuje tento motýl? ptá se paní Ró. 

Odpovědi posílejte do 20. 1. na litovelskenoviny@mestolitovel.cz 

nebo na korespondenční adresu Redakce Litovelských novin, 

Městský úřad Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778, 784 01 

Litovel. K odpovědi uveďte své jméno a telefonní číslo. 

Vylosovaný výherce získá od Městského klubu Litovel dvě 

vstupenky na libovolné únorové představení. 

 

Správná odpověď 

z minulého čísla: 

Jan Čep, 

spisovatel původem 

z Myslechovic 

 

Vylosovaný  

výherce: 

Irena Filipová 

 

  

Paní Ró se ptá: Jak se jmenuje? 

soutěž 

Nečíz: Dopis obyvatel Karlovské ulice Správě CHKO 

Váţený pane inţenýre, 

rádi bychom znali stanovisko CHKO k osudu Nečízu. Z Vašeho zají-

mavého článku v Litovelských novinách jsme se dozvěděli, ţe ramena 

řeky Moravy mají v rámci CHKO statut zvláště chráněného území. 

Nečíz tvoří součást rozpleteného copu řeky Moravy. Kromě toho je 

neoddělitelně spojen i s historií našeho regionu. Přímo nad ním stojí 

radnice, za ní domy přímo ve vodě (Hanácké Benátky), jeho zaklenutý 

díl teče středem náměstí. Dal nám první elektrické světlo (stará elektrár-

na). Nad ním stojí i první významná továrna u nás (bývalá papírna). 

U jeho břehů se nachází naše starobylá ulička. 

A tady se musíme vrátit do poměrně čerstvé historie. Zhruba do 

70. let minulého století jsme ţili v pohodě. Říčka bohatě zarybněná byla 

ze strany parku oddělena vzorně udrţovanými keři pámelníku a řadou 

kůlů z tvrdého dřeva. Jejich zbytky jsou u rozrušeného břehu dodnes. 

Týmţ způsobem byly břehy upravovány i z naší strany. Od poloviny 

minulého století se začal výrazně projevovat důsledek prudkého techno-

logického rozvoje (znečištění vod, půdy atd.). Pod tlakem občanů se 

začaly ustavovat odbory ţivotního prostředí i ministerstvo ţivotního 

prostředí. V podstatě správná myšlenka nezasahovat zejména do malých 

toků se šířila jako kategorický příkaz – nedělat z řek kanály. Nečíz, do 

té doby v parkovém úseku pravidelně po sráţce vody čištěn hasičskou 

stříkačkou i vybráním náhodně zapadlých předmětů, byl ponechán sám 

sobě. Jeho koryto (i ostatní ramena), vystavené mnohem větším tlakům 

nečistot neţ v minulosti, se zaneslo splaveným bahnem. Průtočnost se 

podstatně sníţila (i u jiných ramen). Zodpovědnost za péči o vody byla 

mezitím předána do podniku Povodí Moravy. Správa města Litovle 

neuspěla se ţádostí o pomoc, neuspěla ani u MŢP s odůvodněním, ţe 

při povodních průtočnost ramen Moravy nehraje váţnou roli. Taková 

odpověď je na první pohled nedomyšlená. Vedle všestranné praktické 

uţitkovosti jsou vodní toky neodmyslitelnou součástí našich citových 

vztahů, patří k obrazu domova, naší historie. Zdravá voda a příjemný 

vzhled břehů působí kladně na psychický stav člověka, rozvíjí jeho 

smysl pro krásu, uklidňuje… Tuto roli velmi dobře vysvětlila vaše pra-

covnice Olga Ţerníčková při schůzce mladých globalistů, delegátů 

všech litovelských škol. Proto se s ţádostí o radu a podporu obracíme 

k vaší organizaci. 

S uspokojením jsme sledovali čištění Nečízu pod náměstím. Předem 

jsme obdrţeli přípis odboru ţivotního prostředí, ţe práce budou zaháje-

ny i u nás. Ale všechno je jinak. Pátého prosince na jednání, na které 

starosta Ing. Potuţák pozval obyvatele naší ulice (za účasti zástupců 

Povodí Moravy), nebylo nic konkrétního dohodnuto. Svolavatelé (vaše 

přítomnost chyběla) pouze vzali na vědomí přání našich občanů, aby 

byl úsek od vchodu do parku ke starému letohrádku řádně ošetřen. A to 

včetně břehů na obou stranách, které jsou v zoufalém stavu. Postoj Po-

vodí chápeme. Bude se jednat o velmi sloţitou, v podstatě titěrnou prá-

ci, která se tak velkému podniku nevyplatí. Proto se také hledal důvod, 

proč přenést odpovědnost jinam. Na papírnu Kimberly-Clark to ale ani 

s odvoláním na zákon být nemůţe. Hrubé, asi padesátileté znečištění 

nezavinila. Naopak rovněţ ze zákona, snad celoevropského, jí bylo 

bráněno v řece zasahovat. Navíc i nový majitel se chová velmi vstřícně. 

Nevypověděl sluţbu stavidla, které uţ dvacet let nepotřebuje. Minulého 

roku z iniciativy občanů na své náklady ošetřil kus říčky před mostem 

na Šargoun. Splnil bez zbytečných řečí i svůj zákonný úkol a do rozsa-

hu odrazové vlny, opět za své, Nečíz odbahnil a v úseku aţ ke konci 

parku vybral největší odpady. 

Nečíz je rameno Moravy, podle vašeho statutu tedy pod mimořádnou 

ochranou. Proto je logické, ţe se obracíme k CHKO o radu. Máme náš 

Nečíz rádi. Jak se nám jeví všestranně uspokojivé řešení? 

Rozhodně odmítnout zaklenutí této části. Velmi se přimlouváme za 

ponechání stavidla, které formuje vzhled okolí řeky po více jak dvě 

století. Manipulaci s ním papírna určitě neodmítne a údrţba nebude ani 

pro Povodí zatěţující. Úkol lze svěřit menší firmě (nejlépe místní), 

která po svolení a pod dohledem odborníků z CHKO a Povodí zpracuje 

projekt. 

A peníze? Spojit finanční prostředky: Pokusit se znovu (s doporuče-

ním CHKO a Povodí) poţádat o příspěvek MŢP. (Rozpletený cop Mo-

ravy přímo ve městě je jedinečný jev v ČR.) Vyhlásit veřejnou sbírku 

(náš návrh na zasedání). Nečíz patří historicky všem Litovlanům. Stojí 

nad ním radnice. A minulost našeho města dokazuje, ţe podnikatelé i 

prostí občané svému městu vţdy pomohli. 

Pane inţenýre, prosíme o stanovisko. 
 
Se souhlasem sousedů z Karlovské ulice sestavila Jarmila Cholinská. 
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Několik slov úvodem 

Téma péče o vodní toky je v posledních 15 

letech velmi ţivě diskutováno na nejrůznějších 

úrovních. Postoje lidí k typu péče o vodní toky 

jsou různé, od zastánců tvrdých regulací, kteří 

by celé koryto nejraději obetonovali nebo 

zasypali kamenem, přes různé úvahy o měk-

čích, přírodnějších úpravách aţ po názory, ţe 

nejlepší je nechat toky v podobě přírodní. 

Mezi zastánci různých těchto směrů se objevu-

jí tu menší, tu větší diskuze, půtky aţ hádky, 

coţ samo o sobě nelze povaţovat za problém. 

Pouze v debatě mezi různými názory lze totiţ 

dojít ke konsenzu. Za poněkud problematickou 

součást těchto často veřejně vedených debat je 

třeba ovšem povaţovat to, kdyţ jedna z disku-

tujících stran ne zcela objektivně interpretuje 

postoje strany druhé. Není přitom podstatné, 

zda se to děje vědomě či nevědomky, na zá-

kladě nedostatečných znalostí všech souvislos-

tí. Důleţitější je, ţe tento jev nevede k řešení 

problémů, ale vytváří další, úplně zbytečné 

problémy. 

V Litovli je častým tématem debat údrţba 

vodních toků přímo ve městě. Údajně (viz 

např. i Litovelské noviny č. 10/2012) měli 

„ochranáři“ dlouhá léta heslo „Nezasahovat!“. 

Z informací kolujících mezi lidmi prý vyplý-

vá, ţe se s toky nic nedělalo, ţádná péče, ţád-

ná údrţba se nepovolovala, v některých přípa-

dech se prý dokonce zakazovala – s tím, ţe 

opravdu nic, ale NIC není v jakémkoli toku 

moţné dělat. Ochranáři prý ţili v klidu, o nic 

se nestarali, nic je netrápilo, nic nedělali... 

A lidi měli problémy. A přitom jak to prý dřív 

všechno fungovalo – vypustila se voda, nasu-

cho se vybagrovalo bahno, rybám to nevadilo, 

všichni byli spokojení, město s povodněmi 

problémy nemělo, rozhodně ne tak velké, jak 

zaţívá v posledních letech... Co k tomu na-

psat? Co by mělo být v objektivně vedené 

debatě důleţité? Prosté sdělení, názor – nebo 

fakta, důkazy, uvedení základních východisek 

pro formulování vlastního názoru? Za důleţité 

povaţuji vycházet z faktů – a proto budu pro 

níţe uvedená tvrzení předkládat důkazy. 

 

Jak je to tedy se současnou údržbou       

vodních toků v CHKO? 

Velmi často v Litovli slýcháme o bagrování 

Malé Vody. Zpravidla se o něm hovoří nějak 

takto: „Malá Voda je zanesena – musí se vý-

razně probagrovat, aby byla kapacitní a moh-

la převádět větší povodňové vody. Jen toto 

opatření pomůže a vyřeší problém povodní na 

dlouhou dobu dopředu. V minulosti se to pra-

videlně dělalo, teď bylo potřeba požádat 

o povolení – což se udělalo, nicméně ochraná-

ři akci zakázali, a tím vystavili Litovel dalšímu 

riziku povodní.“ Tato stručná informace zazní-

vá po Litovli jiţ více neţ 10 let v prakticky 

totoţné podobě... Tedy je jasné, ţe je to na-

prostá, úplná pravda... Nebo ne? 

Co je to vlastně ta kapacita koryta vodního 

toku? Tato hodnota ukazuje, kolik vody můţe 

vodním tokem protéci, aniţ by se z něj voda 

vylila do okolí. Koryto o kapacitě 100 m3/s 

tedy převede neškodně průtok o velikosti 

100 m3/s. Problém nastává, existuje-li v korytě 

nějaký objekt, který jeho kapacitu sniţuje 

(např. jez či most). Uvaţujeme-li v teoretic-

kém případě o mostě kapacitním na 80 m3/s, 

můţe nám být v podstatě jedno, ţe koryto je 

kapacitní na 100 m3/s – jakmile přesáhne prů-

tok vody 80 m3/s, voda nad mostem se vzdou-

vá a postupně vylévá z koryta. U jezů je situa-

ce o to komplikovanější, ţe stavidla je třeba ve 

správném okamţiku vyhradit. Platí zde tedy 

naprosto přesně ono známé: Řetěz je tak silný, 

jak silný je jeho nejslabší článek. Pravdou je, 

ţe díky velkoplošnému zemědělskému hospo-

daření dochází po kaţdém vydatnějším dešti 

k odnosu velkého mnoţství půdy z polí a tato 

půda se v podobě bahna ukládá v řekách. 

K tomu bohuţel dochází a docházet zdá se 

ještě dlouho bude, protoţe zatravňování erozí 

nejohroţenějších pozemků postupuje pomalu. 

Co se tedy stane v případě odbahnění dna 

řeky? Během určité doby se bahno opět usadí 

tam, kde k tomu má podmínky – tj. zejména 

tam, kde nedochází k pohybu vody. Pokud je 

na vodním toku jez, který pouští jen málo 

vody spodem (pod stavidly), funguje jezová 

zdrţ jako sedimentační jímka. Dojde-li v ob-

dobí zvýšených průtoků k vyhrazení jezu, 

sama voda překvapivě efektivně bahnité náno-

sy „zpracuje“ tak, jak potřebuje. V roce 2010 

byl rok poměrně deštivý, povodňové průtoky 

proběhly snad čtyřikrát za rok. Při těchto zvý-

šených průtocích bylo nutno všechny jezy 

pravidelně vyhrazovat. V jednom profilu na 

Malé Vodě (v tzv. Hvězdě) se hloubka vody 

z původních cca 2,5 m zvýšila aţ na cca 3,5 m 

– a to bez jakýchkoli nákladů. (Zjistil jsem to 

náhodou při rybolovu následujícího roku, kdy 

původně nastavená udice se splávkem nemoh-

la dosáhnout dna, dokud jsem nenastavil ponor 

aţ na cca 3,5 m.) Řízené proplachování koryt 

vodních toků za zvýšených vodních stavů (při 

udrţení výšky hladiny v toku) tedy můţe samo 

o sobě poměrně efektivně bránit nadměrnému 

ukládání bahna. Toto opatření navíc nevyţadu-

je sloţitou logistiku ani investice a zároveň jde 

o opatření k přírodě šetrné. 

Bagrování nánosů ze dna toků ale i tak, 

v odůvodněných případech, je realizovatelné – 

někde prostě spádové poměry nedovolí přiro-

zený odnos bahna. V takových případech se 

přistupuje k odsání bahna ze dna toku tzv. 

sacími bagry (coţ je vyuţitelné za plné hladi-

ny), případně k vypuštění vody a strojnímu 

odtěţení bahna „suchou cestou“. Zde bych rád 

komentoval jeden z názorů, který v rámci 

debat týkajících se správy vodních toků lze 

ještě občas zaslechnout. Zní zhruba takto: 

„Vypouštění vody z toků a bagrování dna niče-

mu nevadí, ani rybám, které to dřív snášely 

naprosto bez problémů. Není proto důvod 

myslet si, že by to dnes nevydržely taky.“ 

K tomu mohu dodat snad jen tolik, ţe ryby, 

jakoţto vodní ţivočichové, opravdu vodu ke 

svému ţivotu potřebují. A potřebují tedy do-

konce i vodu určité kvality – v zabahněné 

kaluţi se, zejména některé druhy, velmi rychle 

dusí (a týká se to i ostatních vodních ţivoči-

chů). I mnohé další zásahy do vodních toků 

rybám neprospívají – likvidují místa pro jejich 

tření, omezují prostory pro odrůstání plůdků, 

zbavují toky úkrytových moţností apod. 

I přesto ovšem proběhly na území CHKO 

v posledních mnoha letech desítky větších či 

menších akcí na vodních tocích směřující 

k opravám jezů a elektráren, k údrţbě břeho-

vého opevnění či břehových porostů. Úloha 

Správy CHKO LP je při stanovení rozsahu a 

způsobu těchto opatření nezastupitelná právě 

v tom, ţe minimalizuje škody na přírodě. Ško-

dy, které na první pohled samozřejmě vidět 

nejsou, protoţe do vody má snahu váţněji 

nakouknout, mimo rybářů a ochrany přírody, 

jen málokdo. To je i případ Radniční Moravy 

(Nečízu), k jejímuţ odbahnění bylo moţno 

přistoupit aţ poté, co proběhl záchranný pře-

nos ryb i ostatních akcí ohroţených ţivočichů 

(např. škeblí) z vypuštěného koryta. V součas-

nosti snad jiţ nikoho netřeba přesvědčovat, ţe 

je důleţité, aby před kaţdým navrhovaným 

opatřením podobného typu došlo k pečlivé 

úvaze o tom, zda škody, které tímto opatřením 

vzniknou, nejsou likvidační pro ony poslední 

zbytečky přírody, které se podařilo dodnes 

uchovat. Tímto přístupem se řídí Správa 

CHKO LP jiţ řadu let a neznamená to, ţe 

plánované akce týkající se správy vodních 

toků zakazuje. Ba naopak – drtivá většina 

záměrů je Správou CHKO LP podpořena, za 

předpokladu stanovení určitých podmínek pro 

jejich realizaci (realizace akcí v určitých ter-

mínech, určitými postupy apod.; důkaz: archiv 

Správy CHKO LP – po domluvě můţe kdokoli 

nahlédnout do přehledu realizovaných akcí).  

Vrátíme-li se k tématu bagrování Malé Vody 

a nahlédneme-li do rozhodnutí Ministerstva 

ţivotního prostředí (MŢP), které ho před cca 

12 lety řešilo, zjistíme, ţe původní projekt 

velkého bagrování celého toku byl odmítnut, 

s odkazem právě na nadměrné škody na příro-

dě, které by tímto zásahem vznikly. Bylo však 

vytipováno několik nejkritičtějších míst, 

u kterých bylo bagrování bahna připuštěno – 

ovšem s tím, ţe (ve vazbě na právní zákonitos-

ti) musí být podána nová ţádost, která bude 

uvaţovat pouze s těmito vybranými úseky 

Malé Vody. Citujme ono rozhodnutí: „Z hle-

diska ochrany přírody ve vztahu k naplnění 

ustanovení § 43 zákona lze stavbu Malá Voda 

– Litovel, čištění toku realizovat v následují-

cím rozsahu: 1) úsek Malé Vody od silničního 

mostu po MVE pana Staroštíka (ř. km 8,788 až 

8,960), 2) potřebné lokality v úseku Malá Vo-

da na území intravilánu města Litovel (ř. km 

8,788–7,902) a 3) úsek Malé Vody nad jezem 

Šargoun po ř. km 7,012 (6,892–7,012).“ (Dů- 

kaz: rozhodnutí ministra ţivotního prostředí 

č.j. M/101002/01 ze dne 21. 11. 2001, rozhod-

nutí MŢP č.j. 24781/00-OOP/8096/00 ze dne 

11. 12. 2000). K podání nové ţádosti, obsahu-

jící pouze tato kritická místa, však jiţ nedošlo.  

 

Pokračování článku, kde bude pojednáno i 

o aktuálním návrhu protipovodňové ochrany, 

najdete v příštím čísle LN.  

Ondřej Dočkal,  

Správa CHKO Litovelské Pomoraví 

Ještě jednou na téma voda: 

Jsou důležitější dojmy a pocity, nebo fakta? (část 1.) 
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V lednu 

nás tradičně navštívili Tři králové, aby nám jako každý rok sdělili,  

že jdou k nám štěstí zdraví vinšovat nám.  

Na Litovelsku máme stále štědré dárce, kteří pro zmrzlé koledníky 

přichystají nejen peníz, ale i čokoládu nebo perníček. 

V únoru 

byla v kostele sv. Marka provedena Celebration jazz mass.  

Na nastudování této skladby spolupracovalo několik sborů z celé ČR, 

včetně litovelské Palory, které s ní slavily úspěch na různých místech 

Magický rok 2012 je za námi. Přinesl nám krásná setkání, nové příle-

žitosti, nečekaná poznání, zajímavé zážitky. Radosti. Smutky. Plány na 

další roky. Pojďme si připomenout, co také znamenal rok 2012 v Lito-

vli. Vzpomínáte…? 

V březnu 

zahájila Komerční banka provoz v nové budově na náměstí. 

Od té doby hledá město využití pro prázdné prostory na Záložně. 

V dubnu 

byla v muzeu zahájena výstava, jíž se Základní škola pro zrakově 

postižené prof. Vejdovského rozloučila s Litovlí. Po 58 letech, kdy 

sídlila v našem městě, se jí podařilo uskutečnit stavbu vlastní speciali-

zované budovy a od letošního školního roku je doma v Olomouci. 

V květnu 

se na litovelském hřišti sokolovny předvedli mladí i starší cvičenci, 

kteří svými krásnými choreografiemi přispěli ke slavnostní náladě  

XV. všesokolského sletu. Část  z nich odjela na celorepublikový slet 

do Prahy, kde se spojila se sokoly z celé republiky 

a oslavila tak 150 let od založení České obce sokolské. 

V červnu 

se na Olomouckém rybníku objevil žací stroj, aby jej zbavil přemno-

ženého orobince. Jak se rybníku povede dál, uvidíme na jaře. 
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V červenci  

prosvištěla Litovlí noční bouře, která za sebou zanechala pokácené 

stromy, zejména v parku, a děravé střechy.  

Mnozí byli právě na dovolené a počasí bylo krásné. 

V srpnu 

proběhla v celé republice řada festivalů a hudebních slavností.  

V Litovli se jiţ stává tradiční Litovelský otvírák, na kterém letos mj. 

vystoupila kapela No Name nebo Bára Basiková. Ţe šlo přes deštivé 

počasí o akci hodně navštívenou, dokládají roje jízdních kol i dlouhé 

fronty u záchodů. 

V září 

se házenkáři rozhodli přilákat do svých řad mladé adepty,  

kdyţ uspořádali akci Litovelští házenkáři dětem. Litovelská házená má 

trvale dobrý zvuk a věříme, ţe ho bude mít i v dalších letech. 

V říjnu 

přilákal do Litovle spousty diváků Bobr Cup, extrémní závod štafet, 

který se nevzdává. Klání tříčlenných druţstev v běhu, jízdě na kole a 

jízdě na kánoi se zúčastnilo rekordních 282 týmů. 

V listopadu 

se litovelské koupaliště proměnilo v jedno velké staveniště, zatím spíš 

zbořeniště, ze kterého do příštího června vyroste nový moderní areál 

ke koupání. Snad bude v nastávajících letech slunce hodně svítit,  

aby se vysoká investice vyplatila. 

A v prosinci 

jsme se pro vás vyfotily my všechny, které zajišťujeme hladký příchod 

informací skrze informační kanál Litovelských novin  

aţ do vašich domovů. 

Na fotografii zleva: 

Jarmila Šalšová (doručovatelka) 

Helena Kaštilová (redaktorka) 

Marie Hrubá (korektorka) 
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PROGRAM MĚSTSKÉHO KLUBU LITOVEL 

FILMOVÝ FESTIVAL ZIMNÍCH SPORTŮ 

pátek 4. 1., Malý sál Záložny v Litovli, 18 hod.,  

vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč  

šokující výkony a skvělé záběry, sníh, led a adrenalin ve filmovém 

zpracování; pořadatel: Rosťa Navrátil 
 
ÚPLNĚ JINÝ PŘÍBĚH 

10.–31. 1., Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17,         

PÁ 8–13, SO 10–13 hod., volný vstup 

výstava studentů KVV PdF UP Olomouc 

vernisáţ: středa 9. 1. v 17 hod. 
 
ZAHAJOVACÍ PLES MK 

pátek 11. 1., Velký a Malý sál Záložny, 20 hod.,  

vstupné: předprodej 120 Kč, na místě 170 Kč 

hraje šternberská skupina GAMA 

program: polonéza ZŠ Jungmannova, roztleskávačky Golden Bees, 

Caramba, kouzelnická show Jiřího Hadaše – finalisty Česko Sloven-

sko má talent; občerstvení a tombola zajištěny 
 
ŢIVOT JE KABARET  

středa 16. 1., Koncertní sál MK Litovel, 18 hod.,  

vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 120 Kč 

pořad plný veselých historek, vtipů a muzikálových melodií v podání 

známého baviče, imitátora a zpěváka Libora Pantůčka a jeho hostů  
 
KONCERT IVY KEVEŠOVÉ 
úterý 22. 1., Malý sál Záložny v Litovli, 18 hod.,  

vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč 

chanson a jazz v podání Ivy Kevešové – zpěv, Miloše Pohla – bicí, 

Vladimíra Knápka – piano a Jakuba Knápka – kontrabas 

Frank Houtappels: NA MĚLČINĚ 
čtvrtek 24. 1., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné v předprode-

ji 350/300/280/250/200 Kč, na místě s příplatkem 50 Kč 

divadelní komedie o vztahu matky s dcerami 

účinkují: I. Janţurová, M. Vladyka, B. Munzarová, S. Remundová 
 
ZPÍVEJ – ČARUJ – DOVÁDĚJ 

úterý 29. 1., Velký sál Záložny v Litovli, 10 hod., vstupné: 40 Kč  

pořad plný písniček s Jiřím Helekalem a Janem Susou 

pro děti z MŠ a I. stupeň ZŠ, včetně veřejnosti 
 
MUSICA POETICA 

úterý 29. 1., Malý sál Záložny v Litovli, 19 hod., 

vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 130 Kč  

dvojkoncert folkových interpretů Hany Kopřivové a hudební skupiny 

Café Industrial; večer plný hudby provoněný čajem a svíčkami  

 

Připravujeme na únor:  

HANÁCKÉ BÁL, JAN MRÁČEK a LUKÁŠ KLÁNSKÝ (koncert 

v rámci KPH), O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH (nedělní pohádka) 

 

Předprodej:   

Městský klub Litovel, nám. Př. Otakara 753, Litovel, tel.: 585 341 633, 

e-mail: nepustilova@mklitovel.cz, , (v případě platby na účet č. 35-781 

697 0247/0100 kontaktujte pí Nepustilovou)  

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

e-mail: info@bavi.cz 
 
www.mklitovel.cz, www.mestolitovel.cz 

Změna programu vyhrazena. 

Musica poetica 2012 

Městský klub Litovel připravil nevšední dvojkoncert folkových inter-

pretů z Moravskoslezského kraje. Malý sál hotelu Záložna, provoněný 

čajem a kávou, osvětlený svíčkami, bude místem prolnutí několika 

hudebních pohledů na folk současnosti. Krásná hudba doplněná inteli-

gentními texty Vás zavede do srdce autorské tvorby neznámých, ale 

šikovných muzikantů. 

 

Hana Kopřivová (narodila se ve Frýdku-Místku) vystupuje samo-

statně jako písničkářka s klavírem a hraje převážně své vlastní písně. 

Nebo jako host příležitostně koncertuje s pražským jazz-folkovým 

duem Hořký kafe a hudebně spolupracuje také s frýdecko-místeckými  

kapelami Kajkery, Najzar a Downbelow. V poslední době začíná ex-

perimentovat s přístrojem Loop station, který jí umožňuje přímo na 

pódiu tvořit živě zvukové smyčky a vytvářet vrstvené stopy.  

 

Café Industrial, to je nadţánrová hudba mísící vlivy jazzu, rocku, 

elektroniky a ambientu. Jejich vystoupení jsou nabitá napětím a dyna-

mikou projevu, takţe příznivce snadno nalézají jak v komorních klu-

bech, tak na velkých festivalových pódiích. Skupina se ráda přizpůso-

buje místu, kde hraje, a vytváří tak originální interakci s místem a pu-

blikem, stírá hranice mezi pódiem a hledištěm a dává posluchačům 

moţnost být součástí všeho, co na pódiu vzniká. 

Hudba Café Industrial hledá niterné pocity a proţitky, přírodu a 

drobné zázraky, jeţ často zůstávají v kaţdodenním shonu skryty či 

přehlédnuty. Nálady jednotlivých písní se přirozeně přelévají mezi 

ambientními intimními polohami a ţivočišnými výlevy emocí. Na ryze 

autorské tvorbě se podílí všichni členové skupiny, texty písní jsou 

v českém jazyce. Současnou sestavu tvoří: František Kuča (zpěv a 

kytara), Veronika Vlčková (příčná flétna), Marcela Kučová (sopránový 

a tenorový saxofon), Ondřej Pyš (baskytara a vokál), Viktor Dořičák 

(bicí nástroje, perkuse a vokál). 

 

Na závěr připomínám termín, úterý 29. 1. v 19 hodin na Malém sále 

Záloţny Litovel, a těším se na setkání. 

Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 130 Kč. Vstupenky si můţete 

zakoupit v pokladně Městského klubu nebo v cestovní kanceláři Bavi. 

Augustin Skládal 

Zahajovací ples MK 

Tak jako kaţdým rokem začíná plesová 

sezóna v Litovli Zahajovacím plesem MK. 

Jiţ tradičně s hudební skupinou GAMA (Jiří 

Sova – kytara, zpěv, housle, viola, trumpeta, 

Marcela Prečanová – zpěv, Lubomír Juna – 

klávesy, zpěv). 

O doprovodný program se postarají ţáci ze 

ZŠ Jungmannova se slavnostní polonézou, 

litovelské roztleskávačky Golden Bees pod 

vedením Miroslavy Tchírové, taneční krou-

ţek Caramba a kouzelník Jiří Hadaš 

s partnerkou.  

Profesionální kouzelník a iluzionista Jiří 

Hadaš patří bezesporu k české kouzelnické 

špičce. Moderní magii se věnuje více jak 20 let a za tuto dobu získal 

několik prestiţních ocenění v magických soutěţích u nás i v zahraničí. 

V Litovli předvede vystoupení Quick Change, „rychlé převleky“, kde 

během pár vteřin vyčaruje několik převleků a nejen to. Jiří a Vendy 

jsou jediné kouzelnické duo v České republice i na Slovensku, které 

Quick Change předvádí v tak velkém rozsahu a náročnosti. Magic 

Hadaš získali na Mistrovství České republiky v moderní magii 2011 

v Týně nad Vltavou 1. místo a jejich kouzelnické vystoupení se stalo 

nejúspěšnějším v druhé řadě Česko Slovensko má talent.        MK 

 

Libor Pantůček začínal s pořadem Přijeli k vám Pantůčci, kde vystu-

poval se svým bratrem Zbyškem. Je umělec všestranného zaměření: 

bavič, vypravěč, humorista, výborný zpěvák a především špičkový 

imitátor známých osobností, herců, zpěváků, komiků i politiků. Během 

své kariéry se objevil v nespočetné řadě rozhlasových i televizních 

pořadů, vystupoval s Moravankou J. Slabáka, Brněnskou Moravěnkou, 

Galánečkou. Baví posluchače od Šumavy aţ k Tatrám.  

Pořad Ţivot je kabaret je plný historek a vtipů v podání známého 

baviče a jeho hostů.  Dana Chytilová za klavírního doprovodu Jana 

Šulisty zazpívá písně ze známých muzikálů My Fair Lady, Hello 

Dolly, Divotvorný hrnec, Starci na chmelu a mnoha dalších.        MK  

Život je kabaret 

mailto:nepustilova@mklitovel.cz
http://www.horkykafe.cz
http://www.kajkery.cz
http://www.najzar.com
http://www.downbelow.eu
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žánr: pop-rock 

 

rok založení: 1999 (v nové sestavě od r. 2008) 

 

členové:  

Igor Sitár (zpěv, kytara) 

Pavel Rusnák (housle, kytara) 

Pavlína Kutá (basová kytara) 

Jiří Skácel (konga, perkuse) 

Jára Němec (bicí) 

 

webové stránky: 

www.bandzone.cz/vs (zde termíny vystoupení) 

Kapely mladých hudebníků vznikají a zani-

kají, někdy rychlostí jepice. Vinný střik je 

kapela mladá, rocková, a přesto existuje uţ 

dlouho. Povídala jsem si o ní s jejím kapelní-

kem Igorem Sitárem. 
 
Jak kapela vznikla? 

Spíš z recese. Byli jsme parta mladých kluků 

a hrozně se nám líbilo, jak hrály kapely, které 

jsme tenkrát poslouchali. Tak jsme si ze sran-

dy zaloţili taky takovou a začalo nás to bavit. 

Za tu dobu se v kapele vystřídala spousta lidí, 

od začátku jsme tam jen Pavel Rusnák a já. 
 
Odkud pochází název Vinný střik? 

Byli jsme teenageři, a tak jsme chtěli, aby 

měl název trochu aţ sexuální podtext. Chtěli 

jsme něco rajcovního, ale nakonec jsme si 

řekli, ţe by se to ani nemohlo psát na plakáty, 

tak jsme vymysleli takovýto název. 
 
Jaké písničky hrajete a o čem jsou? 

Snaţíme se hrát hlavně vlastní tvorbu. Po-

slední dobou jsme ale do ţivých vystoupení 

začali zařazovat i málo známé převzaté písně, 

které zpíváme s vlastním textem.  

Zpíváme o klasických věcech – o láskách… 

Já třeba mám rád songy o jednoduchých vě-

cech, jako je fotbal nebo srandovní historky, 

které se staly kamarádům. Někteří ani neví, ţe 

jsou v písničce pouţití. 
 
Máte nějaký hit? 

Máme jednu chytlavou písničku, kterou 

sloţil Jára Němec. Tu mají ráda děvčata, je 

taková lechtivá. Jmenuje se Nepospíchám. 

Nahráli jste za dobu své existence i CD? 

Nahráli jsme asi 4 demo CD. Nejsme ale tak 

dobří v manaţerských záleţitostech, takţe 

vţdycky, kdyţ nějaké CD vytvoříme, jsme tak 

rádi, ţe je to za námi, ţe uţ s tím nic nedělá-

me. Prodáváme je na koncertech nebo dáváme 

kamarádům pod stromeček. 
 
A váš největší úspěch? 

Ţe spolu uţ tak dlouho hrajeme a pořád nás 

to baví. A ţe jsme k tomu i kamarádi, kteří 

spolu dokáţou dělat i jiné věci neţ muziku. 

Nepospíchám 
 
Na písku v Karibiku na pláži, 

sedíme my dva, 

slunce na zadečku se ti odráží, 

pusinka řekla: 

Chci to v cizím městě v hotelovém pokoji. 

Za oknem bylo krásně. 

Myslím na to všechno, co jsme spolu dělali,  

vášeň bez kázně. 
 
Do tváří mi dýcháš, utápím se ve víně, v tobě, 

myslím, že jsi bohyně, 

hlasitě vzdycháš, jsi živá a já... nepospíchám. 
 
Ref.: 

Všechno, co bys chtěla, budeš mít, 

jsi na stejný vlně, 

po životě surfujeme, jak se dá, 

miluju tě. 

Všechno, co bys chtěla, budeš mít, 

jsi na stejný vlně, 

na svět jsme přišli nazí ty i já,  

miluju tě a nepospíchám. 

Muzika našeho kraje 

VINNÝ STŘIK 

Nový rok začneme nejprve ohlédnutím za 

tím minulým. V závěru listopadu 2012 se 

v Malém sále Záloţny uţ objevil vánoční čas. 

V pořadu Vánoce v příkazském skanzenu nám 

pan Boleslav Vaca popovídal nejen o svém 

ţivotě a vzniku i osudech skanzenu v Příka-

zích, ale měli jsme moţnost na CD zhlédnout 

vánoční vystoupení divadla Husa na provázku, 

které zaujalo svým netradičním pojetím. Moţ-

ná nevíte, ţe se pan Vaca na nás dívá z olo-

mouckého orloje jako Hanák na koni a na 

sgrafitu ve vestibulu olomouckého nádraţí ČD 

stojí v čele hanácké druţiny v krojích, tak jak 

ho tam zachytil malíř Karel Svolinský. 

Na tradičním setkání s vedením Města Lito-

vel a vedoucími spolupracujících organizací 

bylo opět veselo, nejen při vystoupení maţore-

tek ze skupiny Linetbells, ale i při návštěvě 

Mikuláše a čerta. Zatleskali jsme i čerstvému 

osmdesátníkovi panu Jiřímu Hrozkovi. Na 

konci listopadu jsme se věnovali kultuře na 

představení Dvořákovy opery Čert a Káča a na 

muzikálu Mary Poppins. 

Za uplynulým rokem se ohlíţíme s dobrými 

pocity. Někteří zlí jazykové tvrdí, ţe jen dostá-

váme finance od města a moc toho pro seniory 

neděláme. Abychom jim dokázali, ţe to prav-

da není, zesumarizujeme naši činnost za rok 

2012 do několika čísel. Během roku jsme při-

pravili a uskutečnili celkem 40 akcí, z toho 32 

samostatně a 8 ve spolupráci s litovelskými 

příspěvkovými organizacemi. Samospráva Se- 

niorklubu se scházela kaţdý měsíc. Připravila 

např. 6 besed (3 cestopisné, 2 věnované foto-

grafické a filmové tvorbě a jiţ uvedenou bese-

du s B. Vacou). Zájezdů bylo celkem sedm. 

Tři z nich do divadel v Olomouci a Brně, zá-

jezd do Babiččina údolí a Náchoda; do Expo-

zice času ve Šternberku a Muzea vězeňství 

v Uničově; na Helfštýn, do Lipníka nad Beč-

vou a Přerova a na přečerpávací elektrárnu 

Dlouhé Stráně. Zajímavé byly schůzky seniorů 

v DPS (tři), taneční odpoledne spojené s vítá-

ním jara, dva cyklovýlety, setkání s vedením 

města Litovle v červnu a prosinci nebo návště-

va u seniorů ve Vranové Lhotě či pobyt senio-

rů v termálních lázních Harkány.  

Nejvíce akcí ve spolupráci s jinými subjekty 

bylo s Městským klubem (čtyři), s Mikroregio-

nem Litovelsko (dvě) a také s městskou kni-

hovnou a Muzejní společností Litovelska, o. s. 

Problémem zatím zůstává samostatný prostor 

pro naše akce. Snad se na nás dostane při řeše-

ní zabydlení bývalé ZŠ Vejdovského? Zatím 

musíme vyuţívat prostory jídelny DPS a díky 

rozhodnutí Rady města Litovle nám MK po-

skytuje bezplatný pronájem Malého sálu Zá-

loţny. Během roku jsme se snad aţ příliš a 

předčasně nadchli pro tzv. Seniorpasy, které 

jsme pomáhali seniorům zajistit. Jejich uplat-

nění v širší míře bude asi moţné aţ o něco 

později. Sloţitá jednání probíhala ve věci slev 

ze vstupného na kulturní akce MK. Došli jsme 

naštěstí k oboustranně přijatelnému kompro-

misu. Jednat bychom chtěli ještě s komisí 

SPOZ. Naším cílem je širší zapojení členů, 

kterých je nyní 236, do realizace akcí. Zatím 

za vším stojí více méně 9 nadšenců ze Samo-

správy Seniorklubu: Jaroslava Köhlerová, 

Lubomír Faltus, Milada Faltusová, Jana Kabe-

líková, Libuše Grohmanová, Alena Machačo-

vá, Oldřich Zajíček a Marie Kubínová, které se 

snaţí ukočírovat předseda dr. Josef Hubáček. 

V lednu zveme všechny na pořad s Liborem 

Pantůčkem Ţivot je kabaret ve středu 16. 1. do 

Koncertního sálu MK, také ve středu 23. 1. na 

schůzku seniorů v DPS od 16 hodin a konečně 

poslední středu měsíce 30. 1. nám můţete 

pomoci zajistit program pro ţáky ZŠ Jung-

mannova, pokud se můţete pochlubit nějakou 

zajímavou činností, koníčkem či sbírkou. Své 

nápady a návrhy nám můţete sdělit vţdy 

v pátek mezi 8.30 a 10.30 hodinami v malé 

zasedací místnosti v přízemí radnice, kdy jsme 

vám k dispozici i pro další záleţitosti spojené 

se Seniorklubem.  

V roce 2013 přejeme zdraví, pohodu, stále 

dobrou náladu, chuť do aktivního ţivota, ra-

dost ze svých blízkých a spoustu optimismu!           

hj 

Seniorklub informuje a bilancuje 
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Muzeum děkuje všem, kteří mu v loňském roce věnovali dar. Jsou to: 

Milan Beňa z Litovle – hasák 

Vojtěch Dadák z Karviné – fotografie litovelského fotografa 

Jan Dohnal z Litovle – soubor fotografií na karton. deskách z regionu 

Irena Douchová z Chrudimi – krejčovské nůţky, baterka a lázeňské 

pohárky 

Marie Dvořáková z Litovle – zasklené foto kostela sv. Marka 

Zdenka Frištenská z Litovle – budík a regionální publikace 

Zdenka Gottliebová z Litovle – povijan 

Libuše Grohmanová z Litovle – plátěná vyšívaná kuchařka 

Alois Hegar z Vísky – mobilní telefon s anténkou 

Jiří Hrozek z Litovle – krouhač zelí 

Marie Hrubá z Litovle – formička s rukojetí, kulma, malovaný podnos 

Jarmila Cholinská z Litovle – hranatý košík, rýsovák, osobní ocenění a 

vlastní publikace 

Andrea Kadlecová z Prostějova – šicí stroj na klobouky 

Marie Kleinová z Litovle – mlýnky na kávu a skříňka na koření 

Jan Kobza z Chořelic – pily, sekerky, kolovrátek, dláta a rašple  

Lubomír Kouřil z Litovle – letovací benzinová lampa 

Lenka Krňávková z Litovle – dvě smaltované konvičky   

Josef Lamr z Litovle – plechový vývěsní štít litovelské drogerie 

František Langer z Renot – soubor fotografií na kart. deskách z regionu 

Zdenka Macháčková z Litovle – lustr 

Josef Martinek z Červenky – ruční bruska, vrtačka a kuchyňské váhy 

Ludmila Martinkovičová z Trnavy – lihový vařič 

MAS Moravská cesta – kniha o technických památkách regionu 

Lukáš Nevrlý z Litovle – obraz–fotografie s vojenskou tematikou, deč-

ka a dětská postel 

Helena Nováková z Litovle – historické elektrické vánoční svíčky 

Vratislav Petráš z Pňovic – kancionály a jiné náboţenské knihy a texty 

Miroslav Pinkava z Litovle – soubor vlastních fotografií uveřejněných 

v různých médiích  

Pavel Pospěch z Olomouce – publikace z regionu 

Oldřich Pol z Hnojic – pamětní spis z Hnojic 

Marie Pulterová z Vyškova – kuchařka s kapsou 

manţelé Ramertovi ze Šumperka – budík a fotoaparát 

Josef Richter ze Tří Dvorů – kovový vodník 

Marie Rosmannová ze Sobáčova – rádio, rozhlas po drátě a publikace 

Otakar Sláma z Brna – břitva a holicí strojek  

Jaroslav Slaný z Litovle – krouţky na vyšívání 

Miroslav Svoboda z Litovle – školská příručka 

Jarmila Šalšová z Litovle – šaty, spartakiádní sukně, dečky, plátěné 

vyšívané kuchařky, vyšívaný ručník, panenka ze spartakiády, obruč 

Jan Štěpaník z Litovle – otáčkoměr, ševcovské kladívko, tesařská seke-

ra, speciální lţíce a nástroj na ohýbání zubů u pily 

Iva Tieffenbachová ze Šternberka – vlněné šátky, pléd, vysoké boty, 

krejčovské vzorníky, hemacytometr a kovové schránky s injekční stří-

kačkou, časopis o krojích 

Antonín Tomek z Nákla – dětská křtící souprava, dětské botičky a kan-

cionály 

Miroslav Válka z Brna – pověsti a vyprávění litovelského občana Vlas-

timila Sedláka 

Arnošt Vogel z Haňovic – publikace o obci Haňovice 

Boleslav Zatloukal z Litovle – svidřík a navrtávák 

Věra Zimová z Litovle – ručník ze Závodu míru, houpací kůň 

Jiří Ţenoţička z Bouzova – regionální chovatelské příručky 

Muzeum děkuje dárcům sbírkových předmětů 

Modrá velryba je občanské sdru-

ţení sídlící v Bílé Lhotě. Sdruţu-

je lidi, kteří chtějí přispět k sociál-

ně i environmentálně zdravému 

prostředí a příjemnému ţivotu 

v místě, kde bydlí. Nabízí pestrou 

škálu vyuţití času dětí, mládeţe, 

rodičů a všech, kteří projeví zájem.  

Snaţíme se, aby aktivity byly maximálně dostupné místem i finanč-

ně. Mezi pravidelné akce patří krouţky a mateřské centrum, mezi příle-

ţitostné dětské dny, tábor, amatérské divadlo, výlety, otvírání studán-

ky, čtení s pohádkovou babičkou, besedy, návštěvy výstav, výtvarná 

odpoledne, petanque a další. Primárně fungujeme pro občany Bělolhot-

ska a okolí (Bílá Lhota, Červená Lhota, Hrabí, Hradečná, Měník, Mla-

deč, Měrotín, Pateřín, Řimice, Olešnice, Podolí), naše akce však hojně 

vyuţívají lidé z Olomouce, Litovle, Zábřeha, Hranic, Brna, výjimečně i 

z Prahy. Doufáme, ţe mezi naše přínosy ţivotu na vesnici patří vše-

stranný fyzický, duševní i duchovní rozvoj dětí a mladých lidí, rozvoj 

sociálního i environmentálního vnímání, prevence společenské patolo-

gie u dětí, omezení sociální izolace rodičů malých dětí, povzbuzení 

mladých lidí k zapojení se do ţivota obce, poznání a ocenění jedineč-

nosti místního prostředí. Více informací o nás můţete získat na webo-

vých stránkách http://www.bilalhota.cz/modravelryba.  

Výstava prezentující bohatou činnost sdruţení bude otevřena v men-

ším výstavním sále Muzea Litovel od 26. 1. do 3. 3. 2013. 

Modrá velryba, o. s. 

10. narozeniny Modré velryby 

nová výstava od 26. 1. do 3. 3. 2013 

úterý 29. ledna 2013 

shromáţdění členů MSL ve výstavním sále Muzea Litovel 

 

Program: 

17.00  Hospody a hostince v Litovli, přednáška pana Lubomíra Šika  

18.15–18.30  občerstvení, přestávka 

18.30–19.30  shromáţdění členů MSL, výroční schůze  

Výroční členská schůze 

 

Muzejní společnost Litovelska, občanské sdruţení pořádá zájezd 

vlakem s názvem Tradiční betlémy v Ústí nad Orlicí. Na programu je 

návštěva rodinných betlémů, návštěva Městského muzea v Ústí nad 

Orlicí – ukázka sbírkových betlémů. Průvodcem nám bude paní Jarmi-

la Süsserová, ředitelka Městského muzea v Ústí nad Orlicí, a správce 

muzejního fondu betlémů. 

Sraz účastníků je v sobotu 19. 1. v 7.15 hodin na ţelezniční stanici 

Litovel město. Cena zájezdu 250 Kč (členové MSL 200 Kč) zahrnuje 

dopravu, vstupy, průvodce, nezahrnuje pojištění a stravu. Zájemci se 

mohou závazně přihlásit a uvedenou částku zaplatit nejpozději do 

13. 1. v Muzeu Litovel u Zdeňky Frištenské nebo Roberta Najmana. 

Předpokládaný návrat do Litovle je přibliţně v 18 hodin.        MSL 

Zájezd za betlémy do Ústí 

Výstavy v muzeu v roce 2013 

Betlémy mnoha tváří 

(do 19. ledna) 

představení betlémů z nejrůznějších materiálů 
 

Modrá velryba 

(26. ledna – 3. března) 

deset let činnosti občanského sdruţení z Bílé Lhoty 
 

Litovelské stožáry 

(13. března – 23. června) 

výstava k nedoţitým šedesátinám dominanty Litovle 
 

Panenky – nejen hračka 

(29. června – 27. října) 

dokument našich tradic a obraz způsobu zdejšího ţivota 
 

Vánoční pohlednice 

(7. listopadu – 31. prosince) 

Vánoce na starých pohlednicích a svatých obrázcích  

ze soukromé sbírky Ing. Josefa Moši 

 

O všech plánovaných akcích muzea a Muzejní společnosti Litovelska 

Vás budeme i nadále informovat v Litovelských novinách a na webu 

www.muzeumlitovel.cz. Máte-li zájem o zasílání pozvánek na akce     

e-mailem, napište nám na muzeum@muzeumlitovel.cz.  

http://www.bilalhota.cz/modravelryba
http://www.muzeumlitovel.cz
mailto:muzeum@muzeumlitovel.cz
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PROGRAM DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NA LEDEN 

10. ledna Tvořivé odpoledne – keramika 

Vyrobíme si něco pro radost, nebo jako dárek. Sejdeme se 

v 17 hod. v budově DDM na Staroměstském náměstí. Cena 

tvoření je 60 Kč.             Jana Čekelová 

 

12. ledna       5. Litovelské setkání chovatelů laboratorních potkanů 

Začátek akce je v 9 hodin v DDM na Komenského ulici. Cena za účast-

níka činí 20 Kč. V tomto ročníku nás navštíví zajímavý host!  

Ing. Pavel Sova 

 

24. ledna Tvořivé odpoledne – keramika 

Budeme glazovat hotové výrobky a uděláme si nějaké drobnosti. Sejde-

me se v 17 hodin v budově DDM na Staroměstském náměstí. Cena 

tvoření je 60 Kč.       Jana Čekelová 

26. ledna Litovelské Pomoraví v zimě 

Ekologicko-přírodovědná vycházka. Sraz účastníků je 

v 9 hodin v DDM na Komenského ulici. Účastnický poplatek 

činí 20 Kč za osobu. S sebou oblečení a obuv dle aktuálního 

počasí, dalekohled nebo fotoaparát a vydatnou svačinu. Psí 

kamarád může na vycházku s vámi!    Ing. Pavel Sova 

 

Na začátek února dále připravujeme: 
 
2. února Dívka roku ČR, základní kolo Litovel 

Ve Velkém sále Záložny Litovel. Začátek ve 14 hodin. 

Hedvika Weberová, DiS 

 

DDM Litovel, Komenského 719, tel.: 585 342 448, mail: ddm@ddmlitovel.cz 

 
 

MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA V LEDNU 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Sobota 5. 1. 

Nebojte se otevřít, když k Vám přijdou Tři králové. 

 

VÝTVARNÉ DOPOLEDNE 

úterý 8. 1., 15. 1., 29. 1., vždy od 8.30 do 14.00 hodin 

Pro maminky dopoledne plné zábavného tvoření, pro děti volná herna. 

 

PEDIG 

čtvrtek 17. 1., od 14.30 do 18.00 hodin 

Opakujeme pletení z pedigu, možnost upletení tácu, nebo ošatky. Je 

nutné přihlásit se do 15. 1. 2013, kapacita je omezena. Cena od 100 Kč 

PRVNÍ POMOC U DĚTÍ 

úterý 22. 1., od 9.30 hodin 

Zveme všechny rodiče na přednášku, kde si budeme povídat 

o tom, jak reagovat v případě bezvědomí dětí i dospělých a 

dalších dětských úrazů. Prostor bude i pro diskuzi a vaše dotazy. Cena 

přednášky je 40 Kč. Hlídání dětí zajištěno.  

 

Pravidelný program mateřského centra bude v roce 2013 zahájen  

7. ledna. 

 

MC Rybička, Vítězná 1129, Litovel 

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

Tradičně v tomto čase přinášíme ohlédnutí za uplynulým rokem. Jaká 

vlastně byla sezóna 2012 po stránce návštěvnosti infocentra? A jaké 

novinky jsou na poli místního cestovního ruchu?  

V roce 2011 jsme zaznamenali velký příliv turistů do našeho města a 

v loňském roce byla návštěvnost dle statistik opět o něco vyšší. Přísun 

turistů velmi ovlivňují média, a jelikož Litovel byla v loňském roce 

několikrát cílem natáčení týmu ČT z pořadu Toulavá kamera, zájemci 

o uvedené atraktivity se sjížděli opravdu z celé republiky. 

Vzhledem k tomu, že se ve městě rozšířila síť služeb, především 

v oblasti ubytování, není již Litovel jen tranzitním městem, ale turisté ji 

konečně berou jako výchozí bod pro hvězdicové výlety. Poloha města 

je ideální pro cykloturisty. Jejich podíl v návštěvnosti procentuálně 

převažuje. Lákadlem je nejen ideální terén pro všechny věkové katego-

rie, ale především neustále se rozšiřující síť cyklotras. 

Nezřídka se stává, že k nám přijedou turisté s cílem zůstat na jednu až 

dvě noci. Když jim ale doporučíme všechny cíle, památky a přírodní 

atraktivity v našem okolí, pobyt si zde prodlouží nebo se chtějí vrátit. 

V roce 2012 byla připravena i spousta novinek. Na radniční věži se 

otevřela komůrka ponocného. Přesto, že cílem turistů je především 

nádherná vyhlídka po širokém okolí, stala se tato světnička milým zpes-

třením při návštěvě věže. Do povědomí se také čím dál více dostává 

soukromé muzeum harmonik. Velkou návštěvnost zaznamenala i krás-

ně opravená kaple sv. Jiří, kde byla přes léto připravena zajímavá výsta-

va. V neposlední řadě přispělo k návštěvnosti i muzeum, kde byla velmi 

vhodně zvolena výstava lega, která lákala k návštěvě děti i dospělé. 

Velkým lákadlem je také pivovar, zde ale spousta návštěvníků narazi-

la na nutnost předchozí objednávky. Často se nám podařilo připojit 

zájemce o exkurzi k již objednané skupině. Největším tahákem však 

zůstává CHKO Litovelské Pomoraví. 

V našem infocentru došlo k úpravě provozní doby, a byť kategorizací 

patříme do skupiny B, která mívá otevřeno 6 dní v týdnu, rozšířila se 

otevírací doba na 7 pracovních dnů. Od dubna do konce září bylo info-

centrum otevřeno denně! S tím souvisela i úprava víkendových výstupů 

na ochoz radniční věže. Oproti týdnu, kdy se turisté na věž dostali dva-

krát denně, a to pouze ve skupině pěti osob, o víkendu mohli vystoupat 

na věž v hodinových intervalech od 10 do 16 hodin již od jedné osoby. 

Díky městu jsme mohli nabídnout opět množství materiálů. Materiály 

popisující jednotlivé turistické cíle byly rozšířeny o Růžový rybník, 

Pomníček, Sluneční hodiny atd. Největší zájem byl opět o mapy města 

a cyklomapy. 

Rok 2012 byl také rokem mystery shoppingu (MS). Společnosti 

A.T.I.C. a Czech Tourism připravily projekt na kontrolu infocenter 

v celé ČR. Šlo o jakýsi tajný nákup, kdy pracovník (mystery shopper) 

pověřený agenturou přišel do infocentra a choval se jako běžný turista. 

Došlo ke standardnímu kontaktu, obsluze a odbavení, kdy pracovník 

hodnotil několik důležitých kritérií jako značení infocentra, vybavenost, 

interiér, dostupné materiály, ale také vystupování pracovníka infocen-

tra, znalosti atd. Tyto kontroly proběhly ve dvou vlnách. Koncem roku 

byl celý projekt zpracován a všechna infocentra získala výsledky, dle 

kterých mohou v budoucnu pracovat na zdokonalení. Naše infocentrum 

bylo ohodnoceno velmi vysoko, a to 94 %, což je nadprůměrné hodno-

cení nejen v rámci Olomouckého kraje, ale i v rámci celé republiky. 

Jediné, co přispělo ke snížení bodů, je interiér infocentra. Pevně věříme, 

že i toto bude v brzké době vyřešeno tak, aby případné příští bodování 

bylo 100%. 

Pro občany našeho města dále avizujeme, že infocentrum můžete 

využít i vy! Nejen že prodáváme vstupenky na akce Městského klubu či 

akce konané v blízkém okolí, ale máme zastoupeny tři prodejní vstu-

penkové portály na akce v celé ČR, ale i na Slovensku, v Polsku, Ma-

ďarsku, a to společnosti Ticket art, Ticketportal a Ticketstream. Dále 

pravidelně připravujeme roční i měsíční přehledy akcí v Litovli a okolí. 

Přehledy jsou k dispozici v kanceláři zdarma nebo na stránkách města  

www.litovel.eu.  

V případě, že vy sami pořádáte nebo organizujete zajímavou akci 

přístupnou veřejnosti, podělte se o informace, termín rádi zdarma uve-

řejníme jak v přehledu akcí, tak na stránkách města. Info prosím zasílej-

te na e-mail mateckova@bavi.cz. 

Věříme, že následující rok bude stejně turisticky úspěšný a bude na-

vazovat na předchozí sezóny. 

Všem čtenářům přejeme pevné zdraví, pohodu a spoustu příjemných 

zážitků nejen v Litovli! 

za kolektiv TIC Litovel Kamila Matečková 

Ohlédnutí za rokem 2012 v turistickém infocentru 

http://www.litovel.eu
mailto:mateckova@bavi.cz
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Základní škola Vítězná 
oznamuje, z e  

 
zápis do prvního ročníku  
pro š kolní  rok 2013/14  

še bude konat  
 

v pátek 25. 1. 2013 od 14 do 18 hodin a  
v sobotu 26. 1. 2013 od 9 do 11 hodin. 

 
Rodic e š šebou pr inešou rodný  lišt dí te te     
a obc anšký  pru kaz za konne ho za štupce. 

Te š í me še na Va š!!! 

Ředitelství  
ZŠ a MŠ Nasobůrky 
zve de ti a jejich rodic e  

 

k zápisu do 1. třídy  
dne 15. ledna 2013  

v době od 12.30 do 17.30 hodin 
v budove  ZŠ  Našobu rký (tr í da v podkroví ). 

  
Nabí zí me:  

individua lní  pr í štup vzhledem k male mu 
poc tu de tí ; 

výuz í va ní  interaktivní  vý uký; 
za jmove  krouz ký – anglický  (šamoštatne  
pro MŠ  a 1. a 2. roc ní k ZŠ ), poc í tac ový ,       
vý tvarný , pohýbový , pr í rodove dný  

(vš echný mohou navš te vovat i de ti z MŠ ); 
š kolní  druz ina pro z a ký 1.–5. roc ní ku 

 
Dokladý š šebou:  
rodný  lišt dí te te, 
obc anšký  pru kaz 

za konne ho za štupce 

Česká pobočka Mensy uspořádala letos pátý 

ročník Logické olympiády. Zaregistrovalo se 

do ní 32 200 ţáků a studentů z 1 660 škol 

z celé České republiky. A v této neuvěřitelné 

konkurenci se ţákyně naší školy Zdeňka Ko-

lářová umístila v celkovém pořadí na 13. mís-

tě.  

V této soutěţi nejsou důleţité naučené zna-

losti, ale to, jak umíte vědomosti pouţívat, jak 

dokáţete samostatně uvaţovat a rychle se 

dokáţete rozhodovat. Nechybí ani matematic-

ký test, luštění přesmyček či klasická Kimova 

hra – tedy pamatovat si ukázané předměty. 

„Máme písemný test, kde děti řeší logické 

úlohy, přesmyčky, řady, trojčlenky atd. Máme 

promítané testy, kdy na obrazovce běţí nějaké 

zadání, a děti klikají hlasovacím zařízením a 

hledají tu správnou odpověď. Máme ale také 

sadu soutěţí, kdy na obrazovce běţí čtyři 

slova rozbitá na jednotlivá písmenka a děti 

mají uhodnout, které slovo mezi vybraná ne-

patří," řekla koordinátorka projektu Zuzana 

Poláková. 

Více informací najdete na www.logicka- 

olympiada.cz. Za naši školu mohu říci, ţe 

jsme na Zdenu pyšní a gratulujeme! 

Mgr. Vlasta Vaňková, ZŠ Jungmannova 

Třináctá v ČR! 

Jak děti adoptovaly mravenečníka 

Naše škola se účastní pravidelně výukových 

programů v ZOO Olomouc na Svatém Kopeč-

ku. Ţáky tyto programy velmi zajímají, dově-

dí se plno zajímavých informací o ţivotě a 

chovu cizokrajných zvířat. V letošním roce 

slaví naše škola 10. výročí svého otevření. 

Rozhodla jsem se uspořádat sbírku na adopci 

nějakého mláďátka ze ZOO Olomouc, které 

by bylo naše po dobu jednoho roku. Všichni 

ţáci, paní ředitelka, učitelé i zaměstnanci 

školy byli touto myšlenkou velmi nadšení. 

Celkem se vybralo 7000 Kč. Chtěla bych 

poděkovat všem, kteří přispěli, a odměnit ty, 

co vybrali větší finanční částku.  

Mezi ně patří ţáci 6. A., 5. A a 3. A. Získá-

vají volný vstup do ZOO. Po schůzce s panem 

ředitelem ZOO Olomouc Dr. Ing. Radomírem 

Habáněm jsme se domluvili, ţe adoptivním 

zvířátkem a maskotem po dobu jednoho roku 

se stane mládě mravenečníka velkého jménem 

Roxy. Je to krásná „malá velká“ mravenečni-

ce, která se narodila 9. 9. 2012. Její maminka 

se o ni vzorně stará. Je to uţ druhé mládě, 

které se v ZOO Olomouc, jako jediné v ČR, 

podařilo odchovat. První mládě se narodilo 

10. 9. 2011. Jsme hrdí, ţe můţeme být adop-

tivními rodiči vzácného mláděte, jehoţ domo-

vem je Jiţní Amerika. 

Mravenečník velký je zařazen v Evropském 

programu ohroţených druhů (EEP). Jeho 

postupné mizení je důsledkem ztráty stano-

višť, nadměrného lovu pro maso či odchytem 

pro chov v zajetí.   

Mgr. Andrea Švecová 

10. 10. v 10 hodin 

Kdyţ jsme přemýšleli, jakým způsobem 

oslavíme 10. výročí postavení naší školy, 

přišla paní učitelka Lucie Doleţelová s nápa-

dem, ţe upleteme šálu kolem části budovy 

naší školy. A uţ to začalo. Páraly se staré 

svetry, rodiče, babičky, strýčkové, tetičky, 

všichni pletli a pletli. Litovelské galanterie 

postupně vyprodaly zásoby vlny a jehlic. Do-

konce přišli i občané z Litovle, kteří nemají 

ţáky na naší škole a donesli kus šály. Dobrá 

věc se podařila. 10. prosince v 10 hodin jsme 

v hale školy vyhodnotili práci všech, kteří 

podpořili naši myšlenku.  

Šála nás má chránit, proto jsme ji symbolic-

ky předali hasičům, kteří nás také chrání. Ti ji 

připevnili na budovu u hlavního vchodu. 

Zbytkem šály vyzdobíme halu, jídelnu a chod-

by. Jednotlivé kusy šály splétali a sešívali 

třídní učitelé. I v tomto vidíme znamení, ţe se 

všichni společně drţíme za ruce a tvoříme 

jednotný tým všech z Vítězné. A kolik jsme 

toho upletli? Celkem 939 metrů. Tři nejlepší 

šálaři byli: 

Vojtěch Bušfy ze 3. B – 37 m 55 cm šály 

Adéla Pravdová ze 3. B – 37 m šály 

Oliver Doleţal z 1. A – 20 m šály 

 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na této 

netradiční akci, a věříme, ţe nás příjemný 

pocit bude hřát tak hodně jako nově upletená 

šála všech rodičů, učitelů, ale i ţáků školy. 

Mgr. Zuzana Absolonová, ředitelka 

 
5. prosinec mají naše děti jiţ několik let 

spojen s netradičním programem. Celá škola i 

školička se vţdy tematicky promění a případ-

ný návštěvník tu stěţí potká obyčejné ţáčky a 

školkáčky. Letos se to u nás hemţilo různými 

postavičkami z českých večerníčků, protoţe 

se naše škola proměnila ve školu večerníčko-

vou. V celé budově byla pro starší děti 

v maskách připravena spousta zajímavých 

úkolů, které prověřovaly jejich zručnost, fy-

zickou zdatnost a kuchařské umění. A tak 

s Machem a Šebestovou řešily děti záhadu, 

byly v divadle, bojovaly s angínou. Cipískovi 

pro změnu pomáhaly lézt na strom, Míšu 

Kuličku učily chodit a s Bobem a Bobkem 

skákaly z klobouku. S Bolkem a Lolkem vy-

ráběly náramek přátelství či kytičku pro Ma-

kovou panenku a s Patem a Matem zařizovaly 

dům. K tomu se stačily zastavit v cukrárně U 

Pejska a Kočičky, kde zdobily upečené muf–

finky. Ty nakonec s chutí snědly ke svačince. 

Na snaţení školáků se přišli podívat i 

školkáčci, také v krásných maskách, kteří 

zdárně plnili své úkoly ve školičce. Na ně 

čekala hudební a pohádková hádanka, důklad-

ně se protáhli na překáţkové dráze a zaskákali 

na trampolíně.  

Tečkou za letošní Večerníčkovou školou 

byla návštěva Mikuláše s andělem a čertem. 

Všechny děti obdarovali a nikoho nám neod-

nesli.       J. Nakládalová, ZŠ a MŠ Nasobůrky 

Večerníčkova škola 

http://www.logickaolympiada.cz/
http://www.logickaolympiada.cz/
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Listy mladým globalistům 

Jiţ druhým rokem jsou v Litovli organizová-

na setkání mladých globalistů. Ţáci nejvyšších 

ročníků základních škol a niţších ročníků škol 

středních se scházejí se zástupci jednotlivých 

organizací, aby se dozvěděli o jejich fungová-

ní a mohli nabyté vědomosti předat ostatním.  

Dopisy, které mladí globalisté dostávají 

spolu s dalšími materiály a informacemi, bu-

dou otiskovány i v Litovelských novinách. 

Protoţe se týkají všech. 

Rodičům, prarodičům, sousedům i dalším 

občanům pak organizátoři vzkazují: „Ve jme-

novaném věku jsou mladí lidé nejcitlivější na 

vztahy dospělých. Nutně potřebují vaši důvě-

ru, přátelskou ruku. Potřebují získávat pocit 

bezpečného místa ve svém bydlišti, svém do-

mově, aby shromáţdili síly k odvaze překoná-

vat překáţky i zklamání, kterých je ţivot určitě 

neušetří.“ 

 

List první 

Od nepaměti dodnes přijímají mnohé národy 

mladé lidi ve vašem věku slavnostně do řad 

dospělých občanů. I my vás zdravíme a vítáme 

při vstupu do nejdůleţitějšího období ţivota. 

Věříme, ţe se stáváte platnými občany naší 

vlasti. Proč vás oslovujeme globalisté? Jste 

první generací, která bude naplno ţít v globali-

zovaném světě. Věda a technika zmenšily 

Zemi, jedinečný jev v celém známém vesmíru 

(letecká doprava, televize, internet). Denně se 

vlastně ocitáte na celém glóbu. Technologické 

úspěchy změnily způsob lidského ţivota. Za-

sahují váţně i do přírodního prostředí. Na 

úspěchy jsme hrdí, vznikající problémy nás 

však velmi znepokojují. Dokáţeme je zvládat 

v pohodě a míru? Odpověď je v rukou vaší 

generace. Bude sloţitá. Jedinou přijatelnou 

cestou je hledat trpělivě vzájemné porozumě-

ní, osvojovat si kázeň a pořádek. (To se vám 

asi moc nelíbí, ţe?) Zásada platí pro kaţdé 

místo, kde ţije člověk. Vaši vybraní spoluţáci 

– delegáti nahlédnu do formy, jakou fungují 

některé veřejné organizace města Litovle za-

bezpečující váš spokojený denní ţivot. S jejich 

vedoucími pracovníky se vaši delegáti sejdou 

k šesti rozhovorům. Účastníci loňského roční-

ku vás vzorně reprezentovali a získali pochva-

lu hostitelů. Jsme přesvědčeni, ţe tomu tak 

bude i letos. Co očekává globalizace od kaţdé-

ho z vás? Ochotně se podílet na domácích 

povinnostech v rodině, přispívat k přátelské 

atmosféře ve třídě, respektovat poţadavky 

učitelů. Být zdvořilý k sousedům, starším 

lidem… Otrava? Nuda? Ne ne. Budujete si tak 

kolem sebe ochranný štít, který má jméno 

pocit domova. 

A tisíciletá zkušenost? Stále se učit. Napří-

klad slavný Říman Scipio říkal: Diem perdidi 

– ztratil jsem den, kdyţ se nic nového nenau-

čil. Nebojte se. Při váţných úkolech najdete 

vţdycky dost času pro své zájmy i veselé zá-

bavy. 

Pevnou sebedůvěru v překonávání překáţek 

a stálou dobrou náladu vám přejí organizátoři. 

. 

List druhý 

S vašimi delegáty jsme se sešli v muzeu. 

V úvodu jsme je opomenuli upozornit, ţe po-

loha našeho města je v ČR naprosto ojedinělá. 

Přímo středem Litovle protéká řeka Morava a 

její čtyři vedlejší ramena. Nad jedním z nich 

se dokonce tyčí věţ radnice. Domy za ní stojí 

rovnou ve vodě. Po zaklenutí části toku Nečí-

zu pod náměstím chodí uţ dvě stě let občané a 

jezdí bezstarostně i těţká auta. Dílo našich 

předchůdců si zaslouţí obdiv. Nadbytek ţivo-

todárné tekutiny je výhodou Litovle, ale ode-

dávna i důvodem neklidu (strach z povodní).  

Sídlo Litovel zaloţili čeští obyvatelé v mís-

tě, kterému dnes říkáme Staré město. Za dlou-

holetého trvání rakouské monarchie k nám 

přicházeli Němci a postupně ovládli ţivot 

v Litovli. Aţ koncem 19. století se správa 

města vrátila do českých rukou. A toto období 

je zapsáno zlatým písmem do místních dějin. 

České vedení města si obětavou a svědomitou 

prací získalo úctu obyvatel. Za sloţitých okol-

ností úspěšně modernizovalo prostředí Litovle. 

Vedoucí představitelé i osobními velkorysými 

dary budovali veřejně prospěšná zařízení.  

Tři jména jsou nezapomenutelná: Vácslav 

Socha, první český starosta. Postavil dětský 

domov (slouţí dodnes) a po smrti odkázal 

městu celý svůj majetek (např. i dnešní sídlo 

Policie ČR). Lékař Jan Smyčka – městské 

muzeum dodnes sídlí v jím darovaném domě. 

První česky psané dějiny našeho regionu pečli-

vě zpracoval farář Viktor Pinkava. K velkému 

rozvoji hospodářskému i kulturnímu nás do-

vedla generace občanů po osvobození v roce 

1918. Byl přerušen aţ tragickými událostmi 

druhé světové války. Tolik zatím z dějin… 

My bychom vám rádi připomněli, ţe vaše 

generace bude řešit zatím v celých dějinách 

lidstva nevídaný těţký problém – globální 

degeneraci ţivotního prostředí: znečištění vod, 

půdy, ovzduší, hynutí ţivých tvorů a – co uţ 

velmi dobře znáte – odpady, odpady. 

Uţ jste také prokázali občasné uvědomění. 

Vy, ţáci našich škol, se kaţdoročně účastníte 

jarního úklidu okolní přírody. Loni vaši spolu-

ţáci nasbírali 65 pytlů různých odpadků, hlav-

ně z umělých hmot. Zaslouţíte dík. Je nám 

však líto, ţe patříme v tom směru mezi největ-

ší nedbalce v EU. Zamyslete se nad tím. Na-

pravte pověst Čechů v Evropě. 

organizátoři akce Jarmila Cholinská, 

Dovolte mi, abych litovelské veřejnosti  

článkem představila bývalého ţáka ZŠ Vítězná 

1250 Litovel, Josefa Koláře z Litovle, který 

v minulém školním roce dosáhl mimořádných 

úspěchů v oblasti výpočetní techniky a příro-

dovědných předmětů. Škola ho v červnu nomi-

novala na ocenění Talent Olomouckého kraje 

2012, které uděluje Odbor školství, mládeţe a 

tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého 

kraje. Ocenění jsou určena ţákům a studentům 

Olomouckého kraje ve stanovených věkových 

kategoriích, kteří dosahují v určených oborech 

soutěţí a olympiád vynikajících úspěchů. Fi-

nanční ocenění hned ve dvou kategoriích Pe-

pík převzal dne 11. 12. 2012 při slavnostním 

ceremoniálu v sále Pegasus Regionálního cen-

tra Olomouc. V oblasti přírodovědných oborů 

byl nominován za 3. místo v celostátní kore-

spondenční soutěţi FYKOS – Výfuk a za 1. 

místo v krajském kole fyzikální olympiády, 

která je pro ZŠ nejvyšším stupněm soutěţe. 

Pepík v této kategorii obdrţel ocenění za 3. 

místo Talent Olomouckého kraje. V oblasti 

technický a dovednostní obor byl nominován 

za 2. místo v ústředním kole soutěţe v progra-

mování a aplikaci SW. V této kategorii obdr-

ţel 1. místo Talent Olomouckého kraje. Tomu-

to úspěchu předcházelo slavnostní předávání 

ocenění talentovaných dětí a mládeţe z Litovle 

13. června 2012 v obřadní síni litovelské rad-

nice. Pepík převzal z rukou starosty města Ing. 

Zdeňka Potuţáka originální zlatou plaketu. 

Poděkování za přípravu ţáka v soutěţích 

patří RNDr. Miroslavě Černé (výpočetní tech-

nika a programování) a Mgr. Renatě Šinclové 

(fyzika).  

Pepovi přejeme mnoho úspěchů ve studiu na 

SPŠE, štěstí a správné rozhodování v dalších 

soutěţích a děkujeme mu za vzornou reprezen-

taci školy. Věříme, ţe jsme ho jako škola, 

která věnuje čas a úsilí přípravě talentovaných 

ţáků, dobře vybavili do ţivota. Doufáme, ţe 

přírodní vědy zůstanou jeho celoţivotní láskou 

a budeme se společně těšit z jeho dalších úspě-

chů. 

za celý kolektiv učitelů Eva Zemánková 

Josef Kolář –Talent Olomoucké ho kraje 2012 

J. Kolář uprostřed 
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Sportovní oddíly v Litovli, část 7.: 

Fotbalový oddíl TJ Tatran Litovel 

Počátky fotbalu v Litovli spadají do doby před I. světovou válkou. Jiţ 

ve školním roce 1902/03 dr. J. Fürst, který vyučoval i tělocvik, učil na 

ţákovských hrách hrát ţáky fotbal. Svědectvím o tom, ţe se od té doby 

v Litovli fotbal hrál, byl zápas Volného fotbalového sdruţení litovel-

ských studujících proti SK Prostějov. Utkání se hrálo v létě roku 1905 a 

zkušenější hosté v něm zvítězili 2:1. 

Po I. světové válce se fotbal hrál v Litovli na několika místech, zcela 

ve smyslu starodávného rozdělení města. Soupeřilo Staré Město, Rybní-

ček, Olomoucké předměstí i reálné gymnázium – ovšem zcela neorga-

nizovaně. 

Rozvoj litovelského fotbalu byl zajištěn aţ zaloţením volného Spor-

tovního krouţku na popud studentů reálného gymnázia. Předsedou byl 

zvolen JUDr. Jakub Knajbl. Během roku 1924 bylo na tradičním místě 

v městském lese budováno fotbalové hřiště (v těchto prostorách – dolní 

les – bylo malé hřiště, které dříve vyuţívala k tělovýchovným slavnos-

tem první tělovýchovná organizace v Litovli – německý Turn-verein), 

kde 3. 8. 1924 litovelští fotbalisté sehráli první zápas se Zábřehem. Dne 

23. října 1924 bylo členstvo Sportovního krouţku svoláno na schůzi, na 

níţ došlo k ustavení SK Litovel. V čelo spolku byl postaven 

MUDr. J. Kroulík.  

První řádná valná hromada se konala 16. února 1925 a SK Litovel 

měl jiţ 78 členů. První větší úspěch se dostavil aţ v roce 1934, kdy I. 

muţstvo postoupilo do I. B třídy HŢF. V roce 1935 tuto třídu vyhrává a 

postupuje do I. A třídy HŢF mezi nejlepší kluby Hané. Byla to třetí 

nejvyšší soutěţ ve státě. V I. A třídě SK Litovel dokázal porazit velmi 

silné kluby, jako např. SK Hodolany, Rolný Prostějov, AC Slov. Slavia 

Uh. Hradiště, Čsk Uh. Brod a mnohé další. 

Za okupace SK Litovel činnost nepřerušil a fotbal se hrál po celou 

dobu války. Po II. světové válce se klub dvakrát přejmenoval. Po sjed-

nocení tělesné výchovy v roce 1948 se SK Litovel stal oddílem Sokola 

Litovel. Prvního většího úspěchu po válce dosáhl Sokol Litovel v roce 

1951, kdy jako vítěz okresního přeboru Litovelska vyřadil v kvalifikač-

ních utkáních Sokol Přerovské strojírny a Sokol Vrbno pod Pradědem a 

postoupil do krajského přeboru Olomouckého kraje, coţ byla tehdy 

naše druhá nejvyšší fotbalová soutěţ. 

Sokol však na nejlepší kluby z Olomouce a Prostějova nestačil a se-

stoupil do krajské soutěţe. Na konci roku 1952 litovelští fotbalisté opět 

změnili svůj název a stali se oddílem TJ Tatran Litovel. V roce 1954 

sestoupil Tatran do okresního přeboru Litovelska, ale jiţ po roce se opět 

vrátil do krajské soutěţe, která byla v roce 1956 přejmenována na I. B 

třídu Olomouckého kraje. Tatran v ní hrál aţ do roku 1960, který byl 

posledním ročníkem existence kraje Olomouc. Od sezóny 1960/61 byl 

Tatran zařazen do okresního přeboru okresu Olomouc. V roce 1962 tuto 

soutěţ vyhrává a postupuje do I. A třídy. Po roce sestupuje a I. B třídu 

hraje aţ do roku 1976, s výjimkou roku 1968, kdy muţstvo na rok se-

stoupilo do okresního přeboru. V roce 1976 vybojoval Tatran postup do 

I. A třídy. Pěkného úspěchu dosáhlo muţstvo v roce 1980 v Českém 

poháru, kdy se stalo vítězem okresního i krajského poháru VFS KV 

ČSTV a probojovalo se do národního kola Českého poháru. 

V ročníku 1982/83 si Tatran zajistil postup do nově utvořeného kraj-

ského přeboru I. třídy, kde hrál aţ do roku 1986, kdy vlivem reorgani-

zace sestoupil do krajské soutěţe I. třídy (I. A třída). V roce 1991 si 

Litovel vybojovala postup do nově utvořeného Hanáckého ţupního 

přeboru, který v roce 1992 vyhrála a poprvé v historii litovelského fot-

balu postoupila do moravskoslezské divize, kde působila dva roky. 

V roce 1994 z ní Tatran nešťastně sestoupil opět do HŢP, který se 

v roce 2002 přejmenoval na krajský přebor Ol. KFS. 

V roce 2005 muţstvo tuto soutěţ neudrţelo a nešťastně ze 14. místa 

sestoupilo do I. A třídy. V roce 2007 však muţstvo I. A třídu vyhrává a 

opět postupuje do krajského přeboru, kde setrvává aţ do současné doby. 

Litovelský fotbal ale není jen I. muţstvo. Fotbalový klub má celkem 

pět mládeţnických druţstev. O tom, ţe se v Litovli fotbal dělá dobře, 

svědčí i to, ţe se nejlepší litovelští odchovanci dostali aţ do I. ligy! 

Nejúspěšnější byl Ing. Vladimír Šišma, který se s Baníkem Ostrava stal 

mistrem republiky a dále hrál úspěšně i za RH Cheb a Sigmu Olomouc. 

Do ligy to dotáhl i jeho bratr Jaroslav, který hrál za TJ Vítkovice a také 

slavil ligový titul. Později hrál i v Praze za Bohemians. První ligu si 

zahrál i Jiří Malík, který úspěšně několik let hájil barvy Sigmy Olo-

mouc. Do kádru prvoligové Sigmy Olomouc se dostal i výborný bran-

kář Jiří Zmund, ale nastoupit v prvoligovém zápase mu nebylo souzeno. 

zpracoval kronikář Pavel Blažek 

NOVĚ OTEVŘENO OD 9. LEDNA 
 

modelace umělých nehtů  
(cena 400 Kc , v cene  lakova ní , zdobení  francie) 

manikú ra (80 Kc ) 
zpevne ní  pr í rodní ch nehtú  (120 Kc ) 

 
Lenka Mílková 

 
Ví te zna  104, Litovel 

 
objednávky na tel.: 736 608 792 

HÁZENÁ 

19. 1. od 9 do 16 hodin Turnaj muţů: Memoriál Františka Čikla 

26. 1. od 15.30 do 20 hodin  Turnaj mladších dorostenců 

 

FLORBAL 

5. 1.  Mistrovský turnaj juniorů  
časy zápasů a soupeři TJ Tatran Litovel: 

   8.00 Teiwez Hranice 

14.15  Asper Šumperk 

 15.30 Arktic Olomouc 

 19.35   Orel Troubelice 

Domácí utkání v lednu 
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Základní rozpor světa: anděl… 

(VI. Slet čertů, Mikulášů a andělů 5. 12.) 
… nebo čert? 

(VI. Slet čertů, Mikulášů a andělů 5. 12.) 

prostě být… 

(VI. Slet čertů, Mikulášů a andělů 5. 12.) 

kousíček starého světa vytočila  

klička flašinetu 

(Rozsvícení vánočního stromu 30. 11.) 

BraAgas – světová muzika se spoustou 

 roztodivných nástrojů 

(Farmářské trhy 14. 12.) 

751 fialových balonků štěstí bylo rozdáno. 

Kolik jich doletělo až do nebe? 

(Farmářské trhy 14. 12.) 

Bára Antonová, Eva Jelínková a Palokantiraka  

v kostele sv. Marka při provedení Rybovy České mše vánoční  

(16. 12.) 
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DISTRIBUČNÍ MÍSTA 
LITOVELSKÝCH NOVIN 

 
v Litovli 

trafika paní  Zatloukalove  (ul. 1. ma je) 
trafika pana Drabiny (ul. Masarykova) 
trafika pana Os ťa dala (ul. Palacke ho) 
trafika paní  Urbanove  (ul. Olomoucka ) 
trafika paní  Stoppaniove  (ul. Unic ovska ) 

trafika pana Gregus e (ul. Ví te zna ) 
knihkupectví  pana Lindus ky (na me stí ) 

knihkupectví  paní  Va lkove  (ul. Z erotí nova) 
potraviny Adam (ul. Z erotí nova) 

potraviny pana S makala (ul. S makalova) 
CK Bavi (na me stí ) 

 
v obcích 

Br ezove  – obchod 
C ervenka – bufet na na draz í  

C ervenka – potraviny paní  Blehove  
Han ovice – obchod 

Cholina – potraviny Coop 
Chudobí n – pos ta 
Me rotí n – obchod 
Mladec  – obchod 

Myslechovice – obchod 
Nasobu rky – obchod 
Nova  Ves – obchod 
Pn ovice – obchod 
Saví n – knihovna 
Unc ovice – obchod 

 
Chybí v blízkosti vašeho bydliště  

distribuční místo Litovelských novin? 
Dejte nám vědět,  

kde byste chtěli noviny kupovat. 
Pokusíme se zde prodej zajistit. 

 

PROGRAM  
MORAVSKÉHO DIVADLA  
V OLOMOUCI NA LEDEN 

 
 

  4. 1.   Game over (Divadlo Do Houslí) 
  5. 1.   Láska a peníze (činohra) 
  8. 1.   Lucia di Lammermoor (opera) 
  9. 1.   My Fair Lady (muzikál) 
10. 1.   Glenn Miller Orchestra (koncert) 
11. 1.   Černá komedie (činohra) 
12. 1.   Sen noci svatojánské (balet) 
13. 1.   Ferda Mravenec (pohádka) 
14. 1.   Labutí jezero (balet) 
16. 1.   Lucia di Lammermoor (opera) 
17. 1.   Čert a Káča (opera) 
18. 1.   Periferie (činohra) 
19. 1.   Noc na Karlštejně (muzikál) 
20. 1.   Krvavá svatba (činohra) 
21. 1.   Louskáček (balet) 
22. 1.   Limonádový Joe (muzikál) 
23. 1.   The Beatles & Queen (balet) 
24. 1.   Monology vagíny (hosté) 
25. 1.   Láska a peníze (činohra) 
26. 1.   Periferie (činohra) 
27. 1.   Když se zhasne (činohra) 
28. 1.   Frida (balet) 
29. 1.   Sen noci svatojánské (balet) 
30. 1.   Noc na Karlštejně (muzikál) 
31. 1.   Labutí jezero (balet) 
31. 1.   Královny (činohra; hraje se ve 
 studiu Českého rozhlasu Olomouc) 

Vážení čtenáři, 
chtěli byste v novinách číst něco, co 
v nich zatím není? Máte návrhy na 
jejich zlepšení? Naším zájmem je 

dělat Litovelky čím dál lépe. Při-
spějte svým postřehem. Pište nám 
na litovelskenoviny@mestolitovel.cz. 

http://noviny.litovel.eu/

