
Z obsahu: 

Dny přicházejí a odcházejí, až je jich 366 

a uzavře se rok 2012. 

Lidé přicházejí a odcházejí. Rodí se, umírají, 

stěhují se, žení a vdávají… 

A protože životy druhých, i nás samých, nás 

obvykle zajímají, připravili jsme pro vás pře-

hled toho, jak to vypadalo na Litovelsku 

v loňském roce. 

 

V Litovli a místních částech žilo ke 31. 12. 

2012 právě 9 835 obyvatel. Z toho 7 274 

v samotné Litovli a Chořelicích a dále v Bře-

zovém 192, v Chudobíně 237, v Myslechovi-

cích 341, v Nasobůrkách 462, v Nové Vsi 233, 

v Rozvadovicích 213, v Savíně 140, ve Třech 

Dvorech 233, v Unčovicích 400 a ve Vísce 

110. Celkový počet obyvatel pak můžeme 

rozdělit na 4 300 žen a 698 dívek, 4 164  mužů 

a 673 chlapců.  

Průměrný věk obyvatel Litovle a místních 

částí je 41 let. Ze všech obcí bydlí lidé s nej-

nižším věkovým průměrem (něco přes 36 let) 

v Rozvadovicích, s nejvyšším (téměř 44 let) ve 

Vísce. 

Obzvláště pro milovníky historie a srovná-

vání podnikneme malou exkurzi do minulosti. 

Je známo, že počet obyvatel v Litovli v po-

sledních letech klesá. Pod hranici deseti tisíc 

se dostal v roce 2009. Před deseti lety, tedy 

v roce 2002, žilo v Litovli 10 087 obyvatel, 

v roce 1992 to bylo 10 261 lidí. Staré kroniky 

sice nezaznamenávají počet obyvatel pravidel-

ně každý rok, přesto si o vývoji můžeme udě-

lat dobrý obrázek z dostupných informací. 

Bylo zapsáno, že v roce 1980 žilo v Litovli a 

příslušných obcích 12 454 mužů a žen, v roce 

1970 jich bylo 5 854 (tato skutečnost bezpo-

chyby souvisí i se změnami správního rozděle-

ní), v roce 1960 pak 5 101 osob, v roce 1930 

zde žilo 4 320 lidí, zatímco v roce 1900 to 

bylo 4 639 a konečně roku 1880 byl do kroni-

ky zaznamenán údaj o 4 051 obyvateli.  

 

Spolu s počtem obyvatel i majetkovými a 

rodinnými poměry se měnil také počet domů. 

V současnosti se v Litovli nachází 1 305 bu-

dov s číslem popisným, v ostatních obcích je 

to 924 domů. V loňském roce bylo zkolaudo-

váno 8 novostaveb v Litovli a 4 další v příslu-

šejících vesnicích.  

Celkem se k nám v uplynulém roce přistěho-

valo 151 osob a 197 se jich odstěhovalo. 

 

Mezi radostné události obvykle patří příchod 

dítěte na svět. V loňském roce se jich u nás 

narodilo 85, děvčátek bylo 48 a chlapců 37. 

K nejoblíbenějším chlapeckým jménům patří 

tradičně Jan (4 novorozenci), Lukáš (3) 

a Tomáš (3). Mezi holčičkami jednoznačně 

zvítězila Karolína (5 dívek), po dvou pak byla 

udělena jména Lucie, Natálie, Sofie, Veronika, 

Viktorie a Zuzana. Z málo obvyklých jmen 

byla litovelským miminkům vybrána Noemi, 

Izabela, Leontýna, Marco nebo Christian. 

Dosud pokračuje trend odkládat sňatek až na 

pozdější dobu (někdy i dlouhá léta po narození 

dětí) nebo se vůbec nebrat. Přesto bylo v loň-

ském roce přímo v Litovli uzavřeno 55 sňatků, 

z toho 11 církevních, dalších 18 proběhlo 

v oblíbeném arboretu v Bílé Lhotě. Průměrný 

věk nevěsty byl 30 let, u ženicha to bylo 35 

let. V Litovli byla také uspořádána jedna zlatá 

a jedna diamantová svatba. 

Rozvedeno bylo 33 manželství. 

 

V roce 2012 zemřelo v Litovli a místních 

částech 78 osob.  

Nejstarší obyvatel Litovle se narodil v roce 

1914, letos tak oslaví 99 let. 

 

Stále se nepodařilo uspokojivě vyřešit otáz-

ku nezaměstnanosti. Dle statistik úřadu práce 

bylo v Litovli ke 30. 11. 2012 celkem 423 

nezaměstnaných, což činí 8,2 % aktivní popu-

lace, na celém Litovelsku (čímž rozumíme 

v podstatě oblast mikroregionu) to bylo 1 071 

lidí bez práce, tedy 9,1 % z celku. 

 

V našem městě pilně pracuje přestupková 

agenda. Je však třeba připustit, že 252 přestup-

ků spáchaných v roce 2012 mají na starosti 

nejen obyvatelé Litovle a místních částí, ale 

i dalších 19 obcí, pro které náš městský úřad  

přestupky vyřizuje. V celých 141 projednáva-

ných případech šlo o přestupek proti občan-

skému soužití (např. slovní či fyzické napade-

ní, vyhrožování, pomlouvání, provádění 

schválností), časté jsou i přestupky proti ma-

jetku (tedy krádeže, poškození cizí věci atd.). 

 

Napilno měla i Policie ČR. V loňském roce 

řešila mj. 70 krádeží vloupáním do objektů 

jiných než RD (těch bylo vykradeno 11) nebo 

56 krádeží věcí z automobilů. Hned na třetím 

místě se nachází neplacení výživného a četné 

jsou i krádeže jízdních kol. 

 

Tolik očekávaný rok 2012 je minulostí. Ko-

nec světa nenastal, možná však přišly změny 

zcela osobní. A možná ve zdánlivém klidu 

bylo zaseto to, co vzklíčí v roce letošním.    hk 

vítání občánků 24. 11. 2012 

Tak plyne život na Litovelsku 

   TÉMA MĚSÍCE: ZDRAVÝ 

    DUCH VE ZDRAVÉM TĚLE 

   SLUNEČNÍ HODINY 

   FOTOGRAF M. PINKAVA 

   NOVÁ VÝSTAVA V MUZEU 



INFORMACE  2 

Ve městě Litovli a v místních částech bylo v průběhu 

měsíce ledna zaznamenáno mj. i spáchání těchto činů: 

V době mezi 16. hodinou dne 3. 1. a 9. hodinou dne 

4. 1. poškodil dosud neznámý pachatel zámek dveří domu v ulici 

U Stadionu v Litovli. 

Dne 5. 1. v době mezi 2. a 7. hodinou vnikl dosud neznámý pachatel 

do vozidla zaparkovaného na ul. Příčné v Litovli a odcizil z něj autorá-

dio a katalyzátor. 

Dne 6. 1. v 5.20 hodin řídil v ulici Ţerotínově motorové vozidlo 

L. K., u kterého bylo dechovou zkouškou zjištěno předchozí poţití 

alkoholu. 

V době mezi 22.30 hod. dne 4. 1. a 13 hod. dne 6. 1. odcizil dosud 

neznámý pachatel po přestřiţení lankového zámku dámské jízdní kolo, 

které bylo uzamčeno k topnému tělesu na chodbě panelového domu 

v ulici Vítězné v Litovli. 

Dne 12. 1. v 16 hodin byl v ulici Svatoplukově v Litovli kontrolován 

řidič osobního motorového vozidla Š. T. Lustrací bylo zjištěno, ţe 

jmenovaný má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel. 

Policie ČR 

Změna úředních hodin na ÚP 

Od 1. února dochází ke změně úředních hodin na litovelském úřadu 

práce, a to jak na pracovišti v Chořelicích, tak v ulici Poděbradově. 

Nové úřední hodiny jsou následující: 

 

 Po 8.00–12.00 13.00–17.00 

 Út 8.00–11.00 

 St 8.00–12.00 13.00–17.00 

 Čt 8.00–11.00 

 Pá 8.00–11.00 (jen pro pozvané klienty a podání ţádostí) 

Změna tel. čísel na MěÚ 

Úpravou, ke které došlo na městském úřadě v Litovli v polovině 

ledna, byly zrušeny přímé telefonní linky na starostu (585 341 382) a 

tajemníka úřadu (585 342 115). Nadále lez vyuţívat tato telefonní 

čísla: starosta města – 585 153 133, tajemník úřadu – 585 153 122. 

K zaslání faxu lze nadále vyuţít jediný kontakt, a sice 585 342 198.  

Telefonní čísla na všechny zaměstnance městského úřadu najdete na 

webových stránkách města v rubrice MěÚ informuje pod odkazem 

Telefonní seznam.             red. 

MĚSTSKÁ TELEVIZE – VYSÍLÁNÍ V ÚNORU 
 

 premiéra: středa 6. 2. v 18.45 hod.  

   středa 20. 2. v 18.45 hod.  

 reprízy: denně v 6.45, 11.00, 18.45 a 23.00 hodin 
  
 on-line:  http://infokanal.litovel.eu 
 
 Kontakty: Ing. Jaromír Hlavinka (585 153 250) 

        hlavinka@mestolitovel.cz, infotv@centrum.cz 

Výsledky Tříkrálové sbírky 

Ve 45 obcích našeho regionu koledovalo letos 103 skupin koledníků: 

Celkem bylo vykoledováno 435 649 Kč. 

Po skončení koledování předávají vedoucí skupinek zapečetěné po-

kladničky pracovníkům Charity, kteří je na jednotlivých městských 

nebo obecních úřadech za přítomnosti úředníka rozpečetí a přepočítají 

jejich obsah. Vykoledovaná částka je následně odeslána na centrální 

charitní konto u České spořitelny: 66008822/0800, var. symbol 7028. 

Z centrálního konta budou peníze rozděleny do regionů na schválené 

projekty jednotlivých místních charit a na humanitární pomoc u nás 

i v zahraničí.   

V roce 2012 bylo v Tříkrálové sbírce na Litovelsku vykoledováno 

celkem 412 938 Kč.  
Rádi bychom také touto cestou poděkovali všem, kteří svým darem 

přispěli na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí a na rozvoj charit-

ních projektů. Stejně děkujeme všem koledníkům a vedoucím skupi-

nek, kteří nám s Tříkrálovou sbírkou pomáhali. 

Ing. Ludmila Zavadilová, Charita Šternberk, středisko Litovel  

Litovel 78 110 Hvozdečko 2 603 

Chořelice 5 042 Olešnice 2 747 

Nasobůrky 7 159 Bílsko 5 043 

Rozvadovice 4 478 Vilémov 12 519 

Unčovice 9 540 Olbramice 3 911 

Tři Dvory 6 549 Dubčany 5 242 

Savín 3 371 Náklo 18 960 

Myslechovice 4 865 Mezice 6 689 

Červenka 29 796 Skrbeň 21 772 

Pňovice 10 323 Příkazy 20 351 

Hradečná 3 479 Hynkov 5 768 

Hrabí 4 405 Haňovice 6 536 

Mladeč 5 486 Kluzov 4 495 

Sobáčov 3 470 Cholina 8 762 

Luká 10 571 Senice 32 569 

Slavětín 3 559 Cakov 4 631 

Měrotín 8 003 Odrlice 4 160 

Bouzov 14 132 Senička 11 039 

Kovářov 2 406 Náměšť  17 573 

Podolí 3 430 Loučany 14 925 

7 180 Kozov, Bláţov, Kadeřín, Svojanov, Bezděkov 

Výuka angličtiny v Litovli!!! 
 

Od 17. ledna probíhají v Litovli na adrese Havlíčkova č. 803 
(autoškola SKÁLA) kurzy anglického jazyka.   
Místa v kurzech jsou stále volná!  
 
Rozpis kurzů: 
Angličtina pro začátečníky:  čtvrtek (15.15–16.45) 
Angličtina pro pokročilé:  čtvrtek (17.15–18.45) 
 
V případě zájmu o tyto kurzy se můžete hlásit do konce   
února na telefonním čísle 736 667 956  
nebo pište na anglictinalitovel@centrum.cz  
 
Pokud Vám stanovené termíny nevyhovují nebo máte zájem 
o jiný typ kurzu, lze se domluvit na jiném čase a dni. 

http://infokanal.litovel.eu/
mailto:hlavinka@mestolitovel.cz
mailto:infotv@centrum.cz


41. schůze Rady města Litovel, konaná dne 27. prosince 2012 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 

 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem Litovel a 

společností Geocentrum, spol. s r. o. zeměměřičská a projekční 

kancelář. Předmětem smlouvy je posunutí termínu pro vypracování 

projektové dokumentace Revitalizace Třídvorky – I. etapa v částce 

72 048 Kč. 

 

Rada města Litovel projednala a bere na vědomí: 

 žádost Charity Šternberk, střediska Litovel, a souhlasí s prominutím 

nájemného za použití nebytových prostor v objektu kulturního domu 

v Nasobůrkách pro akce Charity Šternberk, střediska Litovel, a to cha-

ritní ples a dětský ples, které se budou konat ve dnech 2. a 3. 2. 2013 

 studii Stavební úpravy ulice Javoříčská v Litovli a souhlasí s návrhem 

dle předložené studie. Akce bude zařazena pro přípravu a realizaci 

v nejbližším rozpočtovém období dle finančních možností města. 

 

42. schůze Rady města Litovel, konaná dne 10. ledna 2013 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 

 uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a Ing. arch. Petrem 

Braunerem – B&B STUDIO Přerov na zpracování projektové doku-

mentace ke stavebnímu povolení na akci Muzeum Litovel – půdní 

vestavba a na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu 

povolení na akci Litovel č. p. 800 – depozitář muzea 

 podání žádosti o finanční příspěvek na restaurování kamenného 

kříže na hřbitově v Rozvadovicích v rámci programu Obnova sta-

veb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji a 

uzavření Smlouvy o dílo s panem René Seifriedem z Olomouce na 

restaurování kamenného kříže na hřbitově v Rozvadovicích  

 žádost TJ Tatran Litovel – oddílu kopané a souhlasí 

s uspořádáním tanečních zábav v areálu hřiště na Pavlínce v termínech 

17. 5. 2013, 21. 6. 2013 a 23. 8. 2013, vždy od 20 do 2 hodin následují-

cího dne.  

 
Rada města Litovel: 

 po vyslechnutí a zvážení všech nabídek rozhodla, že nájemní smlouva 

na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 785 na náměstí Přemys-

la Otakara v Litovli bude uzavřena s uchazečkami paní Z. D. a paní 

M. B. za účelem zřízení REGIO kavárny a potravin. 

 

Rada města Litovel projednala a bere na vědomí: 

 informaci o odstoupení paní Aleny Machačové z členství v komisi 

sboru pro občanské záležitosti a novou členkou komise SPOZ jmenuje 

paní Libuši Grohmanovou.         výběr redakce 

VYNESENO Z RADNICE  3 

Kudy kam na městském úřadě 

MATRIKA 

 kdo: matrikářky Petra Robenková a Mgr. Ivana Čtvrtníčková 

 kde: Městský úřad Litovel, náměstí Přemysla Otakara 779, zelená  

budova vedle radnice, po vstoupení do průjezdu první dveře vpravo  

 kontakt: tel. 585 153 114 / 585 153 115 

       ctvrtnickova@mestolitovel.cz, robenkova@mestolitovel.cz 

 

Matriční obvod 

Litovelská matrika provádí všechny matriční úkony nejen pro Litovel 

a místní části, ale také pro obce, které mají vlastní obecní úřad, ale není 

zde matrika. Jsou to: Bílá Lhota, Červenka, Haňovice, Měrotín, Mladeč 

a Pňovice.  

Litovel je zároveň úřadem s rozšířenou působností pro obce, které 

vlastní matriku mají, a sice Bouzov, Cholinu, Náklo a Senici na Hané, 

pro něž vykonává kontrolní a metodickou činnost. 

Nejčastější záležitostí, kterou lidé přicházejí na matriku vyřídit, je 

ověření podpisů, kopií listin a dokladů. Ověřování provádějí rovněž 

uvedené obecní úřady, vyřídit lze i na poště (kde je Czech POINT). 

 

Matriční knihy 
Na matrice městského úřadu jsou v ohnivzdorných skříních uloženy 

knihy narození, sňatků a úmrtí. Zápisy provedené speciálním dokumen-

tárním inkoustem přetrvají staletí, přečkají dokonce i povodeň. Pokud  

dotyčná uzavře sňatek nebo zemře v litovelském obvodu, popř. se zde 

narodí dítě, vystaví pro ni zdejší matrika rodný, oddací nebo úmrtní list. 

Matrika vystavuje rovněž druhopisy těchto listin, pokud o ně dotyčný 

nebo jeho příbuzní přišli. 

Na matrice jsou uchovávány knihy narození do stáří 100 let, do 75 let 

knihy ostatní. Poté putují do Zemského archivu v Opavě, pobočka Olo-

mouc. V současnosti jsou staré matriky postupně digitalizovány a zpří-

stupňovány na internetu. 

 

Narození 

Protože se dnes většina dětí rodí v porodnici, je třeba žádat o vydání 

rodného listu na matrice v obci, kde se porodnice nachází.  

Litovelská matrika však pořádá několikrát ročně vítání občánků, kde 

rodiče pro své dítě obdrží 2 000 Kč. Kvůli ochraně osobních údajů už 

nyní nemůže matrika rodiče oslovovat, musí se přihlásit oni sami. 

 

Určování otcovství k nenarozenému (narozenému) dítěti 

V případě, že těhotná žena není sezdaná s otcem svého dítěte, je třeba, 

aby oba na matrice ještě před porodem vyřídili souhlasné prohlášení 

o určení otcovství. V opačném případě nebude otec uveden v rodném 

listě dítěte a to ponese 

příjmení matky. Pro-

hlášení o otcovství lze 

vyřídit i dodatečně, 

dítěti je pak vystaven 

nový rodný list. 

Pokud je žena rozve-

dená a dítě se narodí 

před uplynutím 300 

dní od rozvodu, je 

vždy jako otec dítěte 

zapsán bývalý manžel. Totéž platí v případě ovdovění. 
 

Sňatek 

Snoubenci si na matrice domluví termín sňatku a nejpozději měsíc před 

ním vyplní na matrice dotazník k uzavření manželství a doloží občan-

ský průkaz a rodný list (rozvedení také rozhodnutí o rozvodu, ovdovělí 

úmrtní list). Sňatek může být občanský nebo církevní. Pro církevní 

sňatek musí matrika před svatbou vystavit osvědčení k jeho uzavření, 

které snoubenci předloží oddávajícímu. Má platnost tři měsíce. 

Jako den, kdy se v Litovli za provedení svatebního obřadu neplatí, 

bylo stanoveno úterý. 

Vedle obřadní síně probíhají občanské svatby např. i v arboretu v Bílé 

Lhotě, obřad se může konat i na jiném vhodném místě. 
 

Změna jména a příjmení 

Nejčastěji si mění příjmení ženy po rozvodu. Změnu je třeba oznámit 

do jednoho měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu. Pokud 

je to později, je třeba podat si žádost o změnu příjmení, která je již zpo-

platněná. V případě, že rodič žádá o změnu příjmení nezletilého dítěte, 

je třeba souhlas druhého rodiče. O změnu příjmení žádají také např. 

pěstouni dětí v náhradní péči, lidé s výstředním či směšným příjmením. 

V případě změny křestního jména je třeba doložit jeho existenci, ve 

sporných případech je vyžadován odborný posudek. Údaje o změně 

jména jsou pak zaneseny do rodné, příp. oddací matriky. 
 

Czech POINT 

Občané zde získají ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a 

rejstříků, a sice z obchodního i živnostenského rejstříku, rejstříku trestů, 

katastru nemovitostí, centrálního registru řidičů a informačního systému 

o veřejných zakázkách. V rámci městského úřadu je vedle matriky pra-

coviště Czech POINT také na pokladnách na radnici a v ul. Havlíčkově. 
 
Další informace o činnosti matriky získáte také na stránkách města. red. 

 

P. Robenková 



4 ROZMANITOSTI  

Stalo se v Litovli 

výročí na únor 2013 
 

 Roku 1443 byla tak krutá zima, že na 

cestách pomrzlo mnoho lidí pěších i jízdních 

a také ptactva. Zima začala na sv. Mikuláše a 

trvala skoro až do středopostí (19. 3.). Na 

Hromnice se po krajině toulaly smečky vlků a 

trhaly chodce i jezdce, kde koho potkaly, 

takže se lidé neodvažovali vycházet z domů.  

 Roku 1783 se Josef Rettig stal poštmis-

trem v Litovli. Sídlo měl vedle radnice, kde 

je dnes matrika. Jeho hlavním úkolem však 

nebyla přeprava dopisů, ale osob. Cesta 

z Litovle do Olomouce trvala za špatného 

počasí lehkou fůrou 10 až 12 hodin. Na silnici 

nebyl kámen ani písek, byla to jen uježděná 

cesta, ale za pěkného počasí dost frekvento-

vaná. Zejména při lipském veletrhu stávalo  

při cestách z Polska do Saska u tří hostinců 

v Litovli na náměstí i 6 až 10 čtyř až šes-

tispřežních těžkých lipských vozů. Hodně 

kočárů jezdilo v sezóně i do českých lázní, 

což skončilo až se stavbou železnice. 

 1. 2. 1923 zemřel v Měrotíně ve věku 73 let 

lékař Jan Izák. Narodil se v Měrotíně, kde 

byl majitelem zámečku, bývalé rychty. Po 

lékařském studiu v Olomouci a nemocniční 

praxi působil jako praktický lékař v rodné 

obci. Stal se známým pro své sociální cítění, 

chudé pacienty léčil zdarma. V Měrotíně 

později převzal malé lázničky s pěti kabina-

mi, kde léčil revmatismus a žaludeční choro-

by, zejména koupelemi a žinčicí. Jejím zdro-

jem bylo vlastní stádečko ovcí. Ve schůzi 

obecního výboru 4. září 1900 byl jmenován 

čestným občanem Litovle a po převratu byl 

členem okresního národního výboru.  

 10. 2. 1933 v Litovli zemřel František 

Nedoluha. Narodil se roku 1859 ve Fryštáku. 

Roku 1890 přišel do Litovle z Kroměříže, kde 

byl účetním záložny. Zde z funkce vedoucího 

úřadovny postoupil až na vrchního ředitele 

Rolnické záložny. Od počátku se zapojil do 

veřejného života jako jednatel, náčelník a 

starosta Sokola, činovník místního odboru 

Ústřední matice školské, předseda odboru 

Národní jednoty. Patřil k vedoucím osobnos-

tem boje za českou Litovel, byl redaktorem 

nově založených Litovelských novin, předse-

dou revolučního Národního výboru v roce 

1918. Jako pohotový řečník se uplatnil při 

většině slavnostních příležitostí.             L. Šik 

V sobotu 19. 1. 2013 uspořádal Klub rodičů a 

přátel školy při ZŠ a MŠ Nasobůrky maškarní 

karneval pro děti. Touto cestou děkujeme 

všem našim rodičům a příznivcům, kteří se 

podíleli na organizaci akce a jejím hladkém 

průběhu. Rovněž děkujeme všem sponzorům 

z řad místních firem za poskytnuté dary do 

tomboly. Jsou to:  

VESETA spol. s r. o. – výroba vod a limo-

nád / KVARTA Litovel, a. s. – výroba plecho-

vých profilů / AMS – intes, s. r. o. – výroba 

ozubených kol, opravárenské práce / Orrero  – 

výroba sýrů / SDH Víska / SEV Litovel, 

s. r. o. – výroba gramofonových přístrojů, 

autoelektriky / Malířství–natěračství Crhák 

Milan / NAPO Morava, s. r. o. – výroba stro-

jů, lisování těsnění, izolační materiály / Zed-

nictví Hartel / DSL Food, s. r. o. – vývoj 

a výroba potravin, zvláštní výživy a dietetik / 

Papírák PM – studio, papírnictví / HTM 

Sport, s. r. o. – výroba sportovních potřeb / 

MJM Litovel, a. s. – služby a produkty pro 

zemědělství / Zemědělsko-obchodní družstvo 

vlastníků Újezd – rostlinná a živočišná výro-

ba / Teta Litovel – drogerie / Družstvo AG-

ROBEN – rostlinná a živočišná výroba / Vá-

penka Vitoul, s. r. o. – těžba přírodního vá-

pence / ZD Haňovice – rostlinná a živočišná 

výroba / MSK Kroměříž, a. s. – pivovarnictví 

a sladovnictví (silo Litovel) / PAPCEL. a. s. – 

výroba papírenských strojů / LPG Litovel  

Urbánek – čerpací stanice Nasobůrky / Dostál 

Jiří elektro – spotřební, průmyslové zboží /

Alibona, a. s. – zpracování ovoce a zeleniny / 

STALAGMIT – rybník Sobáčov, rybolov / 

VHS Čerlinka, s. r. o. – vodohospodářství / 

Adriana – výroba těstovin / Hruška, potraviny 

Jašková / TOM elektro – obchod s elektroni-

kou / lékárna Fremlova apotheka / oční lékař  

MUDr. Andrea Dostálová / obchod se smíše-

ným zbožím v Nasobůrkách 

Jana Nakládalová, ZŠ a MŠ Nasobůrky 

Poděkování pořadatelů karnevalu 

Jiří Hrozek – léta s kamerou 

Nejen ti, kteří navštěvují kulturní 

akce v Litovli, znají bělovlasého 

pána s kamerou. Jmenuje se Jiří 

Hrozek a v prosinci oslavil osmde-

sáté narozeniny. Přestože tvrdí, že 

na něm vlastně nic zajímavého 

není, přemluvila jsem ho ke krát-

kému rozhovoru o jeho filmař-

ských začátcích a o práci v míst-

ním infokanálu, která trvá už třetí 

desetiletí. 

 

Jako amatérský filmař jste za své 

práce získal v 80. a 90. letech řadu 

ocenění. Jak jste se k tvorbě dostal? 

Ještě když jsem pracoval v Sigmě Lutín, kou-

pil si kamarád flexaretu, fotoaparát. Líbilo se 

mi, jak dělá fotky, tak jsem si ji hned koupil 

taky a začal s focením. Když jsem se pak 

oženil, neměli jsme byt. Proto jsem nastoupil 

do Papcelu, který byty nabízel, jako technik. 

Tak jsem se dostal do Litovle. No a kamarád, 

který bydlel v našem domě, točil už tehdy na 

kameru. Jak jsem to uviděl, chytily mě pohyb-

livé obrázky. Koupil jsem si kameru a začal 

natáčet. Nejdřív na film 8 mm, pak přišlo 

video a nakonec to sklouzlo k infokanálu. 

 

Jak jste se k litovelskému infokanálu dostal? 

Byl jsem členem amatérského filmařského 

spolku. Po revoluci si nás svolal tehdejší sta-

rosta profesor Geschwinder s tím, zda nechce-

me natáčet litovelské zpravodajství. Město 

koupilo základní vybavení a my začali ve 

složení, které zůstalo stejné téměř dodneška: 

tajemník Radovan Vašíček, Jaromír Hlavinka 

otec a syn a já. Střídala se děvčata, která na-

mlouvají čtené zprávy a komentáře. 

 

Jak se vysílání infokanálu připravuje? 

Každý z nás si vyhledá nějaké události, co se 

děje ve městě. Natočí to a nahrávku zpracuje 

do finální podoby, která má pět až šest minut. 

V pondělí před středeční premiérou to dáváme 

dohromady. Několik let už je celý blok info-

kanálu taky na webových stránkách města. 

 

Co se děje s použitým materiálem? 

Máme velký archiv, kde je všechno, co jsme 

natočili, od začátku existence infokanálu. Je 

také zaznamenán obsah každého vysílání, 

takže se dá v  archivu všechno najít. 

 

Co zajímavého se Vám podařilo natočit? 

V rozmezí jednoho a půl roku jsem natáčel 

opravu kaple sv. Jiří. Na 30minutové nahráv-

ce mám zaznamenáno restaurování i slavnost-

ní otevření. Musím vyzvednout úžasnou spo-

lupráci s ak. malířkou paní Dočekalovou, 

která mi na kameru namluvila, co objevili, co 

dělají… Moje první velká reportáž byla 

z opravy Svatojánu. Taky jsem natočil doku-

ment o tornádu, o povodni… 

 

Nu – nestálo by za to zapátrat v archivu?    hk 
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Stalo se ve světě 

výročí na únor 2013 
 

 17. 2. 1853 přišel na svět jeden z nejvýraz-

nějších českých básníků Jaroslav Vrchlický. 

Za svůj slavný pseudonym vděčí lumírovec, 

profesor evropské literatury na Karlově uni-

verzitě a překladatel z mnoha jazyků Emil 

Frída příteli lékaři Josefu Thomayerovi, který 

jej odvodil z názvu říčky Vrchlice, jejíž údolí 

spolu navštívili. Vedle divadelních her, 

z nichž je díky filmovému zpracování nejzná-

mější Noc na Karlštejně, napsal Vrchlický na 

80 básnických sbírek. Ze sbírky Okna v bouři 

(1894), kterou psal v době velké manželské 

krize, pochází i báseň Za trochu lásky. 

Za trochu lásky šel bych světa kraj, 

šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý, 

šel v ledu – ale v duši věčný máj, 

šel vichřicí – však slyšel zpívat kosy, 

šel pouští – a měl v srdci perly rosy. 

Za trochu lásky šel bych světa kraj, 

jak ten, kdo zpívá u dveří a prosí. 

 21. 2. 1953 objevili dva molekulární biolo-

gové, Američan James Watson (1928) a An-

gličan Francis Crick (1916–2004), strukturu 

molekuly DNA. Výzkumy mladých vědců 

působících na Cambridgi vycházely i z po-

znatků Maurice Wilkinse (společně s ním 

dostali r. 1962 Nobelovu cenu) a Rosalind 

Franklinové (1920–1958). Až oni však dali 

správný tvar dnes známé dvoušroubovici (viz 

obrázek) a určili, jak jsou spojeny čtyři báze 

(adenin, guanin, cytosin a thymin), z nichž se 

kyselina deoxyribonukleová (DNA) skládá. 

 1. 2. 1983 byla v Centru kardiovaskulární a 

transplantační chirurgie v Brně provedena 

první transplantace jater v Českosloven-

sku. První úspěšná transplantace proběhla 

v USA v roce 1967. Vedle brněnského centra 

tuto náročnou operaci v ČR provádí jen praž-

ský IKEM. Ročně ji podstoupí kolem stovky 

pacientů (to je dáno i malým počtem dárců). 

 22. 2. 1993 se samostatná Česká republika 

stala členem UNESCO (United Nations Edu-

cational, Scientific and Cultural Organization, 

tedy Organizace Spojených národů pro vý-

chovu, vědu a kulturu). Československo však 

patřilo mezi 20 zakládajících států, které or-

ganizaci ustavily roku 1945 v reakci na skon-

čenou světovou válku. UNESCO mělo usilo-

vat o udržení míru rozvíjením spolupráce v 

oblastech obsažených ve svém názvu. V roce 

1972 byla podepsána Úmluva o ochraně svě-

tového kulturního a přírodního dědictví. Na 

tomto seznamu UNESCO je v ČR 12 kultur-

ních památek a 6 biosférických rezervací.  

Kniha na tento měsíc 

Na travnatém hřišti někdo kopl do balonu 

s příliš velkou vervou, ten vylétl do keře sestří-

haného do tvaru zvířete a tam se zaklesl. 

V řadě stálo několik takto sestříhaných keřů    

– fantastická stvoření velká jako dům, stojící 

na stráži proti lesu – , včetně okřídleného 

gryfa, kentaura stojícího na zadních a mořské 

panny. Dva chlapci se hnali za balonem a 

doběhli až ke kentaurovi, za nimi děvče. Oka-

mžitě jsem v ní poznal „levitující dívku“ 

z dědečkových obrázků, jenže teď nelevitova-

la. Kráčela pomalu, každý krok byl pro ni 

námahou, jako by byla ukotvena k zemi něja-

kou gravitační silou navíc. 

Když došla k chlapcům, zvedla paže a oni jí 

ovázali okolo pasu provaz. Opatrně se vyzula 

a najednou stoupala vzduchem jako balon. 

Bylo to ohromující. Stoupala, dokud se provaz 

okolo jejího pasu nenapjal, pak se vznášela 

nějaké tři metry nad zemí a ti dva chlapci ji 

drželi. Dívka jim něco řekla, chlapci přikývli a 

provaz trochu uvolnili. Stoupala pomalu ko-

lem kentaurova boku, a když se dostala na 

úroveň jeho hrudníku, sáhla do větví pro míč, 

ale ten byl zakleslý hluboko uvnitř. Podívala 

se dolů, zavrtěla hlavou a ti chlapci ji stáhli 

dolů na zem, kde si znovu nazula své boty, 

které ji držely na zemi jako závaží, a odvázala 

si provaz. 

„Bavíš se?“ zeptal se Millard. Tiše jsem 

přikývl. „Je mnoho snazších způsobů, jak ten 

míč dostat ven,“ řekl, „ale oni dobře vědí, že 

mají obecenstvo.“ 

 

Vážení čtenáři, jestli Vás zaujal tento úry-

vek z nové knihy Ransoma Riggse, neváhejte 

a zakupte si ji. Na pozadí rodinné tragédie se 

na jednom ostrově u břehů Walesu odehrává 

podivný příběh, z něhož jde při jeho čtení 

opravdu po zádech mráz. Nechci prozrazovat, 

co zažívá hlavní hrdina Jacob při zkoumání 

starého zrušeného sirotčince, ale jisté je, že 

děti, které tam kdysi žily, byly něčím nebez-

pečné. To hraje do karet autorovi, který ve 

svém prvním románu vykresluje mistrovským 

způsobem atmosféru opuštěného místa a do-

slova šokuje až strašidelným popisem věcí      

a událostí, které se mohly stát nebo se i staly. 

Kniha má v popisu žánru napsáno fantasy 

román, ale podle mého názoru jde o něco více. 

Je to spojení fantasy, duchařiny, magie a fak-

tografie. Mohu slíbit, že Vás vtáhne do děje 

už od první stránky – dokonce možná už při 

prohlídce přebalu. 

Vydalo nakladatelství Jota a je k dostání       

i u Vašeho knihkupce. 

Petr Linduška 

Sirotčinec slečny  
Peregrinové  

pro podivné děti 
Ransom Riggs 

Vstupujeme do pátého roku existence  

Seniorklubu Litovel a při pohledu zpět mů-

žeme být s jeho působením a ovlivněním 

aktivit života starší generace spokojeni. Bez-

počet akcí si již získal své příznivce a růst 

počtu členů, který se dnes blíží ke 240, je 

toho jasným dokladem. Stále hledáme nové 

formy práce a jsme vděčni za každý smyslu-

plný podnět jak od samotných členů, tak i od 

vedení města a spolupracujících organizací. 

Věříme, že každý z našich členů si našel svůj 

typ akcí, které mu vyhovují a uspokojují 

hlavně potřebu komunikace a vnímání jako 

plnohodnotného člena naší společnosti.  

V měsíci únoru zahajujeme nový způsob  

informací pro seniory, a to v prezentaci jed-

notlivých spolupracujících organizací a insti-

tucí ve městě formou besedy a současně 

schůzky seniorů. Zde počítáme s odpověďmi 

na dotazy a radami, jak některé problémy 

řešit. Již na první z nich, ve středu 13. února 

od 15 hodin v Malém sále Záložny, jsme si 

pozvali vedoucího Sociálního odboru MěÚ 

Mgr. Pavla Procházku, který vysvětlí, na 

jaké dávky a příspěvky mají lidé nárok, jak 

o ně požádat a jaká je jejich výše. Je zřejmé, 

že mnozí lidé ani nevědí, že o tyto příspěvky 

mohou žádat – tady se jim dostane odborné 

rady.  

Opět ve středu, a to 27. února od 15 hodin 

zveme do Malého sálu Záložny všechny 

příznivce myslivosti a přírody vůbec na be-

sedu s odborníky na slovo vzatými. Jsou jimi 

MVDr. Vojtěch Grézl a RNDr. Jiří Zbořil. 

Nebude nouze ani o zajímavé zážitky spoje-

né s lovem či péčí o zvěř.  

Na březen chystáme akci v Městské kni-

hovně a na začátek dubna (3. 4.) si už leštěte 

perka, budou tanečky u příležitosti vítání jara 

na Koncertním sále MK. Tak teď jen přežít 

ty protivné zimní dny bez újmy na duchu 

i na těle!          hj 

AMNESTIE 

Lubomír Šik 
 

Pane prezidente, co jste nám to ztropil, 

vy jste z toho pranic, pranic nepochopil, 

takovéhle kauzy, to je poklad pravý, 

na tom se uživí advokátů davy, 

na tisíce stránek, stohy dokumentů, 

pročítají za nás šiky asistentů, 

poradci a znalci, svědci, přísedící, 

soudci, kteří mají správnou erudici, 

svolávají nová nekonečná stání, 

po těch stáních přijde zase odvolání, 

protáhnout to roky klidně bychom zvládli. 

Možná přitom našli i ty, co tu kradli, 

pokud neumřeli – na tom nezáleží, 

vše je nyní v háji, to je, oč tu běží. 

Myslíme si proto všichni bez výhrady, 

amnestie že je zločin velezrady. 
 

U příležitosti 20. výročí vzniku samostatné 

České republiky udělil prezident Václav 

Klaus, jehož mandát končí letos 7. března, 

dílčí amnestii. Jeho údajně nedomyšlené 

gesto vyvolalo mezi lidmi značný odpor. 

Láska není slepá. Naopak vidí věci,  
které ostatním unikají. 

Ze Seniorklubu 

Co se děje... 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Centrum_kardiovaskul%C3%A1rn%C3%AD_a_transplanta%C4%8Dn%C3%AD_chirurgie&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Centrum_kardiovaskul%C3%A1rn%C3%AD_a_transplanta%C4%8Dn%C3%AD_chirurgie&action=edit&redlink=1
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Odpověď Správy CHKO na dopis obyvatel Karlovské ulice 

Vážená paní Cholinská,  

reagujeme na Váš otevřený dopis uveřejněný 

v posledním čísle Litovelských novin (LN). 

Na začátek bude dobré uvést, že jsme společně 

v pravidelném kontaktu, jste naším pravidel-

ným hostem, abychom tak předešli dojmům, 

že si musíme přes noviny vyjasňovat pohled 

na některé věci. Formu diskuze v tisku tak 

bereme jako příležitost vyjádřit naše názory a 

postoje veřejně. Ostatně obdobnou formou 

jsme již některé naše pohledy prezentovali a 

prezentujeme v rozhovoru v prosincovém čísle 

LN či prostřednictvím článků o správě a údrž-

bě vodních toků v CHKO v lednovém i tomto 

vydání LN.  

A tak se pokusme postupně reagovat na 

podněty Vámi uvedené.  

Shodneme se na tom, že řešení údržby toku 

Nečízu v parku (odbahňování, úprava břehů, 

zachování či odstranění stavidla v papírně) 

nebude snadné a podle dosavadních zkušenos-

tí asi ani rychlé. Předmětem jednání dosud 

bylo a zdá se, že i zůstane, řešení jak otázek 

legislativních, to znamená vyjasnění práv 

a povinností jednotlivých účastníků případu, 

tak otázky finanční, tj. jak (z čeho) údržbu 

vodního toku, jeho břehů i stavidla financovat. 

A tím jsme u meritu věci, kterým jsou – zcela 

nečekaně? – PENÍZE. 

Shrňme události minulé: Několik jednání na 

téma čištění Nečízu proběhlo z iniciativy pana 

starosty během roku 2012. Povodí Moravy se 

podařilo získat peníze na čištění velké části 

Nečízu. Výsledkem pak bylo skutečně prove-

dené pročištění toku zajišťované Povodím 

Moravy. Správa CHKO byla přítomna všem 

jednáním, na která byla pozvána. Společně 

jsme se podíleli na přípravě tohoto záměru tak, 

aby byly minimalizovány škody na přírodě jak 

v úseku toku, kde probíhaly udržovací práce, 

tak v úseku navazujícím (v lese). Správa 

CHKO stanovila podmínky pro realizaci prací 

tak, aby nedošlo k významnému poškození 

oživení tohoto toku (vhodný termín a průběh 

srážky vody, zajištění záchranného přenosu 

ryb a mlžů ap.). Na vlastní realizaci jsme spo-

lečně formou tzv. biologického dozoru dohlí-

želi, aby nedošlo k nadměrnému či nevratné-

mu poškození přírodních složek prostředí. 

Finance na práce v úseku protékajícím par-

kem však není Povodí Moravy schopné zajis-

tit, jelikož nemůže přebírat na sebe povinnosti 

někoho jiného, a to vlastníka stavidla, které 

vzdouvá vodu v Nečízu právě přes park. Vod-

ní zákon uvádí, že „vlastník vodního díla je 

mj. povinen u vodního díla sloužícího ke 

vzdouvání vody ve vodním toku udržovat na 

vlastní náklad v řádném stavu dno a břehy 

v oblasti vzdutí...“  

Komplikace vznikla v momentě, kdy mezi 

účastníky případu nedošlo k dohodě, co přesně 

toto ustanovení vodního zákona znamená (mj. 

nedošlo ke shodě na tom, jak by měl vypadat 

„řádný stav dna a břehů“, kam až sahá vzdutí 

od stavidla atd.).  

Správa CHKO nepovažuje stav Nečízu 

v parku za vyhovující, a to jak z hlediska za-

bahnění, tak z hlediska stavu jeho břehů. Ten-

to úsek vyžaduje údržbu a Správa CHKO je 

připravena přispět v rámci svých možností 

k tomu, aby tato údržba proběhla. Ostatně 

vnímáme, že i vlastní město je součástí 

CHKO, a toto naše vnímání lze doložit skuteč-

ností, že Nečíz protéká parkem, jehož rekon-

strukce (po tornádu 9. 6. 2004) byla financo-

vána z prostředků životního prostředí, a to ve 

výši 18 000 000 Kč.  

Tolik k dosavadnímu průběhu. Ale jak po-

stupovat dále? Nařídit někomu provést údržbu 

Nečízu není v kompetenci Správy CHKO. Na 

jednání svolané na 5. 12. 2012, jež zmiňujete 

ve svém otevřeném dopise, Správa CHKO 

pozvána nebyla a ostatně ani být nemusela, 

neboť naše stanovisko (odborné přírodovědné) 

již městský úřad zná. Víme o tom, že jednání 

proběhlo, nemáme však k dispozici žádný 

zápis, tudíž nemůžeme komentovat jeho závěr.  

Správa CHKO, podobně jako Vy, nepovažu-

je za vhodné, dokonce ani za možné realizovat 

zaklenutí (či zatrubnění) Nečízu v parku.  

Teoreticky jsou možné dva scénáře vývoje 

situace Nečízu v parku: 

1. Optimálním řešením pro Nečíz se nám 

jeví zachování současného stavu zvodnění 

(tzn. zachování stavidla) při zajištění úpravy 

vlastního toku (odbahnění dna) a údržby břehů 

tak, aby nebyly ohroženy přilehlé nemovitosti 

a zároveň aby údržba splňovala i estetické 

nároky městského parku.  

2. V případě, že se nenajde nikdo, kdo by 

byl schopen financovat správu a údržbu stavi-

dla (a tedy i toku ve vzdutí – úseku přes park), 

existuje varianta jeho odstranění. To by zna-

menalo výrazný pokles hladiny vody v toku 

Nečízu v parku. Toto řešení nepovažujeme za 

šťastné, nicméně uvědomujeme si, že nenajde-

li se nikdo, kdo by byl ochoten stavidlo do své 

správy převzít, je tento scénář pravděpodobný. 

Správa CHKO se proto podrobně zabývala 

hodnocením dopadů změny vodního režimu 

v parku na živé složky prostředí. Dospěli jsme 

k názoru, že by došlo k výrazné změně jak 

u vodního ekosystému, tak v okolí vodního 

toku. Lze očekávat úbytek druhů typických 

pro pomalu tekoucí až stojaté vody a zároveň 

postupné zvýšení četnosti druhů typických pro 

rychleji tekoucí vody. Vodní ekosystém se 

této změně časem přizpůsobí. Fatálně však 

může působit náhlý pokles hladiny v toku 

(vyvolávající náhlý pokles hladiny podzemní 

vody v okolí toku) na dřeviny v přilehlé části 

parku (v blízkosti břehů Nečízu). Zejména 

starší, plně vzrostlé dřeviny nejsou schopny se 

svým kořenovým systémem této změně rychle 

přizpůsobit a mohou i uhynout. Jedinou mož-

ností, jak minimalizovat riziko úhynu těchto 

dřevin, je zajistit případný postupný pokles 

hladiny vody v toku tak, aby kořenový systém 

dřevin byl schopen následovat postupně zakle-

sávající hladinu vody. Prakticky jde o jednorá-

zový pokles vody max. o 15–20 cm, po dobu 

minimálně dvou vegetačních období.  

Co tedy napsat na závěr? Snad jen zopako-

vat, že jsme připraveni se všech případných 

jednání k dalšímu postupu ve „věci Nečízu“ 

zúčastnit a podporovat jakýkoliv způsob řeše-

ní, při němž nedojde k poškození parku. Změ-

na vodního režimu, tedy pomalu tekoucí vody 

na vodu rychle tekoucí a pokles hladiny Nečí-

zu, je za výše zmíněných podmínek z našeho 

pohledu akceptovatelná. Jakou cestu si občané 

– město zvolí, je na nich.    

Michal Servus – vedoucí správy, 

Ondřej Dočkal – zoolog  

Správa CHKO Litovelské Pomoraví přesun ryb odlovených v Nečízu do hlavního ramene Moravy 

V zabahněném Nečízu byl nalezen dokonce 

i pstruh obecný, což je překvapivé u ryby 

náročné na kvalitu vody i obsah kyslíku. Do 

toku se dostal bezpochyby náhodně, pravdě-

podobně když podplul horní stavidla. 
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Paní Ró se ptá: Co zde sídlí dnes? 

soutěž 

Původně renesanční dům v historickém jádru města Litovle 

své dnešní barokní podoby nabyl v 18. století. Přestavěn byl po 

rozsáhlém poţáru, který 26. června 1724 zachvátil kus města. 

Vyhořelo 32 měšťanských domů včetně radnice, obecního domu 

nebo věznice. Letopočet poţáru můţeme dnes spatřit nad vcho-

dem do budovy. 

Po několik staletí zde bylo sídlo hostince. První zmínka o šen-

ku s právem vařit pivo pochází uţ z roku 1592, roku 1637 je zde poprvé 

uveden jeden z tehdejších čtyř litovelských hostinců, a to U Ţlutého lva. 

Kdyţ byla za vlády Marie Terezie v Čechách zřízena stálá poštovní 

sluţba, byl přepravou listovních zásilek i osob na trase z Olomouce do 

Loštic pověřen Martin Böse, hospodský U Ţlutého lva, který měl při 

hospodě i dostatek taţných koní k zajištění dopravy. Sídlem pošty zů-

stala budova aţ do roku 1913 a po jejím odstěhování se místu říkalo Na 

Staré poště. Tak se jmenoval i hostinec, který zde byl do roku 1929.  

V budově se pak nacházela třeba cukrárna Jana Petziny (od r. 1938 

Karla Hudečka), od 50. let zase kancelář Cestovní informační sluţby. 

Co v této budově sídlí 

dnes? ptá se paní Ró. 

Své odpovědi posílejte 

do 18. února na adresu 

redakce.  

Vylosovaný výherce zí- 

ská dvě vstupenky od 

Městského klubu Litovel na 

zvolené březnové představení. 

 

Správná odpověď z minulého 

čísla:  

jasoň dymnivkový 

(Parnassius mnemosyne) 

 

Vylosovaný výherce:  

Kateřina Fritscherová 

   

Každému, co jeho jest   (Ještě k případu Nečízu a vod) 

V posledních letech se mnoţí vaše připomínky ke stavu vod v našem 

regionu. Je to pochopitelné. Litovlí, jako jediným městem v ČR, proté-

kají rovnou středem zástavby pět ramen i hlavní tok Moravy. 

Těmito řádky se připojujeme k diskuzi na stránkách Litovelských 

novin. Zhruba do 60. let minulého století patřila k povinnostem místní 

správy péče o vody. Jako důsledek zhoršujícího se ţivotního prostředí a 

pod tlakem občanského ekologického hnutí bylo postupně zřízeno mi-

nisterstvo ţivotního prostředí a síť odborných institucí. Ze správy vole-

ných orgánů (rady a zastupitelstva města) přešla odpovědnost za správu 

vod na Povodí Moravy (sídlo v Olomouci). Zvýšenou starost o ramena 

Moravy ukládá i statut CHKO. Zřízení obou organizací jsme přijali 

s plnou důvěrou. Naše očekávání se nenaplňuje. Ţivotní prostředí 

i čistota vod se dále zhoršují. To nás zneklidňuje, unavuje, zlobí...  

Přitom obě strany vědí, ţe příčinou neúspěchu udrţet zdravé ţivotní 

prostředí (i zdraví vod) je stále sílící nápor bezohledné výrobnosti nad 

moţnosti přírodních zdrojů. Vznikají nové vodoprávní příkazy a záka-

zy. Na historicky plně osídleném území někdy těţko naplnitelné. 

 

Občané nechápou např. ţe: 

– jim nepatří kus pozemku jejich zahrady u břehu toku, který je zapsán 

jako jejich majetek v katastru někdy víc jak sto let... 

– je trestné mít tam skleník (snad i schůdky do vody) 

– mají platit za pouţívání ponorného čerpadla (zatím nebylo vymáháno) 

– jsou povinni zajistit přístup k řece ze své strany břehu. To by se ale 

v Litovli musely zbourat i řady domů, včetně radnice. 

– připadá jim směšné, ţe se musí ţádat o písemné povolení k podplutí 

radnice na loďce při podzimních slavnostech 

– se břeh ramene zanedbal natolik, aţ akutně hrozilo zřícení několika 

domů do vody. Vysoký kamenný ochranný pás stál nejen příšerné sou-

kromé peníze, ale učinil z ramene v ulici Šargounské definitivně kanál, 

čemuţ má CHKO podle statutu všemoţně bránit. 

– město spláchne příští velká potopa, protoţe nezajistí výkup soukro-

mých pozemků pro výstavbu protipovodňového obchvatu! Jak, kdyţ 

Litovel není investor a zákon jí nedovoluje jednat o financích, které 

nevlastní. 

– se volenému orgánu vytýká, ţe po prvním zamítnutí opětovně nepo-

ţádal o pomoc ministerstvo ţivotního prostředí (prý v menším rozsa-

hu). Co to je? Nejsme správci. 

 

Příkladů je víc. Jsou zdokumentovány. 

Nechceme znovu rozebírat případ Nečíz. Nedořešená část v měst-

ském parku den za dnem prodluţuje ostudné mínění občanů o Povodí 

a CHKO. Volený orgán města, který není správcem toku, je pouhým 

prosebníkem. To veřejné mínění nerozlišuje. 

Naopak představitelé města připouštějí oprávněnost kritiky chování 

řady Litovlanů vůči vodám. Bezohledně tam hází, sypou, vylévají vše, 

co se pro ně stalo přítěţí. Mrzí nás to a hledáme cesty, jak zvýšit pozor-

nost obyvatel k péči o 

ţivotní prostředí. Jako 

dílčí úspěch vidíme, 

ţe z občanské iniciati-

vy (ve spolupráci 

s CHKO) byli Lito-

vlané mezi prvními 

v kraji, kdo obnovil 

tradici jarního úklidu 

v přírodě. Také naše 

školy, učitelé i ţáci si 

zaslouţí pochvaly. Jsou vţdy mezi prvními účastníky dobrovolných 

ekologických aktivit a ZŠ Jungmannova jako první v kraji dosáhla na 

celonárodní titul ekoškola.  

To, ţe jsme si s uvedenými organizacemi vyměnili názory a připo-

mínky, je uţitečné. Náš zájem je bezesporu shodný. Postarat se o rela-

tivní zdraví rozpleteného copu řeky Moravy. Jiný závěr není moţný.  

Ve vzájemné důvěře a spolupráci toho dosáhneme. Aktuálně potřebné 

se jeví: 

– upřesnit obsah odpovědnosti a míru a způsob spolupráce zaintereso-

vaných činitelů (Povodí Moravy, CHKO, vodosprávní agenda městské-

ho úřadu) 

– do letních měsíců uzavřít problém Nečízu 

– s předstihem zmapovat další dvě ramena, která má Povodí v plánu 

ošetřit. Tak, aby nenastaly komplikace jako u Nečízu.  

– poznatky projednat na zúčastněných pracovištích a konkrétní reali-

zační záměry uzavřít závazným písemným záznamem s představiteli 

zúčastněných organizací.     

názory občanů shromáždila Jarmila Cholinská 

 

BESEDA O NEČÍZU 
 

kdy: v úterý 19. února v 17 hodin 
kde: v Malém sále Záložny v Litovli 

 
Besedu pro veřejnost na téma Rameno řeky Moravy – Nečíz 

povede zpracovatelka stavebně historického průzkumu 
Mgr. Lucie Augustinková.  

Připravena bude prezentace a malá výstavka o historii           
i současnosti tohoto litovelského vodního toku.  

Akci připravila Muzejní společnost Litovelska ve spolupráci 
s Městským klubem a Odborem životního prostředí        

Městského úřadu Litovel.  
Na Vaši účast a podněty pro diskuzi se těší pořadatelé. 
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Ještě jednou na téma voda:  

Jsou důležitější dojmy a pocity, nebo fakta? (část 2.) 

V minulém vydání Litovelských novin jsem se 

pokusil nastínit, jakým způsobem přistupuje 

Správa Chráněné krajinné oblasti Litovelské 

Pomoraví (CHKO LP) k záměrům na údržbu 

toků a souvisejících vodních staveb na území 

CHKO. Prohlášení o tom, jak bylo zájemcům 

o realizaci údržby vodních toků (včetně těch 

drobných) v této činnosti dlouho bráněno, 

však zaznívají stále (srov. i LN č. 1/2013, str. 

8). Toto konstatování je nutno odmítnout (viz 

např. LN č. 1/2013, str. 9). Lze jen zopakovat, 

že v případě zájmu je Správa CHKO LP při-

pravena komukoli poskytnout informace 

o konkrétních akcích týkajících se správy vod-

ních toků, které byly připravovány na území 

CHKO. Cílem pokračování tohoto článku je 

zaměřit se na některé z příčin povodní a dále 

i na možnosti řešení ochrany Litovle před 

velkými povodněmi.  

 

Povodně dříve a dnes – stejné, nebo jiné? 

Nemyslím si, že je úplně správné srovnávat 

situaci stávající (cca od r. 1997) se situací 

minulou (před r. 1997). Všichni víme (či tuší-

me), že „s počasím se něco děje“. Výskyt ex-

trémních klimatických jevů – vydatných, nára-

zových srážek na straně jedné, ale i dlouhodo-

bého sucha na straně druhé – je výrazně čet-

nější. Důkazem pro toto tvrzení mohou být 

oficiální údaje na webu Českého hydrometeo-

rologického úřadu. Porovnáme-li např. nej-

vyšší zaznamenané vodní stavy na vodoměr-

ném profilu na Moravě v Moravičanech, do-

cházíme k zajímavému zjištění: v období roku 

mezi prosincem až dubnem je mezi 8 nejvyšší-

mi naměřenými vodními stavy (za celou dobu 

měření) celkem 5 (!!!) situací z posledních 15 

let (r. 2006, 2005, 2000, 2003 a 1997). Pro 

roční období od května do listopadu jsou 

z uvedených 8 nejvyšších vodních stavů cel-

kem 3 v posledních 15 letech (r. 1997, 1998, 

2010; nejstarší uvedený záznam je přitom 

z roku 1903). Snad si tedy mohu dovolit kon-

statovat, že zkušenosti z minulosti nám sice 

mohou být pro péči o vodní toky inspirací, ale 

s ohledem na současný, oproti minulosti poně-

kud jiný průtokový režim řek bychom neměli 

vycházet pouze z  nich.   

Míra ohrožení povodněmi závisí i na jiných 

skutečnostech, které se postupem času změni-

ly. V místech, kde byly dříve pouze louky či 

pole, jsou nyní už i zahrádkářské kolonie. 

V dřívějších zahrádkářských koloniích se po-

stupně objevují i rodinné domy. Městská zá-

stavba se tedy rozšiřuje do volné krajiny, a to 

mnohde i do míst, která byla povodněmi už 

v minulosti více ohrožena, a právě z tohoto 

důvodu zde dříve byly jen louky či pole. Dů-

sledkem tohoto jevu jsou samozřejmě horší 

následky povodní. Strategický rámec udržitel-

ného rozvoje ČR, schválený v lednu 2010, 

k tomuto uvádí: „Následky povodní, ke kterým 

došlo v posledních 12 letech, ukázaly, že ČR je 

povodněmi silně zranitelná mimo jiné v dů-

sledku nevhodné urbanizace a výstavby v zá-

plavových územích i v důsledku rezignace na 

princip předběžné opatrnosti a prevence.“  

Dalším faktorem významně ovlivňujícím 

průběh povodní je stav celé naší krajiny, míra 

její retenční schopnosti (tzn. schopnosti zadr-

žovat vodu). V prostředí s narušenou retenční 

schopností se srážky jen minimálně vsakují, 

většina vody rychle odtéká po povrchu a způ-

sobuje náhlé povodně. Významným faktorem 

ovlivňujícím retenční schopnost krajiny je 

struktura půdy i vegetačního pokryvu, který na 

ní roste. Strategie udržitelného rozvoje České 

republiky, platná v období 2004–2009, vyslo-

veně za jednu ze slabých stránek stavu životní-

ho prostředí v ČR z hlediska udržitelnosti 

považovala i velmi nízkou retenční schopnost 

krajiny, která zvyšuje riziko povodní a je dů-

sledkem přetrvávajícího intenzivního zeměděl-

ského a lesního hospodaření a nakládání 

s vodními toky a nivami. Zároveň hovořila 

o nevhodně prováděných melioracích na ze-

mědělské půdě, vedoucích ke zrychlenému 

odtoku vody z krajiny a snížení zásob pod-

zemní vody. Riziko vodní a větrné eroze 

a dalších způsobů degradace půdy (např. zhut-

ňování) uvádí jako závažný problém i Strate-

gický rámec udržitelného rozvoje ČR. Cituje-

me: „Výsledkem trendu scelování pozemků do 

velkých půdních bloků, které často nerespekto-

valo reliéf terénu, spolu s dopady intenzivního 

hospodaření, je značně narušený vodní režim 

krajiny, znečištění vod, degradace půdy, po-

kles biodiverzity a snížená ekologická stabilita 

krajiny. .... Nejvážnějšími následky jsou ztráta 

přirozené úrodnosti, výrazné snížení schop-

nosti retence vod.“  

To, že zrychlená 

míra eroze země-

dělské půdy je 

zapříčiněná ne-

vhodným způso-

bem hospodaření, 

uvádí i Zpráva 

o životním prostře-

dí ČR za rok 2011. 

Tato zpráva dále 

mj. uvádí, že škody 

způsobené erozí se 

projevují i v míře 

znečištění vodních 

zdrojů či v zanáše-

ní vodních nádrží 

(srov. v minulém vydání LN zmíněné zanášení 

koryt toků). Nižší retenční kapacita naší kraji-

ny však není problémem pouze u orné půdy. 

Týká se i velké části našich intenzivně využí-

vaných lesních porostů. Vedle výskytu ex-

trémních meteorologických jevů je tedy pro 

výskyt povodňových situací druhým hlavním 

určujícím faktorem způsob využívání pozem-

ků v povodích našich řek.  

 

Protipovodňová ochrana Litovle: 

současný koncept 

Protipovodňová ochrana Litovle v součas-

ném pojetí vychází z předpokladů, které uva-

žovaly se širšími souvislostmi, než tomu bylo 

v případě dříve navrhovaného bagrování Malé 

Vody (i když částečně počítá i s tímto). Šlo 

o návrh komplexu technických opatření, který 

měl za cíl do města pustit jen tu část průtoku, 

kterou lze městem bezpečně převést (s ohle-

dem na kapacitu koryt i jezů). Tu vodu, kterou 

nelze bezpečně městem převést (hrozilo-li by 

zatopení zástavby), bylo cílem zadržet nad 

Litovlí – nad plánovanou západní protipovod-

ňovou hrází. Pokud by přišlo opravdu hodně 

vody, bylo v plánu převést ji pod město tzv. 

severním obtokem – tedy prostorem mezi 

Litovlí a Červenkou. Dílčí opatření měla eli-

minovat nebezpečí zatopení dolní části Litovle 

hrázemi proti zpětnému vzdutí vody z lesa, 

severní obtok měl být samozřejmě ohrázován, 

aby nebyly ohroženy přilehlé nemovitosti 

v Litovli i Července, vzdutí vody západní 

hrází nesmělo ohrozit Vísku atd., atd.  

Během velmi dlouhých a komplikovaných 

jednání došlo k rozdělení tohoto komplexního 

řešení na několik fází, zčásti zřejmě jak 

z důvodů projekčních či finančních, zejména 

však z důvodů majetkoprávních. Správa 

CHKO LP se účastnila mnoha jednání na toto 

téma. Z těch důležitějších jsou k dispozici 

zápisy, do nichž je možno nahlédnout.  

Dle názoru Správy CHKO LP je výše popsa-

ný koncept protipovodňových opatření jediný 

dlouhodobě možný – nabízí totiž řešení jak 

pro „malé“ povodně, které lze neškodně pře-

vést přes město, tak i pro ty větší. Bohužel, 

vzhledem k nastíněné komplikaci, zejména 

nevypořádaným majetkoprávním vztahům, 

nelze odhadnout, kdy může být (ve své úpl-

nosti) tento plán realizován.  

 

Co říci závěrem? 

Téma povodní a péče o vodní toky je oprav-

du hodně komplikované. Nelze nikomu upírat 

právo se k němu vyjadřovat a ani právo na to 

mít vlastní názor. Různost názorů a snaha 

zachytit problém z nejrůznějších úhlů patří 

mezi nutné součásti každé debaty. Veřejně 

sdělovaná zásadní tvrzení na toto téma by však 

měla vycházet ze skutečnosti, z reálně existují-

cích faktů. Jen tak je možno v řešení tohoto 

závažného tématu postoupit dopředu.  

(Pro případ zájmu o diskuzi na toto téma 

níže přikládám svůj e-mail.)   

Mgr. Ondřej Dočkal, Správa CHKO LP 

(ondrej.dockal@nature.cz) 

 

povodeň na jaře 2006 (foto M. Pinkava) 

mailto:ondrej.dockal@nature.cz


INFORMACE  9 

Odešli... 
v době od 13. prosince 2012 do 20. ledna 2013 

 
Milada Potu č kova  z Č ervenky (88 let) 
Josef Slouka z Litovle (67 let) 
Ladislav Novotny  z Litovle (90 let) 
Boz ena Solovska  z Č ervenky (87 let ) 
Ve ra Pospí s ilova  z Č ervenky (79 let) 
Josef Jana č ek z Litovle (83 let) 
Miroslav Haizner z Mladč e (43 let) 
Jir ina Vedrova  z Č ervenky (87 let)  
Zdenka Baročhova  z Č ervenky (62 let) 
Milada Rendova  z Litovle (88 let) 
Jan Horní č ek z Litovle (70 let) 
Milan Spurny  z Litovle (51 let) 

 
Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami 

Hlubinka a Hrandop. 

Dne 18. února 2013 uplyne 50 roků 
od tragické smrti  

 
kpt. ČSLA Karla Šmakala,  

 
který zahynul ve věku 35 roků. 

Stále s úctou vzpomíná  
syn Stanislav. 

5 otázek pro … 

 

 

 

 

 

 

Zdeňku Frištenskou 

ředitelku muzea 

 

V čem spočívá práce muzejníků? 

Naším hlavním posláním je tvorba sbírek. 

Jednotlivé, dílčí předměty řádně evidujeme, 

zajišťujeme a spravujeme. Provádíme výzkum 

materiálních dokladů o lidech a o prostředí, 

získáváme maximum informací o jednotlivých 

předmětech sbírky, jinými slovy – děláme 

výzkumnou a vědeckou činnost. Předměty na 

základě selekce (výběru) při nabývání zapisu-

jeme do chronologické evidence, provádíme 

také primární restaurátorský a konzervátorský 

zásah s cílem zachování co největší autentič-

nosti předmětu, jeho ochrany a údržby. Pomo-

cí sbírkových předmětů a získaných poznatků 

zprostředkujeme ucelené informace veřejnosti 

na muzejních výstavách či prostřednictvím 

muzejních doprovodných programů.  

 

Jaké služby poskytuje muzeum kromě toho, že 

se sem můžeme přijít podívat na výstavu? 

Kromě krátkodobých výstav, jejichž počet se 

nyní ustálil na čtyřech za rok, máme dlouho-

dobou expozici s názvem Litovelská řemesla 

první poloviny 19. století. Otevřeno pro veřej-

nost máme celý rok, a to od středy do neděle, 

v zimě od 9 do 16 hodin, přes léto o hodinu 

déle, tedy do 17 hodin. V muzejní knihovně, 

která je otevřena ve stejnou dobu jako výstav-

ní sály, máme literaturu s regionální temati-

kou. Tedy to, co Litoveláci napsali či co bylo 

o nich napsáno, dále skoro všechny výtisky 

Litovelských novin, různé kroniky, diplomové 

a seminární práce, ročenky či příležitostné 

výtisky. Některé výtisky jsou cenné a pro nás i 

velice vzácné, protože se do dnešních dnů 

dochoval třeba jenom jediný exemplář. Tuto 

literaturu zde může každý bezplatně studovat, 

domů ji nezapůjčujeme. Díky celoročnímu 

provozu poskytujeme turistické a informační 

služby, dostanete u nás koupit suvenýry typic-

ké pro Litovel i knihy litovelských autorů, 

včetně ročenek. 

 

Chystají se v muzeu nějaké změny? 

Městu Litovel jako majiteli budovy muzea 

se podařilo získat z Rámcového operačního 

programu finanční prostředky na rozšíření 

výstavních ploch v muzeu (půdní vestavba) a 

na zbudování depozitáře. Depozitář muzea je 

umístěn na ulici 1. máje č. 800, u vstupu do 

parku směrem k muzeu. V přízemí z ulice 

1. máje má prodejnu zlatnictví Lenka, v prv-

ním poschodí jsou byty, stejně jako v půdní 

vestavbě. Dům věnoval městu dr. Jan Smyčka 

pro potřeby muzea a já mám velikou radost, 

že se tomuto svědomitému a nadšenému me-

cenáši muzejnictví v Litovli jeho představy 

nyní alespoň částečně splní. Vždyť právě 

MUDr. Jan Smyčka byl ten, který už v roce 

1893 uspořádal první národopisnou výstavu 

v Litovli, o dva roky později nás s velikým 

úspěchem reprezentoval na celonárodní výsta-

vě v Praze a v roce 1907 bylo z jeho iniciativy 

otevřeno první městské muzeum v Litovli. 28. 

říjen 1918 oslavil Smyčka tím, že všechny své 

sbírky věnoval muzeu a založil fond na jeho 

udržování. V roce 1919 se všechny sbírky 

přestěhovaly do budovy bývalé střelnice a 

péči o ně převzalo město. Tak je tomu dodnes 

– i když vlivem historického vývoje zde byly 

majetkové výkyvy. Nyní jak budovu muzea, 

tak budovu depozitáře vlastní město, které je 

udržuje, stará se o ně a díky získané dotaci 

i patřičně zvelebí. 
 

Jak a proč vznikl návrh na vytvoření sochy 

Gustava Frištenského 

Gustav Frištenský (1879–1957) byl významný 

sportovec světového jména, který většinu 

svého života prožil ve městě Litovli. Je to 

jeden z prvních Čechů, kteří proslavili naši 

zemi na sportovním poli po celém světě. Život 

a jeho sportovní úspěchy jsou systematicky 

mapovány a dokumentovány. Natáčí se o něm 

filmy, vycházejí knihy, články v novinách i 

odborných časopisech. Téma Gustav Frišten-

ský je neustále živé. Litovel si zatím prostřed-

nictvím sochařských děl připomíná pouze 

prvního československého prezidenta T. G. 

Masaryka, jehož bronzová socha je umístěna 

v parku u Uničovkého rybníka. Před budovou 

gymnázia se zase nachází busta Jana Opletala, 

první studentské oběti fašismu. Proto litovel-

ská kulturní a sportovní veřejnost přišla 

s myšlenkou umístit v blízkosti těchto pomní-

ků i sochu Gustava Frištenského coby osob-

nosti, která je pro naše město rovněž velmi 

významná. Gustav Frištenský podporoval 

české hnutí a spolky a mimo jiné finančně 

přispěl i na stavbu sokolovny, kde je plánová-

no umístění sochy. 
 

Máte nějaký zajímavý zážitek spojený např. se 

sbírkovým předmětem, návštěvníkem, pořáda-

nou výstavou…? 

Každý předmět má svůj příběh, o každém se 

dá dlouze hovořit. Např. předloni nám do 

muzea věnoval bývalý Litovelák předmět, 

který by laik popsal jako kus staré trubky 

s něčím. My však víme, a máme to doloženo, 

že jde o kulomet, který byl umístěn na letadle 

sestřeleném koncem 2. světové války na Ko-

márově v Litovli. Tento pán, tehdy docela 

malý kluk, si na poli z trosek sestřeleného 

letadla tento už nefunkční kulomet odnesl. 

Přesto, že se v životě několikrát stěhoval, 

dětský úlovek putoval s ním, až se po mnoha 

desetiletích vrátil zpět do Litovle, do našeho 

muzea. A zajímavý návštěvník? Třeba paní, 

která jezdí jednou za rok za svojí dcerou do 

Litovle a vždy se nejdřív zastaví v muzeu 

podívat na předmět, který nám věnovala. Te-

prve potom pokračuje v rodinné návštěvě.  

Dne 6. 2. oslaví 79. narozeniny 
pan Oldřich Zajíček z Litovle.  

Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví 
a radosti z jeho koníčků  

přeje rodina Kučerova a Moťkova. 

A pořádaná výstava? Snad jedna z posled-

ních, která byla zajímavá a která mně na první 

pohled moc historická a litovelská nepřipada-

la. Návštěvnicky to ale byla nejúspěšnější 

a nejnavštěvovanější výstava ze všech, které 

jsem v litovelském muzeu pořádala – výstava 

Legostavebnice. 

 

V příštím čísle bude na vaše dotazy odpovídat 

PETR LINDUŠKA, knihkupec. Otázky posí-

lejte do 15. února na e-mailovou adresu          

litovelskenoviny@mestolitovel.cz nebo na 

korespondenční adresu (viz tiráž). 
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Omnis aeque mention – hlas hodin na základní škole 

Včera a dnes: Hospody Litovelska 

Hostinec U Vavrdů 

Tam, kde dnes v Července stojí hostinec 

U Vavrdů, se ještě před 150 lety nacházela 

škola. Kdy byla založena, se neví, zmínky o ní 

však pocházejí už z r. 1787. Jednotřídní škola 

o dvou odděleních byla společná pro žáky 

z Červenky i Tří Dvorů a docházelo do ní při-

bližně od 60 do 100 dětí. Když na školu roku 

1881 nastoupil učitel Josef Kvapil, začal se 

zasazovat o vybudování školy nové. O tom, že 

se jeho úsilí vyplatilo, svědčí dodnes sloužící 

školní budova, v níž bylo vyučování zahájeno 

už v roce 1888. Vznikla tak otázka, co 

s uprázdněným domem. A tady začíná historie hostince, tehdy ještě 

nikoli U Vavrdů. 

V roce 1888 koupil bývalou školu od obce František Růžička, který ji 

přebudoval na hospodu. Tu později získal pan Fest, který ji však hned 

pronajal Silvestru Dokoupilovi. Když se hostinský Dokoupil roku 1908 

oženil s vdovou Aloisií Opluštilovou ze Střelic, jinak majitelkou hospo-

dy u nádraží v Července, rozhodl se jít pracovat na vlastní, a tak před 

majitelem Festem vyvstala otázka, co s budovou dále. Řešením byl 

prodej novému vlastníkovi Hynku Strakovi. V roce 1923 hostinec pod-

stupuje další prodej, kupcem je Alois Sléžek. Nový majitel investoval 

nemalé peníze do opravy budovy, dokonce vybudoval celé první patro, 

kde vznikl malý sál. V tom potom probíhala divadelní představení, 

plesy a další obecní akce, hrávalo zde i kočovné kino. Až do výstavby 

sokolovny to byl největší sál v Července. 

   Svou investicí se však Alois Sléžek zadlužil, 

takže hospodu musela odkoupit Rolnická 

spořitelna z Litovle a on zde zůstal pouze jako 

nájemce. V roce 1939 pak přešel hostinec 

koupí do rukou Jana Vavrdy, jehož jméno 

nese a jehož potomci ho spravují dodnes. 

Kromě hospody zde fungovalo, jak tomu tra-

dičně bývalo, i řeznictví. 

   Přišel únorový převrat a s ním výrazné ome-

zení soukromých živností. Roku 1952 se tak 

hostinec dostal do správy Komunálního pod-

niku v Litovli, později spadal pod LSD Jedno-

ta. Hned v roce 1990 požádala rodina Vavrdova o vrácení majetku. 

Řeznictví zde již v té době neexistovalo a ze sálu v prvním patře byly 

vybudovány kanceláře. Po nezbytných opravách, které provedl tehdejší 

nájemce pan Hönig, se provozu v roce 1995 ujal syn původního majite-

le Jan Vavrda, od roku 1996 je provozovatelkou a hospodskou paní 

Štěpánka Smékalová, vnučka Jana Vavrdy staršího. 

Zastavíte-li se U Vavrdů na pivo, bude vás jistě zajímat, že se zde točí 

litovelská desítka i jedenáctka, černé pivo, litovelské speciály a v létě 

i maestro. K jídlu si vyberete z tradiční hospodské nabídky, jako je 

tlačenka nebo utopenci, přes týden jsou zde ale zajištěny obědy – ty je 

však třeba objednat den předem. V hostinci U Vavrdů lze uspořádat 

svatební či smuteční hostiny a další akce. Otevřeno mají od pondělí do 

čtvrtka v 10–22 hodin, v pátek v 10–23 hodin, v sobotu od 13 do 23 

a v neděli od 13 do 22 hodin. A nebo taky – dokud jsou hosti.             hk 

hostinec (vzadu) ve 30. letech, zachycen při sokolském průvodu současná podoba hostince 

současný interiér hostince 

  

Všem měřím stejně, říkají od prosince i nové sluneční hodiny na      

Základní škole Vítězná v Litovli. Na jižně orientované stěně jsou vidět 

zdaleka, za slunečních dní prý dokonce září. 

„Sluneční hodiny jsou věc zbytná. Ale je třeba dělat i věci pro potěše-

ní, pro krásu,“ říká Eva Vaňková z Městského úřadu Litovel, která stojí 

za projektem realizace hodin a která se jim věnuje už několik let.     

Impulsem, který nejprve vedl k sestavení seznamu slunečních hodin na 

Litovelsku (k vidění je na stránkách města i na informačním letáčku) 

a později k vytvoření hodin nových, byl její objev starých slunečních 

hodin vyrytých do zábradlí na věži radnice. Kdysi zřejmě pomáhaly 

věžníkovi správně seřídit věžní hodiny. 

Za nápadem následovala výzva občanům, kteří mohli navrhnout po-

dobu nové ozdoby školy. Ze všech možností vybrali obyvatelé Litovle 

i rada města návrh Dity Foretové, který obsahuje i znak školy, na níž 

jsou hodiny namalovány. Technický výpočet přesného rozvržení hodin 

provedl Ing. Miloš Nosek z Hradce Králové, samotné hodiny pak vy-

tvořila písmomalířka paní Ševčíková z Kvasic ve spolupráci s Litovel-

skou stavební, s. r. o. K realizaci přispěla sponzorským darem stavební 

firma Vymětal, s. r. o., zbytek byl uhrazen z rozpočtu města.            red. 
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Zdravý duch ve zdravém těle 

Kam zajít na masáž 
 
Protože jsou masáže v současnosti poměrně 

oblíbené, je velká nabídka i  ze strany masérů. 

Jelikož není možnost zjistit kompletní seznam 

těch, kteří masáže provozují, může být násle-

dující přehled neúplný. Znáte-li dobrého ma-

séra, který v seznamu není, napište nám, a my 

v příštím čísle uveřejníme dodatky. 

 

 Lenka Kováříková, Severní 11, Litovel 

   tel.: 737 833 332 

 masáže Amy, náměstí Př. Otakara 794,      

   Litovel 

   tel.: 732 154 123 

 masáže Fit centrum Ilona, Opletalova 341,    

   Litovel 

   tel.: 604 121 101 (ájurvéda)  

          608 269 546 (lymfodrenáž) 

 masáže Müller, Palackého 827, Litovel 

   tel.: 604 825 779 

 Petr Gottfried, poliklinika Litovel 

   tel.: 602 822 151 

 Vladimíra Blažková, Jungmannova 732,    

   Litovel 
   tel.: 736 217 788 

 Marian Coufal, Vítězná 104, Litovel 

   tel.: 736 444 145 

 Studio Hanka, Palackého 883, Litovel 

   tel.: 724 884 135 

 Studio Best, Chořelice 1266 

   tel.: 604 176 180 

 Masážní a kavitační služby, Chudobín 17 

   tel.: 731 610 770 

Všechno souvisí se vším. Vlny v oceánu dějin 

se přelévají. To, co bylo dříve zatracováno, se 

vrací, to, co bylo považováno za vrchol mo-

derní doby, ukazuje své nedostatky. Tak jako 

to, co teď opouštíme pro zdánlivě nové pozná-

ní, bude za desítiletí či staletí znovu objeveno. 

Tak je to i s vnímáním těla a našeho zdraví. 

Čím dál hlasitější je názor, že to, jak se cítí 

a projevuje naše tělo navenek, je výsledkem 

toho, jak se cítíme my uvnitř. Že nemoci těla 

jsou obvykle odrazem vnitřních smutků, stre-

su, disharmonie. Cest od těla k duši a zase zpět 

je bezpochyby mnoho. Vybrali jsme pro pří-

klad dvě z nich.  

 

Jóga 

„Výsledkem úspěšného cvičení jógy by mělo 

být spojení vnitřní a vnější stránky. Člověk 

zpomalí, dosáhne klidu. Zastaví se jeho vnitřní 

rozhovor, který vede sám se sebou. Najednou 

vidí svět tak, jak opravdu je,“ vysvětluje Mi-

chal Stratil, který se józe věnuje víc než pat-

náct let a roky už vede cvičení pro ostatní. 

Zároveň ale dodává: „Jóga je jen jedna z cest, 

kterou lze dosáhnout vnitřního srovnání. Ně-

kdo ho dosáhne tím, že maluje, štrikuje, pracu-

je na zahradě. Někdo ke stejným závěrům 

dojde tím, že se stará o včely nebo chodí na 

ryby.“ 

Praví se, že cestou jógy je překonat falešné 

ego, které zastírá pohled na pravou podstatu 

bytí a činí člověka nešťastným, neboť se upírá 

na dočasnou hmotnou existenci. Ne všichni se 

však za tak vzdáleným cílem chtějí vydat, 

přesto i pro ně má cvičení svůj efekt.  

„Jóga je třeba výborná věc k regeneraci,“ 

říká Michal Stratil. „I různí vrcholoví sportov-

ci využívají jednotlivé prvky z jógy, aby dosa-

hovali lepších výsledků. Celkově je to výborná 

patforma pro všechny 

sporty.“ Jóga se však 

dá velmi dobře zapojit 

i do denního života. 

„Za den děláme 

spoustu pohybů, od 

chození do schodů po 

zametání… Všude se 

dá aplikovat správná 

pozice těla. V okamži-

ku, kdy bude člověk 

chodit rovně, nejen že 

ho přestanou bolet 

záda a zlepší se jeho 

zdraví. Třeba staří 

mistři, když seděli, tak 

se nikdy neopírali.“ 

Cvičení spolu s vhod-

nou dietou je také starým a efektivním způso-

bem léčení. Změna životního stylu, kterou je 

však třeba udělat, je pro někoho tak obtížná, že 

volí raději nemoc. 

Jiní zase vidí svou spásu v ortodoxním dodr-

žování pravidel. „Každý extrém je škodlivý,“ 

podtrhuje Michal Stratil. „Začátečníci velmi 

dbají na pravidla. Časem ale zjistí, že to není 

tak důležité, že to jsou většinou podpůrné 

prostředky. Tak, jak to cítí oni sami, tak by to 

mělo i být. Lidé, kteří jsou upjatí a dodržují 

všechny zásady, se ve svém vývoji zastaví, 

protože jim právě ty zásady přehluší vlastní 

účel. A tím účelem je život. Nejvyšší úroveň 

jógy je umění života.“ 

 

Masáž 

Na rozdíl od cvičení jógy, které od člověka 

vyžaduje určitou aktivitu, je masáž mnohem 

pasivnější. Ovšem ani tato pasivita, tedy klid-

né přijímání, není pro každého snadná. 

„Děti nemají předsudky, nic neskrývají, 

a proto se při masáži krásně uvolní. S dospělý-

mi to tak snadné není. Někdo se třeba i stydí 

jít na masáž proto, že se musí vysvléct, ženy 

zase řeší, že nejsou hezké,“ říká masér Marian 

Coufal, který se své profesi věnuje téměř pat-

náct let. Vedle klasické dotykové masáže se 

zabývá i prací s energiemi. Zajímají ho souvis-

losti, dokáže poznat příčinu zdravotních pro-

blémů. 

„Pokud člověku masíruji záda, pak podle 

toho, ve kterých partiích jsou ztuhlá, poznám, 

jak ten člověk přemýšlí. Třeba při ztuhnutí 

v hrudní části páteře se dá předpokládat, že 

řeší něco v srdeční oblasti – třeba ho trápí 

pocity viny atp. Nesděluji to ale lidem vždyc-

ky. Kdo chce něco vědět, tak se ptá.“ 

Přímo se nabízí otázka, jakou souvislost 

s bolestmi zad má dnes tak časté vysedávání 

u počítače. „Ve skutečnosti je to spíš tak, že 

když má někdo psychický problém a celý den 

provádí činnost, která zatěžuje tělo – třeba 

kope krompáčem nebo sedí u toho počítače, na 

těle se to projeví. Činnost je ale jen spouštěč 

potíží, které by nemusely vzniknout, kdyby 

byl psychicky v pohodě,“ upozorňuje masér. 

Ale jak v té potřebné pohodě být? „Velmi 

důležitá je duševní hygiena. Většina lidí, když 

přijde z práce, se pustí do další činnosti doma. 

Málokdo si ale udělá čas jenom pro sebe. Ří-

kám lidem – vytvořte si rituály. Stanovte si 

během dne čas, který je jen váš, a stravte ho 

příjemnou činností. Nechte o sebe pečovat      

– zajděte si třeba na masáž, ke kadeřníkovi… 

Jsou to mnohem lépe investované peníze než 

třeba za nový svetr. Důležitá je také správná 

strava. A podstatné je stále na sobě pracovat. 

Uvědomit si, jaké máme potíže, a pracovat na 

jejich řešení.“ 

Masáž, to je dotýkání. A bezpochyby je to 

i důvod, proč ji část lidí vyhledává. Člověk 

potřebuje dotek, pohlazení, objetí. „Lidé jsou 

dotýkání uzavřeni. U nás se hodně razí indivi-

dualita a objetí znamená vědomě otevřít své já, 

své biopole a dovolit druhému člověku vstou-

pit do něj. Je dobré, když lidé chtějí být sami 

sebou. Na druhou stranu je to okrádá tím, že 

mezi nimi vzniká rivalita. Což je předzvěst 

problémů do budoucnosti,“ říká Marian Coufal 

a dodává: „Každý dotyk je léčivý. A tělo na 

hlazení reaguje vždycky. Pokud by i staršího 

člověka, který užívá antidepresiva, někdo 

denně hladil, bude to znát. Proto lidem dopo-

ručuji – hlaďte se, mazlete se. Je to dobré pro 

tělo, duši i pro vztahy. Nejen partnerské.“    hk 
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PROGRAM MĚSTSKÉHO KLUBU LITOVEL 

JAN MRÁČEK A LUKÁŠ KLÁNSKÝ 

úterý 5. 2., Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné: 80 Kč 

B. Smetana, A. Dvořák, J. Suk a Z. Fibich v podání houslí a klavíru  

koncert v rámci KPH 
 
JEN SE DÍVÁM… 

fotovýstava Jany Bednářové 

7.–28. 2., Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17,           

PÁ 8–13, SO 10–13 hodin 

vernisáţ: středa 6. 2. v 17 hod. 
 
O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH   

neděle 17. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 15 hod., vstupné: 

v předprodeji 40 Kč, na místě 90 Kč 

nedělní pohádka pro celou rodinu 
 
KRISTÍNA s kapelou  

čtvrtek 21. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: 

v předprodeji 180 Kč, na místě 230 Kč 

koncert úspěšné slovenské zpěvačky 

zazní největší hity Horehronie, V sieti ťa mám, Pri oltári, Jablčko…  
 
XXVII. HANÁCKÉ BÁL 

sobota 23. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 20 hod., vstupné: 

v předprodeji 120 Kč, na místě 170 Kč  

hrají: taneční skupina FANTASTIC BAND (Velký sál), HANÁCKÁ 

MOZÊKA (Malý sál) 

vystoupí: folklorní soubor HANAČKA  
 
ŠPANĚLSKÝ VEČER S CARMEN 

pondělí 25. 2., Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné: 

v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč  

árie z Bizetovy opery Carmen zpívá Edita Adlerová za doprovodu kape-

ly La Magia del Flamenco a celý program doplňuje vystoupení tanečni-

ce flamenca Loly Karpenky z Běloruska 

KURZY TVOŘENÍ 
 
5. 2. Valentýnské tvoření  

– cena kurzu: 90 Kč 
 
12. 3. Zdobení svíček ubrouskovou technikou  

– cena kurzu: 120 Kč  
 
17. 4. Šití látkové květinky kanzashi 

– cena kurzu: 100 Kč 
 
V ceně je základní materiál, na místě je moţnost koupit si materiál další 

či jiný. Na kurz je nutno se přihlásit předem (max. 8 osob) na tel. čísle 

585 341 633, 775 339 098 nebo e-mailem: nepustilova@mklitovel.cz. 

Kurz bude začínat v 17 hodin v klubovně č. 3 v prvním patře budovy 

Městského klubu Litovel. 

 

KURZ ZDRAVÉHO HUBNUTÍ 

zahájení v únoru 
 
Bliţší informace na tel. čísle 585 341 633, 775 339 098 nebo e-mailu 

nepustilova@mklitovel.cz. 

 

Připravujeme na březen:  

DIVADLO JÁRY CIMRMANA (Hospoda Na mýtince), NA ÚTĚKU 

(divadelní komedie se Zlatou Adamovskou a Janou Štěpánkovou), 

PŘÊNDITE SI SPLKNÓT 

 

Předprodej:   

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

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

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

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

Španělský večer s Carmen, to je hudebně taneční projekt, kde kromě 

naší přední mezzosopranistky Edity Adlerové vystupuje doprovodná 

flamencová skupina Miroslava Ţáry a jako host přední tanečnice fla-

menca Lola Karpenka z Běloruska. Kostýmy pro roli Carmen jsou 

z dílny světoznámého návrháře Osmana Laffity. 

Pokud chcete slyšet nádherné, vášnivé a zároveň tklivé árie z Bizeto-

vy opery, nesoucí jméno hlavní hrdinky, máte jedinečnou příleţitost. 

A nejen slyšet, ale i vidět. Protoţe principem pořadu je propojení téma-

tu z Carmen s charakteristickým španělským tancem flamenco. Árie 

z opery jsou zachovány v původní podobě, zpívané školeným hlasem. 

Doprovod je zaranţován pro španělskou kytaru a violoncello, čímţ je 

propojena myšlenka tématu s charakterem prostředí, kde se děj odehrá-

vá. Pouţita a zaranţována jsou 

rovněţ intermezza z opery. 

Vstupy Carmen jsou doplněny 

španělskými písněmi a prostří-

dány tancem flamenco a hrou 

na kastaněty, perkuse, popří-

padě vstupy flamencového 

zpěváka. 

Představitelka hlavní role, 

mezzosopranistka Edita Adle-

rová vystudovala konzervatoř 

v Pardubicích. V roce 1991 

absolvovala právě s rolí Car-

men v divadle J. K. Tyla 

v Plzni, a stala se tak nejmlad-

ší Carmen v historii české 

opery. Je drţitelkou ceny Čes-

kého hudebního fondu. Spolu-

pracuje s Českým rozhlasem a 

Českou televizí. Je sólistkou 

Le Grand Théâtre du Puy du 

Fou ve Francii.       MK 

Španělský večer s Carmen 

 

Jan Mráček patří k našim 

největším a nejslibnějším 

houslovým talentům. Po-

chází z hudební rodiny a 

na housle začal hrát v pěti 

letech. V současné době 

studuje na Praţské konzer-

vatoři. Jiţ od dětství se 

objevoval na významných 

koncertních pódiích. Mezi 

jeho nejvýznamnější oce-

nění patří první ceny 

z Mezinárodní houslové 

soutěţe J. Kociana v Ústí 

nad Orlicí, absolutní vítěz-

ství národního kola Concertino Praga, nejvyšší ocenění z Letních hu-

debních kurzů Václava Hudečka v Luhačovicích a první cena na Beet-

hovenově Hradci. Největším úspěchem je 2. cena na mezinárodní sou-

těţi Praţského jara. Stal se nejmladším laureátem v historii této vý-

znamné soutěţe. 

Jan Mráček koncertuje v Čechách i v zahraničí, jeho partnerem 

u klavíru je Lukáš Klánský.   

Ten se narodil v Praze. Na klavír začal hrát v pěti letech. Je laureá-

tem mnoha národních i mezinárodních soutěţí. Po absolutoriu konzer-

vatoře pokračuje ve studiích na Praţské HAMU ve třídě svého otce, 

prof. Ivana Klánského. Od svých osmi let odehrál přes 800 koncertů 

v tuzemsku, ale i v Německu, Francii, Itálii, Belgii, Chorvatsku, Slo-

vinsku, Polsku a Turecku. Pro svůj velký talent, hudební inteligenci a 

ukázkovou zvukovou kultivovanost je nejen ceněným sólistou, ale i 

vyhledávaným komorním hráčem. Spolupracoval s Královskou operou 

La Monnaie v Bruselu na nastudování opery Leoše Janáčka Káťa Ka-

banová. Jako sólista si zahrál například pod taktovkou dirigentů Libora 

Peška a Ištvána Déneše. Představil se i španělskému publiku jako sólis-

ta se souborem Barocco sempre giovanne.           MK 

Mladé housle a klavír 

 

mailto:nepustilova@mklitovel.cz
http://J.K.Tyla
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Koncert slovenské zpěvačky Kristíny 

Kristína Peláková se narodila 20. srpna 1987 

na východním Slovensku ve městě Svidník. 

Studovala hudebně dramatický obor na kon-

zervatoři v Košicích. Její první hudební úspě-

chy se spojují s vydáním prvního singlu Som 

tvoja, ke kterému natočila i svůj první video-

klip. Do dalšího povědomí se na hudební scéně 

dostala díky singlům Vrať mi tie hviezdy '08 

a Ešte váham, který si brzy vyslouţil i nomina-

ci v kategorii Hit roku v anketě Slavík. 

Pod názvem …ešte váham následně vydala 

své první album. Na tomto albu spolupracova-

la s básníkem a textařem Kamilem Peterajem. 

V roce 2010 se Kristína zúčastnila soutěţe 

Eurosong Slovensko, kterou vyhrála s písní 

Horehronie. S touto písní reprezentovala i na 

soutěţi Eurovision Song Contest v norském 

Oslu. Následovaly nové hity V sieti ťa mám, 

Pri oltári, Ţivot je hra a v neposlední řadě 

Jablučko.           MK 

Hanácké bál 

Městský klub Litovel vás srdečně zve na 

tradiční, v pořadí jiţ XXVII. Hanácké bál. 

Večerem vás bude i letos provázet hudební 

skupina Fantastic band, která se svým pestrým 

repertoárem, sestaveným z českých i zahranič-

ních skladeb, uspokojí kaţdou generaci poslu-

chačů. Kapela hraje ve sloţení Sabina Jánoší-

ková (zpěv, klávesy), Jiří Šváb st. (trubka, 

klávesy, zpěv), Tomáš Popelka (tenor, trom-

bon, el. kytara, zpěv) a Daniela Frimlová 

(zpěv, klávesy, kytara). 

Dále můţete vidět vystoupení seskupení 

Novoveské šťabajzny, taneční vystoupení 

folklorního souboru Hanačka a poslechnout si  

Hanáckó môzêko, která zahraje typicky ha-

nácky v lidovém tónu. 

Máme pro vás přichystanou bohatou tombo-

lu a lidové občerstvení.  

Bál se uskuteční v sobotu 23. února od 20 

hodin ve Velkém a Malém sále Záloţny 

v Litovli.          MK 

Přijďte se jen tak dívat... na výstavu fotografií 

Jmenuji se Jana 

Bednářová a 

začala jsem fotit 

Yashicou Zoo-

mtec 90 Super 

na kinofilm.  

Roku 2003 jsem 

si pořídila svůj 

první digitální 

fotoaparát 

Olympus a od 

roku 2006 mám 

Nikon D50 a 

několik objekti-

vů Nikkor. Svůj 

nejnovější fotoaparát mám od r. 2013, a to 

Nikon D5100. 

V letech 2005 a 2006 jsem v Olomouci ab-

solvovala kurz tvůrčí fotografie. V roce 2005 

jsem se také stala členkou Fotoklubu Litovel, 

se kterým jsem se zúčastnila několika společ-

ných výstav. Byla jsem v něm do roku 2009. 

Mezi mé oblíbené a často zachycované moti-

vy patří krajina, detail v přírodě i architektuře 

a reportáţní fotografie, které zobrazují ţivot 

kolem nás. 

Několikrát do roka pořádám samostatnou 

výstavu. V poslední době to byly výstavy 

v Konici, Pardubicích, Uničově a Třebíči. 

Jelikoţ se stále povaţuji za amatéra, pořád 

se v oblasti fotografování něco nového učím a 

poznávám. Něco mě nutí jít vytrvale dopředu. 

Kdyţ mám v rukou svůj fotoaparát, zapomí-

nám na svět kolem sebe, soustředím se jen na 

focení a je mi nádherně. Focení je pro mě 

prostě obrovský relax a záliba číslo jedna. 

Protoţe připravovaná výstava je v rodné 

Litovli moje první samostatná, přichystala 

jsem takový menší průřez svou tvorbou. Pokud 

někoho z vás osloví a zaujme alespoň jedna 

fotografie, budu ráda, moje představy a očeká-

vání tak budou splněny. 

Výstava bude zahájena vernisáţí ve středu 

6. února v 17 hodin ve Výstavní síni MK.  

Jana Bednářová 

 

V sobotu 26. ledna byla v muzeu zahájena 

výstava Modrá velryba, kterou toto občanské 

sdruţení z Bílé Lhoty oslavuje 10. výročí své 

existence.  

Sdruţení, u jehoţ zrodu stála knihovnice 

Jiřina Dostálová, jeţ se rozhodla vyuţít volnou 

místnost vedle červenolhotské knihovny pro 

děti a aktivity s nimi, dnes vede její pokračo-

vatelka Lucie Zejdová. Za pomoci řady dobro-

volníků tak pro obec i široké okolí připravují 

všelijaké krouţky pro 

děti, pořádají výlety, 

tábory, besedy, čtení 

s pohádkovou babičkou 

či výtvarná odpoledne, 

secvičují amatérské di-

vadlo. Součástí Modré 

velryby je i mateřské 

centrum Velrybka. 

   Na výstavě plné foto-

grafií a vzpomínek se 

mohou návštěvníci in- 

spirovat mnoha výrob-

ky z výtvarné dílny 

Modré velryby, přečíst 

si francouzský dopis od 

maminky africké hol-

čičky, jiţ sdruţení podporovalo, nebo Velrybí 

noviny, které vydávalo. V lahvích tu plují 

lodě, které šikovný dobrovolník vyráběl 

s dětmi, nad hlavou se vznáší velký malovaný 

drak. 

Zkrátka – předměty doličné zde dokazují to, 

co vyslovila jedna z vedoucích osob sdruţení: 

ţe totiţ právě čas věnovaný druhým je dobře 

zhodnocený. 

Inspirativní výstava potrvá do 3. března.   hk 

Nová výstava v muzeu: Občanské sdružení Modrá velryba 

foto z vystoupení dětí (vlevo) i samotné výstavy 
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Rybovka v Litovli aneb Vánoční koncert PALOKANTIRAKY 

Pěvecké sbory Kantika a Palora se pro pří-

pravu letošního vánočního koncertu rozhodly 

spojit své síly a navíc oslovit zájemce z řad 

dobrovolných neorganizovaných hudebníků. 

Tím vzniklo dočasné pěvecké seskupení PA-

LOKANTIRAKA. Sbormistryně Irena Blekto-

vá a Marcela Barvířová vybraly pro společné 

vystoupení Českou mši vánoční Jakuba Jana 

Ryby.  

Nacvičování této krásné skladby nebylo 

vůbec jednoduché. Spojit dva sbory, sólisty i 

hudebníky a najít všem vyhovující termíny 

zkoušek bylo dosti náročné. Řady Kantiky a 

Palory podpořili svými hlasy jak zkušení bar-

di, dnes již bývalí členové obou sborů, tak 

zcela noví zpěváci a muzikanti z Litovle a 

okolí, což jsme byli velice rádi. Od září nacvi-

čovaly Rybovo dílo oba sbory zvlášť a postup-

ně se prokousávaly jednotlivými pasážemi. 

Melodie i slova se zpěvákům postupně dostá-

vala pod kůži, takže si často Rybovku prozpě-

vovali i po zkouškách celý večer doma. 

A pak nastal den D – třetí adventní neděle 

16. 12. 2012. Od časných 9 hodin ráno zkouš-

ka, generálka v mrazivém kostele, kdy prsty 

muzikantům skoro přimrzaly k nástrojům. Jen 

sbormistryně byly rozohněné z toho, jak se nás 

snažily ukočírovat. V té zimě se i zobcové 

flétny nachladily a pískaly si svoje. Po zahřátí 

čajem, kávou a po výborné svíčkové na Zálož-

ně jsme byli připraveni na první koncert 

v kostele sv. Marka. Velmi nás potěšila hojná 

účast posluchačů, kteří si v předvánočním 

shonu udělali čas a přišli si nás poslechnout. 

Bylo jich tolik, že ne na všechny se dostaly 

malé perníkové PFky, které napekli, ozdobili 

a zabalili zpěváci obou sborů.  

Atmosféra koncertu byla úžasná. Sólové 

zpěvy i sborové party umocněné podmanivým 

doprovodem nástrojů se krásně nesly prosto-

rem a i my účinkující jsme měli husí kůži. 

Tentokrát to nebylo ze zimy. Závěrečnou píseň 

Narodil se Kristus Pán si s námi zazpívali i 

přítomní posluchači. Díky dobrému nápadu, 

nadšení a bezvadné spolupráci zejména obou 

sbormistryň, sborů, sólistů i hudebníků se 

koncert vydařil. Odměnou nám byl závěrečný 

potlesk ve stoje a pronesená slova pochval a 

díků od posluchačů přímo na místě i dodateč-

ně při příležitostných 

setkáních. 

Posluchači se rozešli 

slavnostně naladěni do 

svých domovů a větši-

na nás účinkujících se 

rychle autobusem 

přemístila na druhý 

koncert, který se konal 

ve Zborově. Cesta 

Rybovky do horské 

vesničky u Zábřeha 

byla patřičně drama-

tická a rozhodně nepo-

strádala zimní atmo-

sféru v podobě zaváté 

klikatící se úzké sil-

ničky, po níž jsme museli překonat více než 

dvousetmetrové převýšení. Vyhřátý sál kultur-

ního domu, pohostinní organizátoři v čele se 

starostou obce a nakonec i téměř zaplněný sál 

přinesli atmosféru poněkud komornější, ale 

stejně vřelou a srdečnou. Hřejivé prostředí 

ocenila zejména flétna a nechyběla ani notná 

dávka nostalgie z návratu do rodného kraje. 

Až z úvodního slova k posluchačům všichni 

vytušili, kdo tady strávil dětství a mládí...

(Marcela B.) 

Závěr našeho koncertního dne se konal pod 

rozsvíceným vánočním stromem na litovel-

ském náměstí, odkud jsme všichni odcházeli 

spokojeni a hezky naladěni na nadcházející 

vánoční svátky.        PALOKANTIRAKA  

Muzika našeho kraje 

RAMAHE BAND 

žánr: pop-rock 

 

rok založení: 2004 

 

členové: 

Radek Šperlich  

(kapelník, akordeon, klá-

vesové nástroje, saxofon) 

Martina Vrzalová (zpěv) 

Lucie Bednaříková (zpěv) 

 

webové stránky: 

www.ramaheband.cz 

 

Nastalo období plesů a společenských zábav. 

Koho jiného tedy pozvat k únorovému rozho-

voru o muzice než kapelu, která už roky hraje 

na plesech v širokém okolí? O tom, jaké to je, 

jsem si povídala s jejím kapelníkem Radkem 

Šperlichem. 

 

Ramahe band… Co to vlastně znamená? 

Dlouho jsem přemýšlel, jak kapelu nazvat. 

Nakonec jsem její název složil ze dvou počá-

tečních písmen jejích tří členů. Ramahe jako 

Radek, Martina a Helena. 

Původně s námi totiž hrála a zpívala Helena 

Grulichová, kterou ale později nahradila Lucie 

Bednaříková z Haňovic, vynikající sólová 

zpěvačka. Zúčastnila se mimo jiné SuperStar a 

X Factoru. V obou soutěžích postoupila až do 

semifinále, čili mezi 60 nebo 80 vybraných. 

V X Factoru ji zaštiťoval Petr Janda. Martina 

Vrzalová je zase skvělá vokálová zpěvačka. 

 

Jak vaše kapela vznikla? 

Já jsem muzikant od narození. Absolvoval 

jsem hudební školu v Litovli, obor akordeon. 

Když jsem se vrátil z vojny, hrával jsem něja-

kou dobu po svatbách. Potom jsem působil 

v kapele Motors, odkud jsem odešel v roce 

1996. Vrátil jsem se k hraní na narozeninách, 

svatbách a různých akcích. Pak jsem angažo-

val zpěvačky. Nynější podoba kapely vznikala 

postupně 15 let. 

 

Kde všude hrajete? 

Nejvíc na Litovelsku, Olomoucku, Mohelnic-

ku. V plesovou sezónu hráváme hodně na 

Konicku. Ve svém složení nemůžeme být 

zábavová kapela. Kromě plesů a svateb hraje-

me na oslavách narozenin, místních zábavách  

nebo na hasičských odpoledních. Samozřejmě 

odehrát ples, který trvá třeba do tří, čtyř do 

rána, je mnohem náročnější než hodinový 

koncert. Na ples lidé přijdou a čekají, že je 

budeme bavit. A já jsem rád, když se lidé baví. 

 

Jaký je váš repertoár? 

My zahrajeme všechno. Od Olympiku, Karla 

Gotta a Lucky Vondráčkové až třeba po Kabát. 

Snažíme se do repertoáru vždycky zabudovat 

písničky, které zrovna letí. Když vyvstanou 

třeba Mandrage – Šrouby a matice, už je hraje-

me. V repertoáru máme asi 250 písniček.        

A k tomu lidové písničky. Když vezmu har-

moniku, zahraju jich i dvě stě. 

 

Kam si můžeme kapelu přijít poslechnout? 

V blízkém okolí hrajeme 2. února na plese 

v Nasobůrkách, 16. února na plese v Mladči 

nebo 2. března na plese gymnázia v Litovli. 

hk 
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Miroslav Pinkava: 55 let s fotografií 

Fotografovat začal ve svých patnácti letech.    

A v lednu oslavil 70. narozeniny. Doma má 

víc než třicet tisíc negativů, za sebou desítky 

výstav v České republice i v zahraničí. V řadě 

knihovniček se vyskytuje jeho fotografický 

záznam rodné vesnice Ješov v proměnách 40 

let nebo dokumentární kniha Gramofony 

z Litovle, jinde visí nástěnné kalendáře se 

snímky Litovle, které vydává několik posled-

ních let. 

A na červen připravuje retrospektivní výsta-

vu svého díla. 

 

Jakou výstavu chystáte a proč? 

Samostatnou výstavu jsem měl v Litovli asi 

jen třikrát. Naposledy v roce 2006. Jmenovala 

se Za poznáním světa a byly tam převážně 

fotky z cest. 

Tato výstava, která začne 5. června, bude 

takovým ohlédnutím za celoživotní tvorbou 

u příležitosti mých sedmdesátin. Budou tam 

jak fotografie z let, kdy jsem fotil jen na čer-

nobílý kinofilm, tak fotky z barevných filmů 

a v menší míře i fotografie z poslední doby 

focené digitální zrcadlovkou.  

 

Čím fotíte? 

Momentálně Nikonem D90, ke kterému mám 

asi tři objektivy z předchozích Nikonů. Jinak 

mám kapesní Panasonic, který vozím všude 

s sebou, kdybych potřeboval něco vyfotit. 

Nebo ho beru tam, kam se mi nechce tahat 

zrcadlovku. Jsou z něj poměrně slušné fotky, 

i výstavní. Některé z nich budou na té výstavě. 

 

Vy s sebou nosíte foťák pořád? Nebo jen když 

se rozhodnete, že teď budete fotit? 

Ten malý nosím často. Ale jinak, že bych, kde 

jdu, tahal s sebou fotoaparát, to ne. V posled-

ních letech už zas tak moc nefotím. Většina 

fotek vznikla v zahraničí. Nebo při takových 

příležitostech, jako když manželka volala: 

„Pojď sem, na zahrádce nám lítá černá včela.“ 

Tak jdu fotit černou včelu. Mimochodem – 

zjistil jsem, že je to včela drvodělka, která se 

vyskytuje jen na jižní Moravě a zatoulala se až 

sem. 

Že bych ale cíleně 

chodil... to už ne. 

Jediné mé pravidelné 

téma je focení hyd-

rantů. To začalo 

v Bostonu, kde mají 

hodně dřevěných 

domů a často tam 

hoří. Proto je v ulicích 

hodně hydrantů a 

každá část města je 

má jinak barevné. Už 

jich mám zachyce-

ných kolem sedmde-

sáti – z Madeiry, Tu-

recka, Belgie, pocho-

pitelně i z Čech. 

 

Máte svůj fotografický žánr? Třeba dokument? 

Já jsem fotil kdeco všechno. Dokumentarista 

už nejsem. Tím jsem byl v Tesle. Mám kolem 

10 tisíc negativů z různých schůzí i všech 

výrobních provozů. Vyrobil se např. šestimili-

ontý gramofon, vedení se kolem něj postavilo 

a Pinkava to šel vyfotit. 

V 70. letech jsem hodně fotil i do novin – 

Mladá fronta, Stráž lidu, Vlasta… Dostal jsem 

za to třeba 20 korun, náklady byly třikrát větší, 

ale to bylo jedno. 

 

Vaše fotografie jsou v různých částech světa… 

Dvacet jedna let jsem prodával fotky na Karlo-

vě mostě. První jsem prodal v létě 1989. Teh-

dy jsem přijel, pět jich postavil na sochu a za 

dvacet minut jsem neměl nic. Tak jsem se 

začal zajímat, jak se to dá dělat legálně.  

Dodnes vzpomínám na turistku z Tchaj-

wanu, která koupila můj první snímek, nebo 

na paní z Washingtonu, pro kterou jsem na 

objednávku vyfotil dům, kde žil Franz Kafka. 

Snímek se pak úspěšně prodával i v Praze. 

Ze začátku jsem jezdil sám, v sobotu nebo 

v neděli ráno, s batohem, taškou, stojanem… 

Později jsem se stal členem Sdružení výtvarní-

ků Karlova mostu. V průběhu let se však po-

platky zvedly tak, že to bylo neúnosné.  

Díky tomuto období je ale pár tisíc mých 

fotek Prahy po celém světě. 

 

Která Vaše fotka je nejprodávanější? 

Asi fotka osamělého suchého stromu, kterou 

jsem udělal v Bulharsku mezi Sozopolem 

a Kavacite. Zahlédl jsem ho z autobusu a řekl 

si – to je objekt, ten stojí za to. Z Kavacite do 

Sozopolu to bylo asi 9 km. Neuvědomil jsem 

si ale, že pobřeží je klikaté, takže místo 6 jsem 

ke stromu ušel asi 10 kilometrů. Tam i zpátky. 

Byl to jeden z prvních snímků, které jsem 

prodával. Taky bude na výstavě. 

 

Čím se zabýváte teď? 

Zpracovávám fotky z archivu. Svým dětem 

jsem sestavil DVD Vzpomínka na dětství, pak 

jsem si udělal Vzpomínku na rodiče a před 

Vánoci jsem dodělal DVD o tom, jak se stavěl 

náš dům. Vše ozvučené.  

Jsou to desítky tisíc záběrů, které mám 

v archivu. A já jsem tak na pěti z nich.         hk 

Jedna z fotodvojic, které se objeví na výstavě. Co je pojítkem? (Všem nad hlavou visí tři…)  

jeden z mála portrétů M. Pinkavy 
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PROGRAM DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚNOR 

1. února Den otevřených dveří Minizoo 

  o pololetních prázdninách  

Začátek akce je v 9 hodin v DDM na Komenského ulici. 

Přijďte prožít příjemné dopoledne se zvířátky! Srdečně zvou 

děti z chovatelského kroužku.              Ing. Pavel Sova 
 
1. února Prázdninová otvíračka v Klubu mladých 

Otevřeno bude od 11 do 16 hodin. 

Jana Čekelová, Šárka Grunová, DiS. 
 
2. února Dívka roku ČR, základní kolo Litovel 
Koná se ve Velkém sále Záložny Litovel. Začátek ve 14 hod. V rámci 

programu vystoupí taneční kroužky DDM Litovel Kaster a Trips a čeká 

vás ještě další překvapení. Uvádí Radek Vincour. 

Hedvika Weberová, DiS. 
 
7. února Tvořivé odpoledne – pedig 

Vyrobíme si něco pro radost, nebo jako dárek. Sejdeme se v 17 hod. 

v budově DDM na Komenského ulici. Cena tvoření je 100 Kč. 

Jana Čekelová 

21. února Litovelský Skřivánek 

Pěvecká soutěž pro žáky škol, která proběhne od 13 do 16 

hodin v budově DDM na Staroměstském náměstí. 

Jana Čekelová 

 
 
Na jarní prázdniny připravujeme: 

 

11. – 15. 3. Jarní prázdniny v DDM Litovel 

Týden otevřených dveří ve všech budovách DDM:  

Klub mladých – kulečník, fotbálek, nintendo, počítače apod. 

Komenského ul. – Minizoo, vaření, hry, puzzle, počítače 

Staroměstské nám. – výtvarné činnosti, keramika, pohybové hry, pří-

padně in-line (podle počasí) 

 

 

Dům dětí a mládeže Litovel, Komenského 719/6, 784 01 Litovel 

tel., fax:  585 342 448, e-mail: ddm@ddmlitovel.cz 

www.ddmlitovel.cz 

MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI 

neděle 3. 2., od 14 hodin, Nasobůrky 

Zveme rodiče s dětmi a tříkrálové koledníky.  

Zábava, soutěže, hry, tombola, občerstvení. Vstupné dobrovolné. 

 

HRÁČSKÉ DOUPĚ 

čtvrtek 7. 2., 15–19 hodin 

Zveme všechny dospělé, kteří mají rádi deskové hry.  

Přijďte si zahrát, vybírat můžete z her: Aktivity, Jungle Speed, Carcaso-

ne, Citadela.    

Cena 50 Kč. 

MASOPUST V MC 

úterý 12. 2., od 9 hodin  

Zveme všechny rodiče s dětmi. Přijďte si užít dopoledne 

v maskách plné zábavy a soutěží. Malá odměna za nejlepší 

masku. Vstupné 50 Kč. 

 

RÝMA, KAŠEL, NACHLAZENÍ??? 

úterý 19. 2., od 10 hodin 

Přednáška Mgr. H. Přidalové pro rodiče na téma Co s dětským nachla-

zením očima lékárnice. Hlídání dětí zajištěno. Je nutné přihlásit se pře-

dem. Cena 40 Kč. 

  

MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA V ÚNORU 

Z návštěvy betlémů v Ústí nad Orlicí 

Tradiční rodinné betlémy v Ústí nad Orlicí si mohli prohlédnout zájem-

ci z Litovle v sobotu 19. ledna. Zájezd pořádala Muzejní společnost 

Litovelska jako doprovodný program k muzejní výstavě Betlémy mno-

ha tváří. Zatímco v litovelském muzeu jsme prezentovali betlémy 

z nejrůznějších materiálů pocházející převážně ze soukromé sbírky 

pana Jaroslava Tesaře, v Ústí nad Orlicí byly k vidění místní, tradiční 

ústeckoorlické betlémy. V Městském muzeu Ústí nad Orlicí jsme si 

prohlédli vystavené betlémy z jeho bohaté sbírky (nejstarší pochází 

z poloviny 18. století), krátkodobou výstavu církevních památek i Pla-

ničkův interiérový orloj. V rodině Maixnerů, Trávníčků či Procházků 

jsme obdivovali vzácné rodinné památky – tzv. rodinné betlémy, které 

nás zaujaly svojí barevností, pestrostí, stupňovitým uspořádáním i cel-

kovým scénickým pojetím. Majitelé nám s chloubou a velice ochotně 

ukazovali a vysvětlovali celé seskupení figurek v betlému a jeho složi-

tou každoroční tvorbu.  

S přípravou se začíná už na podzim, po Václavu se jde do lesa na 

betlémářský mech. Ten se doma čistí, suší, rovná a přichystává na insta-

lování. Figurky a ostatní součásti betlému mají na zadní straně nalepené 

dřívko 5–7 cm dlouhé se zašpičatělým koncem, který se zapichuje do 

mechového podkladu. Ojedinělou zvláštností ústeckého betlému je tzv. 

dálina neboli krajina s oblohou, která je umístěna v pozadí nahoře podél 

celé stavby. Samotná příprava a stavění se provádí po celý adventní čas. 

Stavění začíná stupňovitými plošinami většinou přes celou místnost 

(tedy 3 až 10 metrů). Zadní část zhotovená z latí určuje celkovou výšku 

betlému. Začíná se asi jeden metr od podlahy a končí u stropu místnos-

ti. Členitá kostra terénu se vyplní hoblinami nebo senem, rovnoměrně 

pokryje mechem a může se začít s vlastní instalací. V betlému jsou 

zachyceny výjevy z každodenního života, práce různých řemeslníků, 

muzikanti s nástroji apod. Přehlédnout se nedají rozličné vesnické cha-

lupy s doškovými střechami, mlýny, zvonice, rybníky, potoky, nesčetné 

druhy květin a keříků, různý dobytek, stáda ovcí apod. Celá kompozice 

je ukončena ve spodní části 10 cm vysokým okolkem s převážně malo-

vanými květinami. 

Ústecký betlém vánočními jesličkami nekončí. Již 5. ledna po vysvě-

cení vody, kadidla, soli a křídy se betlém částečně přestaví. Odstraní se 

Zvěstování nad jesličkami, darovníky nahradí králové Kašpar a Meli-

char s koňmi na jedné straně, z druhé strany černý Baltazar, jehož do-

provází velbloudi a sloni. Panna Maria drží jezulátko na klíně a nad 

nimi je místo anděla kometa. 

Betlémy se rušily v neděli Devítník, tedy devátou neděli před Veliko-

nocemi. Někdy se tento termín prolíná se svátkem Hromnic, tedy 

2. února, a to se stavěl betlém hromniční. Město Betlém se nahrazuje 

Jeruzalémem, jesličky jsou nahrazeny chrámem. Simeon drží jezulátko, 

po jeho boku sv. Josef se dvěma obětními holuby v rukách, Panna    

Maria a jako svědek sv. Anna. 

Méně rozšířená je i čtvrtá a poslední obměna, tzv. postní. Ústřední 

scenérii tvoří ohrazená getsemanská zahrada na hoře Olivetské, kde se 

Kristus modlí a přebírá od anděla kalich utrpení. Vpravo od nich sedí 

spící sv. Petr s mečem v ruce, o něco níže sv. Jan a sv. Pavel. Vše se 

odehrávalo v noci, proto zde nechybí světlonosiči. V popředí jsou ve-

lekněží, vedle nich, bíle oděni a s listinami v rukách, zákoníci a ostatní 

židovský lid. Porůznu jsou rozestavění římští žoldnéři a krajina se na-

hrazuje palmami a olivovými keři. 

Betlémy mají zvláštní poetické kouzlo, které pozitivně rozvíjí přátel-

ské a sousedské vztahy. Chození po betlémech je v Ústí nad Orlicí pří-

jemným zpestřením 

lednových a únoro-

vých dní. Betlémy, 

které jsme viděli, jsou 

vzácnou rodinnou pa- 

mátkou a chloubou. 

Jejich majitelé nám je 

ochotně ukazovali a 

předváděli a právem 

na ně mohou být hrdi. 

Zdenka Frištenská 

 

mailto:ddmlitovel@ddmlitovel.cz
http://www.ddmlitovel.cz/


17 ŠKOLY A MLÁDEŽ  

Gymnázium Jana Opletala – přijímací řízení 

Termíny 
 

 Podání přihlášky řediteli střední školy 

(podává zákonný zástupce, nikoliv ZŠ) 

do 15. 3. 2013 

 Zápisový lístek si žák vyzvedne na ZŠ 

(pokud uchazeč není žákem ZŠ, vydá jej  

krajský úřad) 

do 15. 3. 2013 

 Termíny konání přijímací zkoušky 

(pokud se zkouška koná) pro první kolo  

přijímacího řízení (stejný termín pro konání  

přijímací zkoušky na jiné škole, do které  

uchazeč podal přihlášku, není důvodem  

stanovení náhradního termínu) 

22. 4. a 23. 4. 2013 

 Další kola přijímacího řízení 

(přihlášku lze vyzvednout na příslušné SŠ) 

Termín stanoví ředitelka školy. Pokud se  

koná zkouška, tak nejdříve 14 dní po vyhlá- 

šení příslušného kola. 

Novinky v přijímacím řízení 

 

 uchazeč může podat 2 přihlášky pro první 

kolo přijímacího řízení 

 přihlášky podává zákonný zástupce přímo 

řediteli příslušné střední školy 

 přihlášky jsou připravené k vytištění na 

www.gjo.cz, lze také využít www.msmt.cz 

 přihláška musí obsahovat podpis zákonného 

zástupce i žáka 

 pokud se koná zkouška (v prvním kole přijí-

macího řízení), nelze na jeden obor vzdělávání 

v rámci jedné školy vykonat zkoušku ve více 

termínech 

 hodnocení uchazečů ukončí ředitel školy do 

3 prac. dnů po termínu přijímací zkoušky 

 výsledky přijímacího řízení se u přijatých 

uchazečů vyhlašují pouze formou vyvěšení 

seznamu přijatých uchazečů (rozhodnutí 

o přijetí se přijatým uchazečům nevydává) 

 nepřijatým uchazečům se výsledek oznamuje 

písemně 

 Do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění 

seznamu přijatých uchazečů odevzdá zákonný 

zástupce řediteli školy zápisový lístek. Pokud 

takto neučiní, vzdává se tímto práva být přijat. 

 Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon 

neumožňuje. (Toto ustanovení neplatí v přípa-

dě přijetí na základě odvolání.) 

 Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy 

o výsledku přijímacího řízení lze podat do tří 

pracovních dnů od doručení rozhodnutí. 

 Závěrečné vysvědčení předloží uchazeč 

neprodleně po jeho vydání, nejpozději do 

2. 9. 2013. 
 
Změny v přijímacím řízení platí pro čtyřleté 

i  osmileté studium. 
 
 
Průběžné informace k přijímacímu řízení  

najdete na www.gjo.cz. 

Ředitelství MŠ Slavětín v souladu s platnými předpisy vyhlašuje 

od 11. 2. do 15. 2. 2013  

v čase od 10.00 do 15.00 hodin 

 

ZÁPIS DĚTÍ 
DO  MŠ  SLAVĚTÍN 
od školního roku 2013–2014 

 

Přijaty mohou být děti, které v době od září 2013 do června 2014 

dovrší tří a více let, mladší pouze po dohodě s ředitelkou. 

Doklady s sebou: rodný list dítěte + očkovací průkaz dítěte 

 

Informace na telefonním čísle: 585 345 229  

e-mail: ms.slavetin@seznam.cz 

www.naseskolka.unas.cz 

Věnujte mobil k opětovnému využití 

Od dob, kdy Američan Nathan Stubblefield na 

počátku minulého století vyzkoušel první bez-

drátový telefonní přístroj, si prodejci mobil-

ních telefonů snad nikdy nemohli mnout ruce 

tolik jako v současnosti. Mobily na počátku 

2. tisíciletí zažívají opravdu velký boom 

a počet prodaných kusů v posledních letech 

rapidně stoupl. Zatímco roku 1997 statistiky 

registrovaly kolem 100 miliónů koupených 

přístrojů, o deset let později už to bylo 1,2 

miliardy a v roce 2010 dokonce přes 5 miliard 

„malých robotů“. 

Takový mobilní telefon se přitom u svého 

majitele příliš dlouho neohřeje. Jeho průměrná 

životnost se pohybuje v rozmezí 12–18 měsí-

ců. Poté totiž u většiny majitelů dochází 

k výměně za kvalitnější a vyspělejší přístroj. 

Místo k recyklaci ovšem mobil v 99 % případů 

putuje do šuplíku a tady leží ladem třeba 

i několik let. V ČR se to odhadem týká asi 

8 miliónů mobilních telefonů. I kvůli nim pak 

naše planeta zcela zbytečně přijde o 2 800 kg 

zlata, 272 kg stříbra a 11,6 tun mědi, které jsou 

potřeba pro výrobu nových mobilů. Kromě 

toho se mohou z těchto přístrojů uvolňovat 

nebezpečné toxické látky, jako např. arsen, 

vyskytující se v polovodičových součástkách, 

jenž může způsobit mimo jiné i zákeřnou rako-

vinu plic. Podle průzkumů je v českých vy-

sloužilých mobilech až 8 kg tohoto zdraví 

škodlivého prvku.  

 

Také máte doma starý mobil,  

který už nepoužíváte?  

Doneste ho v průběhu měsíců ledna 

a února 2013 k nám na ZŠ Jungmannova.  
 

Připojíte se tak společně s námi k miliónu již 

oslovených občanů, kteří do sběrové akce 

Věnuj mobil pořádané společnostmi Recyklo-

hraní, Asekol a T Mobile CZ přispěli více než 

80 000 telefony. Nenechte své nepotřebné 

mobilní telefony jen tak doma ležet, darujte je 

k recyklaci. Pomůžete tím naši zeměkouli. 

Petr Komárek, 

člen ekotýmu ZŠ Jungmannova  

Sešel se rok s rokem a v naší škole jsme se 

15. ledna potkávali s budoucími prvňáčky. 

Tentokrát jsme s nimi navštívili městečko 

Kvítečkov, ve kterém žijí malincí človíčkové 

– malíčci a malenky, kteří jsou velmi zvídaví 

a učenliví. Nejdříve děti radily Knoflence, jak 

se bezpečně chovat doma i venku. Potom se 

podívaly za jejím kamarádem Neználkem, 

který má moc rád pohádky, a jednu mu převy-

právěly. Neználek by však rád získal kouzel-

nou hůlku, ale to mělo háček – musel by splnit 

tři úkoly a tři dobré skutky. Děti mu ochotně 

pomohly při jejich plnění. Zastavily se u sleč-

ny Mimózy a napsaly za Neználka dopis. 

Také mu poradily, jak by mohl Mimóze po-

moci s péčí o jejího pejska. Kamarádu Karás-

kovi pomohly do jeho domečku zhotovit no-

vý, barevný koberec z geometrických tvarů.  

S malenkou Nitečkou poctivě počítaly a roz-

dělovaly bonbóny pro její kamarády, které 

pozvala na narozeninovou oslavu. Pak už jen 

stačilo jít na procházku s Neználkem… 

a potkat kouzelníka! Ten dětem za odměnu 

přenechal Neználkem vysněnou kouzelnou 

hůlku a balíčky se sladkostmi a drobnostmi 

pro radost.  

J. Nakládalová, ZŠ a MŠ Nasobůrky 

Neználek na ZŠ 

http://www.gjo.cz/
http://www.msmr.cz/
http://www.gjo.cz/
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Sportovní oddíly v Litovli, část 8.: 

Tenisový oddíl T. J. Sokola Litovel 

Tenisový oddíl vznikl v roce 1993 a zakládají-

cími členy byli Miroslav Eliáš, Mirko Spur-

ník, Marek Bednář, David Novotný a Jaromír 

Dohnálek. Oddíl měl původně svoji základnu 

na hřišti „u kolejí“, které muselo být těmito 

členy kompletně zrekonstruováno a upraveno. 

Zde se také hrál už v témže roce 1. ročník 

dnes již tradičního turnaje, který vyhrál nestor 

litovelského sportu a tenisu zvlášť Alois Vá-

lek.  

Když oddíl vzal pod svá křídla Sokol Lito-

vel, začali se jeho členové věnovat především 

výchově mládeže a dětí a tréninkové podmín-

ky našli na dvou antukových hřištích sokolov-

ny. Mimo celoroční pravidelnou tréninkovou 

práci pořádali pro mládež každoročně členové 

oddílu letní sportovní soustředění, z nichž 

nejúspěšnější proběhla v měrotínském areálu 

U Robinsona, na kterém se aktivně podílel 

další člen oddílu a majitel areálu Josef Milčic-

ký.  

Oddíl má v současnosti na 40 členů, a to jak 

dětí, tak i dospělých, hrají muži, ženy i doros-

tenci. Trenéři prošli trenérskými kurzy České-

ho tenisového svazu a věnují se aktuálně třem 

oddílům mládeže. Ty vedou Iva Kohoutková, 

Petr Soldán, Marek Bednář a otec a syn Do-

hnálkovi.  

V průběhu let oddíly vychovaly sedm zá-

vodních registrovaných hráčů, kteří hráli za 

TK Unex Uničov, a před třemi roky dokonce 

čtyři hráči tvořili celý tým (Lukáš Dohnálek, 

Jiří Pischl, Hofman, Vespalec). To je možno 

považovat za jeden z největších úspěchů klu-

bu, kterému ve větším rozmachu brání neutě-

šená situace s hřišti, neboť solidní tenisový 

areál se 3 až 4 antukovými hřišti ve městě 

citelně chybí. I proto se naši členové účastní 

pouze soutěží rekreační úrovně – na závodní 

soutěže nemáme hřiště a, jak již bylo řečeno, 

talentovaná mládež odchází hrát do blízkého 

Uničova.  

Velkým úspěchem je tradice již 19 ročníků 

velmi populárních tenisových turnajů,  a to jak 

soutěží jednotlivců, tak i deblů mužů i mixu. 

Zde se schází mnoho hráčů z Litovle i okolí a 

z jejich vítězů můžeme jmenovat osobnosti 

jako je Jan Jašek, Jaroslav Svoboda nebo Mi-

roslav Mikulka.  

Nejúspěšnějším hráčem jak po stránce úspě-

chů na hřišti, tak i na poli organizace soutěží 

a tréninkových akcí s mládeží je bezesporu 

Jaromír Dohnálek, v současné době duše 

a vedoucí oddílu. Z mladých pak jeho syn 

Lukáš, dále Ondřej Greguš či Tomáš Vespa-

lec, kteří mají stále snahu na sobě pracovat a, 

co je potěšitelné, pracovat pro oddíl i T. J.  

Případní zájemci o tenis z řad dospělých        

i o tréninky mládeže se mohou obrátit na pana 

Dohnálka na telefonu: 777 260 272. 

Oddíl sponzorují firmy z Litovle a okolí, 

jako je například Tom elektro Petra Vyhnálka, 

sýrárna Orrero, Pivovar Litovel nebo Litolab 

Chudobín. 

V současné době se oddíl, resp. T. J. Sokol, 

dohodl na spolupráci se sportovní organizací 

In Life Litovel. Pod vedením Tomáše Bartoně 

jako koordinátora akce se snaží, ve spolupráci 

s městem Litovel, o získání finančních pro-

středků na vybudování standardního tenisové-

ho areálu. Ten by umožnil další rozvoj tenisu 

i výchovu mládeže a představuje dnes nezbyt-

nou vybavenost pro akceleraci turistického 

ruchu v našem městě. 

Jde o to nabídnout mladým jinou alternativu 

než drogy, alkohol či marnění času u televize. 

Myslím, že se nám to daří, vždyť se držíme 

osvědčeného Tyršova hesla: Ve zdravém těle 

zdravý duch!  

Mirko Spurník, starosta T. J. Sokol Litovel  

Vážení čtenáři – a zvláště 

zájemci o rybaření,  

Český rybářský svaz, míst-

ní organizace Litovel (ČRS 

MO Litovel), Vám tímto 

sděluje, že na měsíc únor 

t. r. plánuje realizovat ško-

lení nových členů – nových rybářů. 

Na tomto školení budou noví adepti rybář-

ského sportu seznámeni se základy ekologie 

a biologie ryb, základy rybolovných technik 

a taktéž s nezbytným minimem související 

právní úpravy výkonu rybářského práva v ČR, 

tedy především se zákonem o rybářství a jeho 

prováděcí vyhláškou. Školení bude zakončeno 

zkouškou, jejíž úspěšné složení je nezbytné 

pro možnost vydání státního rybářského lístku 

a povolenky k rybolovu.  

Školení nových členů proběhne v letošním 

roce ve dnech 16. a 17. února (sobota + nedě-

le), vždy od 8 hodin v sídle ČRS MO Litovel 

(Palackého 29, Litovel). Zkoušky jsou potom 

plánovány na sobotu 23. února, taktéž od 

8 hodin v sídle ČRS MO Litovel. 

Přihlášku za člena ČRS MO Litovel je mož-

no získat buď již nyní osobně v sídle MO 

Litovel (v úředních hodinách), v prodejně 

rybářských potřeb na ulici Nasobůrské 

(prodejna bývalého nábytku), anebo prostřed-

nictvím webových stránek naší organizace, 

kde naleznete i rozpis našich úředních hodin 

(www.crslitovel.cz). Po vyplnění je přihlášku 

nutno doručit do schránky v sídle ČRS MO 

Litovel. Přihlášení zájemci budou ještě 

v předstihu vyrozuměni o termínu školení. Ti, 

kdož do zahájení nestihnou přihlášku podat, 

mohou tak učinit přímo na místě před začát-

kem školení. 

O. Dočkal, P. Machala, ČRS MO Litovel 

Trojskokanka, bronzová medailistka z Olym-

pijských her 1996 v Atlantě, mistryně světa 

z MS z roku 1997 v Aténách, vítězka Her 

dobré vůle z roku 1998, držitelka mnoha dal-

ších titulů a ocenění Šárka Kašpárková navští-

vila Litovel, aby zástupcům litovelských zá-

kladních škol představila program Odznaku 

všestrannosti olympijských vítězů. Tento pro-

gram připravili olympijští vítězové v desetibo-

ji, královské disciplíně, Robert Změlík a Ro-

man Šebrle. Je určen pro žáky základních škol. 

Klade si za cíl přispět ke zvýšení osobní akti-

vity co největšího počtu dívek a chlapců a dát 

současné generaci školáků zkusit sportovní 

začátky podobnou formou, která se osvědčila 

jim, a vytvořit podmínky pro všechny, které 

tento projekt dokáže oslovit. 

K získání Odznaku všestrannosti olympij-

ských vítězů je třeba vybojovat potřebný počet 

bodů v těchto disciplínách: 

1. sprint na 60 m 

2. skok daleký 

3. medicinbal 

4. shyby, 2 minuty 

  5.  plavání, 2 minuty, nebo alternativa – skok 

přes švihadlo, 2 minuty 

  6.  trojskok 

  7.  kliky, 2 minuty 

  8.  lehy – sedy, 2 minuty 

  9.  hod míčkem 

10. běh na 1000 m, nebo alternativa – dribling, 

2 minuty 

Ředitelky litovelských základních škol 

a učitelé tělesné výchovy, kteří se prezentace 

zúčastnili, přislíbili zapojení do tohoto       

projektu.          Petr Šrůtek 

Rybáři Litovel – školení nových členů 

Odznak všestrannosti olympijských vítězů 

http://www.crslitovel.cz)/
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Litovel hostila házenkářské 

trenéry mládeže z celé ČR 

O víkendu 12. a 13. ledna patřila litovelská sportovní hala opět házené, 

tentokrát však zcela netradičně – konala se zde Konference mládeže 

2013. „Tato každoroční akce je prostředkem pro další vzdělávání há-

zenkářských trenérů a především předávání nových poznatků v metodi-

ce tréninků mládeže,“ uvedl PaedDr. Martin Tůma z Českého svazu 

házené. 

Jinak řečeno, trenéři se zde učili, jak správně, zábavně a moderně 

vést naše děti a mládež ke zdravému životnímu stylu prostřednictvím 

házené. To byla také motivace pro litovelský Tatran pořádat tuto akci 

v našem městě. „Dnešní mládež mnohem více sedí u počítače a televi-

ze, než se hýbe, má problém i se základní obratností. Ani v tělocviku 

ve škole se toho moc nenaučí. Proto musí být sportovní trenéři 

v klubech mnohem vzdělanější než dřív, aby děti ke sportu přitáhli a 

udrželi je,“ říká trenér Michal Baránek z Tatranu. 

Ač název akce v sobě nesl slovo konference, u stolů se sedělo pouze 

u oběda. Vše probíhalo přímo na hřišti sportovní haly, kde lektoři 

v praktických ukázkách s našimi dorostenci předvedli několik lekcí 

zaměřených na brankáře a trenéry. Naslouchalo jim na 130 mládežnic-

kých trenérů z celé republiky s četným zastoupením z našeho i okol-

ních klubů házené. 

Kvalita lektorů bylo opravdu veliká. Hlavním lektorem byl Juan 

Anton García ze Španělska, dřívější skvělý reprezentant Španělska a 

nyní profesor a lektor Evropské házenkářské federace. Dalšími lektory 

byli Jiří Mika, trenér mistrovského Zubří a reprezentačních brankářů, 

Jan Chrudimský z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlo-

vy a trenér mládeže Tomáš Augustýn.  

Pro naše dorostence, kteří tvořili demonstrační družstvo, to byla také 

velká zkušenost. „Všechno bylo hodně zajímavé, zábavné a přínosné. 

Moc mám to pomohlo se zlepšovat. Házená mě baví ještě víc než 

dřív,“ ozývalo se z jejich řad. 

„V Litovli máte skutečně skvělé prostředí pro házenou i ostatní spor-

ty, rádi sem také někdy přijedeme s některým reprezentačním druž-

stvem,“ pochválil prostředí celého areálu ZŠ Vítězná Martin Tůma. 

„Domácí oddíl zvládl organizaci konference, navíc v takovém rozsahu, 

skutečně na jedničku,“ poděkoval ještě házenkářům Tatranu Litovel. 

Celá akce se konala ve spolupráci se ZŠ Vítězná, SOŠ Litovel, Mote-

lem Bábek, Městem Litovel, Pivovarem Litovel a restauracemi Za 

Školou a Bowling Myslivna, za což jim patří také velké poděkování. 

Radovan Šimek, foto: Pavel Štěpánek 

Podzimní část 1. ligy mužů litovelským házenkářům vůbec nevyšla 

podle představ. Tým před sezónou opustilo několik kvalitních hráčů 

(ať už úplně nebo na střídavý start v nejvyšší soutěži, která měla před-

nost), k tomu se přidala série zranění a tatam byla nejen domácí nepo-

razitelnost z předchozích let. Ačkoliv tým odehrál několik dobrých 

utkání, třeba derby v Olomouci, a k dalším bodům chybělo jen málo, 

nestačilo to letos než na předposlední místo v polovině soutěže. 

Pro jarní část sezóny si tak házenkáři vytyčili v 1. lize jediný cíl        

– odvrátit hrozbu sestupu do 2. ligy. Tým byl posílen mladými hráči 

z regionu, tak aby se zacelily díry po odchodech a zraněních. Nový 

náboj týmu i své bohaté zkušenosti přivedl také známý trenér Lubomír 

Krejčíř, který převzal tým od Zdeňka Sléhy a bude tvořit trenérskou 

dvojici s Květoslavem Kubou. 

 

První herní prověrkou před startem odvet na konci února byl domácí 

Memoriál Františka Čikla v sobotu 19. ledna. Trenéři měli k dispozici 

celý široký kádr a šlo jim především o zjištění formy jednotlivých hrá-

čů i týmu jako celku. Po výhrách nad druholigovými Kostelcem 

a Zubřím B a remíze s prvoligovým rivalem z Olomouce náš celek 

nakonec obsadil první místo jen díky lepšímu skóre, než měla Olo-

mouc. 

 

Muže čeká před mistrovskými zápasy ještě jeden turnaj v Prostějově 

a několik přípravných utkání. I přes vítězství v domácím turnaji není 

výkon týmu ještě ideální, ale zdá se být vše na dobré cestě k zachování 

1. ligy házené v Litovli. Zbývá tedy ještě držet palce pro štěstí a přijít 

podpořit naše házenkáře alespoň na domácí utkání.           RŠ 

 

Výsledky 6. ročníku memoriálu: 

Litovel – Olomouc  26:26 

Kostelec – Zubří jun.     21:30 

Litovel – Kostelec      34:14 

Zubří jun. – Olomouc     17:28 

Kostelec – Olomouc   19:30 

Litovel – Zubří jun.      29:20 

  

Pořadí:  
1. Litovel 5 bodů 

2. Olomouc 5, 3 

3. Zubří jun. 2, 4  

4. Kostelec 0 

Memoriál Františka Čikla 

 

Na fotografii: 

stojící vzadu: trenéři Michal Baránek a David Číhal st., Jiří Novák, 

Petr Vařeka, Matěj Nantl, David Číhal ml., Martin Hlavinka, lektor 

Jiří Mika. 

stojící vpředu: Jiří Navrátil, Jiří Štencl, Jan Havran, lektor Juan Anton 

García, Petr Škobrtal, Petr Hrbček, Josef Kolář 

sedící: David Sedlář, Radek Chytil, Štěpán Hudeček, Jiří Kráčmar, Jan 

Navrátil, Matěj Přikryl, Patrik Novák 
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INZERCE  20 

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  

Pronajmu dlouhodobě byt 3+kk  
v 1. patře cihlového domu s výtahem  

v Litovli.  
Volný bude přibližně od jara 2013.  
Nájem: 9 000 Kč + inkaso, domluva 

možná. Dvouměsíční kauce podmínkou. 
Tel.: 774 480 654 

Mateřská škola Unčovice 
srdečně zve děti a rodiče  

na již tradiční  
 

Dětský maškarní ples. 
 

kdy: sobota 23. 2. 2013 ve 14 hod. 
kde: sokolovna Unčovice 

 
pořadatel:  

agentura Jana 
 

Vstupné dobrovolné, 
soutěž o ceny, bohaté 

občerstvení... 

http://noviny.litovel.eu/

