
Z obsahu: 

Po válečných letech a při obnově 

československého hospodářství 

vznikla potřeba rozšířit radioko-

munikační spojení jak po Evropě, 

tak mezi kontinenty celého světa. 

Současné radiotelegrafní středis-

ko v Poděbradech už nestačilo 

pokrýt komerční potřebu. Proto 

se tehdejší vláda a úředníci minis-

terstva pošt a telegrafů rozhodli 

postavit nové středisko. Pro tuto 

stavbu vybrali lokalitu Litovle 

v povodí Moravy. Vodivost půdy 

(louky) byla velmi dobrá a splňo-

vala podmínky pro vybudování 

dlouhovlnného anténního systé-

mu pro kmitočet (frekvenci) 100 

kHz (délka elektromagnetické 

půlvlny byla 1 500 metrů).  

Roku 1948 vznikl projekt a už 

v r. 1950 začala výstavba anténní-

ho systému se třemi nosiči (sto- 

žáry) o výšce 223 metrů. Zároveň 

se stavěla provozní budova a 

pozemek o rozloze 23 hektarů byl 

protkán rozsáhlou zemnící sítí.  

Na počátku r. 1953 se dokončo-

vala výstavba antény a zároveň 

pražská Tesla Hloubětín stavěla 

na provozním sále vysílač DTV 

o výkonu 100 kW. Zkoušky pro-

vozu byly v prosinci 1953 a provoz byl oficiál-

ně zahájen 1. ledna 1954. Radiotelegrafní 

provoz zajišťovala telegrafní ústředna v Praze 

pro komerční i soukromé účely. Vysílač po-

krýval celou Evropu včetně evropského Rus-

ka. Spojení bylo do centrál evropských států 

(Londýn, Paříž, Stockholm, Řím, Varšava, 

Kujbyšev, Moskva atd.) i do egyptské Káhiry.  

Celá výstavba střediska Litovel pokračovala 

zprovozněním pěti krátkovlnných vysílačů 

o výkonu 60 kW se směry do všech kontinen-

tů, což zajišťovaly tzv. rombické antény. Bylo 

jich celkem 7 o výšce 40 m. Nejznámějšími 

středisky rádiodálnopisné služby byly New 

York, Montreal, Havana, Rio de Janeiro, Bue-

nos Aires, Kalkata, Sydney a další. 

Dálkové spojení poskytuje ionosférické 

šíření – až donedávna jediná možnost komuni-

kace na velké vzdálenosti. V souvislosti s tím  

spojení mezi kontinenty závisí na denní či 

noční době nebo na kolísání výšky ionosféry. 

Spojení s určitou lokalitou se proto dařilo na-

vázat vždy jen v danou denní nebo noční dobu.   

Různé technologie radiokomunikačního 

spojení se měnily a nabývaly značné kvality 

jako podmořské kabely nebo satelity až po 

běžné a samozřejmé součásti našeho dnešního 

života, jako je mobilní telefon a internet. Proto 

na výše popsaném spojení rádiodálnopisných 

služeb postupně začal ubývat provoz a to se 

dotklo i Litovle.  

Připravovaný záměr získat provoz časového 

normálu na dlouhovlnném vysílači nebyl usku-

tečněn, i když poloha města Litovle byla ideál-

ní. Časový normál se vysílá ze Spolkové re-

publiky Německo, pokrývá celou Evropu a řídí 

hodiny i u nás v České republice.  

V letech 1986–1996 se z Litovle vysílalo na 

středních vlnách, např. Interprogram (pro  

zahraniční turisty), program Československo, 

Radiožurnál, rádio Echo, později i Český roz-

hlas 6 – rádio Svobodná Evropa. 31. prosince 

1996 byl i tento vysílač zrušen a přesunut na 

zrekonstruovaný vysílač Dobrochov.    

Koncem 90. let 20. století bylo rozhodnuto 

tehdejším vlastníkem, společností České Ra-

diokomunikace, že dominanta města Litovle, 

jedna z 20 nejvyšších staveb v České republi-

ce, bude zlikvidována. Oficiálním důvodem 

byl nezájem o další využití a nedostatek fi-

nančních prostředků na údržbu a modernizaci 

všech tří stožárů. V pondělí 11. září 2000 při-

šla Litovel o svou dominantu, která určovala 

místním směr k domovu. Devět kilogramů 

semtexu ukončilo život tří dlouhovlnných 

stožárů. Nejprve zazněly dvě tlumené rány 

a dva ze tří stožárů se začaly naklánět proti 

sobě, krátce před 17. hodinou se k zemi porou-

čel i třetí kolos. Postupně došlo k likvidaci 

krátkovlnných antén a jejich nosičů. 

Do konce roku 2012 zůstala na bývalém 

středisku skupina pracovníků pro provoz 

a údržbu mobilních prostředků ve Správě stát-

ních hmotných rezerv České republiky. 

Při pohledu na dnešní spojovací technologie 

musíme uznat, že vývoj kráčí mílovými kroky 

kupředu. Výstavou v litovelském muzeu si 

v jarních měsících letošního roku připomene-

me nedožité šedesátiny litovelského střediska, 

které nejen v Litovli, ale i ve světě zanechalo 

svou nesmazatelnou stopu.  

text a foto připravili: 

Jiří Kareš, dlouholetý ředitel, a Robert Najman 

60 let stožárů a 13 let bez nich 

   TÉMA MĚSÍCE: 

     AKTIVITY SENIORŮ 

   NÁVŠTĚVA HEJTMANA 

   DÍVKA ROKU 2013 

   HOSTINEC NA BŘEZOVÉM 

   10 LET MIKROREGIONU 

 

LITOVELSKÉ STOŽÁRY 
výstava k nedožitým šedesátinám  

dominanty Litovle 
 

kdy: od 13. března do 23. června 
vernisáž: středa 13. 3. v 16 hod. 

otevřeno od středy do neděle v 9–16 hod. 
kde: Muzeum Litovel 

vysílače za povodní v r. 1997 

budova vysílače 
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Ve městě Litovli a v místních částech bylo v průběhu 

měsíce února zaznamenáno mj. i spáchání těchto činů: 

V době mezi 8. hodinou dne 1. 2. a 10. hodinou dne 

2. 2. odcizil dosud neznámý pachatel jízdní kolo, které bylo odstavené 

ve dvoře restaurace U Starého mlýna v Litovli. 

Dne 4. 2. ve 22.30 hodin rozbil dosud neznámý pachatel skleněnou 

výplň okna vedoucího do sklepa domu v ulici Severní v Litovli 

a z vnitřního parapetu odcizil batoh značky Dominator. 

Dne 5. 2. mezi 18.55 a 19.00 hod. odcizil dosud neznámý pachatel 

pánské jízdní kolo stojící před Internet barem ve Vlašímově ulici 

v Litovli. 

Dne 8. 2. v době mezi 13.10 a 13.15 odcizil dosud neznámý pachatel 

v obchodním domě Albert v Litovli kabelku, kterou měla poškozená 

volně odloženou v nákupním košíku. 

V době mezi 20. hodinou dne 13. 2. a 10. hodinou dne 14. 2. odcizil 

dosud neznámý pachatel 3 metry měděného okapového svodu ze zadní 

části budovy Gymnázia Jana Opletala v Litovli. 

Policie ČR 

Aktuality z webu na e-mail 

Pro ty, kteří sledují dění v Litovli také skrze webové stránky města 

(www.litovel.eu), je tu možnost, jak pohodlně získávat novinky přímo 

na e-mail.  

Stačí, když na hlavní stránce města najdete pod částí nazvanou Aktu-

ality odkaz Zasílání novinek na e-mail. Po jeho rozkliknutí vyplníte 

formulář, v němž si můžete zvolit, jaký typ informací vám má být zasí-

lán. Můžete tak odebírat vše, co se na webových stránkách objeví, nebo 

třeba jen informace z úřední desky či hlášení rozhlasu atd.        red. 

Prezentace modelu sochy GF 

4. 3. v 16 hod., Koncertní sál MK 

V pondělí 4. března 2013 se v Koncertním 

sále MK uskuteční veřejná prezentace mo-

delu sochy Gustava Frištenského. Od 16 

hodin si budou moci všichni zájemci pro-

hlédnout sochu slavného zápasníka ve 

zmenšeném měřítku a pohovořit s jejím 

autorem, akademickým sochařem Jiřím 

Fingerem i s představiteli města. K vidění 

bude fotoprezentace postupu tvorby sochy, 

od studijních náčrtů a skic přes malinký 

pracovní model až k modelu v třetinové 

velikosti skutečné sochy. Model ze sochař-

ské hlíny ve skutečné velikosti výsledné sochy, tedy vysoký přes 

2 metry, bude prezentován na fotografiích.  

Představený model bude převezen do muzea v Litovli, kde bude 

vystaven. Veřejnost si ho bude moci prohlédnout do 24. března, stejně 

jako fotografie z průběhu tvorby sochy. Výstavní sál muzea je přístup-

ný veřejnosti od středy do neděle od 9 do 16 hodin.  

Hotová bronzová socha bude umístěna před sokolovnou v Litovli. 

V Koncertním sále bude předvedena také vizualizace tohoto umístění. 

Slavnostní odhalení sochy je naplánováno na polovinu září letošního 

roku.               Zdeňka Frištenská 

Poděkování pracovníkům TS 

Vyslovujeme uznání a poděkování zaměstnancům technických služeb 

za zimní údržbu. Letošní zima, kdy se každý týden mění počasí, je na 

péči nejen o komunikace velmi náročná.  

Děkujeme také občanům, kteří pomáhají s úklidem sněhu před svými 

domy. Současně upozorňujeme, že není možné okamžitě zajistit údrž-

bu všech komunikací a chodníků a je postupováno dle harmonogramu 

důležitosti. Protože se vyskytlo mimořádné množství úrazů, žádáme 

občany, aby dbali zvýšené pozornosti a opatrnosti při chůzi i řízení 

vozidel.            Rada města Litovle 

Koupím smrkové a borové 
 

VĚTVE 
 

nebo válečky, nejlépe z čerstvé těžby,  
délka větví 150–200 cm, válečků 154 mm, 

minimální průměr 30 mm.  
Více informací 

 

777 888 780 
 

Velmi dobře placené, peníze ihned!!! 

Možnost dlouhodobé spolupráce. 

akce@mestolitovel.cz 

V rámci zlepšení informovanosti o kulturních, sportovních a dalších 

akcích, které se odehrávají na Litovelsku, byl zřízen jednotný e-mail 

akce@mestolitovel.cz. Na tuto adresu mohou (a ideálně – měli by) 

všichni pořadatelé akcí v Litovli a celém litovelském regionu zasílat 

pozvánky na plánované události. Pozvánka by měla vedle názvu obsa-

hovat datum, čas a místo konání akce, kdo je jejím pořadatelem a také 

alespoň stručný popis toho, o co na ní půjde. Pokud existuje, připojte 

k pozvánce i plakát ve formátu jpg. 

Naším cílem je zajistit co nejkomplexnější přehled o všem, co se 

podniká v našem okolí (tedy i obcích mikroregionu). Do přehledu tak 

patří např. i hasičský ples, dětský den nebo zajímavá přednáška na 

malé vesnici. 

Seznam všech očekávaných událostí v regionu je zveřejňován na 

webových stránkách Litovle (www.litovel.eu) v sekci Kalendář akcí, 

dále v Litovelských novinách a větší akce se objeví také na turistickém 

serveru Střední Morava. 

Protože bez součinnosti pořadatelů nemohou být kalendáře plánova-

ných akcí nikdy kompletní, spoléháme na spolupráci vás všech.      red. 

 

MĚSTSKÁ TELEVIZE – VYSÍLÁNÍ V BŘEZNU 
 

 premiéra: středa   6. 3. v 18.45 hod.  

   středa 20. 3. v 18.45 hod.  
 reprízy: denně v  6.45, 11.00, 18.45 a 23.00 hodin 
  
 on-line:  http://infokanal.litovel.eu 
 
Informace o nekomerčních akcích a událostech, které chcete bez-

platně zveřejnit prostřednictvím TV obrazovky ve čteném zpravo-

dajství, sdělte telefonicky či písemně na MěÚ Litovel, Ing. Hlavin-

ka, telefonní číslo 585 153 250, e-mail: hlavinka@mestolitovel.cz 

nebo infotv@centrum.cz nejpozději týden před uvedením premiéry. 

Cestování v rámci IDSOK 

Od 1. března 2013 dochází k začlenění dvou nových vlakových tratí do 

Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK). Jde 

o trať č. 273 Prostějov – Senice na Hané – Červenka a trať č. 271 Pros-

tějov – Konice – Dzbel. Pro cestujícího to znamená, že požádá-li při 

koupi jízdního dokladu o jízdenku IDSOK, může v rámci vyznačených 

zón a po vyznačenou dobu na jeden jízdní doklad cestovat vlakem, 

autobusem i MHD. Platí to jak pro jízdenky jednodenní, tak pro sedmi-

denní a měsíční.  

Uvedeme názorný příklad. Cestující, který jede vlakem např. z Lito-

vle do Prostějova, projíždí zónami 81, 88, 97, 79, 44 a 41. Se zakoupe-

nou platnou jízdenkou pak může volně jezdit vlaky i autobusy po ce-

lém území, kde tyto zóny platí, včetně MHD v Prostějově.  

Více informací naleznete také na stránkách www.kidsok.cz.         red. 

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


43. schůze Rady města Litovel, konaná dne 24. ledna 2013 
 
Rada města Litovel: 

 doplňuje svá usnesení č. 1446/40 ze dne 6. 12. 2012 a č. 1472/42 

ze dne 10. 1. 2013 takto: 

a) Rada města schvaluje částečně vyhovět ţádosti společnosti Jan-

tar Caffé, s. r. o. o zpětvzetí návrhu na ukončení nájemního vztahu 

dohodou ke dni 31. 1. 2013 s tím, ţe nájemní vztah mezi městem 

Litovel a společností Jantar Caffé, s. r. o. bude ukončen ke dni 

31. 3. 2013. 

b) Rada města bere na vědomí souhlas budoucích nájemkyň nebytového 

prostoru v objektu č. p. 785 na náměstí Přemysla Otakara v Litovli 

s uzavřením nájemního vztahu ke dni 1. 4. 2013. 

 

23. zasedání Zastupitelstva města Litovel, konané 11. února 2013 
 
Zastupitelstvo města Litovel: 

 schvaluje odprodej rekreačního objektu – chalupy č. 140 v Přemyslo-

vě včetně přilehlých pozemků dle zveřejněné nabídky panu R. S. 

z Hustopečí za cenu 1 501 000 Kč. Finanční prostředky získané 

z odprodeje nemovitosti budou pouţity na zhodnocení majetku města. 

O konkrétním pouţití získaných finančních prostředků bude rozhodnuto 

na 24. zasedání Zastupitelstva města Litovel dne 28. 2. 2013. 

 

44. schůze Rady města Litovel, konaná dne 7. února 2013  
 
Rada města Litovel projednala a schvaluje: 

 zveřejnění záměru odprodeje pozemku parc. č. 56/4 orná půda o vý-

měře 1 992 m2 v k. ú. Nasobůrky a jeho rozdělení na dvě stavební místa 

ke stavbě dvou rodinných domů dle návrhu. Minimální cena za 

1 m2 pozemku bude činit 400 Kč. V případě, ţe počet ţádostí o 

odprodej převýší počet nabízených pozemků, určí zastupitelstvo 

kritéria pro stanovení pořadí uspokojení ţadatelů, popř. náhradníků. 

 zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. st. 1964 zastavěná 

plocha a nádvoří, o rozloze 19 m2, v k. ú. Litovel, na kterém se 

nachází soukromá stavba pro rodinnou rekreaci 

 zveřejnění Výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku na zajiš-

tění činností souvisejících s kompletní organizací a administrací 

veřejných zakázek akce Litovel – napojení místních částí Rozvadovice, 

Unčovice, Březové, Víska a Chudobín na kanalizaci. Jde o výběr doda-

vatele stavebních prací a zajištění sluţeb technického dozoru investora 

a koordinátora BOZP. 

 aby na místní komunikaci Rozvadovice – Litovel, přes Šargoun, byly 

osazeny dopravní značky označující začátek a konec obce Rozvadovice.  
 
Rada města Litovel: 

 po zváţení všech nabídek rozhodla, ţe nájemní smlouva na pronájem 

nebytových prostor v objektu č. p. 764 v ulici Masarykově v Litovli 

bude uzavřena s paní L. H. z Litovle (výhradní zastoupení Generali 

Pojišťovna, a. s. a Generali penzijní fond, a. s.) 

 souhlasí s tím, ţe v ulici Svatoplukově v Litovli bude připraveno mís-

to pro umístění radaru na měření rychlosti, které bude následně zařaze-

no do systému umísťování radaru, avšak nesouhlasí se sníţením rych-

losti na 30 km/h v této ulici ani s instalací zpomalovacího prahu před 

domem č. p. 964/28. 

výběr redakce 

VYNESENO Z RADNICE  3 

Kudy kam na městském úřadě 

EVIDENCE OBYVATEL 

 kdo: Vladimíra Čiklová, Věra Zedníčková 

 kde: Městský úřad Litovel, Havlíčkova 818, v přízemí, dveře č. 116 

 kontakt: 585 153 235 / 585 153 236 

       ciklova@mestolitovel.cz, zednickova@mestolitovel.cz 

 

Evidenční systém 

Na pracovišti evidence obyvatel je veden registr všech obyvatel Litovle 

a místních částí. (Vedle uvedené místní evidence spravují pracovnice 

ještě evidenci obce s rozšířenou působností, jejíţ součástí jsou obce na 

Litovelsku.) Kaţdá osoba mající trvalý pobyt na uvedeném území má 

v evidenci svou kartu občana. V ní je vedle jejího jména a trvalého 

bydliště zaznamenáno datum a místo narození, národnost a občanství, 

rodinný stav, rodiče, partner a děti dotyčného občana a také jeho způso-

bilost k právním úkonům. Záznamy jsou díky propojení s ostatními 

pracovišti státní správy průběţně aktualizovány. 

Občan, který o sobě potřebuje doloţit ověřené údaje, jeţ nejsou za-

znamenány v občanském průkaze, si na evidenci můţe podat ţádost 

o poskytnutí údajů z informačního systému. Vyřízení stojí 50 Kč.  

 

Trvalý pobyt 

Nejčastější sluţbou, pro kterou občané evidenci obyvatel vyhledávají, 

je nahlášení změny trvalého pobytu. Ţadatel vyplní přihlašovací lístek 

a doloţí oprávnění k uţívání bytu. Tím můţe být doklad o vlastnictví 

bytu (výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouva), dále nájemní 

smlouva nebo ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby (tj. majitele 

nebo nájemce bytu) o souhlasu s nahlášením trvalého pobytu na dané 

adrese. Děti do 15 let jsou přihlášeny na adrese matky. Přihlášením 

k trvalému pobytu v dané obci dojde automaticky k odhlášení na pů-

vodním bydlišti. V místě trvalého bydliště má občan volební právo, 

zároveň mu zde vyplývá povinnost hradit kaţdoročně poplatek za svoz 

odpadu. Tuto povinnost mají všichni občané, i ti, kteří mají trvalý pobyt 

zrušen a jsou v dané obci přihlášeni tzv. na radnici! Nesplacený dluh, 

na kterém roste úrok, můţe být následně vymáhán exekučně. 

Zrušení trvalého pobytu, po kterém má občan ve své kartě uvedenou 

adresu městského úřadu (adresu si musí nechat změnit i v OP), není 

samozřejmá záleţitost. Trvalý pobyt můţe být zrušen pouze ve správ-

ním řízení, a to po splnění různých poţadavků (např. osoba nesmí na 

uvedené adrese bydlet, nesmí mít k nemovitosti uţívací právo, dítě 

nesmí studovat, protoţe v takovém případě k němu mají rodiče vyţivo-

vací povinnost atd.). 

 

Czech POINT 
Vedle běţných sluţeb Czech POINTu, které nabízí i pokladna nebo 

matrika, si mohou občané na evidenci obyvatel poţádat o zřízení datové 

schránky, přes kterou budou dostávat všechny zásilky od orgánů státní 

správy. Pracovnice zde mohou zajistit také konverzi došlých dokumen-

tů, tzn. ţe k došlé listině přidají doloţku a ta se stane právoplatnou. 

 

Další možnosti 

Protoţe pracovníci evidence obyvatel vedou voličské seznamy, vydáva-

jí se zde i voličské průkazy. Občan zde také můţe nahlásit adresu, na 

kterou mu mají být zasílány veškeré písemnosti od orgánů veřejné sprá-

vy. A konečně si zde můţe podat ţádost o zprostředkování kontaktu 

s osobou, jiţ sám nedokáţe najít. Je-li to moţné, je hledané osobě pře-

dán kontakt na hledajícího jedince. Pokud však hledaná osoba odmítne 

kontakt, ţadatel se to nedozví. Podání ţádosti stojí 500 Kč.         red. 
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Stalo se v Litovli 

výročí na březen 2013 
 

 2. 3. 1903 se v Olomouci-Hejčíně narodila 

malířka Růžena Domesová. Mládí proţila 

v Litovli, kde byla její matka nájemkyní bý-

valého hostince v Palackého třídě č. 850 

(nynější prodejna kol), otec byl strojníkem. 

Roku 1927 absolvovala učitelský ústav v 

Brně. Poté působila na mateřské škole v Bílé 

Vodě u Šilperka (Štítů), kde proţila všechny 

útrapy hraničářského učitele. Věnovala se 

malířství. Zemřela v mladém věku 34 let 7. 2. 

1937. Po její smrti darovali pozůstalí její 

obrazy a další památky litovelskému muzeu. 

 23. 3. 1903 se v Července narodil Franti-

šek Flasar. Absolvoval školu uměleckých 

řemesel v Brně. Měl pak v Litovli malířskou 

ţivnost, ale věnoval se výtvarné práci. Sgrafi-

ty vyzdobil řadu fasád rodinných domků 

v okolí Litovle, namaloval také cyklus lunet 

v obřadní síni litovelské radnice, sgrafito ve 

vestibulu Záloţny aj. Vytvořil i řadu akvarelů 

a olejů (vesměs v soukromých sbírkách). Od 

padesátých let působil jako výtvarník Okres-

ního domu osvěty a pak Závodního klubu. 

Byl všestranně kulturně činný jako ochotnic-

ký herec, reţisér, malíř kulis. Zemřel 27. 2. 

1989. 

 28. 3. 1933 získal Josef Chlíbek koncesi 

pro nakladatelství a knihkupectví s antikva-

riátem. Dne 1. srpna otevřel obchod v dnes jiţ 

zbořeném domě pana Cenkla v Husově ulici. 

Jeho knihkupectví bylo uţ druhé ve městě po 

podniku Vojislava Kunce na náměstí.  

Josef Chlíbek se narodil 12. 9. 1906 v Zábě-

dově, okr. Nový Bydţov. Po příchodu do 

Litovle výrazně obohatil kulturní ţivot ve 

městě. Podnikavý knihkupec se věnoval 

i vydávání regionální literatury. Zřídil půj-

čovnu nových knih, které po čase prodával 

jako antikvární. 

 Roku 1963 bylo v Litovli přejmenováno 

několik ulic. Z Fierlingerovy se stala Dukel-

ská, Kostelní ulice se změnila na Úzkou 

a Kostelní náměstí na náměstí Svobody. Ulice 

Kysuckého N. Mesta byla zjednodušena na 

Kysucká, z Legionářské se stala Revoluční, 

ze Stalinovy ulice 1. máje a ze Sochovy Leni-

nova. Dr. Smyčka musel ustoupit Boţeně 

Němcové a náboţensky nepřijatelná Svato-

václavská ulice se proměnila na Pionýrskou. 

Ţerotínova se prodlouţila na úkor Vítězné aţ 

ke Staroměstskému náměstí. Nová ulice 

v oblasti Pavlínky byla nazvána Sovětských 

kosmonautů.      Lubomír Šik 

František Flasar 

Dívka roku ČR 2013 

dívky v šerpách (zleva): Barbora Němcová, Polina Sirotina, Šárka Zapletalová 

V sobotu 2. února jsme měli moţnost zhléd-

nout ve Velkém sále Záloţny v Litovli dvacá-

tý čtvrtý ročník základního kola soutěţe Dív-

ka roku ČR. Soutěţ je slavnostní událostí 

města a po celou dobu jejího konání se k ní 

přistupuje jako k prestiţní události v rámci 

zařízení pro volný čas, města a regionu.  

Dívky se zde představí svým kamarádům, 

rodičům a celé veřejnosti. Nad snahami po 

uplatnění dívek v modelingu nebo showbyz-

nysu ovšem převaţuje snaha po výchovných 

aspektech. Přesto soutěţ nepostrádá ani moti-

vační prvky, protoţe v ní jde o to dokázat, ţe 

hezké dívky jsou chytré a ţe tato kombinace, 

tj. kombinace inteligence a krásy, by jim měla 

pomoci v ţivotním uplatnění.  

Celá akce byla doplněna vystoupeními ta-

nečních krouţků Kaster a TRIPS při DDM 

Litovel. Mezi další kulturní záţitky patřilo 

vystoupení zpěvačky Madaleny Joao.  

Soutěţ Dívka roku ČR je určena dívkám od 

13 do 15 let. Sedm děvčat z Litovle, Měrotína, 

Olomouce a Rýmařova soutěţilo o titul v šesti 

disciplínách. První a druhou disciplínu, test 

všeobecných znalostí a zručnost, dovednost, 

absolvovaly v dopoledních hodinách. V  letoš-

ním roce musely dívky zhotovit na tričko logo 

soutěţe DR. Hodnotil se nápad, fantazie 

a výtvarné provedení. Třetí disciplínou byl 

rozhovor s moderátorem, při kterém se hodno-

tila konverzace, reakce na otázky, schopnost 

samostatného vyjadřování a čistota českého 

jazyka. Dále se děvčata představila v aerobi-

ku. Za předcvičování Pavla Vojáčka v něm 

soutěţící předvedly své pohybové schopnosti 

a tělesnou kulturu. Při jejich páté, volné disci-

plíně mohli diváci spatřit disko a show dance, 

vystoupení s pompony, aerobik, balet a pro-

gram maţoretky. Poslední disciplínou pak 

byla módní přehlídka. Ta je vţdy vyvrchole-

ním samotné soutěţe. Dívky předvedly mode-

ly společenských šatů zapůjčené od firmy 

MAX fashion paní Molnárové. Porota hodno-

tila kulturu pohybu, způsob předvedení mode-

lu a celkový vzhled dívky. 

Během přestávky byli do soutěţe zapojeni 

i diváci, kteří volili Dívku publika. V letošním 

roce se jí stala Radka Skopalová z Měrotína. 

Odborná porota se skládala z osobností spole-

čenského a kulturního ţivota našeho města 

v čele s předsedou, ředitelem firmy SEV, 

s. r. o. Ing. Jiřím Menclem. Ta pak nejlépe 

ohodnotila talent Poliny Sirotiny z Olomouce, 

která se tak stala Dívkou roku ČR 2013 zá-

kladního kola v Litovli. Na druhém místě  

skončila Šárka Zapletalová z Rýmařova a třetí 

místo patřilo Barboře Němcové z Litovle. 

Vítězkám blahopřejeme a přejeme jim úspěch 

v castingu Malého kola Moravy, které se koná 

16. března v Ostravě. 

Co mohu prozradit z přípravy a zákulisí 

soutěţe? Snad jen to, ţe bez sponzorů se tato 

akce nedá realizovat, a proto jim všem mno-

hokrát děkuji. Dívky byly šikovné, přihlásily 

se včas a vše zvládly s klidem a nadšením. 

Určitě jim tato soutěţ zanechá krásné vzpo-

mínky na první únorovou sobotu roku 2013.  

Tímto bych chtěla oslovit dívky, které splní 

v příštím roce věkovou kategorii 13–15 let, 

aby včas našly odvahu a přihlásily se do vý-

ročního, jiţ dvacátého pátého ročníku soutěţe 

Dívka roku 2014, základního kola v Litovli,  

Hedvika Weberová, DiS. 
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ŽÊVOT JE KRÁSNÉ!… 

Z HANÁCKÉ AMBASÁDÊ 

PRO LITOVEL 

A OKOLI 

 

Stalo se ve světě 

výročí na březen 2013 
 

 20. 3. 43 př. n. l. přišel na svět římský bás-

ník Publius Ovidius Naso. Spolu s Vergili-

em je povaţován za vrcholného představitele 

antické poezie. Po letech strávených literární 

činností díky mecenášství císaře Augusta byl 

za dnes neznámý přestupek poslán do vy-

hnanství, ze kterého se jiţ nevrátil. Z té doby 

pocházejí jeho Žalozpěvy (Tristia). K dalším 

výrazným dílům, jeţ vznikla ještě v Římě, 

patří Proměny (Metamorphoses), kde zachy-

cuje báje o proměně člověka v kometu, skálu 

atd. Za nejlepší erotické dílo antiky je pak 

povaţováno jeho Umění milovat (Ars amato-

ria). Básník zde radí muţům a zvlášť i ţe-

nám, jak si najít, udrţet a rozvíjet lásku.  

 3. 3. 1883 se narodil výrazný český fotograf 

František Drtikol. Svým dílem se zařadil ke 

klasikům fotografie aktu (z vybraných prací 

vznikla kniha Ţena ve světle). Známý byl 

také portrétní fotografií – v letech 1912-1935 

vedl v Praze slavný ateliér, kde portrétoval 

mj. Masaryka, Janáčka, Jiráska nebo Thákura.  

Většinu ţivota se Drtikol věnoval duchovním 

naukám, zejména buddhismu. Do češtiny 

přeloţil řadu děl východní filosofie, mj. Ti-

betskou knihu mrtvých. Zemřel 13. 1. 1961. 

 5. 3. 1953 zemřel, pravděpodobně na ná-

sledky mozkové mrtvice, sovětský diktátor 

Josif Vissarionovič Stalin. Smrt 74letého 

vůdce komunistického SSSR, který měl 

v Rusku údajně na svědomí víc obětí neţ 

2. světová válka, vedla k výraznému sníţení 

represí. O 9 dní později zemřel i českosloven-

ský prezident Klement Gottwald, jehoţ zdra-

votní stav se zhoršil cestou na Stalinův po-

hřeb. Roku 1956 pak Stalinův nástupce Niki-

ta Chruščov zkritizoval jeho kult osobnosti. 

 12. 3. 1983 bylo v angolském městě Alto 

Catumbela uneseno 66 československých 

občanů. Na odborníky, kteří přijeli do Ango-

ly budovat celulózku, a jejich rodiny čekal 

1 500 km dlouhý strastiplný pochod a dalších 

1000 km na korbě náklaďáku. Pro povstalec-

ké hnutí Národní svaz pro úplnou nezávislost 

Angoly (UNITA) to byl jeden z kroků v boji 

proti tehdejší marxistické vládě, kterému se 

dostalo světové pozornosti. Mezi unesenými 

bylo i šest Litovelanů (pětičlenná rodina Smr-

čkova a Viktor Labounek). Část zajatých, 

zejména ţeny a děti, byla propuštěna jiţ 

v červnu, dvacet muţů se po dlouhých vyjed-

náváních dostalo na svobodu aţ v roce 1984. 

Kniha na tento měsíc 

František Drtikol: Akt s kruhy (1928) 

Ze Seniorklubu 

Na konci ledna jsme začali další formu spo-

lupráce, a to se ZŠ Jungmannova Litovel. 

S nápadem přišla ředitelka školy Mgr. Eva 

Hrachovcová, která spolu se zástupkyní 

Mgr. Milenou  Jindrovou a s bývalou učitel-

kou školy a naší kronikářkou paní Miladou 

Faltusovou připravila na konci pololetí zají-

mavou akci Dílen seniorů pro ţáky 2. stup-

ně. V nich se měli seznámit s námi seniory 

prostřednictvím ukázek toho, co umíme. 

Celkem do čtyř skupin se ţáci podívali, aby 

viděli, jak se maluje obraz, plete a háčkuje, 

co všechno se dá sbírat, jak se dělá kronika 

a jak vypadají samorosty či zvláštní horniny. 

Podrobněji se s akcí můţete seznámit v sa-

mostatném článku, tady dovolte jen poděko-

vat obětavým aktérům – paní Anně Smrčko-

vé, Marii Ščučkové, Jaroslavě Köhlerové, 

Janě Kabelíkové, Miladě Faltusové, Oldři-

chu Zajíčkovi, Miroslavu Pinkavovi, Lubo-

míru Faltusovi a Josefu Hubáčkovi. Vedení 

školy vyhodnotilo záměr i provedení pozi-

tivně, mělo by zájem ve spolupráci s námi 

pokračovat a akci někdy zopakovat. 

V tomto roce chceme seniorům prezento-

vat spolupracující subjekty Seniorklubu. 

Začali jsme představením Odboru sociálního 

a správního MěÚ v osobě jeho vedoucího 

Mgr. Pavla Procházky.  Ten nejprve předsta-

vil náplň práce odboru po přenesení části 

působnosti na Úřad práce Litovel, a pak 

podrobně vysvětlil, na  jaké příspěvky mají 

senioři nárok, jak o ně poţádat a nakolik je 

moţné je skutečně získat. Vyuţil bohatých 

zkušeností z praxe a zodpověděl dotazy 

z publika. Nabídl pomoc svou i pracovníků 

svého odboru s posouzením moţných náro-

ků i vypracováním ţádosti.   

Na stejné akci se seniorům naskytla ještě 

jedna moţnost získat zajímavé informace, 

kdyţ vyslechli přednášku Ing. Jana Řihoška, 

koordinátora Centra Semafor Magistrátu 

Města Olomouc Senioři v dopravě. Bylo 

promítnuto 5 krátkých šotů o chování na 

přechodech, na komunikacích v noci, pouţí-

vání kola, chování za volantem a v prostřed-

cích hromadné dopravy. Po kaţdém z nich 

následoval výklad a zodpovězení dotazů      

(a ţe jich bylo!). Účastníci dostali i publika-

ci o chování v dopravě a jako dárek reflexní 

pásek a tašku od BESIPu.    

Březen býval kdysi Měsícem knihy, a tak 

ani my neustupujeme od tradic. Zveme 

všechny ve středu 13. března od 15 hodin do 

Městské knihovny Litovel, kde si vyslechne-

me prezentaci zařízení od vedoucí Mgr. 

Lenky Fišrové, seznámíme se s kniţním 

fondem a moţnostmi, které knihovna nabízí 

čtenářům.  

Zájezd do Moravského divadla v Olomou-

ci jsme museli poněkud odsunout, v nabídce 

jsme nenašli zatím nic, co by naše seniory 

zaujalo (a kde by navíc byla i sleva 30 % pro 

nás). Trasu zájezdu v měsíci květnu připra-

vujeme, posuzujeme náročnost a časové 

moţnosti a budeme vás včas informovat. 

Nezapomeňte na středu 3. dubna, kdy vás 

zveme do Koncertního sálu MK na Vítání 

jara a loučení se zimou. Snad tam tu zimu 

pošleme skutečně uţ na odpočinek?           hj 

Prvni letošni pozdrav 

z Hanácké ambasáde! 
 

„Toš tak,“ jak řiká Peťa Lindušku. Jaro se 

chestá a me jakbesmet! Hanácká ambasáda     

e s Hanáckó mozekó – a toze se na Vás těši-

me, protoţe jak fšece dobře vite, oslavojem 

letos oţ desáté rok našech pořadu na Měst-

skym klubo! No ja, otěká to, „březen za kam-

na vlezem“, nále kaţdé deň oţ se to nehodi.  

Eště sme ani neměle nachestany téma, 

o čém to bode, a divéte se, přejele k nám 

z televize Brno, ţe pré chcó o nás neco vědět 

do pravidelnyho pořado o folklorice. Třeba to 

nekeři chetnete na ČT 2 – v soboto 2. března 

od 10 hodin. Sami sme samozřémně zvědavi, 

co z teho bode, nále potěšelo nás to a dalo       

e vic choti do novéch nápadu, pro Vás! Tak si 

meslime, ţe tentokrát to téma bode holt 

o televize! Doma jo vepnite a „přendite si 

splknót“ meze nás. POZOR: ve štvrtek 

21. března od 18 hodin na MK! Nedivte se, 

fšecko Vám vesvětlime, ale hlavně to prosim 

nepopleťte – ţe letos pojedem namisto střed  

ve štvrtke. 

Sténě, kdo to dobře vite, ţe e tak převitáme 

jaro. No a jaro, to je teplo do ţel, do doše a do 

srdce. A po našem! To plati zvlášť. Me oţ se 

s Miluškó, Jarkem a Peťó dočkat nemuţem! 

Váš Zdenek Brané 

Zvíře 
Torey Hayden 

 
Příběh o klukovi, který promluvil. Tak zní 

podtitul jedné z kníţek Torey Haydenové, 

které na konci prvního desetiletí 21. století 

začalo vydávat nakladatelství Portál. Jejich 

téma je společné – děti, jejich nelehký osud 

a trápení, ústící aţ v poruchy chování, které je 

dovedlo k dětské psychoterapeutce. Torey 

Haydenová vychází ve svých knihách z dese-

tiletí praxe s dětmi týranými, zneuţívanými, 

jejichţ příběh a příčiny jejichţ potíţí postupně 

rozmotává a zkouší na ně nalézt lék. 

Kevin (přezdívaný Zvíře), šestnáctiletý 

kluk, který se cítí bezpečně jen pod stolem 

obrovnaným ţidlemi. Kluk, který nemluví. 

Nedokáţe to. Nebo ano? Dar řeči, který Torey 

chlapci vrátí, je jen začátek jejich společné 

cesty za uzdravením. Cesty nahoru i dolů. Od  

myšlenek na pomstu sadistickému otčímovi 

k překonání vlastního strachu, od marnosti 

k nadějné budoucnosti. Knihou se prolíná také 

příběh opomíjené indiánské dívky Charity. 

Neméně zajímavé jsou další autorčiny tituly 

Dračice a mazánek, Spratek, Divná Jadie.    hk 
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kompletní servis autoskel 
čištění interiérů, renovace laků  

leštění světlometů 
 

Javoříčská 1313/6a, Litovel 
 

tel.: 585 154 631, 724 158 043 

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  

Rekonstrukce lávek přes Moravu 

Vzhledem k havarijnímu stavu stávajících 

dřevěných lávek přes ramena řeky Moravy 

v lokalitě Hvězda a na slepém rameni Past 

rozhodl výbor Českého rybářského svazu 

místní organizace Litovel o nutnosti provést 

v roce 2012 rekonstrukci mostků. Po podrob-

ném prověření bylo rozhodnuto, že lávky již 

není možné opravit, ale je nutné je zcela ob-

novit. Na základě této skutečnosti jsme požá-

dali Radu města Litovel o finanční příspěvek 

na rekonstrukci zmiňovaných lávek. Rada 

žádosti vyhověla a poskytla nám 10 000 Kč. 

Město Litovel ve spolupráci s radním pro 

životní prostředí MVDr. Vojtěchem Grézlem 

poskytlo též z městských lesů na Nové Vsi 

potřebnou modřínovou kulatinu. Veškerá 

další činnost při realizaci již byla zajišťována 

ČRS MO Litovel. 

Vytěžená kulatina byla z Nové Vsi převeze-

na do areálu Technických služeb Litovel na 

Pavlínce, kde byla dočasně uskladněna do 

doby vhodnějšího počasí, za kterého by mohla 

být provedena přeprava na místo realizace 

a následná pokládka. Vzhledem k nutnosti 

použít techniku a k podmáčenému terénu se 

podařilo teprve v říjnu postavit dvě lávky 

v lokalitě Hvězda. Realizace třetí lávky přes 

slepé rameno Past byla vzhledem k terénu 

značně komplikovaná. Tak jako předcházející 

dvě měla být tato lávka původně umístěna 

místo stávající poškozené. Bylo však zjištěno, 

že břeh je v tomto místě značně nestabilní, a 

proto bylo rozhodnuto umístit lávku asi o 100 

m výše, v lokalitě Za Pomníčkem. 

Zrekonstruování lávek má pozitivní vliv na 

znovuzpřístupnění lokality Hvězda, kterou 

prochází naučná stezka. Také lávka přes ra-

meno Past zpřístupňuje volnou krajinu mezi 

Litovlí a Vískou. Všechny tři lávky jsou vyu-

žívány nejen rybáři, ale i širokou veřejností. 

Závěrem chceme zdůraznit, že dobrá věc se 

podařila díky dobré spolupráci města a míst-

ních rybářů. Zároveň věříme, že stávající 

i budoucí uživatelé budou tato díla chránit 

proti poškozování, neboť jejich vybudování 

stálo nemalé náklady a mnoho práce. 

ČRS MO Litovel 

stará, děravá lávka přes rameno Past nová lávka přes  rameno Past 

Právní subjektivitu sice dobrovolný svazek 

obcí Mikroregion Litovelsko získal až v roce 

2004, ale zakladatelská smlouva byla podepsá-

na už 21. října 2003. Celkem byli u podpisu 

starostové z 22 obcí: Bílá Lhota, Bílsko, Bou-

zov, Červenka, Dubčany, Haňovice, Cholina, 

Litovel, Loučany, Loučka, Luká, Měrotín, 

Mladeč, Náklo, Náměšť na Hané, Olbramice, 

Senice na Hané, Senička, Slavětín, Střeň, Vilé-

mov a Pňovice. Obec Pňovice však v r. 2007 

ze svazku vystoupila. V letošním roce ale bylo 

dosaženo opět původního počtu obcí, tedy 22. 

Do svazku přistoupila obec Příkazy. 

Ke svým kulatinám vydává Mikroregion 

Litovelsko svoji první opravdovou publikaci 

s názvem Obrázky z Litovelska. Knížečka 

mohla být vydaná díky příspěvku z Minister-

stva pro místní rozvoj ČR. Obrázky s krátkými 

texty, jednoduché popisy, ale i spousta zajíma-

vostí, u kterých hrozí, že by mohly upadnout 

v zapomnění, provedou čtenáře celým mikro-

regionem. Autoři textů, ale i fotografií, jsou 

starostové a úředníci obcí. Všem jim patří 

poděkování. Jak se bude knížečka líbit, ukáže 

čas. Knížka zatím nebude ke koupení, bude 

používána pouze jako dárek.  

Co dalšího Mikroregion Litovelsko připra-

vuje v roce 2013? Pro kulturní veřejnost to 

budou dva koncerty: na konec června se při-

pravuje kulturní akce v obci Senička, v míst-

ním parku Rajčur, a na podzim v parku u zám-

ku Nové Zámky. Kdo na obou koncertech 

vystoupí, to zatím není jasné.  

Pro rodiče s dětmi chystá mikroregion rozší-

řit prvky na Lesánkově cyklotrase a i na dal-

ších trasách pro cyklisty umístit hry a jiné 

zajímavosti pro děti. O finanční pomoc bylo 

požádáno MMR ČR. 

A co třeba na kole do multikina do Olomou-

ce? Nemusel by to být žádný problém. Další 

projekt, cyklookruh Litovel – Olomouc – Lito-

vel, byl ukončen již na konci roku 2012. Nově 

vyznačená trasa je dlouhá 20 km a se stávající 

trasou tvoří okruh v délce 40 km. Jižní trasa 

vede cyklostezkami do Unčovic, pak po málo 

frekventovaných silnicích do Nákla a pokraču-

je souběžně s dálnicí na kraj obce Příkazy. 

Značky dovedou cyklisty až do Olomouce (ke 

Globusu) a pak na nově vybudovanou cyklo-

stezku z Olomouce do Horky nad Moravou. 

Od tamtud zpět už Litovelák trefí poslepu. 

Možná se podaří to, co bylo mimo jiné cílem 

okruhu  – odlehčit o víkendu cyklotrase, která 

vede přes CHKO Litovelské Pomoraví. 

K vyznačení nové cyklotrasy bylo použito 

dotace z MMR ČR.  

Byla vydána Pozvánka do Litovle a roman-

tického okolí 3. V papírové skládačce s pořa-

dovým číslem 3, která je běžně k dostání zdar-

ma, budou doplněny další zajímavosti, které 

by přijíždějící turista, ale i občan z Litovelska, 

měl poznat. Členem svazku se přece stala obec 

Příkazy, která má také co nabídnout. A turis-

tická sezóna už je za dveřmi.  

Eva Vaňková, 

manažerka Mikroregionu Litovelsko 

Mikroregion Litovelsko bude mít deset let 
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Přišli na svět 
v období od října do prosince 2012 

 
Karolí na Turanova  z Litovle* 
Antoní n Pí š a z Litovle* 
Ade la Ký rova  Petrošýan z Litovle** 
Ivo Kudla z Litovle 
Nikola Kratochví lova  z Mýšlechovic 
Sofie S kopova  z Litovle 
Jir í  Loun z Litovle 
Zuzana S pundova  z Rozvadovic 
Nicol Voglova  z Litovle 
Stanišlav Svozil z Chor elic 
Sve tlana Strakova  z Našobu rek 
Tobiaš S tarmann z Litovle 
Sandra Došta lova  z Mýšlechovic 
Tereza Lachnitova  z Litovle 
Ade la Zapletalova  z Litovle 
Luka š  T uik z Litovle 
 
*   narozeni v srpnu 
** narozena v září 

Odešli... 
v době od  21. ledna do 20. února 2013 

 
Mirošlav Utí kal z Louc ký (87 let) 
Pavel Engel z Nove  Vši (68 let) 
Marie Zavadilova  z Našobu rek (86 let) 
Taiša Kr í štkova  z Mýšlechovic (85 let) 
Františ ek Hlavinka ze Saví na (64 let) 
Boz ena Trnkova  z Bí lška (82 let) 
Zdenka Zapletalova  z Litovle (47 let) 
Jir ina Navra tilova  z Litovle (61 let) 
Vlašta Palic kova  z Chudobí na (85 let) 
Ma ria S amš ulova  z Litovle (81 let) 
Dobrošlava Reimerova  z Našobu rek (73 let) 
Drahomí ra Urbancova  z Litovle (78 let) 
Zdene k Crha k z Našobu rek (55 let) 
Oldr ich Dola k ze Saví na (75 let) 

 
Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami 

Hlubinka a Hrandop. 

5 otázek pro… 

Petra Lindušku 

knihkupce 

 

Jak se vede současnému knihkupci na malém 

městě? 

To je poměrně jednoduchá otázka. A je na ni 

jednoduchá odpověď. Úplně stejně jako knih-

kupci na větším městě. Viděli jste už někdo 

knihkupce, který by si mohl vyskakovat? Já 

ne. Dnes i Pražáci jsou rádi, když mají aspoň 

nějakou akumulaci. Někdy se stane, že tak 

zvaný „velký knihkupec“ zabrousí do televize 

nebo do rozhlasu a je vyzván, aby prezentoval 

něco ze své branže. To jsou ty pořady o no-

vinkách na knižním trhu. Vždycky se bavím, 

jak profesionálně tito lidé vystupují. Občanům 

se pak zdá, že se v této profesi nic neděje 

a všechno je v nejlepším pořádku. Opak je 

pravdou. Knihkupčina je dnes poměrně složitá 

džungle, kde ani tak nevítězí láska ke knize, 

ale tak jako všude ve společnosti peníze. Což 

je hrozné, je to škoda, ale je to boj o přežití. 

A že to není fráze, dokazuje to, že každý tý-

den zavírá krámek nejméně jeden knihkupec 

v republice a i ti „velcí“ jsou přinejmenším 

hodně zadluženi. 

 

Pověz mi, co čteš, a já ti povím, jaký jsi. Co 

čtete? A co by se dalo na základě toho říct 

o nás Litovelanech? 

Já jsem se poslední roky soustředil na literatu-

ru faktu a nejvíce na tzv. spekulativní literatu-

ru. Abych Vám to přiblížil, jde o knihy, které 

se zabývají prehistorií Země, vesmíru a lid-

stva. Jsou to hlavně knihy Ivo Wiesnera, 

Zdeňka Patrika, Zecharii Sitchina a podobné. 

Je na nich zajímavé to, že je můžete číst stále 

znova a vždy tam najdete nové věci, které 

Vám mohly poprvé uniknout. Doporučuji je 

všem, kdo mají rádi tajemno a objasňování 

utajovaných skutečností.  

Co by se dalo na základě toho říci o mých 

spoluobčanech? No, musím říct, že to není 

žádná sláva, ale není to tím, že by zrovna 

Litovelané byli hloupí. Naopak, máme tady 

lidi velmi chytré a nadané. Ti vědí, co chtějí 

číst, a přijdou si pro to, i kdyby měli třeba 

týden čekat, než jim knihu seženu a přivezu. 

Jsou to stálí zákazníci, kteří vědí, že pro ně 

udělám všechno, co je v mých silách. No 

a pak jsou tu zákazníci, kteří tak trochu bojují 

se základní slušností, a i když jich není mno-

ho, dovedou pěkně znepříjemnit den. Ale to 

už bych si stěžoval a to nechci, to se nevyplá-

cí. Celkově vzato, v Litovli se čte dost. Ale ne 

už tak moc, jak to bývalo před řekněme 10 až 

15 lety. Úroveň obyvatelstva (a to nejen 

v Litovli) co do kulturnosti, mírně řečeno, 

upadá. Ale to je v naší superkonzumní společ-

nosti trend a měli by to pozorovat a hlavně 

řešit asi jiní – povolanější lidé než já. 
 

Jste autorem tří knih. Píšete další knihu? 

O čem bude? 

Tak to je malý omyl. Já jsem toho už napsal 

víc. Byly to knížky pro děti, některé jsem 

i ilustroval. Ale Vy máte zřejmě na mysli 

moje poslední tři knížky v hanáčtině – Tož 

tak, Tož bať a No deť, že? Nechci se hloupě 

chlubit, ale dvě z nich už jsou rozebrány, jen 

posledních pár kousků ještě odolává u mě 

v knihkupectví, a ta třetí se docela hezky pro-

dává. Jsem rád, že si své zákazníky našly a že 

se při nich lidé baví. Samozřejmě neusínám na 

vavřínech a mám rozpracovanou další knížku, 

která se bude jmenovat Hanácká konverzace 

pro Pražáke a okolični anebo Co Vás muže 

potkat o nás. Bude to (doufám) opět humor-

nou formou a nebude to klasická učebnice 

konverzace, ale vždy nějaký krátký příběh 

k určitému prostředí, který bude doplněn ně-

kolika větičkami v hanáčtině s českým překla-

dem. Ochutnávku jsem dával k lepšímu na 

jednom z pořadů Hanácké ambasády Přendite 

si splknót. Viděl jsem, že se lidé bavili, tak 

věřím, že se to celé podaří. Ostatně, cíl mých 

knížek je opravdu jen ten jeden – čtení pro 

radost. 
 
Léta s Hanáckou ambasádou pracujete na 

udržení živé hanáčtiny. Jaký to má podle Vás 

smysl a jak se Vám to daří? 

Vzhledem k tomu, že na naše pořady chodí 

stále více lidí – a to musím podotknout, že 

i mladých – tak si myslím, že udržení hanáčti-

ny má smysl. Přece jen to, že jsme v našem 

státě výjimka, že nám téměř nikdo nerozumí, 

a přesto se dokážeme vyjadřovat mnohdy 

spisovněji než ti, kteří hovoří česky, nás musí 

hřát u srdce. Představte si to v širším aspektu. 

Co by se stalo, kdybychom se stali americkou 

kolonií? Přestaneme mluvit česky? Asi ne, 

protože ten jazyk je náš a máme ho v sobě. 

Totéž platí i o hanáčtině. Region Haná je vel-

mi rozlehlý, nezdá se to, ale je nás skutečně 

hodně, takže doufám, že se naše nářečí jen tak 

nevytratí, a to ani přes všechny negativní sna-

hy. Osobně mám zkušenost, že hanácky mluví 

i dost dětí, hlavně z okolních obcí, takže ztráty 

toho jediného, co Hanáky spojuje – řeči se 

tolik neobávám. 
 

Hrajete divadlo, petanque… Dá se ze všech 

vašich her vyvodit nějaké poučení i pro život? 

To víte, že je v tom jakési poučení. Myslím, 

že všichni, kdo mě znají, vědí, že se necho-

vám jako darebák, nepřepadám lidi a neokrá-

dám je. Když se někdy s kamarády povyra-

zím, tak vždy tak, aby se o mně nehovořilo ve 

zlém, neničím veřejný majetek a podobně. To 

poučení je jednoduché: Kdo si hraje, nezlobí. 

A navíc, když se vám něco podaří, třeba vy-

hrát petanquový turnaj nebo rozesmát sál lidí, 

tak vás to vnitřně hodně obohacuje. Tím, že 

dělám radost druhým, dělám radost i sám 

sobě. To je zase základní poučka z oblasti 

pozitivního myšlení. 
 
V příštím čísle bude na vaše dotazy odpovídat 

IVO ŠKRABAL, ředitel ZUŠ Litovel. 

VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL 
 

9. 3. 2013 od 14 hodin 
 

Šašek Viky zaveze všechny děti  

do světa show, tance, hudby  

a zvířátek.  

Nebude chybět spousta legrace, 

soutěže za super ceny, dětská dis-

kotéka s novými světelnými efekty 

a bublinkami z maxi bublifuku... 

Zveme Vás na křest knihy Jindřicha Fialy 
 

KUNEŠ SONNTAG 
Životní příběh z dvacátého století 

 
v pátek 1. března v 16 hodin 

v aule Gymnázia Jana Opletala 
 

beseda nad knihou, vystoupení PS Palora, 
autogramiáda, čtení ukázek... 
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Jednou z přírodních zajímavostí, které se nacházejí v litovelském 

regionu, jsou geologické varhany, útvar jedinečný nejen v našem 

kraji, ale v celé republice. Přírodní památkou byl vyhlášen už 

roku 1981. 

Tento skalní útvar vznikl nejspíš již v období třetihor. Působe-

ním vodních roztoků nasycených oxidem uhličitým, které vtéka-

ly do puklin ve vápenci, docházelo k rozpouštění horniny a vzniku 

kapsovitých prohlubin ve tvaru válce. Ty byly následně vyplněny hlí-

nou, jílem, úlomky hornin aj.  

Protože tento jev vzniká pouze pod povrchem, nelze jej běžně spatřit. 

Zmiňované geologické varhany byly kdysi částečně odkryty díky těžbě 

vápence v dnes již dávno opuštěném lomu Brodka. Celá lokalita má 

rozlohu 0,73 ha. 

Vzhledem k řídkému výskytu takto odhalených geologických varhan 

slouží památka nejen k poznání vývoje krajiny, ale i k demonstraci 

tohoto jevu při výuce geologie. 

Kde se nachází? ptá se paní Ró. 

U které obce, případně mezi 

kterými obcemi geologické 

varhany leží? 

Svou odpověď zašlete na adre-

su redakce do 20. března. 

Výherce získá dvě vstupenky 

od Městského klubu Litovel na  

vybrané dubnové představení. 
 

Správná odpověď z minulého čísla: 

v domě č. 779 na náměstí Př. Otakara 

sídlí část městského úřadu, mj. matri-

ka a také redakce Litovelských novin 
 

Vylosovaný výherce:  

Simona Skopalová 

Paní Ró se ptá: Kde se nachází? 

soutěž 

   

Zlatá pivní pečeť pro Litovel 

Pivo Litovel Premium se stalo absolutním vítězem největší degustační 

soutěže Zlatá pivní pečeť 2013. Zvítězilo nejen v příslušné kategorii 

světlých ležáků, ale stalo se šampionem celé soutěže Zlatá pivní pečeť 

2013. Svoji jedinečnou chuť a prvotřídní kvalitu obhájilo mezi 550 

pivy z celého světa. Do Litovle tak putuje „tuplák“ v podobě dvou 

zlatých medailí pro Litovel Premium, dále zlatá medaile pro nealkoho-

lické pivo Litovel Free a bronz pro Litovel Dark, tmavé výčepní. Cel-

kem čtyři medaile tím opět zpečetily prvotřídní kvalitu piva Litovel. 

Jde o mimořádný úspěch značky, kterým pivo z Hané navazuje na 

desítky získaných ocenění, mezi kterými je také loňské vítězství 

v degustační soutěži Zlatý pohár Pivex pro Litovel Free nebo titul Čes-

ké pivo 2012 pro Litovel Premium.  

Na pivu z Litovle degustátoři vysoce hodnotí nejen jeho chuť, hoř-

kost a výborný říz, ale především celkovou osobitou charakteristiku. 

Tu ovlivňují domácí suroviny stejně jako tradiční výroba piva  a orien-

tace na kvalitu. 

Úspěch piva Litovel Premium je o to cennější, že jde o vítězství 

v celé soutěži. Naopak nealkoholické pivo je dnes běžné pití a zdravá 

alternativa všem slazeným nápojům. Proto se těší vysoké oblíbenosti 

v souvislosti s měnícím se životním stylem. „Nealko pivo u nás vzniká 

technologií zkráceného kvašení. Ta omezuje vznik alkoholu na mi-

nimum, takže se v těle odbourává ihned po napití,“ říká sládek a pou-

kazuje na nutnost potlačení mladinové příchuti nealko piva a vyladění 

chuťových vlastností.  

23. ročníku soutěže Zlatá pivní pečeť 2013 se zúčastnilo  celkem 110 

pivovarů. V několika kategoriích spolu soutěžilo více než 550 vzorků, 

mezi nimi také piva z Japonska, Norska, Arménie, Ruska, Belgie, Bě-

loruska, Nizozemska nebo Kazachstánu. Táborské slavnosti jsou podle 

organizátorů třetím největším pivním festivalem na světě. Významnější 

akce pořádají pouze v americkém San Diegu nebo v německém Norim-

berku. Pivo Litovel si z této soutěže za posledních dvanáct let odvezlo 

už 33 medailí.                Hana Matulová, Pivovar Litovel 

Návštěva hejtmana v Litovli 

zleva: mistostarosta J. Skála, hejtman J. Rozbořil, starosta Z. Potužák 

V úterý 19. února navštívil město Litovel hejtman Olomouckého kraje 

Ing. Jiří Rozbořil. Představitelé města hejtmana seznámili s tématy 

a projekty, které se u nás aktuálně řeší a k nimž Olomoucký kraj něja-

kým způsobem přispěl nebo může přispět. 

Hejtman se dozvěděl, že byla v Litovli úspěšně zahájena výstavba 

nového koupaliště. Ta je spolufinancována z Regionálního operačního 

programu Střední Morava. Koupací biotop by měl být dokončen 

v červnu 2013. 

Hovořilo se o dekontaminaci podzemních vod v Nasobůrkách. Proto-

že se nebezpečí kontaminace týká i občanů Olomoucka, kteří jsou 

zásobováni vodou z litovelské Čerlinky, požádá město Olomoucký kraj 

o spolufinancování akce. V současnosti probíhá výběrové řízení na 

dodavatele. 

Litovel je jedním z posledních měst v Olomouckém kraji, které kvůli 

předchozímu budování kanalizace nemá opravené náměstí. Na jeho 

revitalizaci je již zpracován projekt včetně stavebního povolení. Město 

se chystá podat žádost o dotaci k Olomouckému kraji. 

Hovořilo se i o špatném stavu silnice ve Třech Dvorech. Ta měla být 

opravena SSOK po dokončení kanalizace letos, ve vazbě na probíhající 

výběrové řízení musel ale být termín realizace odložen na rok 2014. 

Hejtman byl také pozván na prezentaci modelu sochy Gustava Friš-

tenského. Olomoucký kraj přispěl finančně na realizaci první etapy. 

Konečné dílo by město rádo vytvořilo za pomoci finančních darů míst-

ních firem i jednotlivců. 

V závěru se diskutovalo o možnosti využití uvolněných prostor bý-

valé ZŠ prof. Vejdovského na náměstí. Vedení města vidí řešení ve 

zřízení sociálního zařízení pro seniory. Proto Olomouckému kraji nabí-

zí, aby při plánovaném budování dalších kapacit tohoto typu v kraji 

využilo právě budovu v Litovli. Za tím účelem bude zahájeno jednání 

s Mgr. Yvonou Kubjátovou, náměstkyní hejtmana pro sociální záleži-

tosti.               red. 
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Včera a dnes: Hospody Litovelska 

Pohostinství na Březovém 

na snímku z r. 1946 je hostinec v č. 1 vlevo vzadu současná podoba pohostinství v č. 1 – Na Středu 

Historie hospod na Březovém je známa až od 

roku 1888. V té době byly v obci dvě, a to 

v čísle 1 a v čísle 6. 

Majiteli hostince v čísle 6 byli postupně Jan 

Doneberk, po něm jeho syn Jan a od roku 1934 

jeho vnuk Karel Doneberk. V hostinci kromě 

podávání občerstvení žádná další činnost nepro-

bíhala. Za zmínku stojí, že koncem války a těsně 

po ní se zde scházeli komunisté, kteří hostinské-

ho po uzavření hospody v r. 1946 označili za 

kulaka. 

Hospodou s nejbohatší tradicí je však na Březovém dnešní hostinec 

Na Středu v domě č. 1. Do roku 1894 byl jeho majitelem František 

Henčl, po něm Filoména Albrechtová. V roce 1908 převzal hostinec 

Albín Navrátil a v roce 1934 jeho syn František. Mezi válkami a něko-

lik let po 2. světové válce nesl název hostinec U Slovana. Díky tomu, že 

má hostinec sál, probíhala zde veškerá kulturní činnost. Zvláště od té 

doby, kdy bylo roku 1934 za pomoci hasičů přistavěno jeviště, aby zde 

mohli březovští ochotníci hrát svá divadelní představení. Odehrálo se 

zde až šest premiér za rok, i operety. Zdejší divadelníci byli natolik 

dobří, že sem jako hosté jezdili i herci z Olomouce. Když bylo během 

2. světové války zakázáno spolčování, scházeli se mladí tajně pod jeviš-

těm a bavili se tam. 

V průběhu roku se zde konaly i dva plesy, zábavy masopustní, hodo-

vá, vinobraní, silvestry a zábava babská – tu si pořádaly ženy za peníze 

získané při zalikování svatebčanů, když se vraceli v kočárech tažených 

koňmi z kostela. (pozn. red.: Při zalikování zabránily ženy svatebčanům 

pokračovat v cestě, dokud se za veselí a taškařic nevykoupili obnosem 

přiměřeným jejich majetkovým poměrům.) Hostinec zajišťoval občer-

stvení při karnevalech u rybníka Kladník, při divadelních představeních 

na lesní scéně nebo v lese u Panny Marie (u mostu za bažantnicí) při 

opékání ryb ulovených do čeřenu v Bahence. Při honech v lese, který 

patří městu Olomouc, zajišťoval olomouckým nimrodům včetně jejich 

rodin hostiny z ulovené zvěře. Někdy i s hudbou. Byly také pořádány 

gulášové dýchánky. 

Současně s hostincem provozoval František Navrátil i řeznictví. Ob-

čanům prováděl také domovní zabijačky. V době války většinou na 

černo. Součástí hostince byla ledovna, kam se v zimě ukládal led 

z rybníka a Moravy, aby se mohlo chladit pivo. V posledních dnech 

války sloužila místnost občanům jako protiletecký kryt. 

V hostinci byla i místní knihovna, kterou měli na starosti hasiči, kni-

hovníkem zde byl Hynek Nepustil. Svou činnost ukončila roku 1950, 

kdy byly zabaveny všechny staré, režimu nevyhovující knihy a spáleny 

v papírně v Litovli. Dodané spisy Lenina, Stalina atd. již nikdo nečetl. 

Za války postavil hostinský v zahradě i kuželnu, kde se odehrávaly 

soutěže místních obyvatel. Po únoru 1948 kuželna osiřela. V roce 1949 

hostinec převzala Jednota Litovel. Sál využívalo JZD asi tři roky jako 

sklad obilí. Divadlo se přestalo hrát. Posledním pokusem byla Lucerna 

z roku 1957. V té době se v sále krátce promítaly i filmy. 

Činnost hostince byla stále menší, neboť František Navrátil byl jako 

kulak poslán k útvarům PTP a jeho žena zůstala 

sama s dětmi. Nakonec byl v roce 1971 hostinec 

zcela uzavřen. 

Protože ale vesnice bez hospody být nemůže, 

zasloužili se Alois a Karel Molíkovi o vybudo-

vání nového hostince v kulturním domě v rámci 

akce Z. Otevřen byl v roce 1971 hned po uza-

vření hostince v čísle 1. Ten je přes mnohá stří-

dání provozovatelů otevřen i dnes pod názvem 

U Vody. Jeho 14. vedoucí je paní Věra Tvrdá. 

Návštěvníci mohou posedět uvnitř i venku na 

zahrádce. Čepuje se Litovel a Šerák. Hostům zde nabídnou pizzu i 

drobné občerstvení, v létě i z udírny. Je možné zahrát si zde stolní tenis 

nebo kulečník. 

Po více než čtyřicetileté odmlce byl v roce 2009 znovu otevřen i hos-

tinec v čísle 1, dnes pojmenovaný Na Středu. O jeho vybudování 

a zmodernizování se postaral pan Jiří Černý. Nabízí posezení uvnitř i na 

zahrádce ve dvoře. Načepují vám zde Litovel i Šerák. Protože je v hos-

tinci kuchyň, zajišťuje i hostiny. Pro milovníky pohybu je i zde k dispo-

zici stolní tenis a kulečník.              František Navrátil 

pohostinství U Vody 

  

  ekologická  likvidáce vozidel zdármá 
  odvoz vozidel k likvidáci zdármá 
  odhlá š ení  vozidlá ná evidenci MV 

á ukonc ení  zá konne  pojištky 
 vy kup vozidel,  

vy kup vyr ázeny ch AKU báterií  á kátályzá toru  
  prodej ná hrádní ch dí lu  

 
telefonní čísla: 

606 724 755     736 600 604,  
773 833 628     604 469 753  
e-mail: zochjiri@seznam.cz  

www.autovrakac.cz 
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Senior pasy 

 

Nedávno byl v České republice zahájen pro-

jekt Senior pasů, slevových karet, jichž mo-

hou využívat lidé od 55 let. Jeho cílem je 

prostřednictvím dostupnějších cen vstupného, 

služeb či výrobků umožnit seniorům prožívat 

aktivněji toto období života. Proto jsou po-

skytovatelé slev vybíráni tak, aby jejich na-

bídka byla pro seniory skutečně využitelná. 

Projekt se postupně rozšiřuje, zatím běží 

v několika krajích Moravy a východních 

Čech. Máme štěstí, že v Olomouckém kraji 

Senior pasy už fungují a jejich majitelé tak 

mohou využívat slev u všech smluvních part-

nerů. Dále uvádíme ty, které najdete v Litovli 

a okolí. Celý seznam je k nahlédnutí na strán-

kách www.seniorpasy.cz. 

Senior pas je vydáván zdarma. Požádat o něj 

můžete buď na podatelně městského úřadu 

v Litovli, nebo registrací na uvedených webo-

vých stránkách. 

 

Poskytovatelé slev v Litovli 
 

 Městský klub Litovel 

    – sleva 50 % ze vstupného na koncerty  

       KPH a 20 % na divadelní představení 

 Muzeum Litovel 

    – sleva 33 % na vstupné 

 Radniční věž s vyhlídkou 

   – sleva 20 % na vstupné 

 Agentura Bavi 

    – sleva 5 % na vlastní produkty CK Bavi 

 Fotoateliér U Bílého koníčka 

   – sleva 20 % na fotoslužby,  

      15 % na fotozboží a veškeré doplňky  

      a 10 % na amatérské fotozakázky 

 Restaurace a penzion U Starého mlýna 

   – sleva 20 % na nabídku restaurace mimo  

      polední menu a 20 % na ubytování 

 Fit centrum Ilona 

    – sleva 10 % na vstup na cvičení 

 Studio alternativní medicíny Genessis, 

   Vítězná 104, Litovel 

   – sleva 15 % na veškeré služby 

 Fremlova apotheca 

    – sleva 5 % na veškerý sortiment 

 Lékárna U Alberta 

    – sleva 5 % na zboží ve volném prodeji 

 Optika Ullmann, Vítězná 165, Litovel 

    – sleva 5 % na brýlové obruby 

 Eurooptik, 1. máje 786, Litovel 

   – sleva 10 % na brýlové obruby 

 Laserová a dermatologická ambulance   

   MUDr. Iveta Fremlová 

   – sleva 10 % na analýzu skladby těla 

      a 5 % na parafinový zábal rukou 

 Obuv Katka, Palackého 891, Litovel 

   – sleva 15 % při minimální útratě 1 500 Kč,  

      10 % při min. útratě 1 000 Kč  

      a 5 % při min. útratě 500 Kč 

 Miltra, Masarykova 767, Litovel 

   – sleva 10 % při min. útratě 300 Kč 

      a 5 % při min. útratě 100 Kč 

 Apartmány Pekin, Palackého 905, Litovel 

    – sleva 10 % na ubytování  

       a 15 % na ubytování na 5 nocí 

Seniorklub Litovel 

Být seniorem, důchodcem, neznamená nutně 

jen hlídat vnoučata, chodit si do lékárny pro 

patáky, stěžovat si na neduhy a malý důchod. 

Záleží na každém, zda toto období života, 

které nabízí víc volného času než kterékoli 

období předtím, využije k osobnímu rozvoji 

a potěšení, nebo k rezignaci. Zda bude aktivní 

senior. 

Dnešní doba nabízí poměrně dost možností 

pro lidi vyššího věku. Pro toho, kdo by se rád 

setkával se svými vrstevníky při společných 

činnostech, se přímo nabízejí organizace seni-

or klubů, které se v ČR rozvíjejí přibližně 

posledních patnáct let, a to i na vesnicích. 

Litovelský Seniorklub vznikl z iniciativy 

tehdejšího starosty MVDr. Vojtěcha Grézla na 

jaře roku 2008 a okamžitě začal vyvíjet čin-

nost. Ještě téhož roku proběhlo několik zájez-

dů, besed, cyklovýletů a naučných vycházek. 

V nastíněných aktivitách klub stále pokračuje 

a postupně je rozvíjí o nové. Ať už jde o pro-

gram tvůrčích dílen pro žáky ZŠ, který senioři 

připravili letos poprvé, nebo právě probíhající 

nápad šikovných paní, které pletou čepičky 

a další oblečení pro novorozenecké oddělení 

fakultní nemocnice v Olomouci. 

V loňském roce uskutečnil klub 40 akcí. 

Dvě středy v měsíci probíhá v jídelně DPS 

nebo na Malém sále Záložny setkání spojené 

s besedou, přednáškou (př. o cestování, zdra-

ví, fotografii aj.). Jsou pořádány zájezdy do 

divadla (Olomouc, Brno), na zajímavá místa 

Moravy i Čech (loni např. Helfštýn, Babičči-

no údolí) a také cyklovýlety do okolí. Senioři 

se mohou zúčastnit tanečních odpolední i 

pravidelných setkání s vedením města. Členo-

vé Seniorklubu mají navíc 30% slevu na akce 

pořádané Městským klubem. Klub spolupra-

cuje i s Mikroregionem, MSL, knihovnou. 

V čele Seniorklubu, který má již kolem 240 

členů, stojí předseda PhDr. Josef Hubáček, 

v samosprávě dále působí L. Faltus, J. Köhle-

rová, M. Faltusová, L. Grohmanová, J. Kabe-

líková, A. Machačová, O. Zajíček a M. Kubí-

nová. Ti jsou také k dispozici každý pátek od 

8.30 do 10 hodin v malé zasedací místnosti 

městského úřadu, kde podávají potřebné in-

formace, přijímají podněty nebo přihlášky do 

klubu (členství je bezplatné) atd. Plán akcí je 

zveřejněn na vývěsce u knihkupectví i na 

webových stránkách města www.litovel.eu 

(Město → Sociální služby → Seniorklub). 

Co Seniorklub momentálně pálí, je fakt, že 

nemá k dispozici žádnou vlastní místnost, kde 

by se mohl scházet, pořádat besedy, uložit si 

vlastní materiál. Snad se najde místo v prosto-

rách bývalé ZŠ prof. Vejdovského. 

Být aktivním seniorem nemusí nutně zname-

nat účast na seniorklubu. Má-li někdo chuť ke 

skupinovým aktivitám a nechce si zároveň 

připadat výrazně nejstarší, má různé další 

možnosti. Ať už to je kupř. členství v Českém 

zahrádkářském svazu nebo ranní plavání na 

bazénu v ZŠ Vítězná, které mezi 7. a 8. hodi-

nou od pondělí do čtvrtka využívají nejčastěji 

senioři (třebaže tento čas není rezervován jen 

pro ně). 

 

Seniorské cvičení 

V rámci Sokola Litovel existuje hned několik 

cvičení pro seniory. 

V úterý od 17.30 do 18.30 hodin cvičí 

v malém sálku na sokolovně ženy pod vede-

ním Anny Gruntové. Jde o kondiční cvičení 

na uvolnění kyčelních kloubů, zad a celého 

těla. Cvičenky za cvičení neplatí žádný popla-

tek, jen je třeba stát se členem Sokola. 

Ve středu od 19 do 21 hodin probíhá cvičení 

všestrannosti žen s hudbou. Cvičenky jsou 

rozděleny do dvou skupin a vede je Vlasta 

Machalová. 

Pro muže je vhodný spolek nazvaný Věrná 

garda. Schází se ve velkém sále sokolovny 

každé úterý od 15.30 do 16.30 hodin. Pod 

vedením Ing. Gottfrieda zde cvičí prostná 

cvičení, ale také hrají košíkovou, v teplém 

období se věnují cyklistice nebo turistice. 

V případě zájmu kontaktujte náčelníka So-

kola Mirko Spurníka (tel. 606 511 735), příp. 

se domluvte s uvedeným vedoucím. 

 

Muzejní společnost Litovelska 

Muzejní společnost je organizace otevřená 

lidem všech věkových kategorií, kteří mají 

zájem nejen o historii, ale o region jako celek. 

Pořádá besedy, přednášky, poznávací vycház-

ky, výlety či zájezdy. Její členové, kterých je 

nyní kolem 70, mohou nejen využívat nabíze-

ný program, ale také pomáhat s organizací, 

spolupracovat na projektech (nyní probíhá  

dokumentování hrobů na hřbitově, dříve byly 

dokumentovány nástěnné malby F. Flasara) 

aj. Ke členství se můžete přihlásit v muzeu 

u Roberta Najmana nebo Zdeňky Frištenské. 

Na 15. květen je připravena přednáška pre-

zentující činnost MSL a její spolupráci s míst-

ním Seniorklubem. V programu na rok 2013, 

který najdete i v LN, je také návštěva Zlatých 

Hor, přednáška o litovelských vilách aj. 

Další možnosti 

cyklovýlet seniorů 

návštěva archeoskanzenu v Modré 
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Poskytovatelé slev na Senior pasy v okolí 

 

 Hanácké muzeum Cholina 

   – vstup zdarma 

 Arboretum Bílá Lhota 

    – sleva 20 % na základní vstupné 

 Penzion Nová Ves, č. 63 

   – sleva 10 % na ubytování nejméně pro  

     2 osoby alespoň na 2 dny 

 Kosmetika Marie Polínková, Cholina 52 

    – sleva 10 % na celkové ošetření pleti 

 Manikúra – pedikúra Miroslava Ščurková,  

   Cholina 52 

   – sleva 10 % na pedikúru + P-Shine  

     a 10 % na pedikúru + potah přírodního   

     nehtu UV gelem 

 Masáže Leona Kroutilová, Cholina 52 

   – sleva 10 % na masáţ při minimální útratě  

     250 Kč 

Další výhody 

pro seniory 

 

Třebaţe výhod pro seniory je oproti dřívějším 

letům méně, stále je na řadě míst vyšší věk 

(někdy potvrzený průkazkou) cestou k niţším 

platbám za vstupné nebo sluţby. Nabízíme 

Vám výběrový přehled, na další takové slevy 

přijdete jistě sami. 

 

České dráhy 

Vlakem mohou senioři, kteří pobírají starobní 

důchod, cestovat se slevou 25 % ze základní-

ho jízdného a zpáteční jízdenky. Za 50 Kč 

Vám u přepáţky na počkání vystaví průkaz 

na zvláštní jízdné. Je třeba předloţit občanský 

průkaz a rozhodnutí o přiznání důchodu. 

U osob starších 70 let stačí občanka. 

Další moţností je karta In 50 %. Za 490 Kč 

mohou senioři jezdit celý rok za poloviční 

jízdné. (Pro ostatní občany stojí tato karta 

2 990 Kč). Další výhody hledejte u ČD. 

 

Cestování s programem Senior 55+ 

V rámci podpory cestovního ruchu umoţňuje 

Evropská unie levnější pobyty ve vybraných 

zahraničních destinacích pro seniory mimo 

hlavní sezónu. Je třeba si zjistit, které cestov-

ní kanceláře tuto sluţbu nabízejí. 

 

Kultura  

Moravské divadlo v Olomouci nabízí kaţdý 

měsíc alespoň jedno představení s 30% sle-

vou pro seniory. Bývá označeno v programu. 

Olomoucké kino Metropol pořádá jednou 

měsíčně promítání pro seniory za 50 Kč. 

Představení začíná vţdy ve 14 hodin. 11. 3. je 

na programu Druhá šance, 15. 4. Svatba mezi 

citróny, 10. 5. Aţ vyjde měsíc, 10. 6. Bídníci. 

V litovelské knihovně se senior zaregistruje 

za 40 Kč (jinak 80 Kč), ve Vědecké knihovně 

v Olomouci je od 70 let registrace zdarma. 

Slevy platí i na hradech a zámcích. Na Bou-

zově je to 90 Kč (namísto 120 Kč) ve 

Šternberku 70 Kč místo 100 Kč. 

Usedla jsem k počítači a napsala do všech 

vesnic na Litovelsku. Pak jsem zvedla slu-

chátko a velkou část jich ještě obvolala. 

„Seniorklub? To u nás nemáme,“ řekli mi ve 

většině z nich. Nu, tři seniorkluby jsem nako-

nec našla. A stálo to za to. Věřím, ţe se stanou 

inspirací i pro další obce. A nejen v Savíně, 

kde uţ o podobné aktivitě uvaţují, nebo 

v Chudobíně, kde vlastně zárodek takového 

sdruţení seniorů uţ existuje. Schází se kaţdý 

pátek a neděli od 16.30 do 18.30 hodin v hos-

půdce Pod Zámkem a u stolu prý mají ještě 

pár volných míst. 

Nutno říct, ţe všechny oslovené seniorkluby 

si velice pochvalovaly spolupráci s obcí, která 

je podporuje a jíţ tímto prostřednictvím vyja-

dřují poděkování. Několikrát do roka přichá-

zejí starostové diskutovat se seniory o tom, co 

se v obci děje a chystá, někde se účastní 

i dalších akcí, poskytují prostory ke schůzím. 

Dobrá spolupráce je základem všeho. 

 

Seniorklub Cholina 

V lednu oslavil páté výročí. Má přes šedesát 

členů, dokonce i ze sousedních vesnic. A jeho 

činnost je opravdu bohatá. Vyprávěl mi o ní 

předseda klubu Josef Doleţal. 

Na cholinské vývěsce se čtenář dozví, co 

klub připravuje v příštích měsících. Zjistí, ţe 

kaţdých čtrnáct dní se koná schůzka ve Dvo-

raně, která je vţdy spojena s nějakou přednáš-

kou či besedou – o cestování, o bylinkách, 

o památkách. K poslechu i tanci hraje nově 

vzniklé Duo Senior (pánové Freudl a Vybí-

ral). Jednou za čtvrt roku se koná akce s vět-

ším programem i muzikou, na níţ je blahopřá-

no oslavencům. Tradiční je zájezd seniorů 

jednou za rok, letos to bude do Zlatých Hor. 

To ale není všechno. V rámci klubu funguje 

také taneční skupina čtrnácti seniorek, která 

vystupuje na bálech, přehlídkách a dalších 

akcích. V sobotu 9. března předvedou svou 

choreografii i na plese Bavi v Litovli. 

Cholinští sportovci se zase účastní senior-

ských olympiád. A 22. června dokonce sami 

uspořádají sportovně-společenské odpoledne 

v cholinské sokolovně, kde spolu budou sou-

těţit seniorkluby z širokého okolí. 

Předseda klubu si pochvaluje jak výbornou  

spolupráci s vedením obce, tak se základní 

školou a všemi místními sloţkami. 

A ţe se místní senioři umí opravdu bavit, 

dokládá i snímek ze silvestrovské zábavy, kde 

účastníky obsluhovali zástupci obce včetně 

paní starostky. Na MDŢ zase plánují místní 

muţi, ţe se stanou obsluhou ţenám. 

 

Klub důchodců Červenka 

Klub důchodců na Července funguje právě 

rok, za tu dobu toho ale stihl dost. Pravidelná 

setkání jednou za 14 dní s přednáškami cesto-

vatelů, lékařů, pana Braného z Hanácké amba-

sády, někdy i s hudbou. Exkurze. Zájezdy do 

divadla i za poznáním. Klub spolupracuje i se 

školou, vystupují pro něj další kulturní organi-

zace. Paní Jarmila Zapletalová, Marie Štolbo-

vá a Alena Augustová, které stojí v čele klu-

bu, zvou nejen seniory i na další připravované 

akce. Ve čtvrtek 7. 3. se chystá beseda nad 

kronikou Červenky s paní Pruckovou. Na 6. 4. 

je připraveno Vítání jara s kulturním progra-

mem v sokolovně. A 2. 8., před hody, pořádají 

senioři v areálu Olše koncert dechové hudby 

s kapelou Stříbrňanka. 

 

Seniorklub Pňovice 

Jeden z nejstarších seniorklubů v oblasti na-

jdeme v Pňovicích. Vznikl uţ v roce 1997 

a čítá kolem 30 členů. Ti se scházejí na pravi-

delných schůzkách jednou za dva týdny. Na 

programu bývá třeba promítání filmů, před-

náška o cestování, beseda s fotografem aj. 

Jednou za rok pořádá klub zájezd, loni to bylo 

na Baťův kanál. Vedle toho se senioři účastní 

řady menších akcí – výletů na kolech, na ple-

sy do okolních obcí, za kulturou. Penězi, které 

vybrali mezi sebou, senioři také přispěli posti-

ţenému děvčátku. V čele klubu stojí Helena 

Motáňová s Milenou Novákovou, Vlastou 

Pechrovou a Jindrou Pilíkovou. 

Univerzita třetího věku 

Kdo nechce ustrnout ve svém rozhledu 

a připadá mu ţádoucí učit se něčemu novému 

celý ţivot, můţe navštěvovat buď kurzy dle 

svého zájmu, nebo rovnou univerzitu třetího 

věku (U3V). Akademický titul zde sice nezís-

ká, ale široké spektrum nových znalostí ano. 

Na univerzitu třetího věku při Univerzitě 

Palackého v Olomouci se mohou přihlásit 

zájemci od 50 let výše. Ke studiu není třeba 

mít maturitu a přijímací zkoušky se neskláda-

jí. Student hradí poplatek 500 Kč za semestr. 

Studium je tříleté a je rozděleno na dva 

moduly. První modul zahrnuje 1. ročník, jenţ 

nabízí všeobecné znalosti a je jakýmsi úvo-

dem do studia. Studenti se zde setkají s před-

náškami o historii a současnosti UP, psycho-

hygieně ve vyšším věku aj. Absolvování 

1. ročníku však není povinné. Student můţe 

nastoupit rovnou do 2. modulu, tzv. speciali-

zovaných běhů. Zde si vybere obor, který ho 

zajímá. V nabídce je např. Historie od pravě-

ku do současnosti, Psychosociální studia, 

Člověk ve zdraví a nemoci, My – lidé a příro-

da aj. Přednášejícími jsou učitelé univerzity 

nebo externí odborníci. Studenti se mohou 

účastnit také různých kurzů (kupř. angličtina, 

němčina, zdravý ţivotní styl) a dalších aktivit.  

Ke studiu na univerzitě je moţno hlásit se 

během celého roku, do specializovaných běhů 

je nutné poslat přihlášku do konce května. 

Více informací získáte na webových strán-

kách http://u3v.upol.cz. 

Seniorkluby na vesnicích 

dvojstranu zpracovala hk 
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PROGRAM MĚSTSKÉHO KLUBU LITOVEL 

HOSPODA NA MÝTINCE  
úterý 5. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod.,  

vstupné: v předprodeji 150–450 Kč, na místě +50 Kč 

Divadlo Járy Cimrmana 

 

XXII. MIKOLOVSKÉ NÁLADY  

7. 3.–21. 3., Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17, 

PÁ 8–13, SO 10–13 hodin 

putovní výstava výtvarníků EU za účasti delegace z Polska a Klimkovic  

vernisáţ: středa 6. 3. v 17 hod. 

 

MICHAL HORÁČEK: BÁSNĚ, PÍSNĚ ETC. 

pondělí 11. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod.,  

vstupné: v předprodeji 180 Kč, na místě 230 Kč 

díla z projektu Český kalendář a díla vzešlá ze spolupráce s Petrem 

Hapkou; pořadem provází Michal Horáček, vystoupí zpěvačky Lenka 

Nová a Lucie Šoralová, v alternaci Naďa Válová, a zpěvák František 

Segrado, v alternaci Ondřej Ruml 

 

KURZ TVOŘENÍ  

úterý 12. 3., budova MK Litovel – klubovna č. 3, od 17 hod.,  

cena kurzu: 120 Kč 

zdobení ubrouskovou technikou pod vedením Hanky Slané 

 

POHÁDKA O HÉRAKLOVI 

čtvrtek 21. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 10 hod., vstupné: 40 Kč  

divadelní pohádka v podání Divadla Tramtárie  

pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ, včetně veřejnosti 

 

PŘÊNDITE SI SPLKNÓT  

čtvrtek 21. 3., Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., vstupné: dobrovolné  

pořad pro přátele hanáckého nářečí, pořadatel: Hanácká ambasáda 

Pierre Palmade, Christophe Duthuron: NA ÚTĚKU 
pondělí 25. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod.,  

vstupné: od 200 Kč, na místě +50 Kč 

divadelní komedie s Janou Štěpánkovou a Zlatou Adamovskou 
 
Prodejní VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 

25.–30. 3., Koncertní sál MK Litovel, PO–PÁ 8–17, SO 9–13 hod., 

vstupné: dobrovolné  

tradiční prodejní výstava velikonočních ozdob, kraslic a dekorací, dopl-

něná výstavou dětských prací (ve spolupráci s DDM Litovel) 
 
FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA 

 pátek 29. 3., Malý sál Záložny v Litovli, 18 hod.,  

vstupné: v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč  

filmy o skutečném ţivotě, o dobrodruţství, divoké přírodě, extrémních 

záţitcích i sportech 

pořadatel: Rosťa Navrátil 
 
ROCKOVÉ VELIKONOCE V LITOVLI  

sobota 30. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod.,  

vstupné: v předprodeji 140 Kč, na místě 190 Kč 

vystoupí: Aleš Brichta Band, Venefica a Metallica revival Litovel 

pořadatel: občanské sdruţení ARCUS – ONKO CENTRUM 

 

Připravujeme na duben:  

BRATŘI NEDVĚDI (koncert), HRDÝ BUDŢES (divadelní komedie 

s Bárou Hrzánovou), KONCERT V MLADEČSKÝCH JESKYNÍCH, 

NA VLASTNÍ UŠI (beseda s J. Klímou), ALFRED STREJČEK 

A SENZAKORD (Otvírání studánek) 

 

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 

Michal Horáček: Básně, písně etc. 

Michal Horáček se narodil 

23. 7. 1952 v Praze. Po 

maturitě na střední všeobec-

ně vzdělávací škole byl 

přijat na Fakultu sociálních 

věd a publicistiky (později 

Fakulta ţurnalistiky) Uni-

versity Karlovy, odkud byl 

na přímý zásah Státní tajné 

bezpečnosti vyloučen. Ţivil 

se pak jako plavčík, umý-

vač černého nádobí, sklad-

ník a posléze jako domácí 

dělník Výrobního podniku Svazu invalidů (META). Současně se věno-

val sázkám, a to zejména na praţském dostihovém závodišti ve Velké 

Chuchli. Zájem o dostihy a studium chovu anglického plnokrevníka ho 

v polovině 70. let přivedly ke psaní pro zahraniční publikace. Stal se 

korespondentem dostihových časopisů ve Velké Británii (British Race-

horse), Austrálii (Racetrack) a v USA (Thoroughbred Record). Ocenění 

novinářskou cenou mu napomohlo k zisku stipendia na World Press 

Institute (Macalester College, St. Paul, Minnesota), které absolvoval 

v roce 1984. O dva roky později byl přijat jako redaktor kulturní rubri-

ky do týdeníku Mladý svět, kde se věnoval především interview, ale 

i jiným publicistickým ţánrům. Kromě jiného vedl boj s agenturou 

Pragokoncert, organizující vystoupení zahraničních sólistů i hudebních 

skupin v ČSSR.  

V létě 1989 zaloţil spolu s rockerem Michaelem Kocábem občanskou 

iniciativu MOST, která si dala za cíl zprostředkovat jednání mezi ko-

munistickou mocí a představiteli nezávislých sdruţení. Na pozvání 

Miloslava kardinála Vlka přijal nabídku stát se patronem Komunitního 

centra Matky Terezy na praţském Chodově a na výzvu Václava Havla 

přijal účast ve správní radě Knihovny Václava Havla. Na počátku ro-

ku 1990 zaloţil spolu se třemi kolegy akciovou společnost Fortuna, kde 

strávil téměř 15 let jako předseda představenstva.  

Jiţ dříve se věnoval umělecké činnosti, zejména textům a produkci 

hudebních skladeb. V roce 1997 byl zvolen předsedou Rady Akademie 

populární hudby, která udílí českou obdobu Grammy Award, výroční 

hudební ceny Anděl. Po prodeji Fortuny se začal naplno věnovat hlavně 

vlastním tvůrčím projektům. Psal eseje pro noviny a cestopisy pro časo-

pisy, publikoval knihy, a zejména jako textař a producent vytvářel pís-

ňové projekty. Na sklonku první dekády nového tisíciletí se začal stále 

více přiklánět k poezii. Výsledkem bylo veršované libreto hudebně-

dramatického díla Kudykam, uváděného v koprodukci se Státní operou 

Praha od roku 2009, a sbírka villonských balad nazvaná Český kalen-

dář. 

V roce 1996 získal titul bakaláře na Institutu základů vzdělanosti UK, 

v roce 2007 titul magistra na Fakultě humanitních studií UK (obecná 

antropologie), následujícího roku byl na stejné fakultě a ve stejném 

oboru přijat ke studiu doktorandskému. Sám průběţně na vysokých 

školách přednášel; vedl semináře tvůrčího psaní na Fakultě sociálních 

věd UK v Praze a na Masarykově universitě v Brně. 

Svou první knihu publikoval v roce 1982. Byly to dějiny chovu an-

glického plnokrevníka a dostihového sportu pod názvem Království za 

koně. Další knihou byla zpráva z putování po amerických dostihových 

závodištích, třetí byl deník z revolučních dní a hodin. Práce Los a sázka 

je věnována fenoménu hazardní hry. Výbor z esejů psaných pro Lidové 

noviny vyšel v roce 2004 pod názvem O české krvi otců vlasti. První 

náklad byl rozebrán za devět dní. Celkem došlo ke čtyřem vydáním 

a kniha se dostala na seznam bestsellerů. Dosud poslední knihou je 

O tajemství královny krav (eseje publikované v Hospodářských novi-

nách). 

Pro veřejnost je Michal Horáček patrně nejznámější jako textař. Na-

psal mnoho známých textů písní, které povětšinou vytvořil se svým 

dlouholetým spolupracovníkem Petrem Hapkou. Texty jeho písní jako 

Dívám se dívám, Kocour se schoulil na tvůj klín, Štěstí je krásná věc, 

Levandulová atd. u nás zná snad kaţdý. Michal Horáček spolu s L. 

Novou a L. Šoralovou (příp. N. Válovou) a Františkem Segradem (příp. 

O. Rumlem) zavítají do Litovle v pondělí 11. března v 19 hod.         MK 
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Filmový festival Expediční kamera 

Oslavte s námi odvahu a dobrodružství. Expe-

diční kamera je o skutečném životě, o dobro-

družství, divoké přírodě, extrémních zážitcích 

i sportech. Uvidíte ty nejlepší české i zahra-

niční filmy uplynulé sezóny, vítězné snímky 

z různých mezinárodních festivalů. Objeví se 

například film V Kůži vlka po stopách Džin-

gischána (2) – pokračování 1. části z minulé-

ho ročníku. Dále Siberut – dobrodružný cesto-

pis z výpravy tří cestovatelů na ostrov menta-

wajských kouzelníků ležící v daleké Indonésii 

nedaleko Sumatry. Snímek Foli (Rytmus) 

ukazuje západní Afriku jako kolébku mnoha 

hudebních stylů, jejíž hudebníci jsou proslulí 

na celém světě. Pro kmen Malinke to platí 

obzvlášť. Další film Zabijácká krása představí 

dva špičkové paraglidisty (Juraj Kleja a Dali-

bor Carbol), kteří se pokoušejí o něco, co ještě 

nikdo nedokázal: doletět do základního tábora 

druhé nejvyšší hory světa K2.  

To vše a ještě mnohem víc můžete vidět 

v pátek 29. března od 18 hod. v Malém sále 

Záložny v Litovli.  

Rosťa Navrátil 

Mikolovské nálady 

I letos v březnu, jak je již tradicí, přivítáme 

v našem městě výstavu výtvarníků ze zemí 

EU, kteří se účastnili výtvarného plenéru 

v polském Mikolowě. Vernisáže pod názvem 

Imprese Mikolowskie 2012 se tentokráte zú-

častní i delegace z Polska a Klimkovic. 

O hudební doprovod se postará Iva Kevešová 

st. a skupina Střemkoš.  

Vernisáž obrazů devatenácti výtvarníků za 

účasti několika z nich můžete navštívit               

od středy 6. března, kdy bude zahájena verni-

sáží v 17 hodin.         MK 

Rockové Velikonce s Arcus – Onko centrem 

Když jsem onemocněla rakovinou prsu, byla 

jsem po ukončené léčbě v lázních v Karlových 

Varech. Tam jsem se seznámila s primářkou 

MUDr. Milenou Wittnerovou a PhDr. Miro-

slavem Cuhrou. Ten mne inspiroval k založení 

klubu v České Lípě, kde jsem v té době bydle-

la. Později jsem stála u založení našeho občan-

ského sdružení ARCUS – ONKO CEN-

TRUM. Naše sdružení poskytuje na území 

celé České republiky pomoc lidem, kteří one-

mocněli některým z mnoha zhoubných nádo-

rových onemocnění, a má v současné době 

sídlo v Ješově u Litovle. 

Dokázat se vypořádat s touto nemocí je pro 

každého nepředstavitelně obtížné, zvláště 

tehdy, zůstane-li ve své situaci osamocen. 

ARCUS – ONKO CENTRUM svou činnost 

směřuje jednak k přímé pomoci onkologickým 

pacientům i jejich rodinným příslušníkům 

a jednak do oblasti zdravotní prevence. Známé 

jsou naše ozdravné pobyty u nás i v zahraničí 

pro pacienty po ukončené onkologické léčbě 

a jejich rodiny. Tradičně také pořádáme akre-

ditované Mezinárodní onkologické kongresy 

v Louckém klášteře ve Znojmě, kde se setká-

vají zástupci pacientských organizací, vý-

znamní lékaři i zdravotní sestry. Pro své členy 

vydáváme občasník ARCUS, kde poskytuje-

me informace o našich akcích a jiných zajíma-

vých událostech. Každý rok vydáváme brožu-

ry pro pacienty i jejich rodiny. Naše činnost je 

závislá na finanční podpoře. Proto nás můžete 

podpořit také zasláním DMS. 

Za činnost ve prospěch onkologických paci-

entů a pomoc jejich rodinám jsme dostali 

mnohá ocenění a také mezinárodní uznání. 

Mezi nejvýznamnější u nás patří Cena Olgy 

Havlové.  

Ženám, které onemocní, bych chtěla vzká-

zat, aby se neuzavíraly do sebe. Aby vzaly 

nemoc jako šanci, že mohou změnit to, co 

dělaly špatně. Přehodnotily žebříček svých 

hodnot. Mně na této cestě pomohla láska, víra, 

pokora a odpuštění. Na různých našich poby-

tech jsem měla možnost vidět i úžasné promě-

ny pacientů, kterým pomohlo společenství 

lidí, kteří byli na stejné lodi a dokázali se za-

pojit do dalšího plnohodnotného života. 

Dne 30. března pořádáme na Záložně 

v Litovli benefiční akci na podporu našeho 

centra, které v letošním roce slaví 20 let čin-

nosti. V rámci programu Rockové Velikonoce 

od 18 hodin vystoupí kapely Metallica revival, 

Venefica, Black bull a Aleš Brichta.  

Bližší informace o naší činnosti a kontakty 

na nás naleznete na www.arcus-oc.org.  

 Jana Koželská 

Muzika našeho kraje 

METALLICA REVIVAL LITOVEL 

žánr: trash-metal 
 
rok založení: 2010 
 
členové: 

Marek Ondrejka (sólová kytara) 

Radim Ondrejka (doprovodná kytara) 

Vít Košák ml. (basová kytara, zpěv) 

Vít Košák st. (zpěv) 

Patrik Macháček (bicí) 
 
příští vystoupení: 30. 3. v 18 hod. na Záložně 
 
webové stránky: 

http://metallica-revival-litovel.webnode.cz 

Jsou revivalové kapely, tedy kapely, které 

hrají repertoár jiné existující nebo zaniklé 

skupiny, jen napodobitelé bez fantazie, nebo 

dobří muzikanti? Co je vede k tomu, že si 

písničky neskládají sami? „Spousta renomova-

ných muzikantů revivaly moc neuznává, tvrdí, 

že je to odpadový hudební materiál. Já si ale 

myslím, že těch lidí, kteří mají dar udělat po-

řádnou písničku, tolik není. A kdybychom  

dělali jen vlastní písničky, budeme mít tak 

malý okruh posluchačů, že by na nás skoro 

nikdo nechodil,“ říká Vít Košák st., kterého 

jsem se spolu s jeho kolegou Markem Ondrej-

kou zeptala na jejich kapelu Metallica revival. 

 

Jak vaše kapela vznikla? 

MO: Já poslouchám Metalliku asi od 14 let 

a kdysi jsem podobnou muziku hrál i v kapele. 

Když začal můj syn Radim hrát na kytaru 

a zaujala ho tahle skupina, koupil jsem si taky 

kytaru a začali jsme zkoušet spolu. Později 

s námi začal hrát na baskytaru jeho spolužák 

Vít, a když jsme potřebovali zpěváka, přetáhli 

jsme k nám jeho otce Víta staršího, který hrá-

val v uničovské zábavové kapele Storm. Bube-

níka Patrika jsme našli na inzerát. Máme tako-

vou raritu, je mu totiž 14 let. 

VK: Metallica je hodně zaměřená na techniku 

provedení. Spolu s Iron Maiden je to pro bube-

níky jedna z nejtěžších kapel. 

Hrajete pouze písničky Metalliky, nebo se 

kapelu snažíte napodobit celkově? 

MO: Samozřejmě se snažíme, aby naše prove-

dení bylo co nejvěrnější originálu. Ovšem my 

hrajeme v pěti a Metallica má čtyři členy. 

VK: A já taky zjevem Hetfielda moc nepřipo-

mínám. 

 

Jak velký máte repertoár? 

VK: Momentálně máme 20 skladeb. 

MO: Nejoblíbenější je asi Black album z roku 

1991. Teď zkoušíme další písničky. Některé 

z nich chceme zahrát v březnu na Záložně.  

 

Kam se chcete dál jako kapela vyvíjet? 

MO: Rádi bychom hráli na více akcích. Dobré 

je hrát pro fanoušky, kteří ty písničky znají. 

VK: Kluci už se taky snaží něco metallikové-

ho stylu i skládat, hlavně Radim. 

 

Jste výhradními fanoušky Metalliky, nebo 

posloucháte i něco jiného? 

MO: Pro mě byla Metallica vždycky zásadní 

kapela. Ale poslouchám i jinou tvrdší muziku. 

VK: Já jsem do toho tak nějak spadl. Mně se 

líbí Brian Adams, heavy metall. Když jsem 

přišel do kapely, moc jsem toho z Metalliky 

neznal. Trvalo mi rok, než jsem to vstřebal. 

MO: Kdyby se ti to líbilo hned, tak by to ne-

byla dobrá muzika.            hk 

http://www.arcus-oc.org/
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PROGRAM DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NA BŘEZEN 

7. března  Tvořivé odpoledne – keramika 

Vyrobíme si něco pro radost nebo jako dárek. Sejdeme se 

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

tvoření je 60 Kč.    Jana Čekelová 
 
11. března Výlet do zoo Olomouc 

Sraz účastníků je v 7.40 hod. na autobusovém nádraží v Litovli. Před-

pokládaný návrat je v odpoledních hodinách. Cena akce je 150 Kč za 

osobu.         Ing. Pavel Sova 
 
17. března Vynášení Morany 

V den předvelikonoční smrtné neděle bude vynášena smrtka v doprovo-

du tradičních písní a říkadel. Začátek ve 13.30 hod. v Hradečné u Bílé 

Lhoty.      Hedvika Weberová, DiS. 
 
21. března Recitační soutěž pro školy 

Soutěž proběhne od 13 hodin v budově DDM na Staroměstském ná-

městí.           Jana Čekelová 
 
21. března Tvořivé odpoledne – keramika 

Druhá část, kde budeme převážně zdobit. Sejdeme se v 17 hod. v budo-

vě DDM, na Staroměstském náměstí. Cena tvoření je 60 Kč. 

 Jana Čekelová 
 
23. března Za bobry kolem Oskavy 

Přírodovědně-ekologická vycházka nejen za bobry. Sraz účastníků je 

v 6.50 hodin na autobusovém nádraží v Litovli. Návrat bude v odpoled-

ních hodinách. Cena akce je jen 50 Kč za osobu. S sebou přiměřený 

oděv a obuv, vydatnou svačinu a dalekohled.     Ing. Pavel Sova 
 
25.–30. března   Velikonoční výstava ve spolupráci s MK Litovel  

Ve dnech 25.–27. 3. bude probíhat vždy od 10 do 14 hodin velikonoční 

tvořeníčko, kde si budete moci vytvořit velikonoční dekorace do svého 

bytu.          Jana Čekelová 
 
28. března Velikonoční výlet do zoo Ostrava 

Sraz účastníků je v 7.20 hodin na vlakovém nádraží Litovel město. 

Předpokládaný návrat je v odpoledních hodinách. Cena akce je 400 Kč 

za osobu, zahrnuje dopravu a vstupné do zoo. Pojeďte s námi za slůně-

tem Rašmí a dalšími zvířátky!      Ing. Pavel Sova 

 

JARNÍ PRÁZDNINY V DDM 11.–15. 3. 2013 

 

Týden otevřených dveří ve všech budovách DDM 

 

Budova DDM v Komenského ulici 

11. března Výtvarka trochu jinak 

Netradiční výtvarné techniky a jiné tvoření.     Jana Čekelová 
 

13. března  Veselé vaření s dětmi 
Od 9 do 12 hod. Přijďte si uvařit jednoduché, ale chutné 

mňamky.              Míša Škulavíková 
 
14. března Minizoo v DDM Litovel 

Začátek akce je v 9 hodin. Dopoledne pro děti se zvířátky a 

vědomostmi o nich.       Ing. Pavel Sova 
 
14. března Soutěž ve skládání puzzle a hry na PC 

Přijďte využít bezplatně internet či si zasoutěžit v puzzliádě od 13 do 15 

hodin.           Šárka Grunová 
 
15. března  Veselé tvoření nejen pro děti 
Vyrobit si můžete vlastní originální prostírání na stůl nebo závěsný 

držák na vzkazy, a to od 9 do 12 hod.      Šárka Grunová 

 

Budova DDM na Staroměstském náměstí 

12. a 13. března Dopoledne v keramické dílně 

Výroba drobných velikonočních i jiných dekorací.    Jana Čekelová 

 

Klub mladých v Sušilově ulici 

11.–15. 3.  

Otevřeno bude denně od 10 do 16 hodin. Přijďte si zahrát stolní fotbá-

lek, kulečník, stolní tenis nebo PC hry či si zasoutěžit na nintendu nebo 

playstationu. Za pobyt v klubu a využívání inventáře se nic neplatí. 

Po a St se Šárkou, Út a ČT s Míšou, Pá s Jančou   
 
 

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY V DDM 28.–29. 3. 2013 

 

28. března Klub mladých v Sušilově ulici 

Otevřeno bude od 11 do 16 hodin. Přijďte si zahrát stolní fotbálek, ku-

lečník, stolní tenis nebo PC hry či si zahrát hry na nintendu nebo play-

stationu.        Šárka Grunová 
 
28. března Dopoledne v keramické dílně 

Dokončení drobných velikonočních i jiných dekorací vyrobených 

o jarních prázdninách.        Jana Čekelová 

 

29. března Den otevřených dveří Minizoo  

Začátek je v 9 hodin v DDM v Komenského ulici. Přijďte prožít příjem-

né dopoledne se zvířátky! Srdečně zvou děti z chovatelského kroužku. 

                             Ing. Pavel Sova 
 

29. března After Party v Klubu mladých 

Otevřeno bude od 16 do 20 hod.         Šárka Grunová, Míša Škulavíková 

 

Kontakt na DDM Litovel: tel. 585 342 448, e-mail: ddm@ddmlitovel.cz 

  

MC RYBIČKA V BŘEZNU 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM 

čtvrtek 7. 3., 15.00–18.00 hodin 

zábavné odpoledne plné pohádek. Cena: 50 Kč 

 

BAZAR – PRODEJ OD MAMINEK  

úterý 19. 3., 8.30–17.00 hodin, středa 20. 3., 8.30–13.00 hodin 

Prodej dětského oblečení, těhotenského oblečení, věcí na děti, sportov-

ního vybavení apod. Bližší informace v MC 

 

VELIKONOČNÍ PEDIG 

čtvrtek 21. 3., 14.30–18.00 hodin 

Zveme maminky a všechny milovníky pedigu. Vyrobíme si velikonoč-

ní dekorace z pedigu. Je nutné přihlásit se předem. 

Cena od 100 Kč 

 

PRODEJ ČEPIČEK   

středa 27. 3., 9.30–11.30 hodin 

Možnost výměny 3. 4. odpoledne.  

Prodej dětských jarních čepiček od paní Kvapilové z Příkaz. 

 

V době jarních prázdnin (od 11. do 15. 3.) bude MC zavřeno. 

Besedy Muzejní společnosti 

Bronislav Hlůza: Houby v literatuře 

14. března v 17 hodin 

V rámci března – měsíce knihy jsme si do výstavních 

prostor litovelského muzea pozvali hned dva odborní-

ky. První z nich, prof. RNDr. Bronislav Hlůza, CSc. je 

přední mykolog a mykotoxikolog, a jak se budete 

moci přesvědčit, i popularizátor oblasti, která se věnu-

je houbám. Název besedy už nás směruje k tomu, že 

o houbách se píše nejen v odborné literatuře, ale 

i v knihách pro děti, v básních a beletrii. Budou zde uvedeny příklady 

doplněné obrazovou prezentací na plátno.  

 

Radovan Urválek: Architektura severozápadní Hané 

26. března v 17 hodin 

Druhým odborníkem je Ing. Radovan Urválek, inte-

riérový designér a architekt, člen Výboru Muzejní 

společnosti Litovelska. Milovník hanáckého folklóru 

a hanácké kultury se vším, co k ní patří, si pro nás 

připravuje prezentaci o architektuře, v níž se zaměří 

na oblast, ve které žijeme. Opět nebude chybět boha-

tý obrazový materiál.  

 

 

 



15 ŠKOLY A MLÁDEŽ  

Co vám můžeme nabídnout aneb Senioři dětem 

Často se dnes diskutuje o ne příliš ideálních 

vztazích mezi generacemi, zejména mezi seni-

ory a mladými lidmi. Aby si mladá generace 

uvědomila, ţe i staří lidé mají co nabídnout, 

připravila ZŠ Jungmannova v Litovli se zdej-

ším Seniorklubem netradiční akci: Dílny seni-

orů pro ţáky druhého stupně.  

Senioři nabídli ţákům celkem pět dílen. 

Nejţádanější z nich byla výtvarná. Malířka 

Anna Smrčková, mimochodem bývalá školní 

inspektorka, pomohla dětem vytvořit za pomo-

ci olejových maleb a plátna jejich první oprav-

dový obraz. O svém koníčku a o ţivotě jim při 

malování poutavě vyprávěla. Děti se tak pono-

řily do své tvůrčí práce, ţe musela být dílna 

o hodinu prodlouţena. Obrazy sice měly 

schnout pět dní ve stojanech v učebně, ale 

nikdo z ţáků to nevydrţel a všechny byly hned 

ten den opatrně přemístěny domů.  

V další dílně se učily dívky plést a háčkovat 

s paní Jaroslavou Köhlerovou, Marií Ščučko-

vou a Janou Kabelíkovou. Kaţdá 

z dívek si odnášela vlastnoruční 

výrobek, třeba kytičku do vlasů, 

na který byla náleţitě pyšná.  

Své sbírky sirek, starých po-

hlednic, známek z celého světa 

a fotografií předvedl pan Miro-

slav Pinkava. S otevřenými ústy 

ţáci poslouchali pana Pinkavu, 

jak popisuje svou sbírku, ukazuje 

dopisy v anglickém jazyce 

z korespondence se sběrateli 

z celého světa. Na pohled oby-

čejný starý pán, ale rozsah toho, 

co předváděl, byl velkolepý. 

Největší překvapení nastalo, 

kdyţ vytáhl svou knihu o Litovli 

s fotografiemi dnes jiţ zboura-

ných domů, jejich popisem a historií. Kaţdý si 

chtěl svůj dům, svou ulici v jeho kníţce najít.  

Nerosty a samorosty ukázal pan Oldřich 

Zajíček. Kromě tří zemí byl ve 

všech státech Evropy. Nerosty a 

horniny z nich dovezené a většinou 

spojené s příběhem byly o tolik 

zajímavější neţ sbírky ve škole…  

O kronikách a záţitcích z cest po-

vyprávěli pan PhDr. Josef Hubá-

ček, pan Lubomír Faltus a paní 

Milada Faltusová.  

A všechno to na svou kameru natá-

čel a dokumentoval pan Jiří Hro-

zek. 

Senioři prostě ţákům předvedli, ţe rozhodně 

nepatří do starého ţeleza. Většina ţáků z Lito-

vle ani netušila, jaké osobnosti s nimi ve městě 

ţijí a hlavně co umí. Také zjistili, ţe senioři 

nejsou někdo, kdo doma sedí u televize anebo 

okopává zeleninu na zahrádce. Ţe jsou to ak-

tivní lidé, plní zájmů, chuti cestovat a věnovat 

se svým koníčkům.  

Po skončení dílen bylo všude po chodbách 

slyšet: „To bylo dnes prima. Viděls to?“ Jeden 

ţák školy panu Pinkavovi přišel osobně říct, 

ţe taky začne něco sbírat. Tak snad jsme ten 

vztah mezi seniory a mladými lidmi při díl-

nách trochu srovnali. Co říkáte? 

Mgr. Vlasta Vaňková, učitelka 

 

 

Poděkování mladých globalistů Technickým službám a .A.S.A. 

S delegáty všech našich škol, mladými globa-

listy, jsme se 7. února sešli v Technických 

sluţbách a sběrném dvoře společnosti .A.S.A. 

Doprovázeli nás oba ředitelé pracovišť (Karel 

Zmund a Radovan Šmíd), ale poznali jsme 

i většinu pracovníků, kteří obsluhují náročné 

strojní vybavení. Představili nám (po své pra-

covní době) desítku strojů s důmyslnými pří-

věsy. Účastníci si mohli zkusit i sednout za 

volant a trojice odváţných dívek se dokonce 

nechala vynést na montáţní plošině nad naše 

hlavy. Byli jsme trochu zklamáni, ţe nám 

nemohou představit sběrač trávy, známý všem 

občanům města svým hlukem (v zimě je od-

montován). Tento „kraválista“ naloţí za rok 

v průměru 800 tun zelené masy. To by lidské 

ruce těţko zvládaly.  

I .A.S.A. má moderní vybavení. Nechtělo se 

nám věřit, ţe poměrně malé město, jako je 

Litovel, nashromáţdí ročně 2 300 tun domov-

ního a tříděného odpadu.  

Sluţba v obou zařízeních není snadná. Při-

tom se bojíme uţ jen představy, ţe by se na 

několik týdnů zastavila. Naštěstí popeláři pra-

cují přesně jako hodinky. A uklízecí čety? 

Těm pracovní dobu diktují v létě vichřice (ale 

i vandalové) a v zimě sníh. Kdyţ napadne, 

nastupují noční směny. Vděčného uznání se 

jim ale nedostává. Jsou občasné, kteří hubují, 

ţe je v noci budí kravál, ale kdyţ ráno před 

odchodem do práce nenajdou chodník nebo 

silnici zametené, tak i hrubě nadávají. Faktem 

však zůstává, ţe JSOU TO PRÁVĚ TATO 

PRACOVIŠTĚ, KTERÁ UDRŢUJÍ ŢIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ MĚSTA V KULTURNÍM STA-

VU (spolu s Čerlinkou). V tomto směru patří 

Litovli přední místo v celém kraji. Vyjadřuje-

me jim proto vřelý dík a věříme, ţe se připoju-

jí i všichni svědomití občané.  

Nakonec poznámka do vlastních řad: Co 

kdybychom se polepšili v pořádku? Všimli 

jste si, jaký binec bývá v létě po kaţdém ví-

kendu v městském parku?  

J. Cholinská, 

organizátorka setkání mladých globalistů 

Ocenění pro Základní školu Litovel Vítězná 

Kaţdoročně provádí firma Scio testování ţáků 

9. ročníků z češtiny, matematiky a obecných 

studijních předpokladů. Od letošního školního 

roku je toto testování povinné, náklady hradí 

škola. Testování přináší informace škole, které 

se tak dostává srovnání s ostatními základními 

školami v rámci ČR. Ale také ţáci a rodiče 

obdrţí hodnocení a zprávu o úrovni vědomostí 

a dovedností v testovaných oblastech, infor-

mace o schopnostech, ale také o nedostatcích 

včetně doporučení dalšího typu vzdělávání 

(gymnázia, průmyslové školy, odborné školy).  

V rámci letošního testování zaznamenala ZŠ 

Litovel Vítězná významný úspěch. Ţákyně 

9. A třídy Nikola Vymětalová získala Ocenění 

za nejlepší  dosaţený výsledek v ČJ v Olo-

mouckém kraji. Ze 45 otázek, které bylo třeba 

zodpovědět za 45 minut, měla pouze dvě 

chybné. Rozhodně není mnoho ţáků, kteří 

o sobě mohou říci, ţe patří k nejlepším v Olo-

mouckém kraji. Nikola svými znalostmi 

a dovednostmi prokázala, ţe ona mezi ně patří. 

Nikolka je tichá, milá, nenápadná mladá 

dívka s příjemným vystupováním, ochotná 

pomoci. Se svými studijními výsledky patří 

mezi výborné ţáky. Zodpovědně plní školní 

povinnosti, v hodinách aktivně pracuje. Ráda 

čte, zajímá se o přírodovědné předměty. Tento 

zájem vychází ze snu, který by ráda naplnila, 

a tím snem je studium medicíny. V nejbliţší 

době ji čeká přijíma-

cí řízení na střední 

školu. Zvolila si 

gymnázium. Nastíni-

la si tak dlouhou 

cestu, na jejímţ kon-

ci bude naplnění snu 

nebo skutečnost zce-

la jiná. Popřejme jí 

tedy ještě další po-

dobné úspěchy. 

A naší základní škole 

pak více takových ţáků, kteří školu zviditelní 

v rámci okolí i celého kraje. 

PhDr. Miroslava Vagnerová, učitelka ZŠ 
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Petr Komárek druhý v řečnické soutěži 

Pěkné umístění zaznamenal v regionálním 

kole řečnické soutěţe Mladý Demosthenes 

ţák ZŠ Jungmannova Petr Komárek. Student 

9. ročníku si 23. ledna na PF UP ve slušné 

konkurenci teneagerů z celého Olomoucka 

vybojoval stříbrnou pozici. 

Mladý Demosthenes je celostátní soutěţ 

v umění komunikace, kterou jiţ pošesté pod 

záštitou MŠMT ČR vyhlašuje společnost 

FACE OF NEW EUROPE, s. r. o. Jejím cílem 

je zejména porovnat komunikační dovednosti 

ţáků, prohloubit jejich poznatky či podpořit 

komunikační aktivity na ZŠ. Kaţdý účastník 

musí odborné porotě sloţené z vysokoškol-

ských pedagogů předvést zhruba 1 – 2minuto-

vý monolog na libovolné téma, které si sám 

vymyslel. Porotci v čele s „rosničkou“ z TV 

Nova Janou Adámkovou tentokrát v kategorii 

8.–9. třída udělili 2. místo právě Petrovi, jenţ 

vystoupil s projevem O počátcích litovelské 

historie. Jen o vlásek mu tak unikl postup do 

krajského kola, kam se nakonec dostal Jiří 

Kryl ze ZŠ Bouzov. 

Soutěţním projektem za 5 let jeho existence 

prošlo podle slov Jany Adámkové kolem 

15 000 dětí. Věříme, ţe se mezi nimi jméno 

Petr Komárek rozhodně neztratilo. 

ZŠJL 

Žáci z Bílé Lhoty na ostrově La Palma 

Čtyři ţáci naší školy navštívili v doprovodu 

dvou učitelů v rámci projektu Comenius špa-

nělskou školu ve městě Los Llanos de Arida-

ne na ostrově La Palma (Španělsko – Kanár-

ské ostrovy). Měli tak moţnost poznat nejen  

tamější školský systém, ale i kulturu a zvyky 

zdejších obyvatel. Přes počáteční komunikač-

ní nesnáze a ostych se brzy spřátelili s hosti-

telskými rodinami i se svými vrstevníky, se 

kterými trávili čas nejen ve škole, ale i na 

různých výletech. Pro ţáky to byla zajímavá 

zkušenost. Nejen ţe mnozí z nich cestovali 

letadlem poprvé, ale většinou se museli doro-

zumět cizím jazykem, coţ pro ně nebylo jed-

noduché. Znalosti získané ve škole jim po-

mohly překonávat jazykovou bariéru, naučili 

se i několik slov španělsky. Poznali zajímavá 

místa na ostrově vulkanického původu, ať uţ 

to byla návštěva banánové plantáţe, národní 

park Caldera de Taburiente, vulkán San Anto-

nio na jihu La Palmy s vesničkou Fuencalien-

te, kde se těţí mořská sůl, nebo pláţ Puerto 

Naos v blízkosti místa našeho pobytu . 

Samozřejmě jsme navštívili i hlavní město 

Santa Cruz de la Palma s nejvýznamnějšími 

památkami. Nezapomenutelným záţitkem   

byl Atlantický oceán, v kterém jsme si ale-

spoň smočili nohy, protoţe na koupání bylo 

chladno. Vrcholem našeho pobytu byla účast 

na oslavě masopustu, který má na ostrově 

velkou tradici a výjezd na nejvyšší horu, 

Roque de los Muchachos, s observatoří 

(2 426m).  

Pobyt v rámci druhé mobility přinesl všem 

zúčastněným neobyčejné záţitky a hlavně 

jsme navázali přátelství, které jistě budeme 

nadále udrţovat a rozvíjet. Za měsíc navštíví 

naši školu zase španělští přátelé a budeme mít 

tedy moţnost jejich starostlivost a pohostin-

nost oplatit. Uţ při odjezdu naši ţáci diskuto-

vali a plánovali, u koho kdo bude bydlet nebo 

co vše jim u nás mohou ukázat, co bychom 

mohli zorganizovat. Právě tyto okamţiky jsou 

odměnou za vynaloţené úsilí a známkou toho, 

ţe tento projekt má význam a  smysl. 

Jana Hlavinková, koordinátor projektu 

Den otevřených dveří v lesní školce Rarášci 

18. 3. 2013  

Pro zájemce o nahlédnutí do chodu lesní škol-

ky Rarášci v Podolí u Bouzova pořádáme 

v pondělí 18. 3. od 9 do 12.30 hodin den ote-

vřených dveří. Vítáme rodiče, kteří chtějí 

dětem dopřát více pobytu venku, individuál-

nější přístup, menší kolektiv a respekt k potře-

bám jednotlivých dětí. Zvány jsou samozřej-

mě také děti. 

Do školky přijímáme děti od zhruba 3,5 

roku, a to vţdy po společné dohodě rodičů s 

učiteli. S sebou prosím vezměte odpovídající 

oblečení, svačinu a pití.  

Pokud se rozhodnete přijet, dejte nám pro-

sím vědět na email radka@permalot.org nebo 

volejte na telefonní číslo 737 410 259. Kapa-

cita je omezená. Další informace o lesní škol-

ce najdete na www.permalot.org/rarasci. 

 

Setkání zájemců o domácí školy 14. 3. 

Zveme zájemce o domácí školy či individuál-

ní vzdělávání svých dětí na setkání do Duhové 

čajovny v Mohelnici, dne 14. 3. v 17.30 hod. 

Naše děti dozrály do věku základní školní 

docházky a rádi bychom jim umoţnili, aby 

své vědomosti a schopnosti nabývaly přiroze-

ně a v souvislostech. Chceme se tedy sezná-

mit s dalšími rodinami, které individuální 

vzdělávání provozují či o něm uvaţují, aby-

chom si vzájemně mohli být oporou, aby naše 

děti mohly mít prospěch z dovedností jednot-

livých rodičů a abychom vytvořili prostor pro 

setkávání, vzájemné obohacování apod.   

Setkání bude probíhat formou otevřené 

besedy, na jejímţ konci můţe být iniciováno 

něco, co bude nést otisk kaţdého ze zúčastně-

ných. Děti jsou také zvány, v čajovně je pro 

ně hrací koutek.    Radka Jensen 

Lesní školka a individuální vzdělávání 

Oceněná cukrářka 

Tereza Navrátilová, ţákyně 2. ročníku oboru 

cukrářka na SOŠ Litovel, získala 16. ledna 

prvenství v soutěţi odborných dovedností 

cukrářů juniorů O Priessnitzův dortík 2013 

v Jeseníku. Pod vedením pedagoţek Evy Kup-

kové a Boţeny Smitalové úspěšně nacvičila 

přípravu dortu na téma Mořský svět, zdobení 

perníků glazurou a výrobu čokoládové mašle. 

Tereza tak navázala na loňské vítězství lito-

velské Aleny Hlaváčkové. 

 

Úspěch jungmaňáků ve SCIO testech 

Ţáci devátých ročníků se účastní srovnávacích 

zkoušek z matematiky, českého jazyka a obec-

ně studijních předpokladů (OSP), které jim 

umoţňují srovnat své znalosti s ostatními ţáky 

v ČR. Ţákyně 9. B Zdeňka Kolářová dosáhla 

nejlepšího výsledku v OSP v Olomouckém 

kraji, její úspěšnost v matematice byla 98 % 

a v češtině 94 %. Více neţ 90% úspěšnost měl 

i její spoluţák Petr Komárek. 

 

Slovíčkový král 

Ve středu 18. ledna se na ZŠ Vítězná poprvé 

konala soutěţ v anglickém jazyce Slovíčkový 

král. Mezi 27 sedmáky z pěti základních škol 

vyhrála ve slovní zásobě Karolína Fedor, na 

2. místě byl Dominik Večeřa, oba ze ZŠ Ví-

tězná, třetí byla Veronika Vykydalová z Luké. 

Zápis do 1. ročníků 

V lednu a únoru proběhly zápisy dětí do zá-

kladních škol. V příštím školním roce by do 

1. třídy mělo nastoupit 59 dětí na ZŠ Vítězná, 

34 na ZŠ Jungmannova, 6 v Nasobůrkách, 

15 na Července, 8 v Haňovicích, 10 v Cholině 

a 14 ţáčků bude v Pňovicích. 

ZÁPIS DĚTÍ  
DO  

MATEŘSKÝCH  
ŠKOL     

GEMERSKÁ A FRIŠTENSKÉHO V LITOVLI 
 

a jejich odloučených pracovišť 
 

proběhne v termínu 
1.–15. března 

 
výdej i příjem žádostí v uvedeném termínu na 

obou mateřských školách 
Těšíme se na Vás! 

V krátkosti 
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NÁBOR MLÁDEŽE  
PRO KUŽELKÁŘSKÝ SPORT 

 
Kuželkářský oddíl Tatran Litovel 

pořádá ve dnech jarních prázdnin,     
tj. 11.–13. března 2013  

nábor mládeže pro kuželkářský sport na kuželně Modrá hvězda. 
 

Soutěžit budou chlapci a dívky ve dvou kategoriích: 
10–12 let a 13–15 let. Soutěž je dotována věcnými cenami. 

Hraje se vždy od 9 do 12 hodin a odpoledne od 14 do 16 hodin. 
 

Přijďte vyzkoušet pěkný kuželkářský sport, který má v Litovli dobrou 
úroveň. Vezměte si s sebou sportovní oblečení a obuv. 

 
Srdečně Vás zve výbor oddílu kuželek TJ TATRAN LITOVEL. 

Bližší informace:  
Jaroslav Čamek, ul. Žerotínova 264, Litovel, č. mob. 602 579 803 

Nový petanquový klub Hapek 

Dne 11. září 2012 byl zaregistrován Hanácký pétanque klub (HAPEK). 

Devět členů vystoupilo ze starého klubu a vytvořilo základ nového. 

K této skupině se připojilo dalších jedenáct úplně nových členů. 

Z dvaceti hráčů je pět juniorů, naším členem se stal také první vozíč-

kář. Na první valné hromadě HAPEK, konané 29. 10. 2012, byl zvolen 

prezident klubu Pavel Bureš st. Jsme sice klub nový, ale máme dosta-

tek zkušeností a schopností, a tak jsme hned obdrželi důvěru od STK 

(sportovně technická komise) pro pořádání MČR žen 25. května 2013 

v areálu sokolovny v Litovli. S tím souvisí i vstup do České asociace 

pétanque klubů (ČAPEK), kam jsme byli přijati 22. 1. 2013. Jsme klub 

otevřený i pro nové zájemce o hru pétanque, a to s důrazem na dodržo-

vání základních etických a mravních pravidel, což nejsou jen planá 

slova ve stanovách klubu.  

Jelikož máme ve svých řadách hráče, kteří hrají i na nejvyšší úrovni, 

vznikla potřeba trénování i v zimních měsících. S tím je spojena i mož-

nost poskytnout juniorům celoroční vyžití v tomto sportu. Proto jsme 

se obrátili se žádostí o poskytnutí nevyužívaného objektu na město 

Litovel, kde měli pro naše potřeby pochopení. Tak vznikla Hapekhall. 

Je to objekt bývalé prádelny na Novosadech. V zimě tu trénujeme nej-

častěji v sobotu od 9 hodin.  

Nadále budeme pokračovat v organizaci Juniorské pétanque ligy 

(JPL), kterou již od roku 2008 organizuje a vede náš člen Miloš Polák. 

Doufáme, že nastávající sezóna bude ještě úspěšnější, a vkládáme na-

děje do našich nejlepších hráčů, kteří se již umisťují na předních pozi-

cích při mistrovství republiky (r. 2012 Pavel Bureš 3. místo na MČR 

ve vyrážení, 4. místo na MČR trojic muži, Jana a Pavel Burešovi 4. 

místo na MČR smíšených dvojic). Letos bychom rádi zorganizovali 

turnaj pro tělesně postižené a také pro seniory. Dále máme v plánu 

uspořádat kemp (soustředění) pro juniory severní Moravy s účastí sou-

časných mistrů České republiky v této kategorii.  

Jelikož je pétanque sport pro všechny věkové kategorie, získává stále 

větší oblibu, což mne upřímně těší. 

Pavel Bureš, prezident klubu HAPEK 

MČR se letos zúčastní i KLIP 

Ani 3. ročník petanquového Mistrovství České republiky klubů se 

neobejde bez účasti klubu litovelského petanque. Naši „playeři“ se ve 

čtyřech hracích kolech 8. 5., 6. 7., 15. 9. a 29. 9. 2013 utkají s dalšími 

sedmi extraligovými soupeři, mezi nimiž nebudou chybět loňský mistr 

Carreau Brno či nováček Sahara Vědomice. 

Cíl: Umístění do 6. místa. 

Loňská extraligová sezóna vynesla Hanákům 5. příčku se 7 získaný-

mi body, když obdrželi po 2 bodech za vítězství nad PCP Lipník, Slope 

Brno a Osikou Plzeň a bod za remízu s PC Kolová. V silné konkurenci 

jsme tak extraligovou příslušnost dokázali udržet a splnili své stanove-

né představy. Jiný není ani plán pro letošní republikové mistrovství. 

Tým v čele s kapitánem Mirkem Neoralem by chtěl skončit nejhůře 

šestý, aby nesestoupil do 1. ligy. Rozhodně to ale nebude žádná pro-

cházka růžovým sadem, protože v průběhu soutěže se proti nám posta-

ví ty nejkvalitnější týmy z celé ČR.      

Petr Komárek 

Lyžaři mají svoji hvězdičku 

Jeden z nejmladších členů 

Lyžařského oddílu TJ Ta-

tran Litovel, sedmiletý Jan 

Papula ze Sobáčova se dne 

14. února 2013 zúčastnil 

spolu se svými rodiči 

a babičkou (Jitkou Rampa-

sovou, předsedkyní LO) 

celostátní lyžařské reality 

show Se Čtyřkou na vrchol. 

Všichni závodili velmi 

dobře, Honzík byl navíc 

ohodnocen jako Hvězdička 

dne ve své věkové kategorii 

3–15 let. Jeho jízda v obřím 

slalomu ohromila jak divá-

ky, tak i odbornou porotu 

pro jeho nejlepší technickou 

a suverénní jízdu. Odborní-

ci subjektivně posuzují celkový styl i jízdu závodníka a v rámci celé 

ČR vyhledávají nové lyžařské talenty. 

Odměnou pro Honzíka bude několikadenní pobyt v profesionálním 

lyžařském kempu Pavla Ploce v Harrachově. Pod vedením reprezentač-

ního trenéra Luďka Strejčka zde budou s dalšími objevenými talenty 

nadále pracovat a sledovat jejich lyžařský vývoj. 

Tímto Honzíkovi děkujeme za reprezentaci města Litovle i našeho 

Lyžařského oddílu a jsme na jeho výkon pyšní. Přejeme hodně sil, 

zdraví a mnoho dalších skvělých úspěchů v lyžování.  

Lyžařský oddíl TJ Tatran Litovel 
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BADMINTON 
 

Město Litovel nabízí k pronájmu  
badmintonové hřiště v sále sokolovny, 

včetně sítě. 
 

Bližší informace a objednávky 
u správce sokolovny p. Jíchy  

na tel. 721 675 870 nebo  
u p. Habermanna na tel. 602 790 829 

Úspěšná sezóna závodního družstva litovelských rybářů 

V roce 2012 se dva závodní týmy členů místní 

organizace Českého rybářského svazu zúčast-

nily soutěže II. ligy v lovu ryb přívlačí. Soutěž 

byla tříkolová a naši závodníci byli na startu 

všech tří kol. Každé kolo je víkendový závod 

v lovu ryb přívlačí, tj. lov za pomoci různě 

velkých umělých nástrah neboli třpytek, které 

jsou pomocí rybářského prutu volně vláčeny 

vodou. Závod probíhá tak, že se vylosují dvo-

jice, přičemž první z dvojice chytá dopoledne 

a druhý nad ním provádí dohled a měření 

úlovků. Odpoledne se úlohy obrátí. Vyhrává 

ten, kdo má nejvíce bodů. U dravých a závod-

ním řádem určených ryb se hodnotí způsobem 

co jeden milimetr, to jeden bod. U ostatních 

chycených ryb se počítá jeden bod za jeden 

centimetr. Celkovým vítězem kola se stává 

tým, který má nejmenší součet umístění za 

celý víkend. Celkovým vítězem ligy je pak 

tým, který má nejmenší součet umístění za 

všechny závody ve třech kolech. 

V silné konkurenci závodníků z východních 

Čech a severní i jižní Moravy se naše týmy 

umístily následovně: MO Litovel A ve složení 

Martin Janeček, Roman Nykl a Viktor Voráč 

na prvním místě a družstvo Alfa fisching Lito-

vel ve složení Robert Forst, Jan Němec           

a Antonín Jánoš na místě druhém. 

Tímto umístěním si oba týmy zajistily po-

stup do I. ligy. 

 

Mimo tento nesporný úspěch se nám dařilo 

také v krajském poháru. V první desítce jsme 

měli všechny naše závodníky, kteří se poháru 

zúčastnili. Jejich umístění bylo následující: 

Robert Forst na 2. místě, Jan Němec na 

4. místě, Viktor Voráč na 6. místě a Martin 

Janeček na 9. místě. Na základě těchto dob-

rých výsledků byli tři závodníci z našeho týmu 

nominováni do čtyřčlenného družstva našeho 

kraje na mistrovství ČR. Družstvo se nakonec 

umístilo na pěkném 4. místě. 

Naši rybáři se účastnili i neligových závodů 

pořádaných Českým rybářským svazem. Na-

příklad Martin Janeček vyhrál mezinárodní 

závod pořádaný v Hustopečích nad Bečvou      

a v dalším závodě pořádaném ve stejném měs-

tě obsadil 8. místo.  

V celostátním žebříčku s více jak 170 závod-

níky se Robert Forst a Jan Němec umístili 

v první dvacítce, což je v tak silné konkurenci 

nesporný úspěch. 

Těchto úspěchů by nebylo možné dosáhnout 

bez finanční podpory MO CŘS Litovel, podni-

ku Papcel a města Litovel, za což jim upřímně 

děkujeme a doufáme, že nás budou podporo-

vat i v letošním roce. Na oplátku se naše druž-

stva v I. lize budou snažit o co nejlepší umístě-

ní, a tím i dobrou propagaci našeho města. Je 

totiž předpoklad, že příští nebo následující rok 

by se měly závody v tomto zajímavém sportu 

uskutečnit v Litovli. 

výbor MO ČRS Litovel 

MALÁ KOPANÁ 
 

23. 3. v 10.30     FC Levotil – AT Olpran 

30. 3. v 10.30     FC Levotil – Aston Pila 98 

 

HÁZENÁ 
 

  2. 3. v 15.00      dorost –  Dolní Cerekev 

  2. 3. v 17.00      muži – Náchod 

16. 3. v 17.00       muži – Olomouc 

FLORBAL 

  2. 3. v 8.30 muži – IBK Falcons Šternberk 

  2. 3. v 11.15 muži – FbC Asper Šumperk B 

17. 3. v 8.00 dorost – FbŠ Teiwaz Hranice 

17. 3. v 14.15 dorost – Playmakers Prostějov 

 

FOTBAL 

16. 3. v 14.30 muži – Konice A 

30. 3. v 15.30 muži – Kralice 

Domácí utkání v březnu 

Pony klub Olešnice v roce 2012 

Rok uběhl jako voda a nám nezbývá nic jiné-

ho, než se v krátkosti ohlédnout a zhodnotit, 

jaký vlastně byl. Jako vždy zhodnotíme chova-

telskou a sportovní činnost za uplynulý rok.  

Členská základna se stále drží zhruba na 

stejném počtu 35–40 členů. Koncem roku nám 

odešla zkušená jezdkyně Monika Dudová, ale 

přibylo pár mladých a nezkušených jezdců. 

Výsledky sportovní činnosti v letošním roce, 

i když závodily především nové, nezkušené 

jezdkyně, jsou velmi pěkné.      

Letos nás nejvíce reprezentovaly Monika 

Dudová s Durangem, Eliška Látalová s Citem 

a Delmorou, Marie Zlámalová s Gay Glory, 

Tereza Eibová s Irv Desire, Barbora Švubová 

s Del Dafrey a Valerie Chlíbková s Delmorou. 

Opět se nám dařilo na MČR a Mistrovství 

Moravy a Slezska. Medaile z Mistrovství Mo-

ravy a Slezska ze skákání domů dovezla Eliš-

ka Látalová s Delmorou (zlato) a s Citem 

(stříbro) a Barbora Švubová s mladým Del 

Dafrey (bronz). Na MČR se nejlépe vedlo 

mladé Elišce Látalové s 19letým Citem, kteří 

skončili na krásném 5. místě. 

Počet startů se oproti loňskému roku lehce 

snížil, ale výsledky a úspěšnost jsou stále stej-

né, což je výborné vzhledem k úbytku zkuše-

ných jezdců. Stále je však co zlepšovat. Máme 

velkou motivaci do dalších let. 

V letošním roce se nám také podařilo získat 

dotaci na vybavení Pony klubu sportovním 

materiálem. 

Poděkování patří všem, kteří nám jakýmko-

liv příspěvkem, ať již finančním nebo materi-

álním, pomohli v tomto roce. Jsou to: Krajský 

úřad Olomouc, Městský úřad Litovel, Obecní 

úřad Bouzov, Česká jezdecká federace, ČSTV 

Olomouc, Přemek Duda, Švubovi.       

Dále děkujeme všem členům, jak rodičům, 

tak i dětem. I těm, kteří u nás končí a přestu-

pují jinam, za práci a výsledky našeho klubu. 

Našim jezdcům za dobrou reprezentaci klubu, 

velkou píli a chuť závodit!  

Závěrem přeji do roku 2013 všem členům, 

ale i ostatním, kteří nám pomáhali, hodně 

štěstí, zdraví a pohody, na závodech dobré 

umístění a jízdy bez pádu. 

Adolf Odložil, Pony klub Olešnice 

  výuka ošetřování poníků a koní 

  výuka jízdy na ponících  

   pro začátečníky       

  možnost získání jezdecké licence  

  možnost účasti na výstavách  

   a závodech 

  možnost jízdy v terénu pro pokročilé 

                              

Další nabídka: víkendové ježdění  

na ponících, letní pobyty u poníků 

Kontakt: 

L. a A. Odložilovi: 728 551 300, 607 819 555  

e-mail: odlozilovalucka@seznam.cz    

Máte dítě, které má rádo koníky?  

Máte možnost si s ním přijet zajezdit na 

ponících. K dispozici je 10 až 12 poníků 

různé výšky. Ježdění je vhodné pro děti od 

5 let. Rodiče mají možnost využít velkých 

koní či vyšších poníků, kteří uvezou           

i dospělého člověka. Jde o rekreační     

ježdění, s výukou jezdeckých základů.  

 

Kde: Olešnice 1, Bouzov 

Jízdy vždy po telefonické dohodě! 

PONY KLUB OLEŠNICE 
nabízí několik volných míst pro nové zájemce o ježdění na ponících! Vhodné pro děti od 7 do 16 let. 



 

DOTAZNÍK PRO OBYVATELE REGIONU MAS MORAVSKÁ CESTA  
 

Vážení občané, obracíme se na Vás s žádostí o zodpovězení několika otázek v dotazníku. Cílem je zhodnocení současného stavu možností 
v našem regionu a zamyšlení se nad tím, co je do budoucna nejvíce potřebné. Vaše informace budou sloužit pro přípravu nové strategie MAS 
na příští programovací období EU 2014–2020. Prosíme Vás o co nejúplnější písemné vyplnění dotazníku a děkujeme za ochotu a spolupráci. 
Vyplněný dotazník zašlete na adresu: Moravská cesta (Litovelsko – Pomoraví), o. s., Svatoplukova 16, 784 01  Červenka 
Dotazníky můžete doručit také na podatelnu Městského úřadu Litovel nebo prostřednictvím příslušného obecního úřadu.  

1. Znáte činnost Místní akční skupiny (MAS) Moravská cesta? 
 a. ano     b. ne 
 
2. Jste členem MAS Moravská cesta?  
 a. ano    b. ne  c. uvažuji o vstoupení 
 
3. Jakým způsobem získáváte informace o činnosti MAS?  
    (možnost zaškrtnout více odpovědí) 
 a. webové stránky MAS 
 b. regionální tisk, rozhlas, televize, internet 
 c. semináře a jednání MAS 
 d. tištěný zpravodaj MAS Moravskou cestou 
 e. osobní kontakt s pracovníky MAS 
 
4. Jak hodnotíte webové stránky www.moravska-cesta.cz? 
    (hodnotící škála 1 až 5 jako ve škole; označte každou část) 
 a. přehlednost    1—2—3—4—5 
 b. aktuálnost informací  1—2—3—4—5 
 c. dostupnost informací (najdete vše, co hledáte?) 
     1—2—3—4—5 
 
5. Jak hodnotíte náš tištěný zpravodaj Moravskou cestou? 
    (hodnotící škála 1 až 5 jako ve škole; označte každou část) 
 a. přehlednost                1—2—3—4—5 
 b. aktuálnost                1—2—3—4—5 
 c. periodicita (zda je dostatečná 2x ročně)       1—2—3—4—5 
 
6. Jaké informace na webových stránkách nebo ve zpravodaji  
    chybí? (doplňte; není povinné) 
 
 
 
7. Znáte projekt, který MAS ve vaší nebo jiné obci podpořila? 
 a. ano (jaký) …………………..…………………………………………………… 
 b. ne 
 
8. Jak hodnotíte význam nebo smysl tohoto projektu?  
    (hodnotící škála 1 až 5 jako ve škole - označte) 
 1—2—3—4—5 
 
9. Máte vy osobně připraven projektový záměr, na který byste  
    chtěli získat peníze? 
 a. ano     b. ne 
 
10. Z jaké oblasti je váš projektový záměr? (označte) 
 a. veřejná infrastruktura (dopravní, technická) 
 b. volnočasové aktivity 
 c. zázemí pro činnost spolků 
 d. rozvoj malého podnikání 
 e. nabídka cestovního ruchu 
 f. zlepšení životního prostředí 
 g. obnova kulturního dědictví 
 
11. Chtěli byste se podílet na přípravě strategie MAS pro období  
      2014–2020? (pokud ano, uveďte e-mailový a telefonní kontakt) 
 a. ano     b. ne 
 
12. Jak hodnotíte jednotlivé služby MAS?  
      (pro žadatele o dotace, hodnotící škála 1 až 5 jako ve škole) 
 a. podpora při přípravě žádosti (konzultace záměru) 
                   1—2—3—4—5 
 b. podpora při administraci               1—2—3—4—5 
 c. transparentnost výběru projektu v MAS        1—2—3—4—5 
 d. podpora MAS během realizace (např. hlášení změn) 
                   1—2—3—4—5 
 e. podpora při žádosti o proplacení              1—2—3—4—5 

13. Co nejvíce chybí ve vaší obci (regionu), případně o co byste měli  
       zájem? (označte X) 

14. Jak hodnotíte obecně kvalitu života v těchto oblastech  
      (regionu)?  (označte X) 

15. Na kterou oblast zlepšování kvality života by měl být podle vás 
       kladen největší důraz? (označte X) 

Nejvíce 
důležité 

Méně 
důležité  

Nejméně 
důležité 

 

  
 

    veřejná infrastruktura  
(dopravní, technická) 

      volnočasové aktivity 

      zázemí pro činnost spolků 

      rozvoj malého podnikání 

      nabídka cestovního ruchu 

      zlepšení životního prostředí 

      obnova kulturního dědictví 

 Nejvíce 
důležité 

Méně 
důležité 

Nejméně 
důležité 

průmysl a podnikání       

zemědělství       

pracovní příležitosti       

nabídka služeb (zdravotnictví, 
školství, sociální služby) 

      

dopravní infrastruktura  
a stav silnic 

      

technická infrastruktura 
(elektrifikace, plynofikace) 

      

stav životního prostředí 
(ovzduší, čistota vod) 

      

soudržnost obyvatel       

spolupráce obcí mezi sebou       

spolupráce obcí a podnikatelů       

kulturní a sportovní vyžití       

využití místních produktů       

možnosti stravování       

ubytovací zařízení a služby       

stav historických objektů  
a kulturních památek 

      

Nejvíce 
důležité 

Méně 
důležité 

Nejméně 
důležité  

 

      podpora rozvoje malého 
podnikání 

      rozvoj cestovního ruchu 

      rozvoj volnočasových aktivit 

      rozšiřování veřejných služeb 
pro občany 

      vytváření nových prac. míst 

      rozvoj dopravní infrastruktury 

      zlepšení stavu život. prostředí 

      uchování kulturního dědictví 

spolupráce a provázanost obcí 
s podnikateli a neziskovými 

organizacemi 

   

http://www.moravska-cesta.cz
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INZERCE  20 

PLES PŘÁTEL  

DOBRÉ ZÁBAVY 
 

kdy: 9. 3. 2013 od 20 hod. 

kde: Velký i Malý sál Záložny 

hraje: GAMA Šternberk 

 

V bohatém programu: 

Golden Bees Ladies  

(vystoupení roztleskávaček) 

SCANDALLADIES 

(travesti komediální show) 

Zdeněk Srstka a Kynologický 

klub (Maniaci) 

http://noviny.litovel.eu/

