
Redakce Litovelských novin se rozhodla při-
blížit čtenářům činnost litovelského Seniorklu-
bu, a tak vyzpovídala jeho předsedu. 

V minulých dnech proběhlo setkání seniorů 

s představiteli města (na titulní fotografii), by-

lo čím se pochlubit? 

Nepochybně. Za rok 2009 jsme se podíleli 
na 52 akcích, z toho bylo 38 našich a zbytek 
pak ve spolupráci s organizacemi a institucemi 
v našem městě. Mimo jiné jsme uspořádali 10 
zájezdů (z toho 4 do Moravského divadla Olo-
mouc), 6 besed, 4 cyklovýlety, 4 schůzky seni-
orů v DPS, exkurzi aj. Ve spolupráci s Mateř-
ským centrem Rybička to bylo 5 akcí, s Měst-
ským klubem 4, Mikroregionem Litovelsko 3 a 
s Muzejní společností Litovelska, o.s. 2.  
V Městské knihovně proběhl kurz počítačové 
gramotnosti a práce na internetu. O většině 
uvedených akcí psaly i tyto noviny. Pravidelně 
jednou měsíčně se scházela Samospráva Seni-
orklubu. 

Kolik má nyní Seniorklub členů a jsou to jen 

občané Litovle?  

Řečeno terminologií motoristy jsme to z 0 na 
160 zvládli za 20 měsíců existence a máme 
členy už i z Nasobůrek, Chořelic, Chudobína, 
Nové Vsi a Unčovic. Ani dalšímu přílivu čle-
nů z integrovaných obcí se nebráníme. Poplat-
ky za registraci neexistují, příspěvky nevybírá-
me, členem se může stát každý senior.  

Uvedl jste například deset uskutečněných 

zájezdů. Kde se na to berou peníze? 

Město Litovel nám poskytlo jistou finanční 
částku, ze které můžeme čerpat, ale obvykle 

členům přispíváme pouze na dopravu. Vstu-
penky a poplatky si hradí sami, na to bychom 
již neměli. Pochopení ze strany vedení města a 
Rady města Litovle je mimořádné a je potřebí 
poděkovat nejen za příspěvek na činnost, ale i 
za to, že je nám umožněna poloviční sleva na 
kulturní pořady, ranní plavání (nyní i s parní 
lázní), provoz sauny. To ve většině podobných 
měst není vůbec samozřejmostí. 

Které z letošních akcí považujete za nejzda-

řilejší? 

Samozřejmě výlety a zájezdy – ty jsou mezi 
seniory nejoblíbenější a nejžádanější. Ale k vel-
kému našemu překvapení se dobře ujaly i schůz-
ky seniorů v jídelně DPS a i tam pořádané bese-
dy. Jak jsem již uvedl v LN, malý prostor nás 
tíží, budeme to muset nějak v dalším roce řešit. 
Úspěšné bylo taneční odpoledne s dechovkou 
Věrovanka, kdy se podařilo zaplnit sál Záložny 
do posledního místa. O tom, že nejde jen o pa-
sivní konzumenci připravených akcí, svědčí ne-
jen již uvedené ranní plavání, ale například i 
cvičení s velkými míči a akvagymnastika pod 
vedením paní Ilony Kohoutové.  

Za rok 52 akcí, to by byla vlastně jakoby 

každý týden jedna! Jak se to dá zvládnout? 

Musím po pravdě říct, že bez pomoci členů 
Samosprávy Seniorklubu by se to nedalo uko-
čírovat. Každý má dlouhodobě na starosti za-
jišťování některé z akcí, jiný péči o kroniku, 
členskou základnu, jubilea, propagaci a tak po-
dobně. Jsme také na webových stránkách měs-
ta, máme svoji informační skříňku na Husově 
ulici a pravidelně se prezentujeme v těchto no-

vinách ve sloupku Seniorklub informuje. 
V čem vidíte přínos Seniorklubu? 

O podchycení aktivit občanů v tomto věko-
vém období se město pokoušelo už v letech mi-
nulých, ale až nyní se to podařilo. Chtělo najít 
jen pár zapálených obětavců, kteří jsou ochotni 
to dělat z čistého entuziazmu, bez nároku na ja-
koukoliv finanční odměnu (což je dnes opravdu 
výjimkou!). Ti vytvořili v Samosprávě dělný ko-
lektiv a povedlo se nejen zmapovat zájmy na-
šich spoluobčanů, ale dát i smysluplnou náplň 
rozmanitým jejich aktivitám. Sbíráme zkušenos-
ti, učíme se z chyb a slibujeme, že prach nevy-
střílíme hned na začátku, ale že ho máme dost 
v zásobě i na další léta. Možná ale, že největším 
kladem nejsou ani tak zájezdy, schůzky a bese-
dy, ale to, že jsme ukázali možnost vzájemné 
komunikace a dali šanci k aktivnímu vyplnění 
této části jejich života. To se nedá vyvážit žád-
nými penězi. Přejeme všem v dalším roce jen to 
nejlepší a těšíme se na vás na některé z připravo-
vaných akcí v roce 2010. 

Je třeba dodat, že na schůzce s představiteli 

Města Litovel, jím zřizovaných organizací a 

Seniorklubu zaznělo mnohokrát ocenění čin-

nosti Seniorklubu v čele s předsedou PhDr. 

Josefem Hubáčkem, který je takříkajíc hybnou 

pákou a aktivistou celého dění. Do dalšího pů-

sobení všichni popřáli seniorům mnoho zdaři-

lých akcí, které přispějí k jejich bohatšímu a 

smysluplnějšímu životu. 

S předsedou Samosprávy Seniorklubu Lito-
vel, PhDr. Josefem Hubáčkem, hovořila redak-
torka LN Mgr. Jana Motlová. 

 Z obsahu: 

NOVĚ OTEVŘENO! 
Metrový textil a galanterie 

Kollárova ul. 12, Litovel 
Otevírací doba: 

Po – pá 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 
So 9.00– 12.00 hod. 
Tel.: 728 281 370 

• VÁNOCE ZA NAMA… 
• FOTOREPORTÁŽ Z NÁMĚSTÍ 
• DANĚ Z NEMOVITOSTÍ 
• MÝTNÉ I PRO DODÁVKY... 
• 50 LET DOMOVA DŮCHODCŮ 
• OCHOTNÍCI HRAJÍ V LEDNU 
• ZAČÍNÁ PLESOVÁ SEZÓNA 
• HANÁCKÝ JEZDECKÝ KLUB 



Užitečné rady, tarifní tabulky, mapy a dokumenty ke stažení jsou 
připraveny na portálu www.mytocz.cz, k dispozici je také 24hodi-
nová bezplatná infolinka 800 698 629 (800 MYTOCZ). 
 

Povinnost platit mýtné na dálnicích, rychlostních silnicích a vybra-
ných komunikacích 1. třídy se od 1. ledna 2010 rozšiřuje na všechna 
vozidla, jejichž povolená hmotnost přesahuje 3,5 tuny (u souprav je ur-
čující pouze hmotnost tažného automobilu). Mělo by se jednat až o 80 
tisíc malých nákladních vozidel a dodávek z okolních zemí a z tuzem-
ska, které slouží především drobným a středním podnikatelům, pro zá-
sobování obchodní sítě a firem či expresní přepravu zboží. Lehčí do-
dávky tak následují kamiony s hmotností 12 tun a výše, které platí mýt-
né již tři roky a za tu dobu od nich stát vybral 17 miliard korun. 

 
Výška tarifu za ujetí jednoho kilometru se liší podle typu použité sil-

nice, počtu náprav vozu a jeho emisní kategorie, případně podle denní 
doby. Povinnou palubní jednotku pro placení mýtného si řidiči nebo 
provozovatelé vozidel pořizují na více než 250 označených distribuč-
ních místech, nejčastěji čerpacích stanicích, dále na kontaktních mís-
tech, která jsou v krajských městech. Na místě zaplatí vratnou zálohu 
1.550 Kč, a poté si nepřenositelnou elektronickou krabičku umístí na 
přední sklo mimo stěrače tak, aby nepřekážela ve výhledu.  

Před pořízením palubní jednotky by si řidič měl rozmyslet, jaký platební 
kanál pro něj bude nejvhodnější. Zda bude platit mýto dopředu (tzv. Pre-
Pay), tedy že si bude do jednotky nabíjet potřebnou částku ještě před jíz-
dou, nebo zaplatí až následně (tzv. PostPay), například na fakturu. Zmiňo-
vaná distribuční místa slouží pro řidiče, kteří platí mýto dopředu. Při první 
registraci potřebují osvědčení o technickém průkazu, řidičský průkaz, do-
klad o emisní třídě a vyplněný registrační formulář. Kontaktní místa slouží 
naopak pro uživatele, kteří chtějí platit mýto následně, například na faktu-
ru. Ti potřebují k první registraci živnostenský list/výpis z OR/průkaz to-
tožnosti, kopii technického průkazu, doklad o emisní třídě a vyplněnou 
Dohodu o podmínkách následného placení. Před jízdou už zbývá jen 
zkontrolovat, zda počet náprav deklarovaných na instalované palubní jed-
notce odpovídá skutečnosti.                                                   Tisková zpráva 

Řidiči dodávek, v lednu pozor! 
Některá vozidla s hmotností nad 3,5 tuny jsou dosud vybavena dál-

ničním kupónem z roku 2009, jehož platnost vyprší až v průběhu ne-
bo na konci ledna. Aby nedošlo k souběhu časového a výkonového 
zpoplatnění, vzniká těmto vozům povinnost platit mýto na dálnicích 
a rychlostních silnicích až po skončení platnosti jejich dálničního 
kupónu. Nejpozději od 1. února 2010 musí mýtné platit všichni uži-
vatelé silnic s auty nad 3,5 tuny hmotnosti. Doporučuje se, aby si ři-
diči ponechali druhý díl dálničního kupónu pro případnou reklamaci. 

Městská policie Litovel se stala členem celoevropského projektu Dejte 

srdci šanci. Tento projekt je zaměřený na možnost laického poskytnutí 
včasné první pomoci při postižení člověka srdeční příhodou nebo ja-
kýmkoli druhem příhody, který je spojený se selháním některé životní 
funkce (vědomí, dýchání, oběh). Smyslem projektu je vytvoření tzv.  
Bezpečných míst pomocí širokého využívání automatizovaných exter-
ních defibrilátorů (AED).  
Strážníci městské policie Litovel prošli koncem listopadu školením prv-
ní pomoci, jehož součástí byl i zácvik na nový zdravotnický přístroj 
AED Defibrilátor. Je to malé přenosné zařízení napájené baterií, které 
krok po kroku vede zachránce celým procesem pomoci v českém jazyce 
a s jasnými instrukcemi tak, aby umožnilo komukoli s minimálními zna-
lostmi provádět kvalifikovaně první pomoc. Poskytnutí včasné první 

pomoci při náhlé srdeční příhodě mů-
že vést k záchraně lidského života. 
Pokud je defibrilátor použit okamži-
tě, je pravděpodobnost přežití pacien-
ta s komorovou fibrilací vysoká. S 
každou minutou, která uplyne od sr-
deční zástavy, klesá o 7 – 10 %. Pravděpodobnost přežití pacienta klesá 
k nule, pokud není do 10 minut po srdeční zástavě poskytnuta pomoc. 
Protože je náhlá srdeční příhoda jednou z nejčastějších příčin smrti 
v České republice, rozhodla se Městská policie Litovel vstoupit do celo-
evropského projektu Dejte srdci šanci.  

Poznávacím označením místa, kde je umístěn AED Defibrilátor je 
uvedené logo.                                                       Za MP Litovel L. Broza 

 

Zákonem č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, došlo v k.ú. Litovel a Chořelice k obno-
vení katastrálního operátu, tzv. digitalizaci. Daňovým subjektům, kteří 
vlastní nemovitosti v těchto katastrech, vznikla povinnost překontrolo-

vat si případné rozdíly na aktuálním listu vlastnictví, případné rozdíly 
nahlásit a podat dílčí daňové přiznání k dani z nemovitostí na FÚ 
v Litovli nejpozději do 30. 4. 2010. V tomto přiznání budou zjištěné 
změny promítnuty.  

Žádáme poplatníky, aby tyto změny způsobené obnovením katast-
rálního operátu v k.ú. Litovel a Chořelice nahlásili co nejdříve, nejpoz-
ději ovšem do 31. 3. 2010. Na přelomu měsíce dubna/května 2010 bu-
dou rozesílány daňové složenky s  daňovou povinností, a je v zájmu da-
ňových subjektů, aby změny již byly na složence zohledněny.  

Pro přehlednost uvádíme další změny v dani z nemovitostí pro rok 
2010. Jde o:  

• • • • zdvojnásobení sazeb daně z pozemků uvedených v § 6 odst. 2 zá-
kona č.338/1992 Sb., o dani z nemovitostí ve znění p.p. – tj. zastavěné 
plochy a nádvoří, stavební pozemky a ostatní plochy. Toto zvýšení se 
nevztahuje na sazby uvedené v § 6 odst. 1 zákona o dani z nemovitos-

tí – pro ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé 
travní porosty, lesy a rybníky, tedy převážně zemědělskou půdu,  

• • • • zdvojnásobení základních sazeb daně ze staveb s výjimkou staveb 
sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost uvedených v  ust. § 11 
odst.1 písm. d) bod 3 zákona o dani z nemovitostí. 

 
V těchto případech bude přepočet daně z nemovitostí proveden au-

tomaticky pracovníky FÚ a poplatníci daně z nemovitostí obdrží na pře-
lomu měsíce dubna/května 2010 daňovou složenku s aktuální daňovou 
povinností. Tuto složenku poté bude možno zdarma zaplatit na kteréko-
liv poště v termínu do 31. 5. 2010.  

 
O výši nové daňové povinnosti na dani z nemovitostí v působnosti 

FÚ v Litovli se můžete informovat osobně na FÚ v Litovli nebo na tel. 
číslech:                                                585 491 396  

                   585 491 233  
                   585 491 230. 
 
Případné další informace je možné získat na internetových strán-

kách české daňové správy http://cds.mfcr.cz                       
FÚ LITOVEL 

Kolektiv turistického infocentra v Litovli  

přeje VŠEM jen to dobré v roce 2010, pevné zdraví,  

štěstí a pohodu při výletech po Litovelském Pomoraví. 

                                                               TIC LITOVEL 

Prodejny  POTRAVINY  

A TRAFIKA JANA URBANOVÁ 
přejí svým zákazníkům stálé zdraví a úspěšný rok 2010. 
Děkujeme Vám za přízeň v roce 2009, rádi Vám nabídneme  
svoje služby i v nastupujícím novém roce.  

 



Výběr z usnesení Rady města Lito-
vel a Zastupitelstva města Litovel. 
Plné znění usnesení RML a ZML 
je uveřejněno po dobu minimálně 
15 dní na úředních deskách v Hu-
sově ulici a trvale na internetových 
stránkách Města Litovel.  
67. schůze Rady města Litovel  
se konala dne 19. listopadu 2009 
K již přijatým usnesením: 

• Rada města revokuje své usnese-
ní a nově schvaluje poskytnutí fi-
nančního příspěvku na činnost 
Dívčího házenkářského klubu 
15.000,- Kč. 
Rada města ukládá právnímu zá-
stupci města prověřit odkoupení 
pozemků potřebných pro nové ve-
dení trasy Protipovodňové ochra-
ny – západní hráz - v k.ú. Víska a 
Nasobůrky. 
Rada města nepřijímá:  

• nabídku daru pozemků od pana 
T. N. z Litovle vzhledem k tomu, 
že se jedná o spoluvlastnický podíl. 
Rada města souhlasí: 

• s uzavřením Kupní smlouvy na 
část venkovní splaškové kanalizace 
v areálu Tesco Stores ČR a.s. za 
částku 5.000,- Kč. Na kanalizaci 
jsou napojeny další dva objekty – 
bytový dům Obchodních sladoven 
a objekt p. H. Kanalizace tedy slou-
ží více subjektům a je vhodné, aby 
byla provozována společností VHS 
Čerlinka s.r.o. Litovel tak, jako 
ostatní kanalizace ve městě. 

• s návrhem smlouvy o nájmu a 
podnájmu nebytových prostor mezi 
Městem Litovel a Českou spořitel-
nou, a.s. Po provedených staveb-
ních úpravách, dispoziční změně a 
vybudování vstupu z nám. P. Ota-
kara dochází ke změně výše nájem-
ného v souladu s usnesením RM č. 
874/49 ze dne 20. 11. 2008. 

• s převodem nájemní smlouvy na 
pronájem pozemku parc.č. 479/2 
orná půda, v k.ú. Litovel, o výměře 
34 849 m2 z celkové rozlohy 
38 809 m2 (zbývající část tvoří bio-
koridor), z původního nájemce pa-
na L. H. z Vísky na jeho syna pana 
P. H. z Vísky, od 1. 1. 2010. Roční 
nájemné činí 6 970,- Kč. 

• se snížením měsíčního nájemné-
ho o 50 % v pohostinství Rozvado-
vice č.p. 57 v období listopad 
2009 – duben 2010 

• se zveřejněním záměru pronájmu 
bývalého areálu malé kopané. Jed-
natel TJ Vodní sporty Litovel bude 
pozván na jednání o podmínkách 
pronájmu areálu za účelem rozšíře-
ní kempu a zkvalitnění služeb ve-
řejnosti v oblasti vodní turistiky a 
cykloturistiky. 

• s odpisem pohledávek dle důvo-
dové zprávy vedoucího FO 

• s poskytnutím odměny ředi-
telům MK Litovel a TS Litovel 
v navrhované výši. 
Žádosti o finanční příspěvky: 

• oddíl stolního tenisu TJ Tat-
ran Litovel na nákup věcných 
cen pro vítězná družstva I. roč-
níku turnaje družstev O pohár 
města Litovle, poskytnuto 1.000,-  

• Arcus Onko Centrum dne 17. 1. 
2010 pořádá ve Velkém sále Zálož-
ny benefiční akci, zástupce organi-
zace žádá o finanční podporu měs-
ta,  poskytnuto 2.000,- Kč na úhra-
du plakátů 

• Charita Šternberk, středisko Lito-
vel – MC Rybička žádá o finanční 
příspěvek 2.000,- Kč na úhradu ná-
kladů spojených s ekologickou a 
výchovnou činností MC (letáky, 
koše na tříděný odpad). Prostředky 
poskytnuty z rozpočtu OŽP.  

• RS ČSTV v Olomouci informuje 
o 44. ročníku vyhlášení nejlepších 
sportovců a sportovních kolektivů 
okresu Olomouc za rok 2009 a žá-
dá o poskytnutí finančního příspěv-
ku na organizační zajištění, poskyt-
nuto 2.000,- Kč. 
RM schválila uzavření smluv: 

• smlouvu o zřízení věcného bře-
mene (VB) uzavíranou mezi ML a 
Litovelskou lesní s.r.o. – uložení a 
provozování přípojky NN 

• smlouvu o zřízení VB uzavíra-
nou mezi ML a ČEZ Distribuce, a.
s. Děčín – jde o uložení kabelové-
ho vedení NN v rámci stavby  
„Litovel, Polní, S.- kabel NN“ 

• nabídku a Smlouvu o dílo uzaví-
ranou mezi ML a společností 
MSEM, a.s. Frýdek – Místek – jde 
o realizaci veřejného osvětlení 
v místní části Tři Dvory. Výběrové 
řízení bylo organizováno společně 
s ČEZ Distribuce a.s. 

• mandátní smlouvu uzavíranou 
mezi ML a společností VIS spol. 
s r.o. Hradec Králové – jde o zajiš-
tění projektových dokumentací 
soukromých částí kanalizačních 
přípojek v místních částech Roz-
vadovice, Unčovice, Březové a 
Víska. Celkový počet kanalizač-
ních přípojek je 344 ks. 
Rada města bere na vědomí: 

• informace z jednání Seniorklubu, 
Komise školství, kultury a sportu, 
Komise sociálně-právní ochrany 
dětí a Samosprávy Seniorklubu. 
Rada vyhovuje žádosti komise 
ŠKS a souhlasí s tím, že náklady 
do výše 10.000,- Kč na úhradu ob-
čerstvení účinkujících dětí a odměn 
pro vyhodnocené masky v rámci 
vánočních akcí na nám. P. Otakara 
v Litovli budou uhrazeny z položky 
Příspěvky. 

24. zasedání Zastupitelstva 

města Litovel dne 26. listo-

padu 2009 

Zastupitelstvo města Litovel 

schvaluje: 

• předložený návrh 4. rozpoč-
tových změn roku 2009 

• odprodej ideální 1/6 objektu 
bydlení č.p. 8, část obce Nasobůr-
ky, ideální 1/6 pozemků, vše v k.ú. 
Nasobůrky, manželům J. a M. K.  
z Nasobůrek, za sjednanou kupní 
cenu 40 tisíc Kč. Veškeré náklady 
spojené s prodejem ponesou kupu-
jící. 

• odprodej části pozemku parc.č. 
57/19, o výměře cca 1 270 m2  

z celkové rozlohy 3 839 m2, v k.ú. 
Chudobín, Ing. T. H. z Čunína, za 
cenu 200,- Kč/m2. Prodej bude rea-
lizován na základě smlouvy o bu-
doucí smlouvě, dle které kupující 
složí 50 % kupní ceny, do dvou let 
od podpisu smlouvy vybuduje hru-
bou stavbu a poté při podpisu kup-
ní smlouvy složí zbývajících 50 % 
kupní ceny. Dále kupující si vlast-
ním nákladem zajistí připojení ro-
dinného domu na inženýrské sítě a 
vlastním nákladem vybuduje pří-
stupovou komunikaci. Veškeré ná-
klady spojené s prodejem ponese 
kupující. 

• smlouvu č. 251/2009 o poskyt-
nutí finančních prostředků z roz-
počtu Státního fondu dopravní in-
frastruktury na rok 2009 na akci:  
„Výstavba stezky pro chodce a 
cyklisty Litovel – Nasobůrky“ 

• poskytnutí půjčky z Fondu roz-
voje bydlení manželům V. a F. V.  
z Olomouce na jejich nemovitost 
ve Vísce – 100.000,- Kč na opravu 
fasády a zateplení – 4% úrok a do-
ba splatnosti 5 let a 100.000,- Kč 
na výměnu oken a vchodových 

dveří – 5% úrok, doba splatnosti 5 
let 

• na základě předloženého návrhu 
Svazku obcí Šumina uzavření do-
hody o zrušení svazku ke dni 31. 
12. 2009 z důvodu realizace před-
mětu činnosti, zároveň schvaluje 
vstup Svazku obcí Šumina do li-
kvidace ke dni 1. 1. 2010 a souhla-
sí s tím, aby byla likvidátorem 
Svazku obcí Šumina jmenována 
paní H. Š 

• aby území budoucí těžby štěrko-
písků společnosti LB MINERALS 
s.r.o., konkrétně nevýhradní ložis-
ko štěrkopísků Unčovice – sever 
(N508930000) a Unčovice 
(D300790100), bylo v Návrhu 
Územního plánu města Litovel ře-
šeno jako plocha územní rezervy 
pro těžbu štěrkopísků na nevýhrad-
ním ložisku. Toto řešení je umoc-
něno stavem projednávání Územ-
ních studií pro specifické oblasti 
ZÚR Olomouckého kraje a odpo-
rem obyvatel v místní části Unčovi-
ce k jakékoliv nové těžbě štěrkopís-
ků. 

• dodatek ke Komunitnímu pláno-
vání sociálních služeb Litovelska – 
doplnění nové sociální služby – 
zařízení pro péči o seniory. 
ZML neschvaluje: 

• OZV č. 3/2009, která by zrušila 
OZV č. 4/2008 o regulaci provozu 
Výherních hracích přístrojů ze dne 
4. 9. 2008 

• vzhledem k tomu, že zabezpečení 
přejezdů v ulicích Králova a Za-
hradní plně odpovídá současným 
normám a oba přejezdy jsou majet-
kem SŽDC a.s., zastupitelstvo měs-
ta neuvažuje o zvýšení zabezpeče-
ní těchto přejezdů z finančních pro-
středků města.                           

J. M. 

Stejně jako v minulých letech, i letos Město Litovel a společnost  
.A.S.A. odpady Litovel, s.r.o. budou organizovat svoz vánočních 
stromků a vánočního odpadu, který se během Vánoc nahromadil v 
mnohem větším množství než je běžné.  

Občané města Litovle mají možnost odkládat odstrojené vánoční 
stromky jednak do sběrného dvora odpadů a dále ke každému stanoviš-
ti tříděného odpadu. Společnost .A.S.A. bude tato stanoviště pravidelně 
objíždět a stromky sbírat. 

Pro zvýšené množství domovního odpadu byly na sídlištích již dne 
23.12. přistaveny kontejnery na stanovištích: Vítězná – dvě stanoviště, 
K. Sedláka – dvě stanoviště, Severní, Gemerská a Novosady po jed-
nom. Kontejnery budou odváženy po jejich naplnění.             OŽP MěÚ 

Pro občany Litovle má odbor životního prostředí dobrou zprávu.  
V roce 2010 zůstane poplatek za svoz komunálního odpadu ve stejné 
výši – tj. 480 Kč/osoba/rok. Způsob a forma placení je také stejná (na 
pokladně na radnici a přes účet).                                         OŽP MěÚ 



premiéry:         středa 13. ledna a 27. ledna v 18.45 hod.  
reprízy:            denně v  6.45, v 11.00, v 18.45 a ve 23.00 hodin. 
on-line: http://infokanal.litovel.eu 
 

Kolektiv Litovelského INFOkanálu Vám děkuje za přízeň  

v roce 2009, přeje úspěšný nový rok 2010,  

mnoho štěstí, pevné zdraví, pohodu  
a ovšem i ostrý obraz a dobrý zvuk při sledování našeho vysílání.  

Volejte, pište: MěÚ Litovel tel.č. 585 153 250 (Ing. J. Hlavinka), e-
mail: hlavinka@mestolitovel.cz nebo infotv@centrum.cz 

Ve městě Litovli a v místních částech bylo v průběhu 
měsíce prosince zaznamenáno mimo jiné i spáchání těchto 
událostí: 

Dne 9. prosince 2009 bylo zjištěno, že neznámý pachatel vnikl po 
uražení petlic do sklepních kójí v domech na ul. K. Sedláka a Novosady 
v Litovli, odkud odcizil jízdní kola a alkohol. 

Dne 9. prosince 2009 v OD Tesco Litovel odcizil dosud neznámý pa-
chatel odloženou kabelku s peněženkou a různými doklady. 

Dne 10. prosince 2009 ve 23.55 hod. bylo hlídkou Policie ČR na ulici 
Dukelské v Litovli kontrolováno vozidlo, jehož řidiči L. M. byla decho-
vou zkouškou naměřena hodnota 1,64 promile alkoholu v krvi. 

Upozorňujeme občany, že v poslední době došlo k nárůstu krádeží 
kabelek a peněženek v obchodech v Litovli a také k poškozování hrobů 
a ke krádežím na hřbitově v Litovli. 

V době od 20.00 hod. dne 12. prosince 2009 do 15. prosince 2009 
proběhla ve služebním obvodu OO PČR Litovel v součinnosti s MP Li-
tove a OSPOD MÚ Litovel Živnostenským odborem bezpečnostní akce 
NOČNÍ LITOVEL se zaměřením na dodržování zákona č. 379/2005 
Sb. O ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alko-
holem a jinými návykovými látkami. Během akce byla zjištěna podnapi-
lá mladá osoba, u níž bylo při dechové zkoušce zjištěno 1,55 promile 
alkoholu v krvi.                                                                       Policie ČR 

Prvním srpnem nabyla účinnosti novela zákona o sociálních službách 
(zákon č. 108/2006 Sb.), jež vnáší do současného systému několik zá-
sadních změn. Jde zejména o zvýšení měsíčního příspěvku pro lidi  
s největším postižením, o zmírnění podmínek pro vznik nároku na pří-
spěvek pro chronicky nemocné děti do 18 let a o změnu výplaty pří-
spěvku na péči pro dospělé. 

Novela zvyšuje od 1. srpna 2009 měsíční příspěvek pro lidi s největ-
ším postižením, o něž je péče nejnáročnější, na 12 tisíc korun měsíčně. 
Dále dochází od 1. srpna ke zmírnění podmínek pro vznik nároku na 
příspěvek na péči pro děti do 18 let tak, aby na něj dosáhly především 
děti chronicky nemocné (např. diabetes, fenylketonurie, celiakie, nádo-
rová onemocnění apod.), a to tak, že se snižuje počet úkonů, které za-
kládají nárok na přiznání příspěvku na péči u dětí do 18 let. Žadatel o 
příspěvek je povinen již při podání žádosti uvést jakým způsobem a 
kým mu bude nebo již je péče poskytována. Pokud tuto informaci ani 
po výzvě ze strany správního orgánu neuvede, nemůže mu vzniknout 
nárok na dávku.  

Obecní úřad (obec s rozšířenou působností) bude moci provádět kont-

roly využití příspěvku na péči efektivnějším způsobem. Je to dáno jed-
nak tím, že novela zavedla přesný výčet okolností, které musí být 
podrobeny kontrole a současně budou mít pracovníci obecního úřadu  
k dispozici přesný výčet činností (z výsledku posouzení lékařskou po-
sudkovou službou), ve kterých příjemce dávky vyžaduje pomoc či pod-
poru. Kontrola se tedy zaměří na to, zda je příspěvek využíván za úče-
lem zajištění péče a současně na to, zda je péče správně zaměřena.  

Osoba blízká nebo jiná fyzická osoba, poskytující člověku pomoc, 
případně poskytovatel pobytových sociálních služeb mají povinnost pí-
semně ohlásit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působ-
ností změny, které mají vliv na pobírání příspěvku, pokud tuto povin-
nost nemůže splnit příjemce příspěvku.  

Patří sem např. přijetí oprávněné osoby do ústavní péče v nemocnici 
nebo odborném léčebném ústavu a propuštění z tohoto zařízení, nebo 
úmrtí osoby pobírající příspěvek. Událost je třeba nahlásit ve lhůtě do 8 
dnů od události. V případě nenahlášení hrozí pokuta až 20.000,- Kč.  

Výplata části příspěvku formou poukázek se odkládá do 1. 1. 2011.  
Vedoucí soc. odboru Mgr. Procházka Pavel 

NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA  
V LITOVLI 

 

Lokalita: Severní II, zahájení výstavby 1. pol. 2010,  

1. etapa: 15 byt. jednotek, 7 garáží 

min. fin.vklad: byt 3+KK od 550,-tis. Kč, 2+KK od 358,-tis.Kč 

bez nutnosti dokládat příjmy 

informace: www.litovelbyty.cz, tel.: 585 004 449 (OSBD Olo-

mouc), 585 153 250 (MěÚ Litovel) 

NEVÁHEJTE, VYBÍREJTE RYCHLE,  

již 54 % bytů a 72 % garáží zamluveno!  

Pro děti litovelských škol bylo určeno podzimní čtení. Atmosféru čer-
ných hodinek, i když jsme se sešli za dne bílého, navodili humornými a 
strašidelnými příběhy oblíbení litovelští herci, pánové Mirko Spurník, 
Petr Linduška (s dětmi na fotografii), Pavlína Tesaříková a Bára Anto-
nová. Dětem četli z knížek Václava Čtvrtka, Arnošta Goldflama, Rich-
mal Cromptonové a Miloše Macourka.                                              L. F. 

Dlouholetý herec divadelního odboru  
Sokola Litovel, lidový vypravěč souboru 

písní a tanců Hanačka, člen Hanácké ambasády, amatérský 
filmař - předseda KINEKLUBU Litovel a především kama-

rád a slušný člověk, pan  Jaromír Hlavinka,  
se počátkem ledna ve zdraví dožil významného životního 
jubilea se šťastnou sedmičkou na začátku. 
 

Za všechny přátele, spolupracovníky a známé mu k tomu-
to krásnému okamžiku přejí všechno nejlepší a do dalších let mnoho 
zdraví, štěstí, spokojenosti a dalších nápadů v tvůrčí činnosti  

kamarádi z Kinemaklubu.  

Městská televize Litovelský INFOkanál  

vysílání v lednu 2010 



Papírek…, je to jen papírek 
Mnohokrát jsem si v životě vzpomněla na kratičký článek ve slabikáři 

obecné školy: Chlapec jde po ulici. Dojedl tabulku čokolády a obal ho-
dí na zem. V tom se zarazí, rozhlédne se kolem. Zdá se mu, že celé 
město se na něj káravě dívá. Vrátí se a hodí papírek do odpadkového 
koše. 

Holandsko bylo v určitou dobu známé jako vzorně čisté území Evro-
py. Dnes je to i tam tak trochu horší. V sousední Belgii, dokonce v Bru-
selu, vzniká občanská iniciativa. Její členové oslovují nedbalé občany, 
na vážnější přestupky upozorňují policii, která ukládá někdy i velmi ci-
telné pokuty. Smutné, že? 

Když jsem bydlela v Praze, říkalo se tam o nás, Moravácích, že jsme 
svědomití, pořádkumilovní. Snažila jsem se tuto pověst udržet. 

Myslím dnes na krásnou tradici vánočních svátků. Mají však u nás – 
tradičně – i jinou tvář: Přeplněné popelnice i jejich okolí – obaly dárků 
a zbytky slavnostních výzdob, někdy i na zcela nepatřičných místech. 

Pokud vím, na Litovelsku se znovu počítá s pořádáním Dne velkého 
jarního úklidu na konci dubna. Loni se, zejména díky našim školám ale 
i dalším organizacím, nasbíralo přes 50 (!) pytlů poházeného odpadu. 
Bude toho na jaře méně? Mají občané upřímný zájem, aby naše město i 
okolí bylo příjemné na pohled, čisté? Z mnoha důvodů, zejména hygie-
nických, je rozumnější pořádek udržovat, než uklízet.         J. Cholinská 

Dobrý příklad 
Na závěr roku by bylo vhodné uvést dobrý příklad v péči o město či 

obec. Co vyfotit, na co upozornit, koho pochválit? Je toho hodně. 
Poděkování patří všem těm, kteří opravili fasádu svého domu, těm co 

mají upravené zahrádky, těm co mají čisto kolem svého a udržují pořá-
dek a nehledí, zda je to jejich či už obecní. Sídliště nám rozkvetla bar-
vami a děkujeme všem, kteří se o to zasloužili. 

Oceňujeme ty, kteří nemají práci a přišli vykonávat službu na pomoc 
zlepšení veřejných prostranství. 

 
A přání do nového roku. 
Nestyďme se zvednout odhozený papír, plastovou láhev a dát je do 

nejbližšího koše. Jak Vás těší procházky s pohledem do zeleně, kde se  
válí odpadky? Nebojme se upozornit kolemjdoucího, že něco odhodil 
na zem nebo zanechal po svém pejskovi v trávě to, co může umazat, 
ohrozit dítě. Udržujme pořádek na stanovištích popelnic a nádob na tří-
děný odpad – ukazuje to na naši kulturní úroveň. 

Chovejme se slušně, ať u nás nejsou zanedbaná místa. 
Sílu a pevné zdraví k boji proti vandalismu a nepořádku  

přeje Ing. Zdeněk Potužák a Komise  životního prostředí 

Předvánoční atmosférou žila škola naplno už od začátku listopadu. Žáci 
8. tříd nacvičovali s paní uč. Vaňkovou divadelní představení a dramatic-
ký kroužek 1. stupně Rolnička si připravoval pod vedením paní učitelky 
Kreuzigerové vánoční pásmo básní a koled. 

Do přípravy se aktivně zapojili i rodiče z rodičovského sdružení, kteří si 
vzali na starost  přípravu občerstvení a vlastní prodej výrobků dětí i rodi-
čů. V přípravě školy nám pomáhaly i paní uklízečky, které všechno naleš-
tily, a škola voněla čistotou. Obdiv patří panu školníkovi, který sám při-
chystal prostory určené k prodeji a k občerstvení. 

A jak to  všechno dopadlo? 
V den vánočního jarmarku 10. prosince zdobily školní chodby výtvarné 

práce, které vznikaly v hodinách výtvarné výchovy s paní učitelkou Zdeň-
kou Novákovou. Po celé škole zavoněl punč, který prodávali rodiče spolu 
s tradičním vánočním cukrovím nebo slaným občerstvením.  

K vánoční atmosféře přispěly děti ze školního sboru svým už tradičním 
zpíváním na schodech pod vedením paní učitelky Pavlové. Letos se k nim 
poprvé přidali i další žáci z prvního stupně s paní učitelkou  Hradilovou.  

Rodiče s dětmi si mohli pod odborným dohledem paní učitelky Sedlářo-
vé a dětí z kroužku Šikovná vařečka nazdobit perníčky, které vlastnoručně 
napekli žáci 7. třídy, nebo si koupit perníčky už nazdobené dětmi z krouž-
ku. Byly opravdu nejen pěkné, ale i dobré. 

Stejně tak si mohli rodiče vyrobit svoje vlastní korálková zvířátka nebo 
jiné ozdoby z korálků. 

Pozornost přitahovala i přírodovědná učebna pana učitele Myšky svou 
netradiční výzdobou a živými exponáty. V obležení byly obě naše interak-

tivní tabule a neustále plno bylo i v naší počítačové učebně. A kdo se chtěl 
protáhnout, toho čekala překážková dráha v tělocvičně. 

Také všechna divadelní představení měla úspěch, což všechny účinkují-
cí „herce“ velmi potěšilo a motivovalo. 

Rodičům i dětem byly k dispozici dvě poradny – v jedné rozdávala rady 
malým školákům paní učitelka našich prvňáčků, ve druhé se mohli rodiče 
poradit s psycholožkou Mgr. Inkou Koutnou o případných  problémech 
svých dětí při učení. 

Děkujeme všem rodičům, kteří se na nás přišli podívat a kteří si něco 
koupili. Výtěžek z vánočního jarmarku věnuje rodičovské sdružení škole a 
našim dětem. 

Doufáme, že i my jsme vás, rodiče, potěšili, mohli jste vidět, jak jsou 
vaše děti šikovné. Vždyť všechno dělaly s plným nasazením a se snahou, 
aby se vám co nejlépe předvedly. Myslím, že se jim to podařilo a  všechny 
nás tak obdarovaly už před Vánoci pěkným zážitkem. 

Věříme, že se z této akce stane naše další pěkná tradice. 
Mgr. Vlasta Vaňková 

Zápis do 1. ročníku na ZŠ Litovel, Jungmannova ulice proběhne 
v pátek 15. ledna 2010 od 14 do 18 hodin 
a v neděli 16. ledna 2010 od 9 do 12 hodin 

v budově školy v Jungmannova ulici. 
Zapsány budou děti narozené do 31.8.2004 včetně dětí s odkladem do-

cházky z minulého školního roku. Rodiče prosíme o předložení rodného 
listu dítěte a občanského průkazu zákonodárného zástupce. 

Na setkání Seniorklubu s představiteli Města Litovel byl vedení města 
předán dopis letopisecké komise následujícího znění: 
„Vážený pane starosto, 
Při návštěvě hřbitova o letošních dušičkách jsme všichni zaznamenali 

mnoho zlikvidovaných hrobů. Město zahájilo rozsáhlou akci rušení hro-
bových míst, za která už nikdo neplatí. Asi nelze zpochybnit požadavek 
zpoplatnění hrobového místa, přesto tato akce otevírá několik otázek.  

1. Občané pochovaní na hřbitově se ve své době zapsali do života 
města a zaslouží si uchování památky i za situace, kdy již nežijí potom-
ci, kteří by zaplatili poplatek za hrobové místo. Jen při jedné procházce 
mezi hroby určenými k likvidaci jsme narazili na jména jako profesor 
gymnázia a spisovatel Eugen Stoklas, ing. Eduard Hora, více než 30 let 
technický ředitel cukrovaru a člen městského zastupitelstva, obchodník 
a po desítky let městský radní Ferdinand Sanetrnik, rodina Suchomelo-
va, Schustrova, při podrobném průzkumu by se našli i další. Starosta a 
zakladatel muzea MUDr. Jan Smyčka byl prý ušetřen, postarají se o něj 
technické služby. 

2. Hřbitov je kulturní památka, mnohé náhrobky mají nejen výtvarnou 
hodnotu, ale jsou dokladem doby svého vzniku. Nemělo by být toto kri-
térium stejně závažné jako zaplacené hrobní místo v situaci, kdy po li-
kvidaci hrobu město za prázdné místo stejně nic nedostane? Ani likvi-
dace hrobu není zadarmo, nebyla by levnější záchrana vybraných ná-
hrobků? 

3. Nejen náhrobky, ale samotný materiál (mramor, žula) mají nezane-
dbatelnou hodnotu a způsob zacházení s tímto materiálem by měl této 
hodnotě odpovídat. 

Předchozí poznámky se týkají existujících hrobů. Mnozí senioři se ale 
nutně musí zamyslet nad tím, co se stane s jejich vlastními hroby. Ne 
všichni mají dlouhodobě zajištěno někoho z pozůstalých, kdo bude kaž-
dých 5 let myslet na zaplacení hrobového místa. Snad by bylo slušné, 
aby město umožnilo předplatit si hrobové místo na 20 či více let do-
předu. A s tím souvisí i nabídka, že se za příslušnou částku hrobník 
(Technické služby) postarají jednou ročně (před dušičkami) o základní 
úklid. Je to neřešitelné? Pamatuji časy, kdy takovou službu litovelský 
hrobník nabízel. 

Věřím, že se městská rada nad těmito připomínkami zamyslí.“ 
Z jednání Letopisecké komise 

 

Rada města Litovel se dopisem zabývala na svém nejbližším zasedání. 
Usnesla se, že další náhrobky budou odstraňovány až po vyjádření leto-
pisecké komise. Znamená to, že náhrobky těch občanů, kteří se podíleli 
na rozvoji města Litovle nebo jsou jinak význační budou zachovány pro 
další generace.                                                                                    Red. 



9. ledna            Návštěva Hanácké národní výstavy psů v Olomouci. 

Sraz je v 7.40 hodin na autobusovém nádraží v Litovli. Návrat bude  
v odpoledních hodinách. Cena je 150,- Kč.                    Ing. Pavel Sova 
 

22. ledna          Drátování. Sejdeme se v pátek v budově DDM na Sta-
roměstském náměstí. Přineste si hrníček, kámen nebo jiné předměty  
k drátování. Je nutné se nahlásit předem, nejpozději do 20. ledna. Cena: 
30,- Kč.                                                                               Alena Černá 
 

23. ledna          3. litovelské potkaní setkání v DDM v Komenského 
ulici. Začátek je v 9.00 hodin, účastnický poplatek činí 20,- Kč. Uzávěr-
ka přihlášek ve středu 20. ledna.                                    Ing. Pavel Sova 
 

30. ledna          Dívka roku ČR 2010 základní kolo Litovel - hotel Zá-
ložna. Začátek ve 14.00 hod. Hostem Dívky roku ČR základního kola  
v Litovli bude zpěvačka Leona Černá, finalistka SUPERSTAR 2006   

                                                                           Hedvika Weberová, DiS. 
 
30. ledna          Výměnná setkání železničních modelářů. Nádraží ČD 
v Července od 7.00 hod. Pronájem stolu: 20,- Kč, vstupné: děti 5,- Kč, 
dospělí: 10,- Kč.                                                 Mgr. Ivona Odstrčilová 
 
Zatím bez termínu - Datum bude upřesněno po dohodě s účastníky 
Scrabbliáda. Soutěž ve skládání scrabble. Začátek ve 14.00 hod.  
v DDM Komenského. Startovné 20,- Kč.                 Mgr. Jana Čekelová 

Návštěva betlému v Lošticích. Akce pro ŠD, termín bude upřesněn 
podle domluvy.                                                   Mgr. Ivona Odstrčilová 

Návštěva výrobny svíček v Paloníně. Akce pro ŠD, termín bude upřes-
něn podle domluvy.                                Mgr. Ivona Odstrčilová 

Zahájení 2. části dopravní výchovy žáků 4. ročníků Litovle a regio-
nu – teoretická část. Termíny dle harmonogramu.    Mgr. I. Odstrčilová 

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

tel., fax: 585342448, ddmlitovel@ddmlitovel.cz  
 

Program na leden 2010 

V předvánoční době jsme se rozhodli opět „lovit“ zlaté rybičky. A jak se 
to dělá? Stačí se přihlásit do taneční soutěže jednotlivců nebo na přehlídku 
kolektivních vystoupení a potom pilně trénovat, nacvičovat, učit se taneč-
ní sestavičky, zapamatovat si choreografii, připravit si kostýmy, nechat 
doma trému ale nezapomenout dobrou náladu a přidat milý úsměv.  
A pokud váš taneční výkon a nadšení zaujme porotu v soutěži, nebo  
„zvedne“ diváky k potlesku na přehlídce - je zlatá rybička ulovená. 

Letos - 21. listopadu mezi nejúspěšnější „rybáře“ patří: Disko 1: Si-
mona Budinová, Veronika Šťastná, Markéta Adamcová, Disko 2: Ra-
dek Müller, Dana Fikarová, Bára Morávková, Disko 3: Lucie Kosová, 
Lucie Havlíčková, Sára Nejezchlebová, Disko 4: Valentýna Stejskalová, 
Johana Kukrlová, Michaela Foukalová, Hip hop 1: Bára Morávková, 
Dana Fikarová, Adéla Kristová, Hip hop 2: Sára Nejezchlebová, Irena 
Petříková, Kristýna Chocholová. 

V přehlídce jsme viděli: malé Černoušky, Rozcvičku juniorů, Chňapí-
ky, Ping-pong, Dua Havajanky, Monča a Nikča, ukázky diska a hip ho-
pu, Ameno, Shee black, Girĺs street, Strašidla a duchové, Everlasting 
love,…to vše v podání tanečních kroužků Trips Senice na Hané a Ná-
měšť na Hané, TS Kaster Litovel a TS A+J Mohelnice.              

Děkuji všem tanečníkům a vedoucím za moc pěkná vystoupení, divá-
kům za potlesk a kolegům pořadatelům i porotě za příjemnou předvá-
noční atmosféru v průběhu celé akce. Tak za rok na Zlaté rybičce opět 
na shledanou!                                     Mgr. M. Grulichová, DDM Litovel 

Krásné vánoční prázdniny 

a vše nejlepší do příštího roku  
přejí zaměstnanci DDM Litovel  

Šťastní vítězové - ulovili Zlatou rybičku. 

Dům dětí a mládeže Litovel vyhlásil v měsíci září výtvarnou soutěž 
pro všechna školská zařízení s názvem „Děti, pozor, červená!“ Jak již 
samotný název napovídá, šlo o výtvarné práce s dopravní tematikou. Cí-
lem akce bylo, aby si děti a žáci uvědomili, jak důležitou roli v našem 
každodenním životě dopravní situace hrají.  

Mladí výtvarníci na toto téma reagovali z pohledu chodců, cyklistů, 
ale i spolujezdců. Celkem se sešlo 141 výtvarných děl z MŠ Unčovice, 
MŠ Kollárova Litovel, MŠ Gemerská Litovel, ZŠ Vilémov, ZŠ Luká 4. 
a 5. ročník, ZŠ Skrbeň, ZŠ Jungmannova Litovel 5. A., ZŠ Vítězná Li-
tovel 4. B. a 3. A., ZŠ Červenka, ZŠ, DD a ŠJ Litovel a v neposlední 
řadě ŠD 2. oddělení při ZŠ Vítězná Litovel, nejrůznějších výtvarných 
technik. Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích. Porota složená 
z pracovníků DDM měla opravdu nelehký úkol. 

Vítězové: 
1. kategorie – Mateřské školy 
1. místo      Nela FABIÁNOVÁ                   MŠ Unčovice 
2. místo      Natálka KUNCOVÁ                 MŠ Unčovice 
3. místo      Klára ŠIMKOVÁ                      MŠ Gemerská, Litovel  
2. kategorie – 1. stupeň ZŠ 
1. místo      Monika PLŠKOVÁ                   ZŠ Jungmannova, Lit. 
2. místo      Johana NOVOTNÁ                   ZŠ Vilémov  
3. místo      Kristýna MÁNKOVÁ               ZŠ Skrbeň 
                   Johana ČEPOVÁ                      ZŠ Červenka 
                   Šárka JAROŠOVÁ                    ZŠ Červenka  

3. kategorie – 2. stupeň ZŠ 
1. místo         Libor KOLEČÁŘ                     ZŠ, DD a ŠJ Litovel 
2. místo         Pavlína MACKOVÁ                ZŠ, DD a ŠJ Litovel 
3. místo         Cyril ŠKOP                              ZŠ, DD a ŠJ Litovel  
Zvláštní ocenění od poroty obdrželi žáci 5. ročníku ZŠ a MŠ Luká a 

David Maitner z MŠ Kollárova Litovel. 
Všem vítězům ještě jednou blahopřejeme a všem zúčastněným děku-

jeme. Poděkování patří v neposlední řadě také pedagogickým pracovní-
kům, kteří tuto akci plně podpořili a motivovali děti k její realizaci. 

za DDM Litovel Mgr. Ivona Odstrčilová 

Monika Plšková, 2. kategorie 



V listopadu se uskutečnila beseda k projektu „Než nali-
ješ skleničku“ na Středním odborném učilišti v Litovli.   

Projekt, který je zaměřen na prevenci podávání alkoholu dětem a mla-
distvým, iniciovala policie a připravila jej ve spolupráci s pracovníky 
sociálně-právní ochrany dětí, Českou obchodní inspekcí, Hasičským zá-
chranným sborem Olomouckého kraje, Krajským živnostenským úřa-
dem a Krajskou hygienickou stanicí. Jde o rozšíření obdobného projek-
tu, který byl pilotně realizován v Brně a následně v okrese Šumperk.  

Nejde pouze o prevenci sociálně-patologického jevu, neboť krimina-
listické analýzy jednoznačně potvrzují, že konzumace alkoholu má spo-
jitost s pácháním trestné činnosti a přestupků, a to jak majetkového, tak 
násilného charakteru. Jen v okrese Olomouc bylo loni spácháno pod vli-
vem alkoholu 1323 trestných činů.   

V rámci projektu, jenž podpořil Olomoucký kraj a olomoucká poboč-
ka Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR, vznikla brožura. Ta ob-
sahuje přehledný souhrn legislativy, upravující povinnosti zaměstnanců 
a provozovatelů restaurací a barů. Základní normy a předpisy jsou v ní 
pro snadnější orientaci vysvětleny v podobě kladených otázek a odpo-
vědí. Výchozí je pro lepší názornost modelová situace znázorněná pří-
během, kdy již dospělý Kuba navštíví se šestnáctiletou Luckou bar a 
objedná jí alkohol.  

Semináře určené pro zaměstnance restauračních zařízení a pro studen-
ty škol s gastronomickým zaměřením se budou konat v celém Olomouc-
kém kraji na desítkách středních škol a učilišť, a to včetně těch, na kte-
rých se v Olomouckém kraji učí budoucí servírky a číšníci. Účastníci 
semináře se tak dozví, co hrozí zaměstnancům restaurací, když prodají 

mladistvému alkohol, jaký trest čeká majitele takových podniků, ale i 
to, že potíže s úřady bude mít i samotný přistižený mladistvý či jeho pl-
noletí kamarádi, pokud mu alkohol objednají.   

Na osvětovou část projektu budou navazovat rozsáhlé kontroly v re-
stauracích, do nichž se vedle policistů zapojí i další složky zúčastěné na 
projektu. Výrazným prvkem kontrolní fáze je právě vzájemná prováza-
nost všech složek a propojení preventivního prvku s následnou represí.  

por. Mgr. Marta Vlachová 

Kdo je to terénní pracovník, aneb jaké služby poskytuje? 
Terénní pracovník (streetworker, neboli teréňák) je člověk starší 21 

let, s vysokoškolským vzděláním v sociálním, psychologickém nebo 
adiktologickém oboru (věda o závislostech). Jeho „kanceláří“ je přiro-
zené prostředí klientů -  ulice, parky, kluby, herny, nádraží aj. 

Něco málo z historie 

Práce v terénu má dlouhou historii a vidíme ji už u křesťanských du-
chovních, kteří nabízeli pomoc na ulici potřebným. Začátek vývoje me-
tody terénní práce jako specifického oboru se klade na začátek 20. sto-
letí v USA. Byla to reakce na měnící se sociální situaci ve městech, na 
úpadek městských částí a na vznik gangů mladistvých. Terénní práce se 
zaměřuje na různé cílové skupiny (lidé bez přístřeší, lidé pracující 
v sexbyznysu, etnické menšiny, uživatelé drog). Počátky terénní práce 
s uživateli drog sahají do  80. let 20. století ve Velké Británii. Vznikly 
jako reakce na rozšiřující se nákazu HIV/AIDS mezi uživateli drog. Ta-
to cílová skupina nebyla schopna docházet do zdravotnických center 
pro čisté injekční stříkačky. Proto vznikla terénní práce, která nečeká až 
uživatel přijde do zařízení, ale působí v jejich přirozeném prostředí. 
V Olomouci vznikl Terénní program s uživateli drog v roce 2001. 

Zásady práce 

Základem naší práce je přístup Harm Reduction (minimalizace rizik), 
který akceptuje fakt, že drogy jsou neoddělitelnou součástí existence 
společnosti. Toleruje skutečnost, že cíl abstinence nemusí být pro kaž-
dého. Neformálním mottem harm reduction přístupu je: „Když už chceš 
drogy brát, tak to dělej, abys co nejméně škodil sobě a svému okolí.“ 

Další princip je Nízkoprahovost služby - klienti mohou využít službu 

kdykoliv během pracovní doby, služba je anonymní, bezplatná, klienti 
se nemusí objednávat a nemusí sdělovat žádné osobní informace. 

Cíle terénních pracovníků 

Zmapovat situaci mezi mladými lidmi, kteří s drogami experimentují, 
nebo jsou pravidelnými uživateli některé z návykových látek. Nabízíme 
čisté injekční sety (jehly, voda, dezinfekce, filtry), základní zdravotní 
ošetření, informace o drogách, poradenství i v oblasti sociálních věcí, 
zprostředkování testů na žloutenku typu C, informace o HIV, žlouten-
kách typu A, B, C a bezpečném braní. Pomáháme zprostředkovat léčbu, 
sbíráme odhozené injekční stříkačky nebo nabízíme možnost jen tak si 
popovídat - sdílet s člověkem jeho radosti a strasti. 

Pro práci teréňáka je důležité chovat se přirozeně, nepřetvařovat se a 
na nic si nehrát. Základem je vzájemná důvěra mezi pracovníkem a kli-
entem. Často panuje mýtus, že terénní pracovníci jsou závislí na dro-
gách. Není tomu tak, terénní pracovník je profesionál a jeho závislost 
by byla ve vlastní práci překážkou. 

Sehnat nelegální drogu kdekoliv dnes není problém, velikost města 
či vesnice již nehraje tak významnou roli, proto nás potkáte i ve Vašem 
městě. Poznáte nás podle batohu s logem „Streetwork“ a žlutým kontej-
nerem na použité injekční stříkačky na boku batohu. 
Autor: Eva Maierová, terénní pracovnice 

                         Terénní programy Olomouc 
                         Sdružení Podané ruce, o.s., Oddělení Walhalla  
                         Sokolská 48, 779 00 Olomouc 
                         street.ol@podaneruce.cz       www.podaneruce.cz 
                         Litovel Čt 12:00 - 18:00, Telefon: 776 778 263 

V listopadu 2009 se na Gymnáziu Jana Opletala v Litovli v rámci pro-
jektu „Prosazujeme zájmy českých občanů – seznamte se“ konala od-
borná přednáška. Projekt je podpořen odborem informování o evrop-
ských záležitostech Úřadu vlády České republiky. 

 
Přednášející člen předsednictva Evropského hospodářského a sociál-

ního výboru Ing. Roman Haken je zároveň ředitelem Centra pro komu-
nitní práci střední Morava, nestátní neziskové organizace. Přednášky se 
zúčastnilo cca 40 studentů, kteří zároveň obdrželi materiály o EHSV. 
Hlavním tématem zhruba padesátiminutového semináře bylo fungování 
evropských institucí, jejich vzájemná spolupráce a představení českých 

zástupců organizované občanské společnosti 
v Bruselu.   

V přednášce se střídala se témata jako je Ev-
ropský hospodářský a sociální výbor, Evropský parlament, Evropská 
komise a také byl zmíněn Program pro Evropu, nový dokument EHSV 
o způsobech řešení současné krize. „S těmito semináři do konce roku 
navštívím celkem 14 středních škol v České republice. Chci tímto způ-
sobem tváří v tvář představovat mladým lidem Evropskou unii, jejíž 
jsme součástí,“ uvedl Ing. Haken.  

Zapsala Eva Kuchařová 



Atmosféru předvánočního náměstí v Litovli 
vám chceme přiblížit několika záběry. Novin-
kou letos byla Ježíškova pošta, která přilákala 
neočekávanou spoustu dětí; schránka na dopi-
sy ani nestačila. Po všechny tři dny (pátek, so-
bota, pondělí) tady vystupovaly místní dětské 
kolektivy se svými písničkami a vystoupeními, 
zazpívala Palora, zahrála i Hanácká môzeka.  

V sobotu odpoledne se náměstí zaplnilo čer-

ty, anděly a Mikuláši, do soutěže se jich zapo-
jilo 40, nebylo lehké z nich vybrat ty nejlepší. 
Sobotní program završil ohňový kejklířský rej. 
V programu pondělního vystoupení se nejvíce 
líbily děti z Nasobůrek. Ke slavnostní náladě 
přispívala po všechny dny i nabídka prodej-
ních stánků s voňavým punčem. 

Vánoční stromek letos darovali městu obča-
né Litovle ze své zahrady. Technické služby a 

Město Litovel zakoupily novou výzdobu vá-
nočního stromu, a nejen to. Nová byla i výzdo-
ba v ulicích přilehlých k náměstí, také ozdoba 
věže radnice byla bohatší. I Staroměstské ná-
městí bylo vánočně vyzdobeno, tady chtějí 
Technické služby otestovat novou službu. Vý-
zdoba je pronajatá od agentury, která nabízí 
možnost každý rok vánoční výzdobu obměňo-
vat.                                                             Red. 

Začátkem ledna po celé republice opět vyjdou 
do ulic skupinky tří biblických králů. Popřejí 
obyvatelům zdraví a štěstí v novém roce a požá-
dají o příspěvek na pomoc lidem v nouzi. 
Tříkrálová sbírka se v našem regionu uskuteční 
již poosmé. Jejím účelem není jen vybrat co nej-
více peněz, ale také vychovávat mladou generaci 
k solidaritě, spoluzodpovědnosti a lidskosti.  

Od 1. 1. 2009 začala Charita v Litovli praco-
vat jako středisko děkanátní Charity Šternberk. 
Na poskytování jednotlivých služeb ani na roz-
dělení finančních prostředků z Tříkrálové sbírky 
tato organizační změna nemá žádný vliv. Peníze, 
které byly vykoledovány v naší oblasti se vrátily 
zpět na podporu místních projektů. 

V minulé Tříkrálové sbírce 88 skupinek ko-
ledníků v celém regionu střediska Litovel (41 

obcí) pomohlo vybrat částku 
350 806 Kč. Částka 203 400 
Kč, která se vrátila zpět na schválené záměry 
litovelského střediska byla rozdělena následují-
cím způsobem: 
165 000 - auto pro pečovatelskou službu 
  38 400 - přímá pomoc sociálně slabým rodinám 

Zbývající částka byla použita na humanitární 
pomoc v zahraničí, kterou organizuje přímo Se-
kretariát Charity České republiky v Praze, dále 
na projekty a poradenskou činnost Arcidiecézní 
charity Olomouc a 5 % z vybrané částky na režii 
sbírky.  

Tříkrálová sbírka začne v některých obcích již 
v sobotu 2. ledna (toto rozhodnutí necháváme 
na místních kolednících), v Litovli bude zaháje-
na v pátek 8. 1. 2010 v 17.00 hodin dětskou mší 

spojenou s požehnáním pro koledníky. Koledo-
vat se bude především o víkendu 9. a 10. ledna a 
podle potřeby i v následujícím týdnu. 

Zbývá už jen připomenout, že organizace sbír-
ky bude stejná jako v minulém roce: všechny 
skupinky koledníků budou přesně evidovány, 
stejně jako sbírkové pokladničky. Každá skupin-
ka koledníků bude mít svého vedoucího. Ti pak 
budou vybaveni potvrzenou průkazkou, oprav-
ňující je vybírat peníze na Tříkrálovou sbírku. 
Pokladničky budou zapečetěny na příslušném 
obecním nebo městském úřadě, kde také bude 
výnos sbírky spočítán a poté převeden na konto 
Tříkrálové sbírky Charity České republiky.  

 
Děkujeme za všechny, kterým Váš dar prospěje. 
 

          Ludmila Zavadilová,  

Charita Šternberk, středisko Litovel 



Představujeme Mirku Stroupkovou, lektorku úspěšného podzimního 

kurzu řeckých tanců  
Paní Mirko, co nám o sobě prozradíte? 

Sem na Hanou jsem byla „zavlečena“ svým manželem. Jinak jsem Br-
ňák jako poleno. A v Brně jsem započala svou taneční „kariéru“. Dělala 
jsem odmala uměleckou gymnastiku a v taneční škole STARLET pak po-
kračovala v jazzgymnastice a aerobicu. A pak se tam začaly konat kurzy 
stepu, což mě maximálně nadchlo. Pokračovala jsem ve stepování i po při-
vdání se do Olomouce. Začala jsem jezdit do Prahy na semináře k úžasné-
mu tanečníkovi a choreografovi panu Franku Towenovi. Tehdy měl již 74 
let, ale stále se věnoval výuce stepu i takových kapacit, jako byli Helena 
Vondráčková nebo Jiří Korn. A odvážně jsem si založila své vlastní kurzy 
stepu v Olomouci. Nádherná léta, nádherné zážitky při sestavování chore-
ografií, neboť jsme pak plynule přešli v soubor, který tančil při různých 
plesech apod.   

A jak jste se dostala od stepu k řeckým tancům? 

Napřed mě oslnily, jako skoro každou českou ženu, orientální tance, do 
kterých jsem se ponořila zcela bytostně. Je to vše o temperamentu, nádher-
né hudbě a ladných pohybech. Nato mě zaujaly kruhové tance a pak už 
byl jen malý krůček k vesměs taky kruhovým tancům - řeckým. 
Čím Vás zaujaly právě řecké tance?  

Největší dojem na mě udělal pocit jedinečné soudržnosti, jaký máte, 
když se všichni drží za ruce či kolem ramen. Myslím si, že toto je typické 
vyjádření vzájemnosti. V našich zemích byly tyto projevy příznačné vždy 
ve vypjatých dobách, kdy se lidé semkli, kdežto v případě Řeků je tato 
vlastnost potvrzovaná denně. A hlavně mě okouzluje radost, s jakou se 
přidávají ostatní lidé do kola. Poznávám to už v prvních hodinách svých 
kurzů. Z tanečnic i tanečníků zcela sobě cizích se okamžitě vytváří sympa-
tická skupina, obličeje se rozzáří. Vidím působení hudby a radostného po-
hybu - dělá to s lidmi malé zázraky. Ani se nám kolikrát ještě nechce do-
mů. 

Teď se zeptám úplně na tělo: proč řecké tance v České republice? 

V podstatě je to stejná idea jako u orientálních tanců v Čechách. Potře-
bujeme se pohybovat. Načerpat někde radost, energii, svěžest. Člověk kaž-
dé doby se potřebuje dobíjet. Potřebuje cítit radost ze života. Zrovna jsem 
četla jeden zajímavý článek o tom, jak nakládat s financemi. Jak zúročit to, 
co máme k dispozici. A úžasná rada: INVESTUJTE DO SVÉHO ZDRA-
VÍ! To je přece to, oč tu běží. Každý by měl mít tu možnost někde se od-
reagovat od starostí. U televizní obrazovky je to sice pohodlné, ale zrádné. 
Člověk je tvor společenský a pobyt s Esmeraldou či sledování osudu MU-
Dr. Pusenského mu styk s druhými lidmi nevynahradí. Cestou ke zdraví je 
vyjít mezi lidi, komunikovat s nimi, smát se – no a když se k tomu může 
přidat i pohyb, v tomto případě tanec, je to prostě báječná cesta.  

To se mi moc líbí, je to asi ta nejlepší cesta ke zdraví. 

Určitě. V tancích se vždycky sejdou milí lidé. Člověk okřeje nejen na tu 
hodinu, ale část své nálady si přinese i domů mezi své blízké. A co více v 
dnešní době potřebujeme než vzájemné úsměvy! 

Co vzkážete těm, kteří se ostýchají z různých důvodů přijít? Jsou bez 

partnera či partnerky nebo si myslí, že nejsou tanečně nadaní? 

U těchto tanců není vůbec podstatné, aby lidi chodili do kurzů v párech. 
To je výhoda kruhových tanců. Zatancují si s chutí všichni. Kolik lidí si o 
sobě myslí, že „na to nemají“ a posléze jsou nadšeni sami sebou. Baví mě 
zvolna zasvěcovat nové účastníky do tajů kroků a nepouštím hudbu dříve, 
dokud si nejsem jista, že úplně každý je pochopil. Není to zdaleka tak ob-
tížné, jak se to zpočátku jeví. Zakrátko tančí úplně každý.  

Paní Mirko, pro jakou věkovou kategorii jsou řecké tance vhodné? 

Řekněme tak od tří do sta let. (Smích.) To abych nepřeháněla. Klidně i 
déle. (Smích.) Tyto tance můžete podat ve výskocích nebo je jen klidně 
tančit v lehkých pohupech. Ostatně znáte z různých filmů, jak tam lidé 
všeho věku tančí pospolu ten stejný tanec. Je to opět o té radosti z pohybu 
a pospolitosti. 

A kdybychom v Litovli měli zájem o lekce stepu, také by se mohly týkat 

všech věkových kategorií? 

Samozřejmě. Panu Towenovi bylo těch 74 let, když se mě ujal. A stepo-
vali jsem spolu do jeho 79 let. Stepovat se dá mnoha způsoby. Mladí mo-
hou poletovat vzduchem a zarážet se až o strop (smích), a ti starší decent-
ně stepovat při zemi. Tady je to zase o radosti z vytváření rytmických úde-
rů. Pohyb, radost, veselá hudba. 

Jak se Vám v Litovli s námi tančilo? 

Jste naprosto skvělí! Okamžitě všichni nádherně spolupracovali, spon-
tánně tleskali a radovali se. Je nádherné setkávat se s takovými lidmi. Mi-
luji slovanskou duši a jest mi potěšením tančit na Hané „své“ řecké tance. 
Velice mě překvapil fakt, že jste museli omezit návštěvnost kurzu a udě-
lat „stop - stav“. Zájem byl prostě větší než dovolovala kapacita sálu. A že 
to je nádherný a veliký sál! Mnohá města se nemohou takovým sálem 
pochlubit. Jsem jím prostě unesena a mám velikou radost, že mám tu čest 
v něm - a s těmito příjemnými lidmi - opět „působit“.  

Co milého pro nás chystáte? 

Od 1. února 2010 chci v Litovli zahájit pokračovací kurz v době od 
18.30 do 19.30 hodin a pro ty, na které se v říjnu 09 nedostalo, chystám 
nový kurz pro začátečníky. Ukázkovou hodinu předvedu též toho 1. února 
2010 od 17.00 – 18.00 hodin. Moc se na další hodiny tance s vámi těším.  

Paní Mirko, děkuji Vám za rozhovor a přeji spoustu radosti do dalších 

tanců.  

Děkuji a Vám přeji hodně úspěchů!  
     (s paní Mirkou si povídala ředitelka MK Litovel Bc. Hana Vogelová) 

Bylo jich deset a nezbyl ani jeden. Tak se dá velmi stručně popsat děj 
legendárního detektivního příběhu Agathy Christie Deset malých čer-
noušků. A protože i litovelským ochotníkům postupně a záhadně ubý-
vají ochotní herci, rozhodli jsme se nacvičit něco, co pro náš vysloveně 
komický soubor bude výzvou. Po deseti letech parodií, veseloher a po-
hádek za vámi přicházíme s detektivkou. Chceme tak ukázat jiný žánr, 
který skýtá možnost předvést velkou škálu výrazů a pobavit „tak trochu 
jinak“. Při nácviku hry jsme si opravdu ověřili, že není vůbec snadné 
z rádoby komiků udělat dramatické postavy. Přesto doufáme, že napětí, 

které příběh skýtá, vás nakonec osloví. Protože klasik říká, že zážitek 
nemusí být pozitivní, hlavně, že je intenzivní. Navíc, už jste někdy vidě-
li Tomáše Pospíšila, Pavlínu Tesaříkovou, Romanu Ambrožovou, Petra 
Lindušku, Michala Schmalze, Jarku Vébrovou a mnoho dalších 
v záporných a tragických rolích? Že ne? No tak se přijďte za námi bát. 

Hrajeme 23., 24. a 30. ledna od 19:00 na Sokolovně v Litovli. Před-
prodej vstupenek je již tradičně v knihkupectví P. Lindušky na náměstí.
Více informací najdete na www.divadlolitovel.estranky.cz. 

Za celý soubor se na vás těší režisér Pavel Soldán 

Litovelští ochotníci ve dnech 23., 24. a 30. ledna od 19:00 na Sokolovně v Litovli 



VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ KVV  

7. – 28. 1., Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT: 8-15, 

ST: 8-17, PÁ, SO: 10-13 hod. 
Vernisáž: středa 6. 1. v 17 hod. 
 
REPREZENTAČNÍ PLES 

pátek 15. 1., Velký a Malý sál Záložny, 20 hod., vstupné: předpr. 100 

Kč, na místě 150 Kč 

- hraje olomoucká skupina TRIO BENE  
- program: polonéza, mažoretky, Caramba,  
- občerstvení a tombola zajištěny 
 
HODINA ZPĚVU III  

čtvrtek 21. 1., Velký sál Záložny v Litovli, 8.15 a 10 hod., vstupné: 40 Kč  

pořad s Jarosl. UHLÍŘEM pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ, vč. veřejnosti 
- nejzábavnější vyučování na světě, ve kterém se bude nejen zpívat, ale 
tentokrát i zkoušet  
 
KURZ ŘECKÝCH TANCŮ - pro začátečníky  
- od pondělí 1. 2., v 17.00 – 18.00 hod. (úvodní hodina zdarma) 
- přihlášky do 1. 2. osobně v kanceláři MK nebo e-mailem: brustiko-
va@mklitovel.cz 
 
KURZ ŘECKÝCH TANCŮ - pro pokročilé  
- od pondělí 1. 2., v 18.30 – 19.30 hod. 
- přihlášky do 29. 1. osobně v kanceláři MK nebo e-mailem: brustiko-
va@mklitovel.cz 

Připravujeme na únor:  
DIVADLO JÁRY CIMRMANA, HANÁCKÉ BÁL 
 
Předprodej: 
TIC (Bavi) Litovel, nám. Př. Otakara 754, tel./fax.: 582 342 300,  
e-mail: info@bavi.cz 
Městský klub Litovel, nám. Př. Otakara 753, tel./fax.: 585 341 633-22, 
775 339 098, 
e-mail: brustikova@mklitovel.cz, www.mklitovel.cz,  
www.mestolitovel.cz 
 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 

Městský klub a Město Litovel Vás zvou na MĚSTSKÝ REPREZENTAČ-

NÍ PLES, kterým se již tradičně zahajuje společenská sezóna v Litovli.  
O hudební doprovod se i tentokrát postará olomoucká skupina TRIO 

BENE. Zakladatelem hudební skupiny byl pan Mojmír Bernatík a Josef 
Nespěšný v roce 1994. Trio Bene bývá zváno na nejprestižnější akce v ce-
lém olomouckém okolí (společenské plesy, maturitní plesy, taneční veče-
ry, zábavy, svatby a další). Kapela má velmi široký český i zahraniční re-
pertoár (pop, rock, evergreeny, „lidovky“, písně pro děti...). Složení: Jirka 
Klemsa (kytara, zpěv), Markéta Doleželová (zpěv) a Richard Prokop 
(klávesy, zpěv). 

Doprovodný program zahájí slavnostní polonéza 
žáků ZŠ Jungmannova. Dále vystoupí litovelské ma-
žoretky GOLDEN BEES pod vedením Miroslavy 
Tchírové a Marie Mikešové. Taneční kreace nám  
předvede skupina Caramba Mgr. Dany Spurné. 

Ples se uskuteční v pátek 15. ledna od 20 hod. ve 
Velkém a Malém sále Záložny v Litovli. Chutné občerstvení a hodnotná 
tombola zajištěny. Vstupné s místenkou v předprodeji 100 Kč a na místě 
150 Kč si můžete zakoupit v pokladně Městského klubu Litovel nebo  
v TIC (Bavi).                                                                                     -MK- 

Velký sál Záložny v Litovli, 

začátek všech plesů je ve 20 hodin.  
 

15. 1. REPREZENTAČNÍ PLES  

22. 1. Rodičovské sdruž. při ZŠ JUNGMANNOVA  

29. 1. MIKROREGION LITOVELSKO 
 
05. 2. Rodičovské sdružení při ZŠ VÍTĚZNÁ  

06. 2. CESTOVNÍ KANCELÁŘ PEŘEJ TOURS  

12. 2. HANÁCKÉ BÁL MK LITOVEL  

20. 2. SPOLEČENSKO-EROTICKÁ SHOW  

26. 2. Střední odborné učiliště Litovel  

27. 2. Rodičovské sdružení při GJO  
 
06. 3. TIC LITOVEL (agentura BAVI)  

ARCUS ONKO CENTRUM pořádá  
Dne 17.1.2010 od 15 hodin  
na Záložně v Litovli  

Benefiční koncert 

Heidi Janků a skupina K2  
z Hradce Králové. 

 
Cena vstupného v předprodeji 100,  Kč  

na místě 150,  Kč.  
Předprodej vstupenek: BAVI litovel 

Festival ZAHRADA zahájil prodej Vánočních vstupenek.  
Jednadvacátý ročník největšího domácího festivalu folk & world music 

ZAHRADA se odehraje v Náměšti na Hané 2. - 5. července 2010. V pro-
sinci byl zahájen prodej nejlevnějších „Vánočních“ vstupenek na festival. 
Probíhá v předprodejních sítích a na www.folkcountry.cz. 

Pořádající agentura FM Production, s.r.o. (dříve FOLK & COUNTRY s.

r.o.) také vyhlašuje již po devatenácté výběrový Konkurs Zahrady, urče-
ný pro kapely i sólisty, kteří hrají folk, world music, folkrock, bluegrass, 
jazz, alternativu, tramp, blues, spirituály, country, etno či folklór. Konkurs 
Zahrady je otevřen muzikantům z Česka i ze Slovenska. Uzávěrka přihlá-
šek je 31. ledna 2010, s přihláškou je nutné poslat i nahrávku na CD. Při-
hlášku a podrobnosti najdete na www.folkcountry.cz/konkurs.htm.      T. z. 



PONDĚLÍ           9.30 – 11.30 hod.        KAŠPÁRKOVO DOPOLEDNE S PROGRAMEM (děti 2,5 – 4 r.), herna 1. patro, Jana Baciak 
                         10.30 – 12.00 hod.       VOLNÁ CVIČEBNA – pro děti a rodiče, skluzavka s balónky, velké míče, cvičebna 2. p.  
                         15.00 – 16.30 hod.       KAŠPÁRKOVO ODPOLEDNE S PROGRAMEM (děti 2,5 – 4 roky), herna 1. patro, Jana Baciak  
                         17.00 – 18.00 hod.       ANGLIČTINA HROU PRO DĚTI A RODIČE (děti 3 – 4 roky), cvičebna 2. patro, Zuzana Krištofová 
                         18.00 – 19.00 hod.       ANGLIČTINA HROU PRO DĚTI A RODIČE (děti 4 – 6 let), cvičebna 2. patro, Zuzana Krištofová 
ÚTERÝ               8.30 – 10.00 hod.       CVIČENÍ PRO MAMINKY S MIMINKY (děti 3 – 12 měsíců), cvičebna 2. patro, Jana Baciak 
                           9.30 – 11.30 hod.       KAŠPÁRKOVO DOPOLEDNE S PROGRAMEM (děti 1,5 – 2,5 roku), herna 1. patro, Jana Baciak 
                         10.30 – 12.00 hod.       VOLNÁ CVIČEBNA – pro děti a rodiče, skluzavka s balónky, velké míče, cvičebna 2. p.  
                         15.00 – 17.30 hod.       BABY KLUB SE CVIČENÍM PRO RODIČE (děti 1 – 1,5 roku), cvičebna 2. patro, Jana Baciak 

                      16.30 - 17.30 hod.        AEROBIK PRO DĚTI 4 - 8 let, vede p. Gruntová 
STŘEDA         9.30 – 11.30 hod.       EKO DOPOLEDNE PRO VŠECHNY, herna 1. patro, Monika Blažková 

                         10.30 – 12.00 hod.       VOLNÁ CVIČEBNA – pro děti a rodiče, skluzavka s balónky, velké míče, cvičebna 2. p.   
                         16.30 – 18.00 hod.       KLUB ARCHA – biblické příběhy pro děti, 1. (sudý týden), Pavla Eibová 
ČTVRTEK          9.30 – 10.30 hod.       CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (děti 1,5 – 2,5 roku), cvičebna 2. patro, Jana Baciak 
                         10.45 – 11.45 hod.       CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (děti 2,5 – 4 roky), cvičebna 2. patro, Jana Baciak 
                         16.30 – 17.30 hod.       CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (děti 2,5 – 6 let), cvičebna 2. patro, Petra Hublarová 
                         17.30 – 18.00 hod.       POHÁDKOVÁ BABIČKA – čtení a vyprávění pohádek z knížek (děti 2,5 – 6 let), cvičebna 2. patro 
                         19.30 – 20.30 hod.       CVIČENÍ S DENISOU – pro maminky, babičky a holčičky, 2. patro 
PÁTEK             9.00 – 10.30  hod.        BABY KLUB (děti 1 – 2 roky), 1. patro, Jana Skácelová 
                         10.30 – 12.00  hod.      DOPOLEDNE PRO TĚHULKY A MAMINKY S MIMINKY (děti 0 – 12 měs.), herna 2. patro, Skácelová 

Vedoucí projektu:  
Ing. Ludmila Zavadilová - 736 750 222, litovel@caritas.cz 
Lektor cvičení, animátorka MC:  
Jana Baciak – 739 246 016, mcrybickalitovel@seznam.cz 
Lektor angličtiny:  
Mgr. Lenka Skopalová – 606 255 642, mgr.skopalova@seznam.cz 
Lektor výtvarného tvoření:  
Mgr. Marie Nýdecká – 604 429 749  

AKCE NA LEDEN 2010  

13. 1. v 19. hod. ve 2. patře - RADY A TIPY LÉKÁRNICE - Mgr. 
Renata Krutilová - můžete se těšit na rady a tipy ohledně léků, vitami-
nu, prevence v zimním období, ale také tipy z alternativní medicíny. 
Prostor bude vyhrazen i pro dotazy a diskuzi. Těšíme se na Vás! 
 
27. 1. v 16.30 hod. ve 2. patře - VÝCHOVA K RESPEKTU- Mgr. In-
ka Koutná - těšíme se na vás i vaše děti, pro které je připravené hlídání 
v 1. patře.  
 
NOVINKY: 
Aerobik pro děti od 4 od 8 let.- cvičení pro děti povede paní Gruntova 
každé úterý od 16.30 do 17.30. Začínáme 12. 1. 2010!  

 
Do nového roku 2010 přejeme  

hodně zdravých a šťastných rodin.  

Kolektiv MC Rybička 

Jistě si všichni ještě velmi dobře vzpomínáte na období před Vánocemi 
plné shonu, příprav, ale i radostného očekávání. Jen sníh už tak nějak tra-
dičně chyběl… Ale děti a paní učitelky z MŠ Čihadlo si z toho vůbec nic 
nedělaly a v pondělí 7. 12. si všichni s chutí zasoutěžily se sněhuláčky. 
Děti plnily nejrůznější disciplíny a to, že venku ve skutečnosti žádný sníh 
není, jim ani trošku nevadilo. Lyžovaly na papírových lyžích, házely papí-
rovými koulemi, které si samy vyrobily, skládaly sněhuláčky, atd. – prostě 
si pondělní dopoledne všichni náramně užili a děti za své nadšení a šikov-
nost při plnění úkolů dostaly diplom – jak jinak - se sněhuláčkem. 

Velký dík patří nejen kolektivu mateřské školy, ale také rodičům, kteří 
se postarali o to, že se to v naší školce malými sněhuláčky jen hemžilo. 

Kolektiv MŠ Čihadlo 

Den otevřených dveří 6. ledna 2010 NETRADIČNĚ!  
Kolektivy mateřských škol, předškoláci, přijďte se i s rodiči  

i prarodiči podívat do naší školy. 
A proč právě ve středu 6. ledna 2010? 
Na tento den si pro Vás naši žáci připravili opravdu pestrý program. 
Celé dopoledne bude mít společné téma: Voda ve všech podobách. 

A v čem se bude tato návštěva lišit od těch minulých? Hlavní rozdíl 
tkví v tom, že budoucí žáčci budou vtaženi do života školy. 

Program: 
  9:00 –   9:40  v jídelně školy vystoupí žáci s kulturním programem 
  9:40 – 10:00  přidělení žáci si rozdělí předškoláky do skupin  
                         a provedou je po škole 
10:00 – 11:00  malí návštěvníci se zapojí do práce dílniček,  
                         kde budou pracovat společně se svými budoucími  
                         spolužáky, dospělí si mohou projít jednotlivé dílničky 
                         nebo mají možnost prohlédnout si výuku v 1. třídách 
v  11:00            bude ukončena prohlídka prostor školy 
11:00 – 12:00  děti mohou se svým doprovodem zdarma navštívit  
                         bazén a pohodově tam ukončit „školní“ dopoledne  

Celé dopoledne je koncipováno tak, aby ukázalo aktivity naší školy  
a budoucím prvňáčkům přiblížilo skutečné školní aktivity. A pokud se 
rozhodnete pro naši Základní školu – ZŠ Litovel Vítězná 1250, je tady 
pozvánka na zápis do prvních tříd. 

KDY:         15. ledna 2010 od 14:00 – 18:00 

                    16. ledna 2010 od 9:00 –11:00   
 
Rodiče s sebou přinesou rodný list dítěte a občanský průkaz zákon-

ného zástupce. Zapsány budou všechny děti, které do 31. 8. 2010 do-
vrší věk 6 let a děti, kterým byla odložena školní docházka.  

Těšíme se na Vás. Přijďte se k nám nejen podívat. 

První prosincový týden se MŠ Frištenského 
změnila k nepoznání. Celá budova byla provoně-
na vůní perníčků, na jejichž výrobu se zde sešly 
děti se svými maminkami a učitelkami a všichni 
tak zahájili čas adventu. Tato akce se stala ve 
zdejší MŠ již tradicí, letos to byl 5. ročník a byl 
opravdu vyvedený. Dětem se podařilo vytvořit 
rekord a napekly celkem 451 perníčků. Číslo je 
to úctyhodné a také tomu odpovídala podoba dě-
tí po ukončení celé akce. Při letmém pohledu na 
některé z nich se zdálo, že je maminky ani od 
stolu neodlepí. Nakonec se ale vše zdařilo, děti 
byly spokojené a už se těšily na další akci – pe-
čení vanilkových rohlíčků, které potom mlsaly 
při vánoční besídce.                     Ředitelka školy 



Litovelské konfrontace 2010 je název nástěnného kalendáře formátu 
A3, vydaného koncem minulého roku litovelskými firmami DIMAS a 
TISKÁRNA-Lit s.r.o. Posláním kalendáře je přiblížit některé architek-
tonické změny, a to v přímé konfrontaci historických snímků se součas-
nými záběry. Kalendář představuje celkem 36 zobrazení. 

Jeho první strana je věnována logům litovelských firem, které si ka-
lendář objednaly, další strany již představuje několik dvojic snímků 
(historická fotografie či pohlednice + současnost). 

Tímto dílkem se dokončil projekt kalendářů ilustrujících město Lito-
vel a jeho kolorit v minulosti. Na své vydání čeká k tisku připravená re-
prezentativní publikace s názvem Mikroregion Litovelsko na starých 
pohlednicích. 

V naší ukázce (fotografie dole) přinášíme dobovou světlotiskovou po-
hlednici z roku 1900, vydanou obchodníkem Stanislavem Smékalem. 
Představuje podobu jeho obchodního domu v roce 1902 s obnovenými 
sgrafity. V konfrontaci k ní vidíme současný objekt bývalé samoobslu-
hy v přízemí, s bufetem, mlékárnou a cukrárnou a s 20 bytovými jednot-
kami v prvním a druhém patře, postavený v roce 1963 v duchu socialis-
tického realismu, který dle soudobého hodnocení „citlivě zapadl ho his-
torického jádra města“. Tato budova, která je situována v místech fronty 
původních domů na jihozápadní straně náměstí, dostala v listopadu mi-
nulého roku po 46 letech novou fasádu. 

 
Zájemce informujeme, že kalendář lze zakoupit jak v městském mu-

zeu, tak v knihkupectví Atlas na náměstí Přemysla Otakara.             
PhDr. Vítězslav Kollmann 

Město Litovel – MUZEUM 
Smyčkova 795, 784 01 Litovel, tel.: 585 341 465 

muzeum@muzeumlitovel.cz, www.muzeumlitovel.cz 
 

Přehled expozic a výstav v roce 2010  
Stálá expozice leden - prosinec 2010 

Litovelská řemesla 1. poloviny 20. století 

 

Výstavy 
 

14. 1. – 18. 4. 2010 
Bílá Lhota – obec Mikroregionu Litovelsko 
představení obce Bílá Lhota, včetně místních částí:  

Červená Lhota, Hrabí, Hradečná,  
Měník, Nové Mlýny, Pateřín, Řimice 

Vernisáž: 14. ledna 2010 v 17.00 hodin, výstavní sál Muzea Litovel 
Výstava potrvá od 15. ledna do 18. dubna 2010 

Otevřeno: středa až neděle od 9.00 do 16.00 hodin 
 

28. 4. – 19. 9. 2010 
Svatební den dříve a nyní 

tradice i současnost významného slavnostního dne  
 

6. 10. – 31. 12. 2010 
Papcel 

60. výročí založení významného litovelského podniku,  
zabývajícího se výrobou a opravou strojů pro papírenský průmysl 

Viděli jste už někdy pohromadě 100 kronik z  jednoho města? Muze-
um Litovel ve spolupráci se Státním okresním archivem Olomouc a vlast-
níky rozmanitých kronik z oblasti kultury, průmyslu, sportu, školství i zá-
jmové činnosti připravilo nevšední podívanou. Na výstavě s názvem  
„Posezení nad kronikami Litovle“ jste mohli vidět nejen pamětní knihy 
sesbírané z Litovle a integrovaných obcí, ale také 18 kronik zapůjčených 
ze Státního okresního archivu v Olomouci. 

Samotná Litovel měla a má několik desítek nejrůznějších kronik. 
Podle zákona č. 80 ze dne 30. ledna 1920 o pamětních knihách obecních 
se v tehdejším Československu začaly povinně psát městské a obecní kro-
niky. V Litovli se píše městská kronika od roku 1923, jsou však známy 
místní kroniky založené a psané mnohem dříve. K nejstarším a nejzajíma-
vějším patří „Kronika královského města Litovle“ od MUDr. Jana Smyč-
ky, mj. zakladatele litovelského muzea, dále školní kroniky z 19. století a 
bohatě ilustrované kroniky divadelní. Neobvyklé jsou i rozměry a hmot-
nost některých kronik – mohutností vynikají sportovní a rybářského spol-
ku. U jiných je výrazná vazba a materiál desek, vystavena byla i německy 
psaná kronika litovelské Ostrostřelecké společnosti. 

Litovel má celkem 11 integrovaných obcí - Březové, Chořelice, Chu-
dobín, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves, Rozvadovice, Savín, Tři 
Dvory, Unčovice, Víska. I z těchto míst se Muzeu Litovel podařilo na-
shromáždit reprezentativní vzorek kronik obecních, divadelních, sokol-
ských i školních. 

Velice zajímavá, poučná a inspirativní výstava byla realizována v li-
tovelském muzeu od 4. do 20. prosince 2009.  

V předvečer zahájení výstavy, tj. 3. prosince 2009 v 16 hodin, se v 
muzeu konala beseda s názvem „Kroniky Litovle a práce kronikářů“. Naše 
pozvání přijali PhDr. Miroslav Koudela, archivář a zástupce ředitele Stát-
ního okresního archivu Olomouc, PhDr. Josef Hubáček, současný kroni-
kář města Litovle a pan Lubomír Šik, bývalý dlouholetý kronikář a histo-
rik města Litovle. Bývalí i aktivní kronikáři si zde předali spoustu zajíma-
vých informací z historie i současnosti této činnosti, přítomnou veřejnost 
seznámili s různorodostí stylu práce, se způsoby záznamů i novodobými 
poznatky a technickými vymoženostmi, které se dotýkají i tohoto oboru.  

V roce 2003 byla k 80. výročí psaní městské kroniky uspořádána ve 
Výstavním sále Městského klubu Litovel výstava kronik. V té době neby-
lo litovelské muzeum přístupné veřejnosti z důvodu rekonstrukce budovy. 
Na výstavě se ale neobjevily kroniky litovelských integrovaných obcí, ně-
kterých spolků a rodinné kroniky. Proto můžeme říci, že se jednalo, co do 
rozsahu a pestrosti, o největší veřejnosti přístupnou výstavu kronik v celé 
historii města Litovle. 

Děkujeme všem kronikářům, jednotlivcům, organizacím, podnikům, 
spolkům, školám, zkrátka všem, kteří zapůjčili svou kroniku a podíleli se 
tak na výsledné podobě výstavy. Všem litovelským kronikářům vzdáváme 
hold a těm současným přejeme hodně zdraví a radosti z tvůrčí práce 
v dalších letech.                                                                                        RoN 



Klášter v obci vznikl ze zámečku, který si nechal v roce 1847 postavit 
Maxmilián III. Josef d´Este – velmistr Řádu německých rytířů. Objekt byl 
situován za nádražím při nově vzniklé dráze z Olomouce do Prahy, uvede-
né do provozu v roce 1845. Původně sloužil jako příležitostný útulek pro 
zaměstnance, kočí a koně, cestou od nádraží do zámku v Bruntále, sovi-
neckého či bouzovského hradu a na další řádová panství. V roce 1859 po 
výstavbě nové železniční trati, vedoucí z Olomouce do Bruntálu a Opavy, 
velmistr daroval zámeček a přilehlý statek členům kongregace Nejsvětější-
ho vykupitele - redemptoristům, kteří při něm postavili kostel slavnostně 
vysvěcený k úctě zakladatele řádu sv. Alfonse z Liguori dne 20. 8. 1862. 
Kostel má s dvěma hranolovými věžemi délku téměř 40 metrů, je 12 met-
rů široký a 13 metrů vysoký. Fasádu zdobí od roku 1969 rozměrná sgrafita 
s církevní tematikou od místního rodáka Františka Flasara. 

Redemptoristé v počtu 5 kněží obývali zpočátku jen malé prostory zá-
mečku. Kostel a statek opravovali z pronájmu pozemků, které jim Maxmi-
lián k zámečku daroval. Žili z fondu pro výživu pěti kněží, který Maxmili-
án III. rovněž založil. V roce 1896 získali prostředky k rozšíření zámečku 
na klášter. Tehdy došlo k jeho přestavbě a zvýšení o jedno patro do sou-
časné podoby. Klášter sloužil jako juvenát (střední škola) pro výchovu bu-

doucích kněží. Stal se záhy základnou pro misijní činnost řádu na Moravě 
a v Uhrách. 

V roce 1920 shořela následkem požáru střecha kláštera. V roce 1945 
byly při osvobozovacích bojích klášter i kostel poškozeny dělostřeleckými 
zásahy. Po roce 1945 tu sídlila lesní správa z Nových Zámků. V roce 1950 
byl klášter zrušen. Budovu nejdříve získala armáda. V roce 1959 sem byl 
přemístěn domov důchodců z Mohelnice. Tomuto svému účelu slouží do-
dnes. V průběhu posledních třiceti let byl objekt značnými náklady mo-
dernizován. Zřídil se zde výtah, prádelna, modernizovala se kuchyně, 
vnitřní zařízení atd. 

Kostel se vrátil v roce 1991 redemptoristům, klášter zůstal ve správě stá-
tu. Počátkem roku 2006 klášter zanikl a kongregace redemptoristů předala 
kostel do správy litovelského farního úřadu. 

Kostel sv. Alfonse je dnes jediným chrámem v naší zemi, zasvěceným 
tomuto světci. Od roku 1867 se tu konají oslavy Panny Marie. Obcí je 
v průvodu nesen na nosítkách oltářní obraz Panny Marie. 

Podobu obce Červenky v minulosti, zejména od konce 19. století, ilu-
strují jako obrazová kronika doby staré místopisné pohlednice a fotogra-
fie. Nejčastějšími záběry jsou dobové snímky kostela a kláštera. Zde pre-
zentovaný výběr dokumentů poskytla realitní kancelář DIMAS Litovel, 
která se mj. zabývá dokumentací historických snímků měst a vesnic Mora-
vy a Slezska. – www.dimasreality.cz.                 PhDr. Vítězslav Kollmann 

Dne 24. 11. 2009 se konala v prostorách Domova důchodců slavnostní 
vernisáž k otevření stálé expozice dobových fotografií a pohlednic 
z archivu realitní kanceláře DIMAS v Litovli, ilustrující historický vývoj 
budovy Domova důchodců a obce od poloviny 19. století do 30. let minu-
lého století. 
Expozice prezentuje 30 zvětšenin ve formátu 50 x 60 cm instalovaných při 
schodišti, a to od přízemí do druhého patra Domova důchodců. Úvodní 
panel představuje stručnou historii původního kláštera redemptoristů a 
kostela sv. Alfonse.  
Nejstarším zobrazením obce Červenky je litografie z roku 1845 s právě 

postaveným nádražím, za nímž vidíme dobové panorama Litovle. Původní 
podobu objektu zámečku vybudovaného v roce 1847 neznáme. Současná 
je dokumentována na starých fotografiích z konce 19. a počátku 20. stole-
tí, zejména však na dobových pohlednicích obce. 
Nejstarší dochovaná fotografie obce je datována rokem 1894. Vidíme na 
ní nádraží a proti němu vybudovanou vodárnu. Téměř na všech montáž-
ních (víceokénkových pohlednicích) najdeme klášter a kostel. Nejvíce 
místopisných pohlednic vydával již od počátku 20. století litovelský papír-
ník Leopold Kolínský. Na pohlednicích se objevují i záběry z blízkého 
poutního místa Studánky.  

Na dobové pohlednici a fotografii můžete porovnat proměnu zámečku, později kláštera a nyní Domova důchodců v Července. Přístavby zajistily zlepše-

ní ubytovacích možností a provoz služeb pro uživatele. Vpravo je vidět i staré a nové nádraží ČD v Července.                         Dokumentace firma Dimas 

Protože se blíží nový rok 2010, děkuji vám všem za podporu a přeji 
vám hlavně hodně zdraví a k tomu štěstí s láskou. Doufáme, že celosvěto-
vá krize pomine, aby příští rok nebyl pro naše sdružení finančně tak velmi 
náročným, jakým byl rok 2009. Od loňského roku pořádáme ozdravné po-
byty bez dotací a neočekáváme zásadní změnu, přesto naše sdružení při-
pravilo ozdravné pobyty i v roce 2010, i když nebudou dotované.  

Byli jsme nuceni zrušit pevné telefonní linky a stále se snažíme omezit 
výdaje, aby byly co nejnižší. Nepřálo nám ani počasí a přes velké úsilí se 
nepodařilo zrealizovat připravené 2 benefiční akce. Přes tuto nepřízeň 
doufáme, že v roce 2010 se nám podaří uspořádat připravený benefiční 
koncert 17. ledna 2010 v Litovli s Heidi Janků a skupinou K2 a velkou 
benefiční akci v létě ve Třech Dvorech. V roce 2009 jsme také zakoupili 
pozemek na Ješově pro výstavbu rekondičně vzdělávacího centra pro on-
kologické pacienty z celé ČR. Nyní hledáme finanční zdroje pro výstavbu 
zařízení. Je také na vás, jak nám pomůžete zabezpečit naše aktivity.  

Jana Koželská, předsedkyně představenstva 

Obec Střeň zahájila dne 25. 11. 2009 stavbu kanalizace v obci. Stavbu 
bude provádět firma RI-STAV s.r.o. a HAKOV s.r.o. 

Obec získala v rámci 3. výzvy Operačního programu Životní prostředí 
(dále jen OPŽP) dotaci na projekt „Střeň - kanalizace a ČOV“. Žádost o 
podporu projektu byla podána v prioritní ose 1. Zlepšení vodohospodář-
ské infrastruktury a snížení rizika povodní, oblast podpory 1.1 Snížení 
znečištění vod, podoblasti podpory 1.1.1 Snížení znečištění z komunál. 
zdrojů.  

Projekt řeší výstavbu oddílné splaškové kanalizace a mechanicko–
biologickou ČOV v obci Střeň. Celková délka navržené kanalizace je 7,11 
km. Realizací projektu bude vytvořen předpoklad pro připojení 550 EO na 
realizovanou kanalizaci. Celkové výdaje projektu jsou 67 810 tis. Kč, 
z toho obec získala dotaci z OPŽP, konkrétně z Fondu soudržnosti ve výši 
50 887 tis. Kč a dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR 2 993 tis. 
Kč. Ukončení realizace projektu je plánováno na 13. 6. 2011.  

Ostatní informace na  www.opzp.cz, www.mzp.cz, www.europa.      t. z. 



V měsíci listopadu se uskutečnila dlouho připravovaná 
exkurze do Litovelské cukrovarny, spolu se členy Letopi-
secké komise. Sešlo se na 50 zájemců, které vedoucí výroby provedl 
provozem za plného chodu. Ti, co si vzali už zimní oblečení, brzy lito-
vali. Bylo tam horko, vlhko a rámus. Ale také bylo k vidění mnoho zají-
mavého. Vše potom vylepšila beseda se sympatickým  předsedou  před-
stavenstva Ing. Miloslavem Kolomazníkem, který pohovořil o minulosti 
i současnosti závodu, zodpověděl dotazy, rozdal informativní brožurky 
a vše korunoval malým občerstvením. Díky! 

Mateřské centrum Rybička nás pozvalo na akci „Mikuláš“, a my sou-
hlasili. Naši zástupci se málem ztratili v tom reji, ale pro nadšené tváře 
a rozzářené oči dětí by vydrželi všechno. Na začátku prosince zamířily 
dva zájezdy do Moravského divadla Olomouc, oba byly vyprodány. Tak 
jsme mohli shlédnout jak roztančené představení muzikálu MY FAIR 
LADY, tak i baletní představení „Radúz a Mahulena“ na hudbu Josefa 
Suka a libreto Julia Zeyera. V tomto roce jsme byli v divadle celkem 
čtyřikrát a je přáním všech v tomto trendu i nadále pokračovat. 

Kolem sta seniorů se sešlo ve středu 9. prosince na setkání s předsta-
viteli našeho města - organizátory počtem účastníků mile překvapilo, 
ale také mírně zaskočilo. Přidal se ale ještě stůl, a tak se všichni do jí-
delny u gymnázia vešli. Byli účastni i vedoucí organizací a institucí 
s nimiž Seniorklub spolupracuje a kompletní vedení Města Litovel. Na 
všechny dotazy a připomínky bylo odpovězeno a občerstvení připrave-
né Školní jídelnou Studentů nemělo chybu. Tak se těšíme zase za rok.  

V měsíci lednu 2010 bude schůzka ve středu 13. 1. v 16 hodin 
v jídelně DPS a 27. 1., také od 16 hodin beseda „Vodácký novověk“ 
v prostorách restaurace Loděnice. Zájemce srdečně zveme.  

 
Všem občanům města a seniorům zvláště přejeme po celý rok 2010 

hodně zdraví, pohody a potěšení ze společných aktivit.                         hj  

Váženi a mili, bel sem požádané, abech Vám přečtl něco z mé omě-
lecké tvorbe, co be se dotékalo Vánoc, zeme a toť tech věci. Tož bech 
začal tém, že o nás je to každé rok stény. 

Že bodó brzo Vánoce já decky poznám podlivá teho, že mě moja dra-
há, a meslim že nédražši polovička vežene poret zehrádko. Já se do tech 
praci moc nehrno, ale je fakt, že jak to neodělám zavčas, neodělám to 
nikdá. Pokaždy čekám, ešle bode na to reti nejaké vhodné deň. Nesmi 
bet moc zema, to se mě dělá špatně, protože celó to dobo hudrojo, jak 
mě zebe. Nesmi bet ale ani moc teplo, protože jak se o teho reti spotite, 
muže Vás ofóknót a drohé deň ste lazar. No a jak tak čekám na ten ide-
álni deň, tak do teho začne pršet a já mosim jit tak jak tak a sakrojo o to 
vic. Letos ale ten deň přešil a já sem ho vestihl. Zebral sem réč a za pár 
hodin belo hotovo. No a doma pak v teple sem si řekl: „Tak, a včel jož 
mužó přejit aji Vánoce.“ Nebodete mě to věřet, drohé deň napadl snih. 
Pak sice roztál, ale já meslim, že mě Pámbu viděl a slešel. Me spolo ne-
máme žádné problém, tak meslim jenom chtěl, abech viděl, že je to. 

Jináč – Vánoce só pro mě decky takovy svátke klido a miro. V krámě 
mám jož veprodany, prázdny regále na mě čočijó a volajó: „Doplň mě, 
dodé zbožiho!“ Ale já jož je znám a nechávám je bet – ať trocho ve-
hládnó potvore, šak jim po novym roko zas neco dám. Já chodim prodá-
vat knižke e dopoledne na Štědré deň. Manželka mě sice říká, že so blá-
zen, že přece nikdo na Štědré deň nechodi po obchodech, ale to se sakra 
plete. Ke mně chodijó cely dopoledne a každé rok furt ti sami zófalci, 
keři nechale nákop dárku na poslední chvilo a ta knižka je jejich posled-
ni naděje. Tak k temo dostanó třeba e štvrtko, dež só te svátke. Já si na-
vic pře tym prodáváňó zabalim te svy dárke a tak mě to dopoledne krás-
ně a radostně otěká. 

Mosim Vám eště prozradit, že sme si se známéma vetvořele takovó 
ohromně krásnó tradico. Odpoledne, dež manželka má jož všecko na-
chestany na večir, vezmem pséka a deme na kratši procházko. Sme ven-
ko skoro sami, protože všeci kešó doma a třepó se jož na ten Štědré ve-
čir. Pochodime pár kilometru a pak deme na takovó malinenkó návštěvo 
ke známém. Ti maji dvě děcka a take jož všecko nachestany a jož nás 
decky vehližijó. Předáme si nejaky te ptákovine a Peťan naleje slivovi-
co, kerá bévá velece, velece kvalitni. Koštojem jo, co to dá a módře ro-

zomojem, co v ni je a co v ni eště bet muhlo, debe v ni 
nebelo to, čeho je tam moc. Robe zatim proklepnó všec-
ke známy, keři nésó přitomni, zjistijó, že teda one dvě só te névic ze 
všeckyho na světě ideálni manželke a je divny, že si muhle nabrnknót 
takovy dva tróbe, keři se furt čemose řehonijó – a jak be take né, dež só 
jož zas picli. Děcka zatim dělaji – potvore jedne – že jim te kravine, co 
dostale od pitomé tetičke a přetróblyho stréca, dělaji obrovskó radosť a 
ostentativně si hrajó s nečém jiném. Naše dárke věčinó ležijó opovržle-
vě na zemi, a to tak, abesme všeci viděle, že s témto si teda hrát nikdo 
ani nemuže, protože je to takové šunt, že jož jenom pohled na to blbosť 
jim zpusoboje nadžémáni. 

No a me se s Peťanem furt eště řehonime, jak je ta gořilka hrozně 
dobrá. Pak ta moja řekne: „Jéžišmarja, to je hodin!“ a začne mě táhat z 
křesla, kde sem si jož dávno odělal svoje mikroklima. Pak dem dom, já 
se jož neřehtám, manželka dodělá večeřo, dcera dostane namisto kapra 
séra, protože rebe né a né, senáček si pře hltáni bramborovyho saláto, 
keré jož kvule němo mosime dělat v dětské vaničce, džigne kosť do kr-
ko. Já so z té Peťanové slivovice eště trocho oblblé a tak jediná šťastná 
je moje žena Vlastička. Pak nekdo zazvoni na zvoneček, zapálime prc-
kavke a ňohňavě zazpiváme tak ze dvě kolede. Sen si z teho dělá prčo, 
dostane pohlavek, já se ovelebim na gaučo a nechávám si nadělovat eště 
věči konine, než dostale te děcka od našech známéch. Pak dem za neja-
kó chvilo dule k našem, rozdáme dárke a dostanem nejaké zákusek, pro-
tože po té chodé večeře jož jistě mosime bet vehládli jak chrti. Dež je 
všecko rozdany a zdaleka né všecko snězeny a vepity, já se najednó pro-
bero a oznámim, že do chrnět, protože přešil muj čas. Vlasta řekne, že 
bech na Štědré deň muhl vedržet aspoň do deviti, ale já so tak onavené, 
že nevedržim a očeska mě padaji jak střeleni partyzáni. Tož do lehnót a 
do rána nezamhóřim oka, protože ta večeřa bela doopravde opulentni a 
kapr mě skáče do krko až do kuropěni. Ráno pak nemužo stat a manžel-
ka mě bodi o pul desáté, že jož so jak mimino s tém spanim. Já si po-
meslim, že eště muže bet ráda, že sem v noce nevřéskal, abe mě přeba-
lela, ale to nahlas řict nemužo, nebo be mě přetahla vařékó. No a v tem-
to stylo máme vánoce každé rok. 

Z Hanácké ambasáde Petr Linduška 

Svátky už jsou za námi, i v novém roce vám budeme přinášet informace 
z florbalového dění v Litovli. 

Začněme u žáčků. Ti v posledním kole nastoupili proti týmu FbC RG 
Playmakers Prostějov. Zápas se nevyvíjel pro naše hráče vůbec dobře. Po 
první třetině prohrávali 2:0 a nemohli se za žádnou cenu dostat do zápaso-
vého tempa. Ve druhé třetině už trochu pookřáli, ale gól nepadl ani na jed-
né straně. Na začátku třetí třetiny Prostějov zvýšil vedení na 3:0 a v ten 
okamžik se naši žáci probudili. Jejich výkonnost se zvedla o 100 % a za-
čali smazávat prostějovský náskok, až skóre srovnali. A nebýt nastřelené 
tyčky pět vteřin před koncem, mohli zápas vyhrát. V tabulce Ligy Olo-
mouckého kraje jim patří šestá příčka, ale na třetí místo ztrácejí pouhý je-
den bod. Další zápasy hrají doma 10. ledna na hale ZŠ Vítězná od 9.50 a 
11.40. Doufáme, že se přijdete podívat, jak to těm našim žákům jde. 

Junioři v posledním kole 3. ligy juniorů - divize VII. A nastoupili proti 
poslednímu celku ligy týmu FBC Pirates Brodek. Jako první inkasovali 
naši hráči už na začátku první třetiny, ale to bylo ze stany Brodku vše. Li-
tovelští splnili roli favorita a vyhráli 5:1. Ve 3. lize jim patří šestá příčka. 
Více se o florbalovém dění dozvíte na stránkách www.fbclitovel.wbs.cz. 

Všechno nejlepší a hodně úspěchů v novém roce vám přejí 

Vaši florbalisté ☺ 

Ředitelství ZŠ Nasobůrky zve děti a jejich rodiče 

K ZÁPISU do 1. třídy 
 

dne 18. ledna 2009 v době od 12.30 do 17.30 hod. 

v budově ZŠ Nasobůrky (třída v podkroví) 
 

Doklady s sebou:       -  rodný list dítěte 

                                  - občanský průkaz zákonného zástupce 

Telefon: 585 341 369, Mgr. Jana Nakládalová, ředitelka školy 



SPORT  SPORT  SPORT  

Vážení čtenáři, v tomto roce je to již po-
třetí a letos naposled, kdy Vám přinášíme 
zprávy o dění v našem Hanáckém jezdeckém 
klubu Litovel. Blíží se konec roku a s ním na-
dešel čas bilancovat; pochlubit se úspěchy a 
hodnotit to, co jsme si předsevzali a splnili a 
také to, co se nám až tak úplně nepodařilo.  

V lednovém čísle jsme psali, že v tomto 
roce bychom chtěli připravit na složení jezdec-
ké licence pro parkur koní Pony dva naše na-
dějné jezdce, což nebyl v žádném případě leh-
ký úkol. Obě jezdkyně zkoušky složily bez za-
váhání, Pavla Buláková v měsíci dubnu a Ka-
teřina Jedličková v říjnu, a staly se součástí 
sportovního realizačního týmu našeho klubu.  

Pro letošní sezónu byl sestaven velmi 
stmelený tým pod vedením Mgr. Josefa Pokor-
ného a HJK Litovel reprezentovali jezdci Jan 
Pavlíček s koňmi Redenptia a Uncil, Martina 
Škrabalová s koněm Fargo a Pavla Buláková 
s koňmi Morávia Frajer a Myšlenkou. Samo-
zřejmě tým tvořili další naši členové, kteří pl-
nili neméně důležité úkoly spojené především 
s přepravou a vlastní přípravou koní před a po 
závodech.  

Co se týče úspěchů – HJK Litovel repre-
zentoval naše město na závodech po celé Se-
verní a Střední Moravě, kde jsme pravidelně 
obsazovali přední místa. Zúčastnili jsme se 
zhruba i 72 parkurových závodů, ve kterých 
jsme dosáhli 25 prvních, 20 druhých a 26 tře-
tích umístění.  

Vrcholem sezóny byla reprezentace našeho 
města na MČR Pony v parkurovém skákání 
v měsíci srpnu ve Zduchovicích. Na tomto 
šampionátu se Pavla Buláková s koněm Morá-
via Frajer v kategorii do 12 let umístila na 
skvělém 4. místě a Martina Škrabalová 
s koněm Fargo v kategorii do16 let na místě 
14. Je nutno říct, že již samotná kvalifikace 
dvou jezdců byla pro náš klub vítězstvím.  

Samozřejmě stávaly se i věci, které se nám 
až tak nepodařily jak bychom chtěli, potýkali 
jsme se zejména s nezkušeností našich mla-
dých jezdců. Hvězdou týmu a zároveň smola-
řem sezóny se stala bezesporu Pavla Buláková, 
která v Sobotíně na Šampionátu Olomouckého 
kraje dojela na pátém místě i přes to, že celý 

závod jela bez třmenů, 
měsíc před Mistrov-
stvím ČR si zlomila ru-
ku a přesto se závodů 
zúčastnila. Probojovala 
se do finále a po dvou 
kolech byla na prvním 
místě, ovšem ve své po-
slední jízdě přehlídla 
překážku a od vítězství ji dělily dvě sekundy. 
To vše ke sportu patří a můžeme říci, že letoš-
ní sportovní sezóna byla bezesporu úspěšná.  

Co se týče ostatních aktivit, náš klub 
v tomto roce uspořádal tři veřejné závody, kte-
ré se organizačně, dobrými výkony jezdců i 
samotnou hojnou návštěvností milovníků koní 
z řad litovelské veřejnosti vydařily.  

Na závěr doufejme, že rok 2010 bude pro 
HJK Litovel neméně úspěšný jako rok přede-
šlý, a že takto skvěle budeme reprezentovat 
naše město Litovel nadále. Zároveň rovněž dě-
kujeme všem našim sponzorům, kteří nás 
v uplynulé sezóně podpořili a věříme, že nám 
svou přízeň zachovají.  

 

 

 

Na fotografiích: nahoře členové klubu, z jezdeckých soutěží. Za Hanácký jezdecký klub Jan Bulák 

Vážení soutěžící, připravujeme pro Vás na 
rok 2010 novou soutěž, usoudili jsme, že na-
stal čas na změnu. Nechejte se překvapit, sou-
těžíme od únorového čísla.  

Děkujeme všem za zájem o soutěž v sudoku, 
tady jsou ještě výherci posledního kola: 

Ing. Josef Kolář z Nechanic, Miroslav Fen-
drych a Jarmila Balcárková z Litovle. 

Blahopřejeme! 
 
 

Redakce Litovelských novin 

přeje svým čtenářům  

klidný a pokojný rok 2010.  
  

redaktorka LN Jana Motlová 



KAMENICTVÍ 
Litovel, Svatoplukova 127 
Tel., fax: 585 341 478,  
mobil: 605 131 789 
 
Děkujeme našim zákazníkům za přízeň  
v roce 2009, nabízíme Vám naše služby  
i v nastupujícím roce 2010. 

Litovelské noviny, povolení č. MK ČR E 11104, měsíčník, náklad 1 300 kusů. Vydává Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel, adre-
sa redakce tamtéž. IČO 299 138. Odpovědný redaktor: Jana Motlová. Litovelské noviny uveřejní bezplatně společenská oznámení a osobní zprávy.  

Za uveřejnění obchodního inzerátu účtujeme za 1 cm2 plochy 10,- Kč, na první a poslední straně 18,- Kč. Sleva: při opakování inzerce 10 %,  
půlroční předplatné 20%, celoroční předplatné 30 %. Všechny požadavky na inzerci i příspěvky přijímáme na adrese:  
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♦ MONTÁŽE A OPRAVY MONTÁŽE A OPRAVY MONTÁŽE A OPRAVY MONTÁŽE A OPRAVY     
                ANTÉN, SATELITŮANTÉN, SATELITŮANTÉN, SATELITŮANTÉN, SATELITŮ    
♦ SPEKTRÁLNÍ SPEKTRÁLNÍ SPEKTRÁLNÍ SPEKTRÁLNÍ     
                ANALÝZA SIGNÁLŮANALÝZA SIGNÁLŮANALÝZA SIGNÁLŮANALÝZA SIGNÁLŮ    

JOSEF KULICH, LitovelJOSEF KULICH, LitovelJOSEF KULICH, LitovelJOSEF KULICH, Litovel    

přeje svým zákazníkům 

stále dobrý obraz na TV přijímačích 

i v nastávajícím roce 2010! 

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ LITOVEL 
Komenského 677, tel.: 585341547, fax.:585343190 

e-mail: sekretariat@soulitovel.cz 

internet: www.soulitovel.cz 
Nabízí získání maturitního vysvědčení – výučního listu v následujících oborech: 
 
26-41- L/01   MECHANIK ELEKTROTECHNIK 
 
26-51-H/01   ELEKTRIKÁŘ  
        
29-54-H/01   CUKRÁŘ 
 
65-51 H/01    KUCHAŘ-ČÍŠNÍK 
 
Možnost nástavbového  
a večerního studia! 

Přijďte se podívat na  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
3. února 2010 

vždy od 8.00 do 18.00 hodin 

SAUNA MĚSTA LITOVEL  provozovaná  TECHNICKÝMI SLUŽBAMI LITOVEL, 
informuje své příznivce, že PROSINCOVÝ PROVOZ 

bude s ohledem na sváteční dny následující: 22. a 23. prosince, 29. a 30. prosince   
O T E V Ř E N O   

Provozní doba, ceny a další zůstává beze změn.  

S.E.P. – reality NABÍZÍ: 
Tel: 585 342 086, 606 780 378 

Poděbradova 751, 784 01 Litovel  

• prodej RD Brníčko u Uničova 4+1, novostavba, pozemek 500 m2, cena v RK 

• prodej pozemku v Litovli, 809 m2, určený pro výstavbu RD s nutností zřídit 
inženýrské sítě (cca 550 tis.), cena 470 tis. vč. projektu + zřízení IS 

• prodej cihl. bytu 2+1, OV, Litovel, 60 m2, 3. p., balkón, 2x sklep. cena 1,1 mil.  

• prodej cihl. bytu 3+kk, DR, Litovel, 74 m2, 3. p., novostavba cena 1,5 mil. Kč 

• pronájem nebyt. prostor v Uničově, 2.500 m2, vhodné pro výrobu, skladování 
apod. Volné od 11/2009, nájemné 100.000,- Kč/měs. + energie 

• zprostředkováváme prodej nové výstavby 17-ti RD v lokalitě Křelov – Břucho-
tín, bližší info: www.carmanhome.cz  

Přijmeme pracovníka pro výkon administrativy správy nemovitostí. Požadujeme 
znalosti v oboru stavebnictví a právního minima v oblasti nájemních, podnájem-
ních, kupních, zprostředk. aj. smluv. Své životopisy prosím zasílejte do 
31.01.2010 na adresu: S.E.P.- reality, Pavlína Stehlíková, Poděbradova 751, 784 

KKKK L Í Č E  Z Á M K Y  T R E Z O R YL Í Č E  Z Á M K Y  T R E Z O R YL Í Č E  Z Á M K Y  T R E Z O R YL Í Č E  Z Á M K Y  T R E Z O R Y     
D R Á P A L  A  N O VÁ KD R Á P A L  A  N O VÁ KD R Á P A L  A  N O VÁ KD R Á P A L  A  N O VÁ K     

ŠAFAŘÍKOVA UL. 721/1, LITOVEL, mob. 776 593 520 

Výroba klíčů, prodej zadlabacích zámků, dveřní a okenní kování, cylin-
drické vložky FAB, chráněné vložky (GUARD, FAB CONTROL, 
MUL-T-LOCK) Novinka: bezpečnost. protipožár. dveře SHERLOCK, 
trezory, skříně na zbraně. Broušení nůžek, nožů, i do masových mlýn-
ků. PO – PÁ 8.00 – 17.00, SO  8.00 – 11.00 hodin 




