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Vážení a milí spoluobčané! 
Na počátku nového roku mi dovolte popřát 

Vám všem pevné zdraví, štěstí, lásku Vašich 
nejbližších, mnoho úspěchů v práci. 

Chci Vám připomenout, co dobrého uplynulý 
rok přinesl, ale i co neblahého. 

 
K tomu, co se dařilo, patří činnost Městského 

úřadu s rozšířenou působností, příspěvkových 
organizací včetně Technických služeb města Li-
tovle. Kulturní akce byly zásluhou Městského 
klubu mimořádně úspěšné, můžeme tak soudit 
podle návštěvnosti. Úspěchy sklízejí i zájmová 
uskupení Kantika, Hanačka, Palora, Sokol a dal-
ší. Finanční podpora poskytnutá Zastupitelstvem 
města sportovním organizacím byla účelně vyu-
žita a vytváří v Litovli dobré podmínky pro 
sportovní vyžití dětí, mládeže, občanů. 

Z investičních akcí byla dokončena rekon-
strukce mostu přes hlavní tok řeky Moravy, dále 
byl vybudován kruhový objezd na křižovatce na 
Staroměstském náměstí. Obě tyto investice vý-
znamně přispívají k bezpečnosti chodců a řidi-
čů. Nová konstrukce mostu zvýšila průtočnost 
řeky, která je velmi důležitá při povodních; je 
třeba pochválit i moderní architektonické ztvár-
nění mostu. Město Litovel se na této investiční 
akci Olomouckého kraje podílelo finančně a po-
skytnutím organizační pomoci. 

Byla dokončena – konečně – výstavba cyklos-
tezky Nasobůrky – Litovel, která rovněž přispí-
vá ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů. 
Kvalita bydlení na sídlišti Vítězná se dále zlep-
šila realizací II. etapy obnovy sídliště. 

Pokračovala obnova městského bytového fon-

du výměnou oken, zateplováním, byla opravena 
fasáda a vyměněna okna domu č.p. 785 na ná-
městí Přemysla Otakara. Město pokračovalo  
v úpravě dětských hřišť, v doplňování a obměně 
jejich vybavenosti. 

V městské části Pavlínka, kde se počítá s vý-
stavbou cca 50 rodinných domků, se podařilo 
dokončit výměnu pozemků a projekční přípravu 
I. etapy – výstavba infrastruktury. V ulici Sever-
ní byl firmě Horstav Olomouc pronajat stavební 
pozemek na výstavbu 100 bytů včetně garáží. 
Stavba již měla být zahájena, není však potřebný 
počet zájemců o nové byty, i tady působí dopad 
hospodářské krize. Neobyčejně náročné jsou 
práce na dokončení Územního plánu, který má 
být v tomto roce schválen a stane se pak závaz-
ným podkladem pro další rozvoj města.  

V protipovodňové ochraně města je připravo-
vána výstavba protipovodňové hráze a další 
opatření. Nultá a první etapa jsou plánovány na 
roky 2011 až 2013. Akce, jejichž rozpočet má 
dosáhnout 400 miliónů Kč, zajišťuje Povodí 
Moravy. 

Podmínkou realizace investičních akcí bylo 
získávání dotací, a to se nám dařilo. Díky dota-
cím byla postavena cyklostezka Litovel – Naso-
bůrky, regenerace sídliště Vítězná, revitalizace 
Olomouckého rybníku, dále projektové práce na 
výstavbě kanalizace Litovel – Chořelice, Lito-
vel – Tři Dvory (kanalizace má být dokončena  
v roce 2011). Uvedené dotace k nám přišly z 
fondů životního prostředí, dopravy a infrastruk-
tury, dále z ministerstva pro místní rozvoj, jejich 
celková výše dosáhla 140 mil. Kč. 

Na podzim roku 2009 jsme podali žádost  

o finanční prostředky z Regionálního operační-
ho programu na výstavbu cyklostezek Litovel – 
hřbitov Chořelice a Rozvadovice – Unčovice, 
dále Tři Dvory – Litovel. Další žádosti na vý-
stavbu domu s pečovatelskou službou a na re-
konstrukci koupaliště v Litovli jsou rovněž po-
dány. Na červen připravujeme podání žádostí na 
rekonstrukci náměstí Přemysla Otakara a ulic 
Masarykova a 1. máje. 

Uplynulý rok přinesl velmi negativní zprávu o 
světové hospodářské krizi, která postihuje také 
naše město a občany. Daňové příjmy města se  
v jejím důsledku snížily o 18 miliónů, což nás 
donutilo přijmout úsporná opatření včetně ome-
zení investic města. Byli jsme nuceni sáhnout i k 
nepopulárním opatřením – zvýšit nájemné  
z bytů a daň z nemovitostí. 

Letošní rok je a bude velmi složitý, nižší pří-
jmy se již projevily při sestavování rozpočtu 
města. Nutná úsporná opatření postihnou měst-
ský úřad, příspěvkové organizace, jakož i kultur-
ní a sportovní organizace. Tato opatření však 
nesmí mít vliv na plnění povinností nás všech. 
V rozpočtu chybí peníze na potřebné investice, 
budeme žádat o dotace a snažit se o dosažení co 
nejvyšší podpory z dotací na realizaci investič-
ních akcí. K těm potřebným a žádoucím patří 
zateplení budovy Středního odborného učiliště v 
Litovli, mateřské školy na Gemerské ul., kanali-
zace v Unčovicích, Březovém, Rozvadovicích, 
Chudobíně, Vísce, rozšíření městského muzea, 
revitalizace hřbitovní zeleně Litovel, Chořelice, 
parková úprava ulice Severní. Tyto investice 
jsou ve svém součtu za desítky miliónů korun a 
záleží na výši získaných dotací, jak se plánované 
záměry podaří uskutečnit. 

Vážení občané, rok, který máme před sebou bu-
de neobyčejně náročný. Věřím, že společným úsi-
lím se nám podaří přispět ke spokojenému životu 
nás všech, občanů města Litovle i našich obcí. 

Starosta Města Litovel MVDr. Vojtěch Grézl 
 
Také prostřednictvím Litovelských novin vy-

slovuji poděkování těm občanům, kteří vyslyšeli 
výzvu města a pomohli při odklízení sněhu  
z chodníků. Dobrou práci odvedly Technické 
služby, jejich zaměstnanci pracovali s velkým 
nasazením. Technickým službám mohu vyslovit 
poděkování i za firmu Adriana, která jejich práci 
při zvládání sněhové kalamity rovněž oceňuje a 
chválí.                 Starosta Města Litovel 

Foto: Adriana Sienelová 



CHLAPCI „SNĚHULÁCI“ 
Povánoční neobvykle bohatou sněhovou na-

dílku zvládali pracovníci Technických služeb 
města na jedničku. Chlapci sněhuláci, jak je 
přezdívají občané, byli v terénu dnem i nocí, 
unavení až vyčerpaní. Zaslouží si od nás 
upřímné poděkování. Nemohli pochopitelně 
uklidit před každým domem. Občanská svépo-
moc se ukázala nezbytná. Dík i těm, kteří se do 
ní na výzvu pana starosty zapojili. 

Moderní společnost logicky hledá dokona-
lejší způsoby, jak udržet civilizovaný vzhled 
měst a ostatních sídlišť, zejména strojovou 
technikou. V platnosti je nové nařízení ukláda-
jící veřejné správě pečovat o čistotu a bezpeč-

nost  v š e c h  chodníků. Seznámila jsem se  
s ním. Nebylo jistě správné, aby majitel ručil 
za to, že si někdo před jeho domem zlomí no-
hu atp. (minulá vyhláška). Ale nové nařízení, 
tak jak je zatím formulováno, vzbuzuje pochy-
by. Však také mnoho starostů obcí a měst už 
proti němu protestovalo. Bude prakticky těžko 
do důsledku realizovatelné a finančně nároč-
né… Po staletí platila zásada, vyjádřená příslo-
vím – ukliď si každý před svým prahem –  
v praktickém i přeneseném smyslu. Mít čisto 
před obchodem, podnikem i osobním příbyt-
kem bylo věcí hrdosti. Ostatně už sněhová ka-
lamita dokázala, že bez dobrovolné součinnos-
ti se neobejdeme. 

Řidičům přece stát také neuhradí škody na 
autě nebo i zdraví, když je ohrozí výmol na 
silnici. Ke vzorné údržbě není dost sil a peněz. 
Co když si teď někdo zlomí nohu na chodní-
ku? Je jich plno! Řidičům se nařizuje, že musí 
jízdu přizpůsobit stavu vozovky… 

Dovolte mi zakončit složitou úvahu žertí-
kem:      

         Chvilka s koštětem v ruce 

         Osvěží venku srdce 

         Pomůže zažívání 

         Zahřeje nám svědomí 

Bába Cholda 

Paní Jarmile Cholinské, která se nakonec 

sama stala obětí sněhové kalamity a uklouzla 

na chodníku před domem, kde majitel sníh ne-

uklidil, přejeme brzké uzdravení.         Redakce 

To, jak se nám – Technickým službám Lito-
vel - podaří vypořádat s nařízením vlády podle 
novely zákona o pozemních komunikacích (č. 
97/2009 Sb.) jsme si mohli ověřit již v závěru 
minulého roku před vánočními svátky při li-
kvidaci běžné jednodenní sněhové nadílky. 
Nový, pro města a obce nepopulární „chod-
níkový zákon“, na základě kterého připadla 
povinnost uklízení sněhu a zajištění schůdnosti 
chodníků na majitele pozemků komunikací, tj. 
na města a obce, (dříve povinnost majitelů při-
lehlých nemovitostí) se naší organizaci podaři-
lo celkem úspěšně zvládnout. Rozhodující 
místní komunikace a chodníky v 1. a 2. pořadí 
důležitosti dle interní směrnice TS Litovel se 
podařilo ošetřit a zajistit jejich schůdnost a 
sjízdnost ve stanoveném časovém úseku. Bylo 
to první otestování toho, jak se podaří se sou-
časným strojovým vybavením a počtem za-
městnanců zajistit nařízení nového zákona. Ra-
da města Litovel rozhodla, že letošní zima bu-
de zkušební na to, jak se podaří zvládnout zim-
ní údržbu místních komunikací se stávajícími 
kapacitami, doplněnými několika pracovníky 
veřejné služby, bez nákupu nových strojů pro 
zimní údržbu. Proti loňskému roku došlo  
k posílení pohotovostní skupiny zajišťující 
zimní údržbu o 2 pracovníky (ze 7 na 9), jedná 
se o stálé pracovníky TS. Jeden z nich obslu-
huje čtyřkolovou sekačku Etesia, která byla 
pro zimní využití dovybavena rotačním kartá-
čem s hydraulickým pohonem na čištění chod-
níků. Druhý pracovník zajišťuje ruční posyp 
solí či inertem z vozidla Multicar a zároveň 
operativně doplňuje solí zásobník rozmetadla 
malotraktoru Vega s radlicí. Těmito dvěma 
stroji se podařilo ošetřit úzké a také starší dlaž-
dicové chodníky, které nesnesou zátěž zameta-
cího stroje Bucher–City Cat. Nasazením uve-
dených dvou strojů do pohotovostní zimní 
údržby se podařilo nahradit určitě desítky pra-
covníků, kteří by museli chodníky čistit ručně. 

Rozhodně daleko těžší bylo vypořádat se se 
sněhovou kalamitou, která postihla ve druhém 
týdnu nového roku celé území naší republiky. 
Nejdříve déšť doprovázený mrazem a další 4 
dny hustého sněžení daly pořádně zabrat všem, 
kteří se starali o zabezpečení schůdnosti chod-
níků a sjízdnosti silnic nejen našeho města, ale 
i jeho místních částí – obcí, které patří k Lito-
vli. Pracovníci technických služeb v pohoto-
vostní skupině pracovali v uvedené dny ve dne 
v noci s minimálními pracovními přestávkami, 

byli doplněni v běžnou pracovní dobu dalšími 
spolupracovníky, kteří zajišťovali většinou již 
jen ručně potřebnou údržbu místních komuni-
kací. Hlavní snahou při úklidu a čištění vozo-
vek a chodníků bylo to, aby se podařilo shrnu-
tím a rozsolením na sledovaných městských 
komunikacích dostat až na čistý povrch, tak, 
aby na nich v rámci možností nezůstala ledov-
ka či uklouzaný sníh, který by jinak při mrazi-
vém počasí zůstal dál ležet na vozovkách a 
chodnících a pak šel již těžko odstranit. V ně-
kterých případech např. na sídlišti K. Sedláka 
bránila údržbě příčně zaparkovaná vozidla za-
sahující zčásti do chodníku, nedala se tady vů-
bec použít mechanizace. A jak se nám podařilo 
vypořádat se s první důkladnou nadílkou sně-
hu v novém roce nechám na zhodnocení našim 
občanům, také v porovnání se zimní údržbou 
např. v okolních městech.  

Děkuji těm našim spoluobčanům, kteří bez 
ohledu na „chodníkový zákon“ při sněhové 
kalamitě reagovali na výzvu vedení města a 
pomohli při úklidu chodníků před jejich nemo-
vitostmi. Dále děkuji panu P. Havlíčkovi  
z Vísky a ZD Unčovice, kteří smluvně zajišťu-
jí zimní údržbu v přidělených obcích po celé 
zimní období a v neposlední řadě také pracov-
níkům z veřejné služby, kteří pomáhali s čiště-
ním komunikací převážně ve středu města, 
Olomouckém předměstí u autobusové zastávky 
a nového chodníku na Svatoplukově ul. 

Ing. Karel Zmund, TS Litovel  

 

Pana Zmunda jsme požádali o podrobnější 

informace. Jakou technikou k údržbě chodníků 

a silnic disponují TS? 

TS Litovel mají k dispozici pro zimní údržbu 
místních komunikací 3 traktory Zetor s radli-
cemi, 2 sypače – přívěsný vůz za traktor s roz-
metadlem, malotraktor Vega s přední radlicí a 
násypkou na sůl s rozmetadlem, zametací vůz 
Bucher-City Cat se sypačem,  sekačku Etesia s 
přídavným rotačním kartáčem a dále kolový 
nakladač UNC 053 /HON/ a UNC 060 /bobek/ 
k vyhrnování a nakládání sněhu. Pro zimní 
údržbu jsou k dispozici ještě sklápěcí vozidla 
Multicar  /přeprava soli a drtě/ a AVIA  na od-
voz sněhu.  
Při  likvidaci sněhové nadílky z 2. týdne t. r. 
jsme si museli pomoci nasazením 4 malých na-
kladačů místních  firem, které prováděly po  
3 dny shrnování a nakládání sněhu z krajnic 
vozovek v centru města.   

Jak dlouhý je časový úsek k úklidu sněhu? 

Je vypracována Interní směrnice k zabezpečení 
údržby a úklidu místních komunikací města 
Litovel a jeho místních částí, která obsahuje 
seznam komunikací s pořadím důležitosti. V I. 
pořadí, kde je stanoveno odstranění do 6 hodin 
od vzniku závady ve sjízdnosti, jsou obslu-
hovány preferované silniční komunikace v uli-
cích např. Vítězná, Masarykova, 1. máje, Pa-
lackého, Číhadlo, Studentů, Kollárova, Šma-
kalova, Kysucká atd. Tento úsek údržby před-
stavuje cca 9 km silničních komunikací. Do I. 
pořadí samozřejmě spadá také náměstí Pře-
mysla Otakara, všechny mosty a chodníky vět-
šinou shodně v těch ulicích jako silnice. Před-
nostně se řeší přístup ke zdravotnickým zaříze-
ním a školám! 
Ve II. pořadí se bezodkladně řeší další komu-
nikace, nejpozději do 12 hodin od vzniku zá-
vady ve sjízdnosti. V této kategorii obsluhy 
k již dříve určeným silničním komunikacím a 
chodníkům došlo k rozšíření např. o průmyslo-
vou zónu a nově vybudované cyklostezky Li-
tovel – Víska, Litovel – Rozvadovice  a Lito-
vel /ul. Svatoplukova/ do Nasobůrek.   
Tato uvedená pravidla řeší běžnou situaci, kte-
rá může v zimním období nastat. V případě 
sněhové kalamity, která nastala letos v lednu, 
platí zvláštní ustanovení interní směrnice pro 
údržbu komunikací města. Situace se řeší tak, 
aby byla přednostně zajištěna schůdnost a 
sjízdnost vybraných hlavních komunikací.  
 

Děkujeme za doplnění. Redakce 

Pracovníci TS z nové montážní plošiny odstra-

ňují led ze střech.                           Foto: J. M. 



68. schůze Rady města Litovel se 
konala 10. prosince 2009 
K již přijatým usnesením: 

• Rada města nově schvaluje uza-
vření smlouvy o zřízení věcného 
břemene umístění dvoustranného 
schodiště s podestou zatěžujícího 
pozemek ve vlastnictví města, ve 
prospěch objektu č.p. 107 ve vlast-
nictví Internetové lékárny LSPP, s. 
r. o., se sídlem v Olomouci, za jed-
norázovou náhradu ve výši 5.000,- 
Kč včetně DPH.  

• Rada města ruší své usnesení a 
nově doporučuje zastupitelstvu 
města nabídku daru od pana Nevr-
lého přijmout. 

• Zástupce nadace Arcus Onko 
Centrum žádá o navýšení poskyt-
nutého příspěvku na lednovou be-
nefiční akci. Rada města vyhovuje, 
nadaci bude poskytnut finanční pří-
spěvek v celkové výši 5.000,-. 
Rada města souhlasí: 

• s umístěním sídla zakládané spo-
lečnosti NEUROLOGIE MUDr. 
Silvie Navrátilová s.r.o. v nemovi-
tosti č.p. 664 v ul. Kollárově v Li-
tovli, jejímž vlastníkem je Město 
Litovel (poliklinika). RM současně 
schvaluje uzavření dodatku ke 
smlouvě o nájmu a podnájmu. 
Rada města nevyhovuje:  

• žádosti o zachování sníženého 
nájemného za pronájem prodejny v 
Savíně pro období od 1. 1. 2009 do 
31. 10. 2009 od 27. 11. 2009 do 
23. 12. 2009. Dále RM, na základě 
doporučení Osadního výboru Sa-
vín, vyhovuje žádosti o snížení ná-
jemného od 1. 11. 2009 s tím, že 
nájemné bude činit 100,- Kč/měsíc. 
Rada města souhlasí: 

• s uzavřením Smlouvy o nájmu 
pozemků č. 1899/2009, 1900/2009, 
1901/2009, 1902/2009 mezi Měs-
tem Litovel a ZD Unčovice na do-
bu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 
let, s účinností od 1. 1. 2009, za 
roční nájemné 125.358,- Kč. Ná-
jemné za rok 2009 bude uhrazeno 
na účet města do 31. 12. 2009. Dá-
le s uzavřením Smlouvy o nájmu 
pozemků č. 657/2009 mezi Měs-
tem Litovel a ZD Unčovice, na do-
bu neurčitou s výpovědní lhůtou 10 
let, s účinností od 1. 1. 2009, za 
roční nájemné ve výši 411,- Kč. 
Nájemné za rok 2009 bude uhraze-
no na účet města do 31. 12. 2009.  

• s uzavřením Dodatků ke smlou-
vám o nájmu veřejného prostran-
ství za účelem umístění reklamního 
zařízení  a stanoví roční nájemné 
500,- Kč 

• s uzavřením Smlouvy o nájmu 
části pozemku o výměře cca 45 m2  
mezi Městem Litovel a paní E. F., 

za účelem zřízení venkovního 
posezení pro návštěvníky re-
staurace Sport v Litovli  

• s uzavřením nájemní smlou-
vy na pronájem nebytových 
prostor pohostinství v domě č.
p. 12 v místní části Březové 
s p. J. K. z Olomouce. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou od 1. 1. 2010, s tříměsíč-
ní výpovědní lhůtou, za stávající 
nájemné. Do výběrového řízení se 
přihlásili tři zájemci. 

• s odpisem pohledávek dle důvo-
dových zpráv. Jde o odpis nevyma-
hatelných, promlčených nebo ne-
průkazných pohledávek, většinou 
na nájemném a službách, dále dluž-
né částky za odpady a pokuty ulo-
žené KPPP Města Litovel 

• s nabídkou a uzavřením Smlouvy 
o dílo na vyhotovení projektové 
dokumentace pro stavební povolení 
na akci „Cyklistická stezka Roz-
vadovice – Unčovice“ s Regionální 
agenturou pro rozvoj střední Mora-
vy, Olomouc, za nabídkovou cenu 
232.050,- Kč vč. DPH 

• s vypsáním výběrového řízení na 
investiční akci oprava chodníku 
mezi ulicemi Palackého a Svato-
plukova v Litovli  

• s uzavřením Smlouvy o dílo s 
příspěvkovou organizací Správa 
silnic Olomouckého kraje na zimní 
údržbu točny v místní části Savín 

• s uzavřením Smlouvy o dílo s 
Ing. arch. Petrem Braunerem – 
B&B STUDIO Přerov na vyhoto-
vení studie architektonicko-
stavebního a technického řešení 
úprav objektu C v ZŠ Jungmanno-
va (družina) a zaměření dvorku 

• s výsledky veřejné soutěže a do-
poručením hodnotící komise pro  
„Výběr koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na akci 
Kanalizace a ČOV Litovel“. Sou-
hlasí, aby mandátní smlouva byla 
uzavřena se společností SAFETY 
PRO s.r.o., se sídlem Olomouc. 

• s vyřazením majetku MK dle při-
ložených seznamů 

• s úpravou cen za pronájem haly 
oddílům města takto: celá plocha 
400,- Kč/hod., polovina plochy 
300,- Kč/hod. a třetina 220,- Kč/
hod. Pronájem celé plochy do 5 
hodin 1.750,- Kč a za každou další 
hodinu 400,- Kč. Ostatní ceny bu-
dou ponechány na stávající úrovni. 

• s navrženou výší odměn ředite-
lům základních a mateřských škol. 
Odměny budou vyplaceny z pro-
gramu MŠMT.  

• s projednáním záležitosti s OV 
Nasobůrky a následným odesláním 

odpovědi panu S. H., který 
žádá dle zákona č. 106/1999 
Sb. o informaci o nakládání s 
prostředky města svěřenými 
OV Nasobůrky.  
Rada města pověřuje:  

• vedoucího FO k provádění 
přesunů mezi položkami dle 

požadavků odpovědných správců 
rozpočtu v měsíci prosinci 2009.
Rada města bere na vědomí:  

• informace z jednání bytové ko-
mise, schvaluje navrhované proná-
jmy a předložený Seznam žadatelů 
o byt Města Litovel na rok 2010. 
Rada města vyhovuje a souhlasí: 

• s poskytnutím finančního pří-
spěvku ve výši 3.000,- Kč pro ví-
tězky soutěže Dívka roku 2010 – 
základní kolo soutěže a současně 
do poroty deleguje místostarostu 
města pana Šrůtka. 
Rada města schvaluje: 

• Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene uzavíranou mezi ML a MTS 
a.s. Litovel – jde o uložení teplovo-
du do pozemku parc.č. 318/1 v k.ú. 
Litovel 

• uzavření Mandátní smlouvy se 
společností QUANTUM CZ s.r.o. 
na zpracování projektové žádosti  
„Modernizace základních škol 
v Litovli pro zlepšení IT technolo-
gií při výuce“ na základě zveřejně-
ných podmínek ROP 

• uzavření Smlouvy o výpůjčce 
odpadových nádob - jde o výpůjč-
ku 10 ks odpadových nádob na tří-
děný komunální odpad - se společ-
ností EKO-KOM, a.s. Praha 

• předložený návrh odpisových 
plánů nově nabytého majetku TS 
Litovel a návrh plánu odpisů inves-
tičního majetku pro rok 2010 

• složení výběrové komise na do-
davatele stavby „Kanalizace a 
ČOV Litovel – dokončení“ v tomto 
složení: členové komise Ing. Potu-
žák (náhradník Ing. Zmund), p. 
Šrůtek (Mgr. Freml), Mgr. Papajk 
(p. Jančí), Ing. Forejtek ml. (Ing. 
Forejtek st.), Ing. Palík z firmy 
VRV Brno, (Ing. Žampach). 
Rada vyhovuje a souhlasí:  

• s vydáním po 1 ks bezplatné par-
kovací karty ZŠ prof. V. Vejdov-
ského Litovel a ZUŠ Litovel 

• s dlouhodobým pronájmem 1 
místnosti v objektu MK Litovel na 
kancelář stavební spořitelny za mě-
síční nájemné 3.000,- Kč. 
Rada města projednala:  

• žádost firmy KOHOUT invest 
group s.r.o. Hranice na Moravě o 
uzavření dohody dle § 33 zákona č. 
44/1988 Sb. (horní zákon) a sou-
hlasí s odesláním dopisu s navrže-

ným textem dle přílohy zápisu. 
Rada města bere na vědomí: 

• výroční zprávy základních škol, 
jichž je Město Litovel zřizovatelem 

• informace z jednání komisí a vý-
boru. Rada města pověřuje Letopi-
seckou komisi prověřit opuštěné 
hroby na hřbitově a předložit radě 
města seznam neudržovaných hro-
bů známých litovelských rodáků a 
osobností.  
 
25. zasedání Zastupitelstva města 
Litovel dne 17. prosince 2009 
Zastupitelstvo města schvaluje:  

• pověření pro vedoucího finanční-
ho odboru k provádění rozpočto-
vých změn v závěru roku, přede-
vším v souvislosti s došlými dota-
cemi a dalšími příjmy 

• rozpočtové provizorium pro rok 
2010 a jeho pravidla 

• uzavření Smlouvy o revolvingo-
vém úvěru uzavřené s Komerční 
bankou, a.s., se sídlem: Praha 1 a  
pověřuje starostu podpisem této 
smlouvy 

• uzavření Smlouvy o poskytnutí 
zajištění uzavřené s Komerční ban-
kou, a.s., se sídlem: Praha 1, kdy 
zajištěním bude vystavená krycí 
směnka bez avalu. Současně pově-
řuje starostu podpisem této smlou-
vy a vystavením krycí směnky. 

• odprodej části pozemku o výmě-
ře cca 12 m2  v k.ú. Litovel, firmě 
ČEZ Distribuce, se sídlem v Děčí-
ně, za účelem umístění stožárové 
trafostanice, za sjednanou kupní 
cenu 1.000,- Kč/m2  

• předložený návrh Dohody obcí o 
správě společných lesů uzavírané 
mezi Městem Litovel, Obcí Bílá 
Lhota a Obcí Měrotín 

• aktualizovaný projekt Regenera-
ce panelového sídliště Vítězná, Li-
tovel. 
Zastupitelstvo souhlasí: 

• s podáním žádosti o dotaci na 
akci „Regenerace panelového síd-
liště Vítězná, Litovel, III. etapa“ a 
se spolufinancováním akce „Re-
generace panelového sídliště Vítěz-
ná, Litovel, III. etapa“ dle podmí-
nek podprogramu Ministerstva pro 
místní rozvoj „Podpora regenerace 
panelových sídlišť pro rok 2010“ a 
zavazuje se zahrnout povinný po-
díl spolufinancování do rozpočtu 
Města Litovel na rok 2010 

• ZML bere na vědomí dopis 
manželů K. ze dne 15. 12. 2009 a 
za stávajících okolností trvá na 
svém usnesení č. 14 přijatém na 
24. zasedání Zastupitelstva města 
Litovel dne 26. 11. 2009.  

Pokračování na str.4. 



69. schůze Rady města Litovel se 
konala dne 7. ledna 2010 
 
Rada města souhlasí:  

• s vypsáním výběrového řízení na 
dodavatele stavby „Litovel – ul. 
Cholinská – stavební úpravy I. a II. 
část“ 

• se snížením nájemného za proná-
jem turistické ubytovny v Savíně 
od 1. 2. 2010 do 31. 12. 2010 o 50 
%, a to na částku 250,- Kč měsíčně 

• s odpisem pohledávek dle důvo-
dové zprávy. Vedoucí FO předklá-
dá návrh na odpis pohledávek 
z důvodu zásadní reformy účetnic-
tví od 1. 1. 2010, která zásadně mě-

ní účetní postupy ÚSC. Dopo-
ručuje odepsat pohledávky  
s nízkou pravděpodobností 
vymožení, pohledávky proml-
čené a neprůkazné. Do konce 
tohoto roku je možnost ode-
psat pohledávky z rozpočtové-
ho hospodářství bez vlivu na 
hospodářský výsledek. Odpis po-
hledávek bude proveden v účetním 
období 12/2009. 

• s doporučením hodnotící komise 
a schvaluje, aby byla uzavřena 
Smlouva o dílo na stavební práce 
akce „Revitalizace Olomouckého 
rybníka v Litovli vč. rekonstrukce 
napájecí stoky“ s vybraným ucha-

zečem: Stavební firma Vymět-
al s.r.o., Litovel. Současně ra-
da města souhlasí s dalším po-
řadím uchazečů a dále požadu-
je odborný stavební dozor a 
informaci o tom, kdo bude do-
zor vykonávat. 

• s vyřazením majetku MŠ 
Gemerská, s vyřazením majetku ZŠ 
Jungmannova dle přiložených se-
znamů 
Rada města bere na vědomí:  

• informace z jednání výboru a ko-
misí. Dále ukládá vedoucímu od-
boru dopravy připravit rozpracová-
ní úkolů a priorit dle zápisu z jed-
nání Komise dopravy a BESIP. 

Rada města nesouhlasí: 

• s navázáním partnerské spoluprá-
ce s městem Strzelin. Město Lito-
vel má partnerská města z Polska 
už dvě a v současné době nebude 
tento počet rozšiřovat. 
Rada města schvaluje:  

• uzavření Dodatku č. 1 ke Smlou-
vě o dílo na zpracování projektové 
dokumentace pro vydání stavební-
ho povolení na akci „Centrum soci-
álních služeb Litovel“ se společ-
ností  Stavoprojekt Olomouc, a.s. 
V souladu se zákonem na ochranu 

osobních údajů jsou v usnesení 

jména občanů uváděna pouze je-

jich iniciálami.                          Red. 

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!  

Ve městě Litovli a v místních částech bylo v průběhu 
měsíce ledna 2010 zaznamenáno mimo jiné i spáchání 
těchto událostí: 

V noci z 2. na 3. ledna došlo k odcizení zadní registrační značky  
z osobního motorového vozidla zaparkovaného v Litovli na náměstí 
Svobody. 

Dne 6. ledna v odpoledních hodinách došlo ke krádeži jízdního kola 
odstaveného před prodejnou Albert v Litovli na ul. Vítězná. 

Dne 10. ledna v dopoledních hodinách došlo k odcizení finanční ho-
tovosti z RD v Litovli na ul. Sušilově. 

Dne 15. ledna ve večerních hodinách došlo na ulici Havlíčkově v Li-
tovli k vloupání do zde odstaveného motorového vozidla a krádeži ba-
tohu s notebookem a jeho příslušenstvím.                                Policie ČR 

Městská televize Litovelský INFOkanál  

vysílání v únoru 2010 

každý den na TV obrazovkách 
kdykoli na webových stránkách města 

premiéry:         středa   10.2. a 24.2.      v 18.45 hod.  
reprízy:            denně   v  6.45, v 11.00, v 18.45 a ve 23.00 hod. 
on-line: http://infokanal.litovel.eu 
Připomínky, názory, nápady, náměty, ale i věcnou kritiku týkající se vysí-
lání můžete volat nonstop na telefonní záznamník tel. č. 581 003 467. In-
formace o kulturních, sportovních i jiných nekomerčních akcích, událos-
tech a zajímavostech, které chcete bezplatně zveřejnit prostřednictvím TV 
obrazovky ve čteném zpravodajství, sdělte telefonicky či písemně na MěÚ 
Litovel tel.: 585 153 250 (Ing. J. Hlavinka) 
e-mail: hlavinka@mestolitovel.cz  nebo infotv@centrum.cz  

NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA  
V LITOVLI 

 

Mateřská škola Gemerská, p. o., 
a součást organizace mateřská škola Kollárova  

 
Ředitelka Mateřské školy Gemerská, příspěvková 
organizace, Irena Blektová v  souladu s § 34 odst. 2 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním vzdělávání, a 
v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním 
vzdělávání, a po dohodě se zřizovatelem  

vyhlašuje 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 
GEMERSKÁ A KOLLÁROVA 

od následujícího školního roku 2010/2011 
 v průběhu měsíců února a března 2010.  

Formuláře k zápisu budou vydávány od 1. 2. 2010 a vyplněné přijí-
mány do 30. 3. 2010 v Mateřské škole Gemerská v Litovli. O přijetí 
či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka ško-
ly ve správním řízení. Kritéria pro přijímání jsou k dispozici na obou 
mateřských školách.       

 
V souvislosti se zápisem dětí k předškolnímu vzdělávání budou pro 

veřejnost uspořádány  DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
v těchto termínech:   
mateřská škola Kollárova  19. 1. 2010  
mateřská škola Gemerská  20. 1. 2010, vždy od 9 do 15 hodin. 

         ředitelka školy 

Město Litovel zahajuje dostavbu jednotné kanalizace v místní části Lito-
vel - Tři Dvory, na niž získalo dotaci z fondů Evropské unie a Státního 
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní pro-
středí.  

Zhotovitelem stavby se stala společnost MODOS spol. s r. o. Olomouc, 
technický dozor nad stavbou bude zajišťovat Ing. Zbyněk Cupák, pro 
stavbu je dále zajištěn koordinátor bezpečnosti práce a autorský dozor 
projektanta. Předání staveniště proběhlo na konci listopadu 2009 a samot-
né zahájení stavebních prací je plánováno na únor 2010. Dílo by mělo být 
dokončeno v listopadu 2010.  

Náklady na stavbu činí 18,5 mil. Kč, z nich podstatnou část uhradí Ev-
ropská unie a Státní fond životního prostředí ČR, na část nákladů získalo 
Město Litovel od Státního fondu životního prostředí zvýhodněnou půjčku 
a zbývajících přibližně 25 % nákladů bude hrazeno z rozpočtu Města Li-
tovel.                                                                                             R. Milčická 



Přelom nového roku je vždy důvodem otočit se za rokem uplynulým, 
lehce se pozastavit a zhodnotit sezónu. Rok 2009 byl devátým ročníkem 
fungování turistického infocentra v Litovli. Za poslední dvě sezóny do-
šlo ke značnému nárůstu turistů a počet těch, kteří navštívili naše info-
centrum se vloni šplhal ke 3000. Nám, stále zde žijícím a bydlícím to 
tak možná nepřipadá, ale turisty je naše město velmi vyhledáváno.  

Atraktivitě města jistě přispělo rozšíření a zkvalitnění cyklotras. Láka-
dlem je také místní pivovar, kde si zájemci mohou (po předchozí do-
mluvě) projít trasu s odborným výkladem. Naučné stezky se spoustou 
zastavení, památky a městské parky, které poskytují možnost příjemné-
ho odpočinku, výstupy na ochoz radniční věže a skvělá expozice ve 
zdejším muzeu pak nabízejí program na celý den.  

Zmíněný nárůst turistů v posledních letech vedl k přestavbě kanceláře 
infocentra začátkem loňského roku. Cílem bylo zpřehlednění a ucelení 
informačního místa s nabídkou volně dostupných materiálů pro turisty - 
suvenýrů, map… 

Právě o infomateriály je logicky největší zájem. Jde především o ma-
py města a blízkého okolí s potřebnými údaji a informacemi. Dále mate-
riály o zajímavostech a památkách města i mikroregionu Litovelsko.  

Díky Městu Litovel, Mikroregionu Litovelsko a Olomouckému kraji 
můžeme poskytnout širokou škálu těchto zajímavých a velmi dobře 
zpracovaných materiálů. V letošním roce se budeme snažit rozšířit tyto 
o mutace v cizích jazycích.  

Z uvedeného čísla téměř 3000 návštěvníků tvoří cizinci asi 30 – 35 
%. V loňském roce přijeli turisté z Polska, Slovenska, států Beneluxu, 
ale i ze vzdálenějších koutů světa – např. Austrálie či Koreje. 

Naše město je návštěvníky hodnoceno jako malé, čisté, se zajímavou 
historií… Jediným zádrhelem v letní sezóně pak zůstává nedostatek 
ubytovacích kapacit, letních zahrádek v centru města a možnost kvalit-
nějšího koupání, ale to, zdá se, bude brzy vyřešeno. 

A jaký bude letošní desátý ročník v turistickém infocentru?  

I letos budeme zastupovat a prezentovat město a mikroregion na veletr-
hu cestovního ruchu v Brně a Olomouci.  

Opět budeme vydávat přehledy akcí konaných ve městě i okolí jak celo-
roční, tak i měsíční. Zájemci o měsíční zasílání přehledů na svoji e-
mailovou adresu si tuto službu mohou vyžádat na: mateckova@bavi.cz. 
Tradičně již několik let vydáváme buletin Kulturní léto Litovelska 
s přehledem akcí celé letní sezóny. Pořadatelé kulturních, sportovních, 
společenských a jiných akcí mohou využít buletinu k jejich bezplatné pro-
pagaci, stačí akce nahlásit na již uvedený e-mail mateckova@bavi.cz. 

Doplníme a oživíme v roce 2009 připravenou výstavu „Historie radniční 
věže“, která je nainstalována na druhém odpočívadle věže, má dlouhodo-
bý charakter a jejím úkolem je zpříjemnit výstup na ochoz a samozřejmě 
především informovat zajímavou a odlehčenou formou o historii budovy 
radnice.                                 Za kolektiv TIC Litovel Kamila Matečková  

Dne 17. 12. 2009 se konala valná hromada společnosti, jejímiž vlastní-
ky je Město Litovel a 9 obcí. Předkládám Vám základní informace o 
vývoji a činnosti společnosti.  
Výsledek hospodaření společnosti k 30. 11. 2008 vykazuje zisk + 5.295 
tis. Kč. Cílem a posláním společnosti je provozovat vodovody a kanali-
zace pro obyvatele a organizace v obcích za přiměřenou cenu. Obcím 
nejsou vypláceny žádné dividendy a podíly. Veškeré získané prostředky 
jsou opět používány na opravy a rekonstrukce vodovodů a kanalizací.  
Na úseku monitoringu vodovodní sítě byla provedena stavební oprava 
šachty AŠ C2 na Července, včetně nového vystrojení pro měření okrs-
ku.  
Druhým čerpadlem byla osazena ČS Medlov - Zadní Újezd a zprovoz-
něno střídavé spouštění těchto čerpadel. Současně s těmito pracemi bylo 
zajištěno elektronické střežení objektu ČS, vodojemu a hladiny vody ve 
vodojemu.  
Velkou akcí v říjnu bylo provedení protlaku pod řekou Moravou a poto-
kem Loučkou v Litovli,  a to z důvodu havarijního stavu přemostění vo-
dovodu na ulici Palackého. Firma TALPA řízeným protlakem (110 m) 
umožnila odstavení nevyhovujícího přemostění a bezpečnější zásobová-
ní vodou velké části Litovle. 
Při tom současně bylo nutné přepojit další dvě ulice na tento nový řad - 
Nábřežní a Frištenského. 

Na základě geologického a geofyzikálního průzkumu byl zahájen kon-
cem roku hlubinný vrt pro získání vlastního zdroje pitné vody. 
Nejstarším úsekem vodovodní sítě je přivaděč pro město Litovel, který 
vede přes město po ulici Dukelské a Uničovské. V roce 2010 budou za-
hájeny práce na rekontrukci – zdvojení tohoto přivaděče. 
 
Provoz ČOV a kanalizace zajišťoval průběžně chod všech ČOV a kana-
lizací v Litovli, Července, Mladči a Medlově. Na ČOV Litovel byly po-
staveny garáže a sklad olejů. V Medlově bylo částečně rekonstruováno 
technologické zařízení čistírny odpadních vod. 
 
Ve spolupráci s OŽP a právním oddělením MěÚ Litovel jsou zváni ob-
čané, kteří nemají napojeny nemovitosti na kanalizaci a jsou dohodnuty 
termíny k nápravě. Město hradí veřejné části přípojek, pokud nebyly 
zbudovány.  
Na rok 2010 byly valnou hromadou VHS Čerlinka schváleny ceny vod-
ného a stočného: 
 
Pitná voda                                              26,20 Kč  vč. DPH 
Odpadní voda                                        25,26 Kč  vč. DPH. 
  
Vážení spoluobčané, přeji Vám jménem celé společnosti v novém roce 
pevné zdraví, osobní spokojenost a hodně štěstí.  

                                           Ing. Zdeněk Potužák  

Vodné zdražuje VHS Čerlinka o 2,24 Kč t.j. 9,3 %, stočné o 1,63 Kč 
t.j. o 6,9 %. Cena vodného i stočného se u nás pohybuje v celostátním 
průměru - nejsme tedy ani levní ani drazí. Jsou ovšem obce, kde se platí 
méně a kde obce cenu dotují ze svých rozpočtů. Jinde je cena vyšší  
z důvodů plánovaných rekonstrukcí. Naše obce provoz nedotují a cena 
pokrývá roční provozní náklady a plánované rekonstrukce. Zakladateli 
VHS Čerlinka s.r.o. jsou obce, které si nerozdělují zisk společnosti a 
veškeré vybrané vodné/stočné jde do oprav a údržby VaK. Vliv na cenu 

mají i velké odběry firem v našem městě (k největším patří Veseta), kte-
ré zvyšují využití sítí a svými platbami za vodu významně posilují tvor-
bu finančních prostředků na provoz VaK.  

Tam, kde je ve vodohospodářských společnostech soukromý subjekt, 
dochází k odvádění části zisku těmto soukromým společnostem a pro-
středky se tedy odlévají mimo provoz vodovodů a kanalizací. To ale 
není náš případ.  

Máme zpracován detailní seznam sítí ve všech obcích a ulicích a ví-
me, kde jsou nutné opravy a rekonstrukce. Ty plánujeme v budoucích 
letech tak, aby byl zajištěn plynulý provoz pro dodávky i odvádění vo-
dy.                                                                              Z.P. 



Jarní prázdniny 15. – 19. února 
15. února         Výlet do ZOO Kopeček u Olomouce. Sraz v 7.40 ho-
din na autobusovém nádraží Litovel. Návrat do 16 hodin. Cena 120,- 
Kč                                                                                    Ing. Pavel Sova 
 
15. - 19. února Od všeho kousek, tentokrát v Cakově, STZ Cakov, 
cena 1 000,- Kč                                                    Mgr. Ivona Odstrčilová 
 
14. - 19. února Zimní tábor v Peci pod Sněžkou, ZT s lyžováním, cena 
3 800,- Kč                                                          Hedvika Weberová, DiS. 

27. února         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 
 
27. února         Turnaj ve stolním fotbálku v Klubu mladých (budova 
bývalého agitačního střediska, Sušilova ul.). Zahájení turnaje ve 13.00 
hod. Startovné 10,- Kč. Přihlásit se můžete do 25. února v Klubu mla-
dých nebo v DDM Litovel, Komenského ul.           Šárka Grunová, DiS. 
 
Zatím bez termínu          

Scrabbliáda - Soutěž ve skládání scrabble. Začátek ve 14.00 hod.  
v DDM Komenského ul., startovné 20,- Kč.            Mgr. Jana Čekelová 

 
Krásné jarní prázdniny  

plné příjemných zážitků přejí  
zaměstnanci DDM Litovel  

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

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

Program na únor 2010 

ZIMNÍ TÁBOR V PECI POD SNĚŽKOU - 14. - 19. února, cena 
3 800,- Kč                                                             Hedvika Weberová, DiS. 
 
OD VŠEHO KOUSEK, TENTOKRÁT V CAKOVĚ - 15. - 19. února, 
STZ Cakov, cena 1 000,- Kč                                  Mgr. Ivona Odstrčilová 

 
VELIKONOČNÍ CAKOV - 1. 4. – 4. 4. 2010, STZ Cakov, cena 800  

                                                                                 Alena Černá 

Letní táborové pobyty 
 

PRÁZDNINY U MOŘE - 26. června - 3. července, LT na 
Korfu - Messonghi - Moraitika, cena 11 600,- Kč      Mgr. I. Odstrčilová 
 

STROJ ČASU - 1. – 10. července, LT Cakov s integrací postižených, 
cena 2 000,- Kč                        Mgr. Jana Čekelová, Šárka Grunová, DiS. 

ŽÁDLOVIČTÍ PIRÁTI - 4. - 10. července, LT Žádlovice, cena 2 800,- 
                                                                                                   Alena Černá 
 
VÝLETNÍČEK - 12. - 16. července, příměstský tábor, cena 1 000,- Kč 
                                                                                Hedvika Weberová, DiS. 
 
LETNÍ RADOVÁNKY - 19. – 23. července, příměstský tábor s jedním 
přenocováním mimo Litovel, cena 1 400,- Kč    Mgr. Ivona Odstrčilová 
 
TÝDEN S BENEM - 25. – 31. července, LT v STZ Cakov s výlety, cena 
1 950,- Kč                                                         Mgr. Miroslava Grulichová 
 
LÉTO BÍLÉHO BIZONA - 25. července - 1. srpna, LT ve Václavově, 
cena 3 400,- Kč                                                                    Ing. Pavel Sova 
 
ČAROVNÁ CESTIČKA - 26. - 30. července, příměstský tábor,  
cena 1 050,- Kč                                                                          Alena Černá 

Představujeme Vám touto cestou naši mateřskou školu ve Slavětíně. 
Škola je postavena v pěkném, zdravém přírodním prostředí, obklopena 

lesy. Mnozí se do takového prostředí jezdí rekreovat a my máme to štěstí 
se v něm každodenně pohybovat.  

Budova MŠ je jednoposchoďová s prostornými místnostmi. V přízemí 
jsou šatny, třída, jídelna, umývárna, WC. V poschodí pak stabilní ložnice, 
ředitelna a kabinet. Vše je vybaveno moderními pomůckami a hračkami, 
které dětem pravidelně pořizujeme. Děti mají k dispozici počítač a dobře 
vybavené herní koutky. 

Nádherné prostředí lesů a množství pamětihodností v blízkém okolí láká 
k procházkám a pěším výletům. Každoročně navštívíme přírodní areál s 
koupalištěm na Nové Vsi, chatovou oblast v Savíně, jeskyně v Javoříčku, 
hrad Bouzov, arboretum v Bílé Lhotě. 

Tradičně pro děti i rodiče připravujeme spoustu akcí. Pravidelně navště-
vujeme divadelní představení v Litovli, do MŠ zveme kouzelníka, účastní-
me se akcí v ekologickém centru Sluňákov v Horce, předplaveckého vý-
cviku na bazéně v Litovli. S vadně mluvícími dětmi individuálně pracuje-
me v logopedickém kroužku. Do MŠ zveme psycholožku, se kterou rodiče 
mohou konzultovat připravenost svých dětí na školu.  

Nejen pro rodiče pořádáme veřejná vystoupení na Vánoce a ke Dni ma-
tek, v rámci udržování lidových tradic pro děti připravujeme Mikulášskou 
nadílku, posezení u vánočního stromečku s dárky, oslavu Velikonoc. Veli-
ce oblíbenou akcí je společný výlet s rodiči do ZOO, sportovní hry na 

oslavu Dne dětí, slavnostní loučení s předškoláky formou „Malé maturi-
ty“, poslední nocování v MŠ… 

Aby se dětem, ale i rodičům v naší MŠ líbilo, snažíme se prostředí neu-
stále zlepšovat a modernizovat. Došlo k výměně starých oken, byly dopl-
něny žaluzie, provedena plynofikace kotelny, renovace umývárny, WC a 
výdejny stravy. V budově byla vyměněna podlahová krytina, vydlážděno 
vchodové schodiště, jednotlivé místnosti jsou vybaveny novým moderním 
nábytkem. 

Součástí MŠ je i rozlehlá školní zahrada, která na jaře prošla radikální 
změnou. K velké radosti dětí byly zabudovány nové herní prvky – dome-
ček, houpačky, kolotoč, pískoviště, herní sestava s řadou prvků. K odpo-
činku slouží zahradní nábytek. Děti mají množství hraček na písek, kočár-
ky, koloběžky… Chlapci často využívají hřiště na míčové hry. 

O radostnou atmosféru a útulnost prostředí se stará školnice, výchovně 
vzdělávací činnosti zabezpečují dvě plně kvalifikované pedagogické pra-
covnice s dlouholetou praxí. 

Dopravní spojení na trase Litovel - Slavětín je velice dobré, děti sváží 
školní autobus s odjezdem z Litovle v 6.45 hod. Zpět se děti dostanou au-
tobusem ve 12.30 nebo v 16.00 hod. – podle přání rodičů. Děti na autobus 
vždy doprovází učitelka.  

Přijďte se k nám nezávazně podívat a pokud ještě nemáte zabezpečenou 
péči o Vaše dítě, rádi ho zapíšeme v naší mateřské škole.  

MŠ Slavětín, telefon 584 345 229, email ms.slavetin@seznam.cz 

Den otevřených dveří 10. února 2010 bude spojený se zápisem do mateřské školy (9.00 – 15.00 hodin). 

TJ Tatran Litovel, oddíl kuželek pořádá  
ve dnech 15. – 16. února 2010 

  

NÁBOR MLÁDEŽE PRO KUŽELKÁŘSKÝ SPORT  
Hraje se na kuželně Modrá Hvězda. 

Soutěžit mohou chlapci a děvčata od 8 let ze základních litovelských 
i přespolních škol, po oba dny v časech: 9.00 – 12.00 a 14.00 – 
16.00 hodin. Vezměte s sebou sportovní obuv. 
Z každé kategorie bude prvních pět odměněno věcnými cenami.  
Přijďte okusit pěkný sport, který má v Litovli dlouhou tradici. 
 
Informace i na tel.: 602 579 803                                   Výbor kuželek 



Dne 6. ledna 2010 nenavštívili Základní ško-
lu Vítězná v Litovli Tři králové, ale zavítala 
sem jiná vzácná návštěva. Tento den totiž byl 
Dnem otevřených dveří, a tak k nám zamířili 
především žáčci litovelských mateřských škol 
se svými učitelkami a další předškoláčci se 
svými rodiči. 

Na dopoledne byl připraven bohatý program. 
Protože před Vánocemi proběhl ve škole projek-
tový den, jehož cílem bylo uvědomit si, jak vý-
znamnou roli v našem životě hraje voda, pokra-
čovali jsme ve stejném duchu a voda a vše s ní 
spojené nás provázela i tento den. Všichni hosté 
mohli nejprve zhlédnout vystoupení žáků naší 
školy. Ti měli připravené veselé pásmo scének, 
písniček a ukázek toho, co už dovedou. Po jeho 
skončení se malých dětí ujali žáci druhého stup-
ně, pracovně nazvaní „vodoušci“. Každý z nich 
dostal na starosti dvojici mrňousků a měl za 
úkol projít s nimi připravená stanoviště rozmís-
těná po celé škole a po celou dobu o ně vzorně 
pečovat. Naše počáteční obavy, že se malé děti 
budou stydět, že nebudou chtít opustit své paní 
učitelky a chodit se svými průvodci, se zakrátko 
rozplynuly jako pára nad hrncem. Jindy tolik 
rozverní školáci se jako mávnutím kouzelného 
proutku proměnili v zodpovědné ochránce 

svých svěřenců a ochotné pomocníky dospělých 
návštěvníků. Maličcí si je rychle oblíbili, svírali 
jejich dlaně a po chodbách bylo brzy slyšet ve-
selé švitoření těchto skupinek. Povídali si o tom, 
co je baví, na co se těší, co je ve škole čeká… 

Mnohé zájemce přivítali žáci prvního stupně 
ve svých třídách a předvedli jim, jak se učí, jak 
mají vyzdobené třídy, jak tráví volný čas o pře-
stávkách. Kromě toho čekaly na mladé hosty 
zajímavé dílničky umístěné v odborných učeb-
nách školy. Zde si mohli pod vedením malých 
pánů učitelů vyzkoušet mnoho nevšedních úko-
lů. Například učebna chemie se proměnila 
v alchymistickou dílnu, hořely zde kahany, linu-
ly se „vůně“, stříkala voda. Mezitím se ozýval 
nadšený jásot dětí, které se neostýchaly a vše si 
chtěly vyzkoušet osobně. V pracovně přírodopi-
su zase kromě úkolů všichni obdivovali vycpaná 
zvířátka. Když jsem nakoukla do učebny fyziky, 
viděla jsem, jak nejedna malá holčička fascino-
vaně pozoruje rozvíjení papírových leknínů na 
vodě. V tělocvičně mohly dětičky ukázat svou 
tělesnou obratnost a u počítačů a interaktivních 

tabulí zase ty technické dovednosti, které by-
chom jim my dospělí mohli mnohdy závidět. Po 
celou dobu si děti jako poklad střežily kartičky, 

na něž jim postupně přibývaly nalepené kapky 
za každý splněný úkol, a další získané suvený-
ry – pestrobarevné papírové lodičky, rybičky, 
vymalovánky atd. 

Myslím, že toto neobyčejné dopoledne vy-
kouzlilo úsměv na tvářích všech zúčastněných. 
Usmívali se ti nejmenší a mnohdy k těm velkým 
až obdivně vzhlíželi, usmívali se žáci naší školy, 
kteří měli jistě radost z dobře vykonané práce a 
nepochybně byli spokojení, že mohou své vědo-
mosti a dovednosti předvést. V neposlední řadě 
jsme se usmívali i my dospělí, protože jsme ko-
lem sebe viděli vlídnost, ochotu, přátelství a po-
hodu. A za to vše děkuji hlavní organizátorce 
Miroslavě Černé, všem učitelům a žákům, kteří 
se na přípravě podíleli, i dětem, učitelkám ma-
teřských škol a rodičům, kteří se na nás přišli 
podívat.  

A připojuji také dojmy a postřehy našich žá-
ků: „Já jsem dostal Tomáška z MŠ Gemerská. 
Byl velmi šikovný a spolehlivý. Prošli jsme ce-
lou školu a hodně ho to bavilo. Vykládal mi pří-
běhy ze školky…“ (Dušan, 7. A) 

„Děti se pokaždé těšily, co je na příštím stano-
višti čeká. Podle mého je nejvíc bavily úkoly, 
které mohly vykonávat na interaktivních tabu-
lích…“ (Simona, 7. A)          Mgr. E. Zemánková 

•          Možnost podat až tři přihlášky v prvním 
kole přijímacího řízení  
•         Přihlášky podává zákonný zástupce pří-
mo řediteli příslušné střední školy na tiskopise 
předepsaném ministerstvem (přihlášky lze vy-
tisknout z www.msmt.cz a také z www.gjo.cz ) 
•         Přihláška musí obsahovat podpis zákon-
ného zástupce i žáka  
•         Ředitel střední školy zveřejní kritéria a 
rozhodnutí o konání přijímací zkoušky do 31. 
ledna 2010  
•         Stejný termín pro konání přijímací 
zkoušky na jiné škole, do které uchazeč podal 
přihlášku, není důvodem stanovení náhradního 
termínu  
•         Hodnocení uchazečů ukončí ředitel SŠ 
do 3 pracovních dnů po termínu přijímací 
zkoušky  
•         Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu 
stát se žákem dané střední školy. Žákovi je vy-
dán na ZŠ. Do 5 pracovních dnů ode dne doru-
čení rozhodnutí o přijetí jej zákonný zástupce 
odevzdá řediteli SŠ pro kterou se rozhodl. Po-
kud takto neučiní, vzdává se tímto práva být při-
jat  

•         Rozhodnutí o výsledku přijímacího říze-
ní, které nelze doručit se ukládá po dobu 5 pra-
covních dnů (v provozovně provozovatele poš-
tovních služeb), pak je považováno za doručené  
•         Odvolání proti rozhodnutí ředitele SŠ o 
výsledku přijímacího řízení lze podat do 3 pra-
covních dnů od doručení rozhodnutí  
•         Pokud se koná zkouška (v prvním kole 
přijímacího řízení), nelze na jeden obor vzdělá-
vání v rámci jedné školy vykonat zkoušku ve 
více termínech  
•         Závěrečné vysvědčení předloží uchazeč 
neprodleně po jeho vydání, nejpozději do 1. 9. 
2010  
•         Změny v přijímacím řízení platí pro čtyř-
leté i osmileté studium  
 

Kódy oboru vzdělání na GJO:  
 čtyřleté studium: 7941K/41 gymnázium  
 osmileté studium: 7941K/81 gymnázium  

Termíny přijímacího řízení  
(denní forma vzdělávání)  

 
1.          Podání přihlášky řediteli střední školy 
nejpozději do (podává zákonný zástupce nikoliv 
ZŠ): 15. března 2010  

2.          Zápisový lístek si žák na ZŠ vyzvedne 
do 15. března 2010 (pokud uchazeč není žákem 
ZŠ vydá jej krajský úřad) 
3.          Ředitel SŠ zveřejní kritéria přijímacího 
řízení, rozhodnutí o konání zkoušky a počet při-
jímaných uchazečů do 31. ledna 2010  
4.          Dva termíny konání přijímací zkoušky 
(pokud se zkouška koná) pro první kolo přijíma-
cího řízení (platí pro čtyřleté i osmileté studium) 
22. dubna 2010, 23. dubna 2010  
5.          Další kola přijímacího řízení (při-hlášku 
lze vyzvednout na příslušné SŠ): Termín stanoví 
ředitel SŠ, pokud se koná zkouška, tak nejdříve 
14 dní po vyhlášení příslušného kola 
 
Průběžné informace naleznete na www.gjo.cz 
 

Ředitelka školy RNDr. Jitka Krausová 

 
Legislativa vztahující se k přijímacímu řízení: 

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vy-
hláška MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke 
vzdělávání ve středních školách, ve znění pozděj-
ších předpisů. Na www.gjo.cz lze najít oba výše 
uvedené předpisy s vyznačenými změnami.  

V lednových termínech se do prvních roční-
ků základních škol přišlo zapsat: Základní 
škola Vítězná ul. 61 dětí, Jungmannova 24, 
Nasobůrky 6. Z dalších obcí např. v Července 
to bylo 16, v Bouzově 11, v Haňovicích 6 a v 
Cholině 8. Uvádíme celkové počty zapsaných 
dětí, rodiče některých z nich mohou požádat o 
odklad školní docházky. Pověřený úřad Lito-
vel má ve správě 14 základních škol, zápisy 
tady probíhají do 15. února.                       Red. 

Fota: I. Gregušová 



Na předvánoční a vánoční období se děti z 
dětského domova vždy velmi těší. Nejen na dá-
rečky a prázdniny, ale zejména na všechno to 
pěkné kolem příprav nejhezčích svátků v roce.  

Náš pěvecký soubůrek „Rolnička“ se na ad-
ventní čas připravoval průběžně už od podzimu. 
Prvním vystoupením jsme vítali vánoční svátky 
na náměstí v Litovli 7. prosince, akci uspořádalo 
Město Litovel a Městský klub. Děti vystoupily 
s pásmem písniček z pohádek a vánočních koled 
a naše Karolina přednesla básničky ze své vlast-
ní tvorby. Vystoupení se dětem moc povedlo, 
odměnou jim byla pochvala moderátora a sladká 
odměna. Ještě tentýž den se děti přesunuly do 
supermarketu Albert, aby tady vánočními kole-
dami zpříjemnily nakupování zákazníkům, kteří 
si mohli také prohlédnout výstavku prací dětí 
DD – rukodělné výrobky a výtvarné práce 
s vánoční tematikou. 

Dne 14. prosince navštívily děti Domov dů-
chodců v Litovli. Tato návštěva se stala již kaž-
doroční tradicí a dědečkové i babičky se na naše 
děti vždycky moc těší. Děti pro ně vyrobily 
s láskou 65 dárečků z keramické hmoty, nezapo-

mněly ani na jednu babičku. Dárky děti předaly 
na závěr svého vystoupení, při zpěvu našich 
nejmenších ukápla seniorům nejedna slzička. Na 
toto setkání se děti těší ze všech svých vystoupe-
ní nejvíce. Láskyplná atmosféra v předvánočním 
čase pohladí srdíčka těm nejstarším i těm nej-
mladším. 

Již třetím rokem pořádá společnost PATRI-
OT reality, spol. s r. o. z Olomouce úspěšný pro-
jekt „Strom splněných přání“ pro děti z dětských 
domovů, letos se jich zúčastnilo 8. Již od října 
každé dítě mohlo nakreslit výkres s přáním, co 
by chtělo najít pod stromečkem. Vyvrcholení 
projektu a slavnostní předávání dárků připadlo 
na 16. prosinec 2009. V prostorách Olomouc 
City po vystoupení všech zúčastněných dět-
ských domovů přišlo na řadu předávání dárků. 
Nevím, jak to dělají, ale vždycky pod stromeč-
kem děti svoje vysněné dárky našly; je to oprav-
du „Strom splněných přání“. Děkujeme tímto 
všem sponzorům za přízeň, kterou věnují dětem 
z dětských domovů a zejména organizátorovi, 
společnosti PATRIOT, která s tímto úspěšným 
projektem přišla. 

Letošní Vánoce trávilo v dětském domově 
10 dětí, o které rodiče neprojevili zájem ani ve 
svátečním čase. Cukroví si děti napekly již 
předem, na Štědrý den si „vlastnoručně“ při-
pravily slavnostní večeři, ozdobily stromeček a 
čekaly, jestli pod ním po zazvonění zvonečku 
ještě něco najdou. Překvapivě tam dárečky by-
ly, takže pomazlení s novými plyšáky, očichá-
ní nové kosmetiky a hurá na pohádku, ta nesmí 
chybět.  

Tolik příprav, tolik těšení a Vánoce jsou za 
námi. Nezbývá než čekat zase celý rok, ach jo. 
Mgr. Marcela Opletalová, ZŠ, DD a ŠJ Litovel 

Konopné drogy 
Konopí po mnoho staletí sloužilo jako zdroj 

všestranně použitelného přírodního vlákna a 
olejnatých semen. Pěstovalo se už v době pre-
historické a patřilo k prvním plodinám, jež člo-
věk domestikoval nebo využíval. Konopné vlák-
no patří mezi nejpevnější a nejodolnější v příro-
dě. Konopná semena se používala jako zdroj 
oleje a také jako vydatná potravina, neboť obsa-
hují značné množství sacharidů a bílkovin.  

Nejvíce se však konopí proslavilo tím, že se 
užívalo a užívá jako droga. Z konopí se získáva-
jí marihuana a hašiš, buď usušením konopné 
rostliny nebo zpracováváním její pryskyřice. 
Konopné drogy se kouří nebo užívají ústně. Při 
kouření se účinek dostavuje po pár minutách a 
trvá 2-3 hod. Po orálním užití nastupuje účinek 
během půl až 2 hodin a trvá 6 i více hodin. 

Jednou z účinných látek je THC (Tetra-
hydrocannabinol), jeho podíl v rostlině se pohy-
buje od 1 - 20 %. 

Mezi účinky patří: sucho v ústech, změna vní-
mání času (utíká pomaleji), lehká euforie, vese-
lost, ponoření do vlastních pocitů, nálad, myšle-
nek a fantazií. Můžou se objevit stavy deprese, 
úzkosti či paranoie. Výsledný efekt drogy záleží 
na psychickém stavu jedince před užitím. Cítí-li 
se spokojený a uvolněný, tento pocit se může 
zesílit, trápí-li ovšem dotyčného nějaké starosti 
nebo problémy, může se tento stav prohloubit 
a dotyčný může prožívat stav nepohody. U mari-
huany by mělo platit to, co platí u psychedelic-
kých drog stonásobně, a to sice příjemné pro-
středí (tzv. setting) a dobrý psychický stav, nála-
da (tzv. set). Tak lze snížit riziko nepříjemných 
stavů po požití. 

Dlouhodobé užívání pak vede k zhoršení v 
oblasti krátkodobé paměti, schopnosti soustředit 
se a ztrátě motivace k běžným aktivitám. U mu-
žů užívání marihuany zhoršuje potenci a snižuje 
pohyblivost spermií. Kouření marihuany nebo 

hašiše navíc zvyšuje riziko vzniku rakoviny a 
jiných onemocnění dýchacích cest. Velkým rizi-
kem je také vznik psychické poruchy (např. 
schizofrenie) u těch, kteří k tomu mají určitou 
predispozici (např. výskyt onemocnění 
v rodině).  

Jakub Lívanský, DiS., terénní pracovník 
 

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 
 
Pozn. red. Pro technické účely se používá ko-

nopí seté, tzv. technické konopí (Cannabis sati-

va), obsahuje pouze malé množství látky THC 

(méně než 0,2 %). K výrobě drog se používá ko-

nopí indické (Cannabis indica), obsahuje více 

než 0,2 % THC. 

Ve 45 obcích našeho regionu koledovalo letos 95 skupinek   
Lit., Chořelice, Nasobůrky     81 706,-                        Kozov, Blažov, Kadeřín,  
Rozvadovice                            4 715,-                        Svojanov, Bezděkov                   6 868,- 
Unčovice                                  8 892,-                        Hvozdečko                                  2 553,- 
Tři Dvory                                 6 911,-                        Olešnice                                      2 158,- 
Savín                                        3 456,-                        Bílsko                                           3 935,- 
Myslechovice                             6 729,-                          Vilémov                                      11 543,- 
Červenka                                29 780,-                        Olbramice                                   3 501,- 
Hradečná                                  3 531,-                        Dubčany                                      5 722,- 
Hrabí                                        3 063,-                        Náklo                                         18 761,- 
Červená Lhota                         1 712,-                        Mezice                                         5 764,- 
Řimice                                     2 708,-                        Skrbeň                                        15 988,- 
Měník                                      1 310,-                        Příkazy                                       20 522,- 
Mladeč                                     4 718,-                        Haňovice                                     7 157,- 
Sobáčov                                   2 954,-                        Cholina                                       9 169,- 
Luká                                         7 164,-                        Senice                                        25 430,- 
Slavětín                                    2 544,-                        Cakov                                           4 406,- 
Měrotín                                    6 180,-                        Odrlice                                         4 185,- 
Bouzov                                  13 648,-                        Senička                                       9 594,- 
Kovářov                                   2 240,-                        Náměšť                                       4 773,- 

Celkem bylo vykoledováno: 369 992 Kč 
Po skončení koledování byly pokladničky 

na jednotlivých obecních úřadech rozpečetě-
ny, sečteny peníze a vykoledovaná částka ode-
slána na centrální charitní konto u České spo-
řitelny: 66008822/0800, var. symbol 7028.  
Z centrálního konta budou peníze rozdělovány 
na humanitární pomoc u nás i v zahraničí a do 
regionů na schválené projekty jednotlivých 
místních charit. 

V minulém roce bylo použití prostředků pro 
místní projekty Charity v Litovli následující: 
165 000,- Kč    auto pro pečovatelskou službu 
  38 400,- Kč    přímá pomoc sociálně slabým 
rodinám 
Také touto cestou děkujeme všem, kteří svým 
darem přispěli na pomoc lidem v nouzi u nás i 
v zahraničí a na rozvoj charitních projektů. 
Stejně děkujeme všem koledníkům a vedou-
cím skupinek, kteří nám s Tříkrálovou sbírkou 
pomáhali.                         Ludmila Zavadilová,  

Charita Šternberk, středisko Litovel 



Vážení čtenáři, rok 2009 byl pro nás opět bo-
hatý na události i vystoupení. Jak bylo zmíněno 
v prosincovém čísle LN, pokusím se loňský rok 
shrnout do jednoho článku.  

Začátkem roku navázala naše Hanácká moze-
ka na své vánoční koncerty v domovech dů-
chodců a uskutečnila ještě jedno vystoupení 
v Domově důchodců Červenka. Pak už následo-
vala pro celý soubor plesová sezona – Hanácké 
bály v Olomouci a Litovli. Další samostatnou 
akcí muziky bylo vystoupení ve Šternberku pro 
pacienty i zaměstnance USP Vincentinum.   
V březnu účinkoval dětský soubor Hanáčci v 
Paloníně při příležitosti MDŽ a Hanácká moze-
ka se zúčastnila programu Přendite si splknót. 
Významnou březnovou akcí byla Postupová 
přehlídka dětských hanáckých folklorních sou-
borů v Prostějově. Hanáčci za doprovodu Ha-
nácké mozeke se této soutěžní přehlídky zúčast-
nili s novým pásmem „Až me bodem velci“ a 
byli úspěšní! Z více než 30 dětských souborů 
(ze 3 základních přehlídek) postoupili mezi 10 
nejlepších do tzv. krajského kola, které se usku-
tečnilo za necelý měsíc. Vzhledem k tomu, že 
Haná se rozkládá na území více krajů, šlo o Re-
gionální přehlídku.   
Z této dubnové přehlídky však do celostátního 
kola postupoval pouze jeden jediný soubor + 1 
náhradník. Naše děti sice nepostoupily, ale přes-
to byly zařazeny mezi prvních pět (bez určení 
dalšího pořadí). Být mezi pěti nejlepšími z celé 
Hané je potěšující nejen pro všechny účinkující, 
ale i pro nás ve vedení souboru.   

V květnu vystoupila Hanácká mozeka 
k Svátku matek v Litovli v Husově sboru. Kon-
cem května účinkovali Hanáčci za doprovodu 
muzikantů na charitativní akci v Července na-
zvané „Děti pro děti“. Tanečníci mezitím mnoho 
dní usilovně pracovali na zhotovení nového sva-
tebního koláče, protože před námi byla další dvě 
vystoupení Hanácká svatba.  

V červnu účinkoval celý soubor na tradič-
ních Hanáckých Benátkách. Před Gymnáziem 
J. Opletala jsme předvedli premiéru nového 
komponovaného programu DOŽÍNKY. Ve vy-
stoupení jsou zapojeny všechny složky soubo-
ru (dospělí i děti) a diváky bylo velmi kladně 
hodnoceno. Koncem června jsme předváděli 
naši HANÁCKOU SVATBU ve Smržicích, 
opět s velkým úspěchem. Pak už jsme se při-
pravovali na letošní nejvýznamnější akci - za-
hraniční zájezd.  

Ve dnech 15. – 19. 7. 2009 jsme se prostřed-

nictvím Folklorního sdružení ČR a díky fi-
nanční podpoře Města Litovel zúčastnili IX. 
Mezinárodního folklorního festivalu 
v SRBSKU v obci VLAŠKA asi 50 km od Bě-
lehradu. O tomto zájezdu jsme informovali 
v prosincovém vydání LN.   

Po návratu ze Srbska jsme absolvovali 
v červenci ještě další vystoupení. Hanácká mo-
zeka hrála na Loděnici v rámci Litovelského 
kulturního léta a tentýž den celý soubor účinko-
val v Drahanovicích  pro Region HANÁ v rámci 
Česko-Slovenského setkání. Hned následující 
den jsme jeli na velké vystoupení do Šebetova u 
Boskovic. Takže po náročném zahraničním zá-
jezdu ihned další náročný víkend.   

Srpen byl také nabitý. Muzikanti hráli ve Ště-
pánově v sobotu na hodech a v neděli jsme 
všichni předváděli HANÁCKOU SVATBU, 
tentokrát v Laškově. Pak už se přiblížil 26. sr-
pen a s ním příjezd našich nových přátel 
z folklorního souboru KUD Šumadija ze Srb-
ska. Pobývali u nás od 26. do 30. 8. 2009.  

Za týden, 5. Září, jel celý soubor do Otrokovic 
na „Setkání tří regionů“ – Valašsko, Slovácko a 
Haná. Následovaly Litovelské slavnosti, kdy 
muzikanti hráli před Muzeem, a hned druhý den 
tradiční celodenní akce v Prostějově – Hanácké 
slavnosti. Dopoledne vystupovali Hanáčci, od-
poledne Hanačka, vždy za doprovodu Hanácké 
mozeke. Muzikanti také opět hráli na akci Přen-
dite si splknót a celý soubor ještě koncem září 

účinkoval v Šumvaldu na akci „Barevný ví-
kend“.   
Od podzimu jsme se připravovali na Vánoce a 
plesovou sezónu. Hanácká mozeka účinkovala 
s vánočním programem v Husově sboru a na ná-
městí v Litovli. Během vánočních svátků opět 
muzikanti hráli v litovelském Muzeu a koncem 
prosince celý soubor už tradičně hrál, tančil a 
zpíval již několikátým rokem v hotelu Flora 
Olomouc pro zahraniční hosty při jejich novo-
ročním pobytu. Dále se naši muzikanti účastnili 
vánočních koncertů spolu se Sborem Hany Kaš-
tanové a samostatně ještě zahráli pacientům Ne-
mocnice Šternberk.   

V roce 2009 jsme uskutečnili asi 40 vystoupe-
ní, což opravdu není málo. K tomu je třeba ještě 
připočítat zkoušky jednotlivých složek souboru 
téměř každý týden.  

Děkuji všem členům za čas věnovaný práci v 
souboru, jejich rodinám za pochopení a všem 
našim příznivcům za podporu. Městskému klu-
bu Litovel, Církvi československé husitské Lito-
vel a ZŠ Jungmannova Litovel děkujeme za 
ochotu a spolupráci při zajišťování prostorů pro 
naše nácviky a v neposlední řadě celý soubor 
děkuje Městu Litovel za veškerou finanční i ma-
teriální podporu naší činnosti.  
Do nového roku 2010 přeji všem dobré zdraví, 
lásku, úspěchy a spokojenost. 

 
Stanislava Kulatá 

www.hanacka-litovel.cz  

Milí čtenáři, dovolte mi, abych Vám sdělila, s čím se chystáme vystoupit na divadelních prk-
nech naší Sokolovny v tomto roce. Připravujeme pro Vás představení podle filmové adaptace a 

stejnojmenné knihy Zdeňka Jirotky: SATURNIN. 
 
V divadelní hře, kterou uvedeme v měsících dubnu a květnu 2010 v Sokolovně v Litovli, 

uvidíte v hlavních rolích: Saturnin – Petr Škobrtal, Jiří Oulický – Lukáš Malaska, slečna Barbo-
ra – Martina Holínková, doktor Vlach – Petr Dolinský, teta Kateřina – Miluše Calábková, děde-
ček – Jaroslav Skála, Milouš – Mikoláš Urválek. 

Předpokládaný termín premiéry je stanoven na 23. dubna.  
Srdečně Vás již dnes zve divadelní soubor.  

 Jana Burešová 

BLAHOPŘÁNÍ 

 
Zakládající člen našeho 
souboru a lidový vypravěč 
 
pan Jaromír HLAVINKA  
oslavil v lednu 2010 krásné životní výročí. 
Připojujeme se k řadě gratulantů a přejeme do 
dalších let hodně dobrého zdraví, štěstí a spo-
kojenosti. 

Folklorní soubor HANAČKA Litovel 



 
ŘECKÉ TANCE  

pondělí 1. 2., Koncertní sál MK Litovel, pro začátečníky v 17, pro pokro-

čilé v 18.30 hod. 

info: kancelář MK, tel. 585 341 633, 775 339 098,  
e-mail: brustikova@mklitovel.cz 
 
PAVEL DAČICKÝ - „Příroda nás nepřestává fascinovat“ (fotovýstava) 
MILUŠE HLAVINKOVÁ (keramika), 4. – 26. 2., Výstavní síň MK Lito-

vel, PO, ÚT, ČT: 8-15, ST: 8-17, PÁ, SO: 10-13 hod. 
vernisáž: 3. 2. 2010 v 17 hod. 
 
ALADINOVA KOUZELNÁ LAMPA 
čtvrtek 4. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 10 hod., vstupné: 40 Kč  

pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ, včetně veřejnosti 
 
PLES MOŘEPLAVCŮ, CESTOVATELŮ A VODÁKŮ 
sobota 6. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 20 hod., vstupné: v předprodeji 

150 Kč, místenka +50 Kč  

pořadatel: CK Peřej tours (1. máje 787, Litovel), info: 585 341 264, 
585 313 176, 585 341 633 
 
XXIV. HANÁCKÉ BÁL 
pátek 12. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 20 hod., vstupné: v předprodeji 

100, na místě +50 Kč  

hrají: taneční jihomoravská kapela FANTAZIE (Velký sál), HANÁCKÁ 
MOZÊKA (Malý sál) 
vystoupí: folklorní soubor HANAČKA (ukázka z masopustního pochová-
vání basy) 

DIVADLO JÁRY CIMRMANA – VYPRODÁNO!! 
sobota 13. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod. 

divadelní představení: „ZÁSKOK“   
 
O BALYNCE, DOBRÉM ŠTĚNĚTI 
pondělí 22. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 10.30 hod., vstupné: 10 Kč  

hudební EKOpohádka, spolupořadatel: Karlovarské hudební divadlo 
pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ, včetně veřejnosti 
 
IRVIN VENYŠ (klarinet) & DANIEL WIESNER (klavír) 
úterý 23. 2., Koncertní sál MK Litovel, 19.30 hod., vstupné: 70 Kč 
v rámci „Koncertu KPH“ 
 
PETR SPÁLENÝ & Apollo band 
středa 24. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: v předprodeji 

od 180 Kč, na místě +50 Kč 

koncert známého hudebníka, skladatele a zpěváka   
 
PŘIPRAVUJEME:  
Karel Plíhal, Prolhaná Ketty (divadelní komedie), Líbánky s operetou 
(zábavný pořad)   
 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
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.: 585 341 622-33, 775 339 098, 
e-mail:brustikova@mklitovel.cz, www.mklitovel.cz, www.mestolitovel. 

Repertoár českého hudebníka, skladatele a zpěváka není vymezen jedi-
ným stylem. Pohyboval se od rocku a popu přes country music až k expe-
rimentální tvorbě. Hudbě se věnuje profesionálně od roku 1967, kdy přijal 
nabídku Jiřího Štaidla na angažmá v tehdejším hudebním divadle Apollo. 
V témže roce vychází jeho první gramofonová deska.  

V letech 1987 — 1992 skládá hudbu pro všechna představení Divadla 
Jiřího Grossmanna, kde také vystupoval. Počátkem sedmdesátých let je 
Apollobeat s Petrem Spáleným jednou z nejúspěšnějších kapel na česko-
slovenské scéně. Mění název na Apollo a získává první Zlatou desku. Na 
konci roku 1995 Spálený znovu koncertuje i s Miluškou Voborníkovou. 

V roce 1998 vyšel u Popronu první díl Největší hity – Díky, za kterou 
dostal zlatou a platinovou desku. V roce 2000 pak druhý díl Největší hi-
ty - Dáma při těle.  

Petr Spálený nyní koncertuje s Apollo Bandem ve složení: Stanislav Je-
línek a Fredy Bittner (kytary, zpěv), Pavel Krejča (keyboards), Tomáš Za-
hradnický (bass), Jiří Jirsa (drums).  

Vystoupení mapuje mnohaletou 
(1967 - 2006) kariéru zpěváka od 
prvních hitů: Plakalo baby, Trápím 
se trápím, Dáma při těle atd., přes 
písně z osmdesátých let: Obyčejný 
muž, Dítě štěstěny, Až mě andělé, 
let devadesátých: Obyčejná žena, 
Šedesátý léta atd. Nově budou zařa-
zeny některé písně z alba JACK-
POT.  

 
Koncert se koná ve středu 24. 

února v 19 hod. ve Velkém sále 
Záložny v Litovli. Vstupné v před-
prodeji od 180 Kč, na místě s pří-
platkem + 50 Kč.  

Irvin Venyš je právem řazen k nejvýraznějším umělcům mladé české ge-
nerace. Je držitelem mnoha ocenění ze světově uznávaných soutěží 
(Pražské jaro, Pacem in Terris Bayreuth, EBU New Talent, Zurich, Ma-

deira). Tato ocenění opakovaně obhajuje na prestižních festivalech 
(Festival Mitte Europa, Pablo Casals festival v Prades, Mozart der Euro-

paer Mannheim) a pódiích celé řady zemí – Japonsko, Německo, Francie, 
Španělsko atd.  
Pozoruhodný je přesah jeho hudebních aktivit, od klasického klarinetové-
ho repertoáru přes extrémně náročné skladby 20. a 21. století, české a 
světové premiéry – Osvaldo Golijov, Betty Oliveiro, Isang Yun, Jan Du-
šek, N-Tech etc.- až po folklór. Spolupracuje s předními světovými sólis-
ty a dirigenty (Heinz - Jörg Schellenberger, Radovan Vlatkovič).  
Za zmínku stojí i rozsah jeho hudebního vzdělání. Absolvoval Konzerva-
toř v Brně, posléze Hudební akademii múzických umění v Praze u profe-
sorů Jiřího Hlaváče a Vlastimila Mareše, kde nyní studuje v doktorském 
cyklu, a roční stáž na Conservatoir Supérieur de Musique et de Danse  
v Paříži v prestižní třídě Michela Arrignona. V poslední době nahrával 
například pro Český Rozhlas, Českou Televizi, Mitteldeutscher Rund-
funk či Arco Diva.  
Daniel Wiesner studoval na Pražské konzervatoři a na AMU. Kromě ně-
kolika cen z domácích soutěží, které získal ještě za studií na konzervatoři, 

je vítězem Mezinárodní klavírní soutěže v Glasgow (1990) a nositelem 
ceny ze soutěže „Vianna da Motta“ v Lisabonu (1991). V roce 1993 ob-
držel Cenu Hlávkovy nadace. 
Jako sólista a vyhledávaný komorní hráč vystupoval na koncertech ve 
většině evropských zemí a také v USA, Jordánsku a Tunisu. Je členem 
několika komorních souborů a spolupracuje s renomovanými sólisty. 
Intenzivně se věnuje soudobé hudbě, zvláště české, má na svém kontě 
mnoho desítek premiér novinek a několik CD nahrávek (společně s Pet-
rem Macečkem nahrál reprezentativní průřez soudobou českou hudbou 
pro housle a klavír). V sezóně 2002/2003 vystoupil na abonentních kon-
certech s Českou filharmonií a dirigentem Ch. Mackerrasem. V sezóně 
2004/2005 vystoupil v Německu a v Praze s Českou filharmonií a diri-
gentem J. E. Gardinerem ve Dvojkoncertu B. Martinů. 
Na jaře 2005 interpretoval společně se symfonickým orchestrem FOK a 
dirigentem Sergem Baudo na abonentních koncertech v Obecním domě 
skladbu Oliviera Messiaena Turangalila a na podzim 2006 uvedl s or-
chestrem FOK Klavírní koncert C dur W. A. Mozarta.  
Zveme všechny posluchače na koncert v rámci KPH, který pořádáme  
v úterý 23. února v 19.30 hod. v Koncertním sále Městského klubu Lito-
vel. Vstupné 70 Kč.                                                                        

                                                                             –MK-  



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 – 16.30 hod.       BABY KLUB S PROGRAMEM (děti 1 – 1,5 roku), cvičebna 2. patro, Jana Baciak 

                      16.30 - 17.30 hod.        AEROBIK PRO DĚTI 4 - 8 let, Veronika 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 

Ludmila Zavadilová  litovel@caritac.cz                     736 750 222 
Jana Baciak               janabaciak@seznam.cz              731 567 957 
Jana Skácelová          skacelka@seznam.cz                 604 985 051 
Monika Blažková      monula@email.cz                      777 639 269 
Petra Hublarová                                                          604 685 107  
Zuzana Krištofová                                                       776 026 065 
Veronika Gruntová                                                      736 750 222 

AKCE NA ÚNOR 2010  

Karlovarské hudební divadlo navazuje na úspěšně realizované tituly 
hodnotově orientovaných pohádek O vodníku Pačískovi a O Lesíčkovi, 
každý z nich se dočkal stovek repríz v divadlech celé republiky. Podtex-
tem i třetího titulu je snaha o pochopení povinnosti uchopit budoucnost 
naší krásné země patřičným způsobem a přistupovat zodpovědně k hos-
podaření s domácím odpadem. My Čechové totiž doma prostě netřídí-
me. Není potřeba dlouhého povídání, místo toho můžete děti odkázat na 
www.recyklohrani.cz a také na www.tondaobal.cz, tam se příjemnou 
formou dozvědí, oč nám v pohádce jde. Organizačním otcem těchto 
stránek stejně jako našich představení je EKOKOM. Hudební pohádka 

O Balynce, dobrém štěněti je hrána čtyřmi herci, je protkána písnička-
mi, objeví se v ní i látkové loutky, trvá necelou hodinu, je určena dětem 
1. stupně ZŠ, ale je přijatelná i pro předškolní děti. Právě zatoulané ště-
ně Balyna potká kocoura Roberta, kocouřího čaroděje. Ten by chtěl 
předvést čarování, ale nemůže tak učinit v zaneřáděném prostředí. To 
vám to dá práce, než se k němu dopracujete. Někdo stále škodí, kdo to 
je? To Balynka - psí detektiv – vypátrá a zařídí s dětmi nápravu. 

Představení se uskuteční v pondělí 22. února v 10.30 hod. ve Velkém 
sále Záložny v Litovli. Vstupné 10 Kč. 

MK Litovel 

pondělí 8. 2. úterý 9. 2. a čtvrtek 11. 2. od 9.30 – 11.30  
MASOPUSTNÍ VESELÍ PRO NEJMENŠÍ  
aneb Maškarní bál pro děti a rodiče,  
bližší informace v MC Rybička, Jana Baciak  
 
ARCHA - biblické příběhy pro děti od 3 do 6 let, vede paní katechetka 
Pavla Eibová, termíny: 3. 2., 17. 2., 3. 3. (a dále co 14 dní) od 16.30 h.  
 
AEROBIK pro děti od 4 do 8 let – cvičení pro děti vede pani Veronika 
Gruntová, každé úterý od 16.30 do 17.30 hod., 2. patro 
 
CVIČENÍ S DENISOU – zveme maminky i malé slečny, přijďte si 
s námi zacvičit! Každý čtvrtek od 19.30 do 20.30 hod., 2. patro 
 
10. 2. od 16.30 do 18.00 hod.- 2. patro - DÍLNA KRTEČEK A ZVÍ-
ŘÁTKA. Pojeďme s Krtečkem na výlet na statek poznávat její obyvate-
le. Jak to vlastně na takovém statku vypadá? Kdo tam žije? Co tam ros-
te? Pomocí básniček, obrázků a drobných dramatických aktivit se děti  
s maminkami seznámí s prostředím a s obyvateli statku. Lektorka: Ale-
na Kohoutová, Sluňákov - centrum ekologických aktivit, Horka nad 
Moravou. Hlídání dětí v 1. patře zajištěno.  
24. 2. od 16.30 hod.– 2. patro – Ukázková hodina – ZNAKOVÁ ŘEČ 
PRO SLYŠÍCÍ BATOLATA.  
Znaková řeč pro slyšící batolata je snadný a přirozený způsob, jak se 
dorozumět s vaším dítětem ještě před tím, než je schopné mluvit. Zna-
kující miminka tak získávají jedinečnou možnost se podělit o svůj svět 
se svými nejbližšími a rodiče si užívají větší pohody, která zavládne, 
když se dozví, co jejich ratolest chce bez slziček a nářku. Přínosů zna-
kování s dětmi je mnoho: 
Posiluje sebedůvěru dětí, snižuje frustraci a vytváří důvěru, umožňuje 
dětem sdílet svůj svět, upevňuje pouto mezi rodiči a dětmi, odkrývá, jak 
jsou děti ve skutečnosti chytré, podporuje pozitivní emocionální vývoj, 
napomáhá dětem v době, kdy se učí mluvit, dává impuls k intelektuální-
mu rozvoji. Nejčastěji se začíná mezi 7 až 14 měsícem. Hlídání dětí v 1. 
patře zajištěno. 
Lektorka: Mgr. Petra Maráčková, více na: www.znakuj.cz    
Nezávislá certifikovaná lektorka programu Baby Signs®. 

Tradiční Mikulášské nadělování s besídkou pro děti a rodiče uspořáda-

lo MC Rybička v Koncertním sále MK. 

Na pomoc obětem ničivého zemětřesení v Haiti  
Přispět můžete na číslo účtu: 

35-1868350237/0100, variabilní symbol 99999 
•      nebo zašlete DMS HAITI na číslo 877 77 
(cena jedné DMS je 30 Kč, na pomoc Haiti tak darujete 27 Kč) 
•      Další možností je předat dar v hotovosti přímo v kanceláři Charity 
na adrese Vítězná 1129, Litovel, do zapečetěné pokladničky. Děkujeme. 



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 

Výstava Bílá Lhota – obec mikroregionu Litovelsko zahájena 
Ve čtvrtek 14. ledna 2010 v 17 hodin se v malém výstavním sále Mu-

zea Litovel uskutečnila slavnostní vernisáž této výstavy. V roce 2006 
byla představena obec Pňovice, v roce 2008 obec Mladeč včetně míst-
ních částí, kterými jsou Nové Zámky a Sobáčov. V započaté tradici Mu-
zeum Litovel pokračuje i nadále. Další obcí představovanou veřejnosti 
v prvních měsících roku 2010 je Bílá Lhota. Lokalita se vyznačuje po-
měrně velkou rozlohou. Kromě střediskové obce sem administrativně 
náleží Červená Lhota, Hrabí, Hradečná, Měník, Pateřín a co do počtu 
obyvatel největší Řimice s Novými Mlýny. Zajímavostí nejen v Bílé 
Lhotě, ale také v každé místní části najdeme nespočet. Výběr toho neja-
traktivnějšího je soustředěn do litovelského muzea. Denně od středy do 
neděle od 9 do 16 hodin až do 18. dubna 2010 máte možnost navštívit 
výstavu věnovanou právě historii a současnosti Bílé Lhoty. Pozvánkou 
může být i tento abecedně řazený, na úplnosti si nezakládající, seznam 
jednotlivců, organizací a vystavených předmětů. 
 
Bílá Lhota – Arboretum, keramička, kroniky, mateřská škola, nemovité 
kulturní památky, občanské sdružení Modrá velryba, obecní úřad, pod-
nikatelé, ruční práce – pletení, vyšívání, Sokol, výrobce hlavolamů a 
kuriozit – modely v láhvi, miniaturní betlémy, základní škola, zámek aj. 
 
Červená Lhota – cukrářka, herec a dabér, holubář, hudební skladatel a 
muzikant, kovářská práce, kronika, nemovité kulturní památky, podni-
katelé, ručně malované nádoby, ruční malba na břidlici, studentka umě-
ní a designu aj.  
 
Hrabí – dobrovolní hasiči, kronika, nemovité kulturní památky aj. 
 
Hradečná – dobrovolní hasiči, nemovité kulturní památky, Sokol aj. 
 
Měník – kronika, nemovité kulturní památky, restaurátor kamene a ka-
menosochař, uměleckořemeslné zpracování dřeva a ovčího rouna, vio-
loncellistka aj. 
 
Pateřín – kronikářka, nemovité kulturní památky aj. 
 
Řimice včetně Nových Mlýnů – cukrářka, dobrovolní hasiči, fotograf, 
hudební skupina, myslivci, nemovité kulturní památky, práce z kůže, 
sběratel minerálů, technické památky aj.                                           RoN  

Muzejní společnost Litovelska, občanské sdružení  
zve všechny své členy a příznivce  

na přednášku pana Lubomíra Šika 

OLOMOUCKÉ PŘEDMĚSTÍ 
ve čtvrtek 18. února 2010 od 17 hodin ve výstavních prostorech Muzea 
Litovel. Tématem besedy je z cyklu „Části města Litovle“  
Mimo zasvěcený výklad Vás čeká zajímavý obrazový materiál 
z minulosti této litovelské části. Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé. 

Výbor MSL 

Ve čtvrtek 21. ledna 2010 v 16 hodin se v 1. patře litovelského muzea 
shromáždili členové občanského sdružení Muzejní společnosti Litovel-
ska, příznivci našeho muzea i řada občanů z města Litovle i okolí. Je-
jich setkání zahájil doprovodným programem k aktuální výstavě Bc. 
Stanislav Hekele přednáškou s názvem „Arboretum Bílá Lhota – histo-
rie a současnost“. Prostředí arboreta přiblížil nejen slovně, ale také ob-
razem. Filmy bývalého člena litovelského Kinemaklubu pana Lubomíra 
Chytila, zajímavé diapozitivy i fotografie z průběhu 20. století doklado-
valy proměny zámeckého parku. Během následující výroční schůze mě-
li všichni přítomní možnost připomenout si akce, které Muzejní společ-
nost Litovelska v roce 2009 pořádala nebo spolupořádala - fotografie 
z akcí byly promítány na plátno. Pan Lubomír Šik, zakládající člen 
MSL a do června 2009 aktivní člen výboru MSL byl současným předse-
dou Mgr. Robertem Najmanem oceněn za dosavadní práci a převzal 
z jeho rukou jmenování doživotním čestným členem MSL.  

Blahopřejeme.                                                                                RoN  

Na fotu vlevo ukázka ze sbírky minerálů pana Jiřího Doubka z Řimic. 

 Fotografie: Z. Frištenská. 

Fotodokumentace z výstavy Bílá Lhota – obec mikroregionu Litovelsko. 

Dole: Současná keramika paní Hany Čermákové – Houfové, rodačky  

z Bílé Lhoty. Nyní žije a pracuje v Praze.  



Vážení čtenáři - a zvláště zájemci o rybaření, 
Český rybářský svaz, místní organizace Litovel 
(ČRS MO Litovel), vám tímto sděluje, že na 
měsíc únor plánuje školení nových členů - no-
vých rybářů. 

Na školení budou noví adepti rybářského 
sportu seznámeni se základy ekologie a biolo-
gie ryb, základy rybolovných technik a taktéž  
s nezbytným minimem související právní úpra-
vy výkonu rybářského práva v ČR, tedy přede-
vším se zákonem o rybářství a jeho prováděcí 
vyhláškou. Školení bude zakončeno zkouškou, 
jejíž úspěšné složení je nezbytné pro možnost 
vydání státního rybářského lístku a povolenky 
k rybolovu.  

Školení nových členů proběhne v letošním 
roce ve dnech 20. a 21. února (sobota + nedě-
le), vždy od 8.00 hod. v sídle ČRS MO Litovel 

(Palackého 29, Litovel). Zkoušky jsou potom 
plánovány na sobotu 27. února, taktéž od 8.00 
hod. v sídle ČRS MO Litovel. 

Přihlášku za člena ČRS MO Litovel je mož-
no získat buď již nyní osobně v sídle MO Lito-
vel (úřední hodiny: pondělí mezi 16:30 a 
17:30) či v prodejně rybářských potřeb na ulici 
Nasobůrské (prodejna bývalého nábytku), ane-
bo prostřednictvím webových stránek naší or-
ganizace (www.crslitovel.cz). Po vyplnění je 
přihlášku nutno doručit do schránky v sídle 
ČRS MO Litovel. Přihlášení zájemci budou 
ještě v předstihu vyrozuměni o konání termínu 
školení. Ti, kdož do zahájení školení nestihnou 
přihlášku podat, mohou tak učinit přímo na 
místě před začátkem školení. 

Současným členům ČRS MO Litovel ještě 
tímto sdělujeme, že povolenky pro rok 2010 se 

vydávají v sídle MO ČRS Litovel vždy v pon-
dělí, kromě 1. února 2010 v době od 15.30 do 
17.30 hod., v měsících březen až červen od 
16.30 hod. (ukončení vydávání povolenek dle 
zájmu rybářů, minimálně do 17.30 hod.). V 
únoru budou vydávány povolenky též v sobotu 
20.2. od 8.00 do 11.30 hod. Případné změny 
termínů vydávání povolenek, stejně jako telefo-
nický kontakt umožňující sjednání individuál-
ního termínu, naleznete na vývěskách naší or-
ganizace, případně na www.crslitovel.cz.   

Bližší informace o výdeji povolenek a cenách 
pro rok 2010 je možno získat na vývěskách na-
ší organizace, nebo prostřednictvím našich we-
bových stránek (www.crslitovel.cz) a dále pří-
mo v sídle MO Litovel (úřední hodiny: pondělí 
16.30 až 17.30 hod.).  

O. Dočkal, P. Machala, ČRS MO Litovel 

TJ SOKOL UNČOVICE POŘÁDÁ  
 

TRADIČNÍ MAŠKARNÍ 

PLES 
 

V SOBOTU 13.ÚNORA V KD UNČOVICE 

HRAJE AXEL, VSTUPNÉ 50,- Kč,  

MASKY 30,- Kč 

RETRO STYL,  

NÁVRAT DO SOCIALISMU 

BOHATÁ TOMBOLA – 100 CEN 

VYSTOUPENÍ ROZTLESKÁVAČEK 

GOLDEN BEES LITOVEL 

ŘECKÉ TANCE – MÍSTNÍ SOKOLKY 

SRAZ MASEK V 19.45 NA BALKONĚ 

SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ 

TJ Doubrava Haňovice - oddíl kopané 
pořádá v sobotu dne 20. 2. 2010  

v Kulturním domě v HAŇOVICÍCH 
     

XVI. FOTBALOVÝ PLES  
K tanci a poslechu bude hrát SIRIUS. 

Přijďte se pobavit na tradiční ples  
s bohatým občerstvením.  
Srdečně zvou pořadatelé. 

PLES MOŘEPLAVCŮ, CESTOVATELŮ A VODÁKŮ! 
Sobota 6. února 2010 – Litovel, sály hotelu Záložna 

Vstup od 19.00 hod., slavnostní zahájení ve 20.00 hod.  
Velký sál:          Mezinárodně populární taneční skupina CHARM MUSIC Ivo Minaříka 
Malý sál:          již od 19.00 hod. rockové a bluesové retro 60. až 80. let, od 24.00 hod. karaoke 
Jedinečná vína, vybrané koktejly, které přímo před Vámi bude připravovat mistr světa, doma i v za-
hraničí vysoce ceněný a žádaný barman David Neuman.  
O půlnoci předvede svou jedinečnou světelnou MEGA SHOW. 
GALAVEČER BEZ PŘESTÁVKY A S NEVÍDANĚ BOHATOU TOMBOLOU 
1. cena – exkluzivní zájezd v hodnotě přes 25 tis. Kč, dalších 10 zájezdů v hodnotách od 1000 do 
12 000 Kč. Dále řada věcných hodnotných cen, další ceny můžete vyhrát v soutěžích.  
Cena vstupenky: 150,- Kč (+ místenka 50 Kč – pouze Velký sál). (Tato cena zahrnuje míchaný ná-
poj v hodnotě 80 Kč, poukaz na slevu pobytu v Chorvatsku v hodnotě 500 Kč).  
Vstupenky jsou k dostání v předprodeji – osobně v kanceláři Peřej Tours v Olomouci, třída Svobo-
dy, nebo v kanceláři HTY v Litovli, ul. 1. máje, dále v Městském klubu Litovel. Telefonická rezer-
vace na tel. 585 341 264 nebo 585 313 176. 
Přes internet: hty@centrum.cz nebo perej@perej.cz 
Vstupenky jsou slosovatelné. 

Zakoupením vstupenky a účastí na plese získáte řadu dalších výhod – Nákup produktů CK Peřej 
tours se slevou. Možnost účastnit se exkluzivních soukromých výprav a plaveb za cenu skutečných 
nákladů a získání dalších poukazů na slevy – pobyty v Chorvatsku. 

6. CHARITNÍ PLES  
 

V sobotu 6. 2. 2010 od 19:30  

v  Nasobůrkách 

Hraje skupina  TRIGON  

Vstupné: 60,- KČ 

Tombola i bohaté občerstvení zajištěno. 

Prodej vstupenek v kanceláři Charity. 

Informace na tel. 736 750 222, 585 341 444 
 

Výtěžek plesu bude již tradičně věnován 
v rámci projektu Adopce na dálku na podporu 
školního vzdělání pro indického chlapce a afric-
kou holčičku.               Srdečně zvou pořadatelé. 

Městský klub Litovel vás srdečně zve na tradiční XXIV. HANÁCKÉ BÁL. Večerem vás bude pro-
vázet jihomoravská kapela FANTAZIE, založena v roce 1998. Hraje převážně taneční hudbu 
(evergreeny, 60-90. léta, současný POP, ale i dechovku). Muzikanti jsou členové dechové kapely 
Polanka. Vystupující: Jiří Šváb ml. (klávesy, trombon, tenor, zpěv), Ladislav Cafourek (trubka, 
vocal, perc.), Jiří Šváb st. (trubka, vocal, perc.), Vladimír Kroutil (kytara, baryton, bicí, vocal), Mar-
tina Kroutilová (zpěv, klávesy). 

V Malém sále pak zahraje HANÁCKÁ MUZIKA. Muzika vznikala od konce roku 2000 pod pra-
covním názvem Litovelanka jako doprovodná kapela pro Hanácký soubor písní a tanců Hanačka 
Litovel, jak zněl celý tehdejší název folklorního seskupení. Zpěváci a hudebníci z Litovle i blízkého 
okolí, pod vedením Mgr. Roberta Najmana, vytvořili opravdovou „živou“ a typicky hanáckou lido-
vou muziku. Repertoár tvoří převážně hanácké lidové písně (lyrické i taneční) a taneční pásma.  

Folklorní soubor HANAČKA vám předvede ukázku z masopustního pochovávání basy.  
Tento soubor existuje v Litovli od roku 1981. V Hanačce pracuje celkem asi 50 členů (dospělých 

i dětí) pod vedením Stanislavy Kulaté. Všichni se snaží, aby krása hanáckých písní, tanců, krojů a 
také nářečí neupadla v zapomnění.  

Máme pro vás přichystanou bohatou tombolu a lidové občerstvení. Bál se uskuteční v pátek 12. 

února od 20 hod. ve Velkém a Malém sále Záložny v Litovli. Vstupné s místenkou v předprodeji 
100 Kč (na místě 150 Kč) si můžete zakoupit v pokladně Městského klubu Litovel (www.mklitovel.
cz) nebo v TIC (Bavi).                                                                                           -MK- 

 
V minulém roce zpracovali členové MSL 
pánové L. Šik a M. Pinkava další část 
historie ulic a domů našeho města. V 
knižní podobě je k nahlédnutí v muzeu.  

 
V současné době sbírají materiály pro posled-

ní část - Olomoucké předměstí. To zahrnovalo 
od Pavlínky celou jižní oblast města, která byla 
dříve za hradbami a nyní se rozkládá až po Cho-
řelice či Nasobůrky. Prosíme vás, kteří máte do-
kumenty nebo staré fotografie domů, abyste je  

poskytli Muzejní společnosti. Ztráty se obávat 
nemusíte, přímo na místě se materiály oskenují a 
hned si je zase odnesete. Vítáni budete buď v 
muzeu (st - ne, 9 - 16 hod.), nebo přímo u pana 
Šika v Revoluční ulici. Děkujeme všem, kteří 
přispějí do další publikace o našem městě.  

 M. Hrubá 



Mateřské centrum Velrybka Bílá Lhota představuje projekt 
Uvědomujeme si, že rodiče dětí, zvláště malých dětí, mají na pracovním 

trhu ztíženou situaci, a proto se spolu s dalšími 4 mateřskými centry  
Olomouckého kraje účastníme projektu na jejich osobnostní rozvoj. 
Projekt sestává z 5 samostatných kurzů. Účastníci si rozšíří schopnosti 
práce s počítačem, naučí se časově zvládat náročné požadavky svého 
života, zhodnotí své silné stránky a inspirují se, v jakém oboru se mohou 
dobře uplatnit. Budou vědět, jak se prezentovat u možného za-
městnavatele, dokáží správně napsat životopis, získají informace o svých 
právech jako zaměstnanci, o možnostech alternativních úvazků apod. 

Vše probíhá v mateřském centru, v přátelském prostředí pro Vás i Vaše 
děti. Během kurzu je zajištěna péče o děti v prostorách herny.  

 

Kurz BILANČNÍ DIAGNOSTIKA bude probíhat ve dnech  
1. února, 22., 23. a 31. března vždy v 8.00 – 12.00 hod.  

 
 
MC Velrybka sídlí v přízemí Obecního úřadu Bílá Lhota.  
Kurz bude organizován formou individuálních testů a pohovoru s psy-

chologem, které účastníkům potvrdí jejich silné stránky a doporučí, jak 
pracovat s těmi slabými, pomohou odhalit skryté rezervy. Součástí bude i 
nasměrování, jak vlastní kvality rozvíjet, případně o jakou profesní kariéru 
usilovat.  

Pokud vás projekt zaujal, chcete se zúčastnit kurzu nebo se na něco 
zeptat, určitě se nám ozvěte, budeme se těšit. 

MC Velrybka, Bílá Lhota 1, tel.: 603 752 334, modravelryba@email.cz, 
www.bilalhota.cz/modravelryba 

Kurzy jsou určeny pro rodiče dětí do 15 let a díky podpoře ESF jsou pro 
účastníky zdarma. Absolventi získávají certifikát.                   MC Velrybka 

I v současné době, kdy představitelé města mají mnoho problémů se za-
opatřováním finančních prostředků na plánované investiční akce, i 
v době sněhové nadílky si starosta města MVDr. Vojtěch Grézl najde 
chvíli, aby navštívil a pobesedoval s občany, kteří se dožívají význam-
ných životních jubileí. Tak jak dokazuje snímek, starosta přichází po-
gratulovat a při přípitku popřát hodně zdraví do dalších let, poděkovat 
za práci, kterou oslavenkyně, paní Vlasta Ondoková, odvedla v minu-
losti pro město. Redakce se také připojuje ke gratulaci paní Vlastě On-
dokové, která se 18. ledna 2010 dožila 90 let.      Foto: L. Machala, red. 

O našem setkání s představiteli města a vedoucími spo-
lupracujících organizací jsme psali již v minulém čísle, 
kde bylo možno se hned na první stránce informovat i o činnosti a plá-
nech Seniorklubu. Proto hned píšeme o akcích na měsíc únor a dalších, 
připravovaných na letošní jaro.  

Ve středu 10. 2. bude opět setkání seniorů v jídelně DPS od 16 hodin. 
O týden později, tedy 17. 2. půjdeme společně na exkurzi do Staroští-
kova mlýna, kde snad uvidíme i stoletou Francisovu turbínu, loni jubi-
lující. Sejdeme se již ve 14 hodin přímo před mlýnem na ul. Palackého. 

V úterý 23. 2. pořádáme zájezd do Brna na výstavu „Zlato Inků“, po-
tom si prohlédneme špilberské kasematy a kapucínský klášter. Odjezd 
z Litovle bude v 7.30 hod. z náměstí, odjezd z Brna v 17 hodin. Zájem-
ci se mohou ještě hlásit v Darce v ulici Třebízského u paní Jarky Köhle-
rové a uhradit částku 250,- Kč (vstupné, příspěvek na dopravu). 

Na vaše přání zajistil Městský klub koncert Petra Spáleného a skupi-
ny Apollo Band ve Velkém sále Záložny. Bude se konat ve středu 24. 
února od 19 hodin, senioři mají poloviční slevu ze vstupného, tedy 
100,-, případně 90,- Kč. Věříme, že nezklamete a zaplníme podstatnou 
část sálu. Můžeme se těšit i na „Líbánky s operetou“, v neděli 7. března 
v Koncertním sále MK – pořad, který MK připravuje především právě 
pro nás. Ostravští a opavští umělci nám předvedou své výkony za sku-
tečně symbolických 40,- Kč. Na měsíc duben nám iniciativní vedení 
MK domlouvá uničovskou Fofrovanku na nedělní taneční odpoledne. 
Pak že se v Litovli nic neděje!?                                                              hj  

10 let Pařížské charty proti rakovině a světový den proti rakovině 
Dne 4. 2. 2010 se bude konat Urologický moravský seminář na téma Kar-

cinom prostaty - u nás nejčastější karcinom u mužů.  
Již desáté výročí od podepsání Pařížské charty proti rakovině a vyhlášení 
Světového dne proti rakovině si připomeneme 4. 2. 2010 také v DPS Luká 
od 10 hod. Jsou pozváni významní přestavitelé Mikroregionu Litovelska a 
Olomouckého kraje. Předsedkyně představenstva občanského sdružení 
ARCUS - ONKO CENTRUM Jana Koželská, která se zúčastnila význam-
ného aktu před desíti lety v Paříži, připomene význam Pařížské charty a 
seznámí účastníky s další činností a plány sdružení. Zároveň zde bude i 
křest nové brožury o karcinomu prostaty, jejímž autorem je MUDr. Ivan 
Kolombo, FEBU, korespondent americké urolog. asociace, Lékař  
s vyšší specializací chirurgie a urologie, Člen vědecké rady Grantové 
agentury MZ ČR, Odborný lektor sekce karcinomu prostaty z Centra ro-
botické chirurgie a urologie, Nemocnice Na Homolce Praha. 
ARCUS - ONKO CENTRUM zde také představí projekt Rehabilitačního 
a vzdělávacího centra v Ješově.                                Arcus – Onko Centrum 

SERVIS CHLAZENÍ 
Záruční a pozáruční opravy chladniček a mrazniček 

Plnění autoklimatizací 

Satora Miroslav 
Fischerova 16, 779 00 Olomouc 

Mob.: 602 935 125, tel.: 585 244 128, 
E-mail: chlazeni.satora@seznam.cz 

Výstavní síň bude v únoru patřit fotografiím a keramice; výstava pana 
Pavla Dačického, člena litovelského Fotoklubu, bude obohacena a vhodně 
doplněna keramikou místní výtvarnice paní Mileny Hlavinkové. 

Autorská výstava Pavla Dačického v Litovli se snaží zachytit přírodu 
místy snovým a přece realistickým podáním jejích nálad a změn v průbě-
hu roku. Stromy, skály, rostliny - jejich někdy hrozivá krása, ale i něha 
jsou inspirativní svými vzájemnými vztahy, různorodostí, ale i jednotou, 
kterou se fotograf snaží objevit a zachytit. Kolekce představovaných foto-
grafií pocházejí z oblastí Rýchorských hor, Žacléřska, Českého Švýcarska 
a z Jeseníků. Početná skupina snímků byla vytvořena v údolí Bílé Opavy, 
Černohorského potoka, Rešovských a Nýznerovských vodopádů. Makro-
svět rostlin doplňuje tuto malou přehlídku přírodních krás.  

S přírodní tematikou fotografií velice dobře koresponduje vystavovaná 
keramika Milušky Hlavinkové. Přírodní, zemité barvy jsou typické pro 
tvorbu autorky, která jako jedna z mála rozvíjí odkaz kdysi velmi rozsáhlé 
litovelské výroby užitkové keramiky. Keramiku často doplňuje drátková-
ním. Tato kdysi čistě účelová záležitost bývá dnes využívána k dekorativ-
nímu oživení keramiky a k jednoduchým tvarům hrníčků, hrnců, mís a 
džbánků Milušky Hlavinkové se velmi dobře hodí.  

Přijměte pozvání na tuto výstavu i na vernisáž, která se uskuteční 3. 
února v 17.00 hodin, výstava potrvá do 26. února.                                Red. 

 



SPORT  SPORT  SPORT  

Cyklistická sezóna roku 2009 je za námi a při-

chází sezóna nová 2010. Jak hodnotíš loňský 

rok, kdy jsi patřila v amatérské a masters cyklis-

tice mezi ženami k těm nejlepším v ČR? Dá se 

říci, že kam jsi přijela, tam jsi bodovala a když 

to shrneme, poslední dva roky jsi měla opravdu 

výborné.  

Krátce se vrátím i k sezóně 2008 - věděla 
jsem, že bude pro mne mezi ženami v kategorii 
elite poslední, proto jsem se převážně soustře-
dila na výhry v silničním Českém poháru cel-
kově, což se mi povedlo. Znamenalo to objíž-
dět všechny závody poháru a být trpělivá. Sa-
mozřejmě když na závod přijela například Rů-
žičková, Kozlíková, Machačová, Havlíková 
atd. závod se vyvíjel v jejich režii. Proto vy-
hrát pohár celkově nebylo jednoduché a chtělo 
to obrovitánskou trpělivost. Navíc jsem si dala 
jako třešničku na dort druhé místo s Kateřinou 
Špidlenovou na MČR dvojic, tady jsme pora-
zily i Martinu Sáblíkovou. Pak přišel závod ve 
Střeni, který byl rozlučkovým závodem a ko-
nec kariéry.  

S rokem 2009 přišly amatérské závody. Vy-
týčila jsem si s mým týmem, který se o mne 
stará, a trenérem pár vrcholů, ale chtěla jsem 
sezónu odjet na pohodu. Nakonec mi to sou-
peřky ani nedovolily, zejména Monika Simo-
nová v Moravském poháru, musela jsem tréno-
vat i v této sezóně naplno. Vlastně i díky tomu 
se mi podařilo vyhrát to, co jsem si dala za cíl.  

Jakého výsledku si nejvíce ceníš?  

Před sezónou jsem si určila dva vrcholy, Mis-
trovství České republiky S.A.C. a Mistrovství 
světa Masters a pak tu byl Moravský pohár, kte-
rý jsem chtěla vyhrát celkově.  

Na MČR S.A.C. jsem svoji formu ukázala v 
časovce jednotlivců, kterou jsem vyhrála. Hodně 
jsem si věřila i na silnici, měla jsem formu, trať 
byla ušitá na mne, ale zastavil mne defekt kola 
asi 10 km před cílem. Moc mne to mrzelo, pro-
tože jsem si na špurt věřila a měla jsem na to, ale 
také jsem si uvědomila, že mám zlato z časovky, 

tak proto asi i při té smůle dobrý. Můj druhý vr-
chol byl MS Masters. Tam přišlo probuzení ze 
snu... Časovka se mi jela výborně, v životě jsem 
neměla tak vysoký rychlostní průměr, ale ty nej-
lepší na světě i v této kategorii byly ode mne 
vzdáleny a já v časovce obsadila sedmé místo. 
Na silnici to bylo hodně o psychice, zalekla 
jsem se soupeřek a spíše mojí chybou jsem do-
padla jak jsem dopadla… Jsem však ráda i za 
medaile z ME Masters, i když někteří lidé zpo-
chybňovali tento úspěch, ale druhého místa ze 
silničního závodu si moc vážím. Na startu mi 
bylo jasné, že mám jisté čtvrté místo, první tři 
holky byly jednoznačně lepší závodnice a vr-
chařky, trať byla kopcovitá. Nakonec jsem však 
obsadila druhé místo, byla jsem ráda, tady doko-
nale fungovalo přísloví, nehaž flintu do žita… V 
domácí soutěži Moravský pohár jsem vyhrála 
tento pohár i časovkářský pohár, který je součás-
tí MP. Radost mi udělalo i vítězství na Mistrov-
ství Slezska v časovce jednotlivců. A byla tu 
další vítězství a umístění mezi prvními třemi, 
takže ve výsledku sezóna super.  

Jaké máš plány?  

Cyklistikou bych se už chtěla opravdu jen ba-
vit, takže si velké plány nedávám. Mám ale něja-
ké povinnosti vůči sponzorům a týmu, takže pár 
vybraných závodů, na kterých bych chtěla uspět, 
mám. V lednu mě čeká Mistrovství světa Mas-
ters v cyklokrosu, které se jede v Belgii. Od to-
hoto závodu však moc neočekávám, cyklokros 
jezdit neumím; naskytla se šance postavit se na 
start, tak pojedu. I když například Alenka Mly-
nářová by na tomto závodě měla lepší šanci na 
výsledek.  

Chci startovat na závodech jak silničních, tak 
na MTB, které se pojedou v okolí Olomouce. 
Láká mě obhájit v Moravském poháru časovkář-
skou soutěž, celý pohár asi absolvovat nebudu, 
ale jak se říká, nikdy neříkej nikdy… A to druhé 
lákadlo je Slezský pohár, ten možná upřednost-
ním na úkor toho Moravského. Pak je tu Mis-
trovství Evropy Masters, které se mi moc líbilo 
svojí organizací, proto bych chtěla jet alespoň 
časovku. Uvidíme, co vymyslíme, aby mi byla 
sezóna ušitá na míru a dařilo se mi.  

Závěrem moc děkuji sponzorům, týmu, který 
mne výrazně podporoval, rodině. Všem přeji 
hodně štěstí a zdravíčka v roce 2010.   
Jiřina Ščučková v sezóně 2009 obsadila: 13x 
první místo, 7x druhé místo, 5x třetí místo. Me-
daile dovezla z těchto závodů: 
Mistrovství České Republiky S.A.C. - první 
místo v časovce jednotlivců  
Mistrovství Evropy Masters – silniční závod 
druhé místo, časovka jednotlivců třetí místo  
Mistrovství Slezska - první místo v časovce jed-
notlivců, první místo v konečném hodnocení 
Moravského poháru 09  
první místo v konečném hodnocení časovkářské 
soutěže při Moravském poháru 09  
7. místo - Mistrovství světa Masters – časovka 
jednotlivců a 16. místo – silniční závod  
5. místo - Otevřené Mistrovství střední Evropy/
Tatry tour - silnice – maraton  

Michal Frantík www.michalfrantik.cz  

Milí čtenáři! 
Připravili jsme pro vás novou soutěž.  
Naše město má bohatou historii, která se ve-
psala nesmazatelně do jeho podoby. Na řadě 
budov se nachází architektonické prvky, které 
často již ani nevnímáme, bereme je jako samo-
zřejmou kulisu. Poznáte na fotografii detail 
architektury, které budovy v Litovli je ozdo-
bou? Uveďte ulici, číslo popisné, příp. vžitý 
název. Odpovědi nám prosím posílejte na ad-
resu redakce do 15. února. 
             Městský úřad Litovel 
             Nám. Přemysla Otakara 778 
             784 01 Litovel 
E-mail: litovelskenoviny@mestolitovel 
Podatelna MěÚ Litovel – možno doručit 
osobně. Obálku označte „Soutež LN“. 
Vylosovaný výherce obdrží tříměsíční před-
platné Litovelských novin zdarma.  
Těšíme se na vaši účast v soutěži! Redakce LN 

Litovelští kuželkáři hodnotili na lednové výroční schůzi 
uplynulou sezónu, rok 2009 byl pro ně úspěšný. 

A mužstvo hraje Moravskoslezskou divizi a po podzimním 
kole skončilo ze 14 družstev na 4. místě. Po doplnění naděj-
nými dorostenci hraje velmi dobře a je v jeho silách tuto sou-
těž vyhrát a postoupit do III. ligy. 

B mužstvo hraje krajský přebor Olomouckého kraje a je ze 
14 účastníků na 9. místě. Mužstvo zasáhla větší marodka a tak 
věříme, že v jarním kole dojde k velkému zlepšení. 

C mužstvo hraje Okresní přebor Olomouckého kraje a je  
z 15 družstev na 6. místě, mužstvo má výbornou tréninkovou 
morálku a také očekáváme v jarním kole podstatné zlepšení. 

D družstvo hraje rovněž Okresní přebor olomouckého kra-
je a je na pěkném 2. místě. Je složeno z těch nejmladších, kte-
ré máme, dorostenci mají možnost získat mezi dospělými co 
nejvíce zkušeností a herní pohody, což je znát z výsledků  
v dorostenecké lize. 

Dorostenci hrají II. moravskou ligu, kterou vedou o 1 bod 
před Prostějovem. Věříme, že dorostenci nám udělají hodně 
radosti v jarním kole a poperou se o postup do I. ligy, což by 
byl pro litovelské kuželkáře historický úspěch! 

Děkuji jménem výboru kuželek dorostencům za výborné 
výkony, těšíme se na jarní sezónu.                                       J.Č. 



Řešení digitálního TV vysílání 
SATELITY 

PRODEJ A MONTÁŽE 
Bezplatné české a slovenské programy. 

Z jedné paraboly napojíme až 8 TV 
Hanes SAT  

Tel. 776 623 623 
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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 – Břuchotín, bližší info: 

www.carmanhome.cz 

Ekologická likvidace vozidel zdarma 
- ekologická likvidace vozidel s potvrzením o likvidaci  
- možnost odvozu vozidel k likvidaci  
- výkup vyřazených AKU baterií a katalyzátorů 
Autovrakoviště Horka nad Moravou, Ing. Jiří Žoch 
Olomoucká 34 – areál Delta Army,  tel.606724755,736600604, 

♦ 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    

Palackého 1001 Palackého 1001 Palackého 1001 Palackého 1001     

mobil: 603 538 093 

e-mail: anteny.kulich@quick.cz 

Vzhledem k situaci, která nastala na přelo-
mu roku 2009/2010, kdy následovaly dva li-
ché týdny za sebou (53 a 1. týden) zveřejňuje-
me harmonogram svozu komunálního odpadu 
v Litovli a přidružených obcích.           .A.S.A. 

LICHÝ TÝDEN                                                
pondělí                                     úterý                          středa                         čtvrtek 
Rozvadovice                             Polní                          Vítězná                       Zahradní 
Chořelice                                  Červenská                  Lidická                       Králova 
Cholinská                                 Novosady                   Kysucká                      Loštická 
Štefánikova                               Hrnčířská                   Tři Dvory                    Starom. nám. 
Svatoplukova                            Žerotínova                 Savín                          Pavlínka 
Olomoucká                               Sušilova                     N. Ves                        Kosmonautů 
Dukelská                                  Rybníček                    Chudobín                    Wolkerova 
Komárov                                  Uničovská                                                     Nová 
Javoříčská                                 Severní                                                          Kollárova 
Nádražní                                   Gemerská                                                      B. Němcové 
K. Sedláka                                Unčovice                                                       Mlýnská 
Sídliště Uničovská                    Březová                                                         Komenského 
Sídliště Novosady                                                                                          Revoluční 
Sídliště Vítězná                                                                                              nám.Svobody 
                                                                                                                       K. Sedláka 
                                                                                                                       Sídliště Uničovská 
                                                                                                                       Sídliště Novosady 

                                                                                                                      Sídliště Vítězná 
                                   

SUDÝ TÝDEN                            
pondělí                                     úterý                          středa                         čtvrtek 
Čihadlo                                     Myslechovice                                                Smyčkova 
Husova                                     Nasobůrky                                                    Havlíčkova 
Karlovská                                 Víska                                                            Jungmannova 
Šargounská                                                                                                     Třebízského 
Družstevní                                                                                                      Masarykova 
Sochova                                                                                                          Vlašímova 
Jiráskova                                                                                                        nám. Př. Otakara 
Šemberova                                                                                                      Kostelní 
Bezručova                                                                                                      Boskovicova 
Šmakalova                                                                                                      1. Máje 
Lužní                                                                                                              Poděbradova 
Švermova                                                                                                       Šafaříkova 
Revúcká                                                                                                          Švédská 
Studentů                                                                                                         Palackého 
Opetalova                                                                                                       Vodní 
Čs.armády                                                                                                      Nasobůrská 
K. Sedláka                                                                                                      Frištenského 
Sídliště Uničovská                                                                                          Příčná 
Sídliště Vítězná + Albert                                                                                Nábřeží 
Sídliště Novosady                                                                                          K. Sedláka 
Sídliště Gemerská                                                                                           Sídliště Uničovská 
                                                                                                                       Sídliště Vítězná 
                                                                                                                       Sídliště Novosady 




