
Při červnové návštěvě Olomouckého kraje 
zavítal prezident Václav Klaus s chotí také do 
Bouzova, kde poobědval se starosty pověřených 
úřadů Olomouckého kraje, mezi nimiž byl i sta-
rosta Města Litovel Vojtěch Grézl. Za Město 
Olomouc se účastnil primátor Martin Novotný, 
hejtman Martin Tesařík byl v doprovodu prezi-
denta. O dojmech z návštěvy se s námi rád po-
dělil starosta Bouzova Zdeněk Foltýn.  

Jaký byl program návštěvy prezidenta?  
„Prezident s doprovodem přijel do Bouzova 

kolem 12. hodiny přímo před hotel, kde jsme ho 
společně s majitelem hotelu panem Lahůlkem 
přivítali. Při rozpravě v průběhu slavnostního 
oběda všichni ze zástupců měst a obcí – staros-
tové, místostarostové – představili svůj správní 
obvod, rozvinula se zajímavá debata, zazněla 
tady řada informací. Po dvou hodinách se pan 
prezident přesunul s celou kolonou na 1. hradní 
nádvoří. Tady uspořádané setkání se těšilo vel-
kému zájmu místních občanů, díky školním vý-
letům zde bylo i hodně mládeže. Prezidentovi 
jsme v upomínku věnovali zvětšenou fotografii, 
jsou na ní zachyceny děti s kytičkou vítající 
před 81 lety prezidenta T. G. Masaryka na Bou-
zově. I teď jsme paní Klausovou uvítali krásnou 
kyticí z místního zahradnictví, pan Klaus dostal 
darem soupravu historizujícího skla rovněž od 
místních sklářů. Prezident s manželkou nám 
prozradili, že Bouzov dosud ještě nenavštívili, a 
že se jim tady velmi líbí, dokonce tak, že by sem 
ještě rádi někdy zavítali soukromně.“  

Prozradíte, co dobrého bylo jako hlavní chod 

oběda? 

„Oběd plně zajišťoval majitel restaurace pan 
Lahůlek, který si pozval „posilu“ - kuchaře  
z olomouckých podniků, ti mu s přípravou obě-
da pomáhali. Musím je pochválit, připravené 
menu bylo opravdu výborné, jako hlavní chod 
se podávala kančí kýta na brusinkové omáčce.“  

Jak na Vás působila paní Livie Klausová?  

„Musím říci, že paní Klausová je velice pří-
jemná, srdečná paní. Pochopitelně jsme měli 
trému, aby vše proběhlo v pořádku, aby byla 
návštěva dobře organizačně zvládnuta. Díky pa-
ní Klausové ale rychle došlo k uvolnění a k přá-
telské atmosféře během setkání. Věřím, že i její 
pochvala směrem k nám byla zcela upřímná. Na 
nádvoří se věnovala dětem, podepisovala se ob-
čanům, promlouvala s nimi. Pro Bouzov byla 
návštěva prezidenta a jeho choti významnou 
událostí, na kterou budeme vzpomínat.“  

Návštěva prezidenta je ojedinělou událostí, 

který z prezidentů v minulosti Bouzov navštívil? 

„Na oficiální návštěvě byl v Bouzově náš pr-
vorepublikový prezident T. G. Masaryk, a to  
v roce 1929, v roce 1937 potom Dr. Edvard Be-
neš, který byl pozván arcivévodou řádu němec-
kých rytířů. Prezident Antonín Zápotocký tady 
byl v roce 1957, návštěva nebyla oficiální. Tak-
že po 81 letech dne 15. června 2010 oficiálně 
navštívil Bouzov prezident republiky Václav 
Klaus.“ 

Děkujeme za rozhovor. Jana Motlová 

 Z obsahu: 

Zakázková výroba nábytku  

přijme stoláře do provozovny v Červen-
ce, Severní ul. 207. Požadujeme vyučení  
v oboru a praxi. Bližší informace přímo  
v provozovně nebo na tel. 587 207 122. 

Firma CARMAN, a.s. Uničov,  

přijme pracovníky na pozice: 
Rozpočtář – přípravář 

Požadované SŠ – VŠ vzdělání, obor staveb-
nictví, řidičský průkaz skupiny B, zkušenosti 
v oboru výhodou, spolehlivost, samostatnost, 
kreativita. 
Nabízíme: notebook, telefon, profesní růst, 
velmi dobré platové podmínky. Nástup ihned, 
životopis zasílejte: chlibkova@carman.cz.  
Ředitel – manažer střediska staveb 

Požadujeme: SŠ, VŠ vzdělání, praxe v řízení 
kolektivu, manažerská praxe minimálně 3 ro-
ky, zkušenost s řízením stavební společnosti 
výhodou, komunikativnost, schopnost řídit 
kolektiv, práce na PC, řidičský průkaz skup.
B, flexibilní pracovní doba, velmi dobré pla-
tové ohodnocení. Nástup ihned. Strukturova-
ný životopis zasílejte: chlibkova@carman.cz 

•  FOTOREPORTÁŽ Z BENÁTEK 
•  PREZIDENT V NÁKLE 
•  SOCIÁLNÍ ODBOR INFORMUJE 
•  LITOVELSKÉ NADĚJE 
•  KLUB PÁRÁTKO - GJO 

Prezident republiky Václav Klaus se loučí se 

starostou obce Bouzova Zdeňkem Foltýnem. 

Fotografie: Dagmar Janischová 



Prodejna prádla Atlantic-Déčko  
Litovel, Palackého 36, rozšířila sortiment  

o větší velikosti podprsenek až do vel. 90E!! 

Upozornění: Dne 4. 6. 2010 jsem poslal z Madridu pohledni-
ci fotbalového stadionu Vicente Calderona adresovanou na Nádražní 
restauraci, Červenka. Na její zadní straně bylo napsáno: 

Saludos de Ujfaluši.Ujfaluši.Ujfaluši.Ujfaluši. Upozorňuji všechny sběratele autogramů, že 
Ujfalušiho podpis na této pohlednici je nepravý a držitel pohlednice je 
ZLODĚJ.                                                                                           M.K. 

Prameniště Čerlinky, zvané Studánka nebo 
také Svatá voda bylo považováno za svaté mís-
to, a bylo proto vždy bohatě vyzdobeno obráz-
ky svatých, nosily se sem květiny, konaly se 
svaté poutě ze širokého okolí... Dodnes je 
v areálu Vodohospodářské společnosti Olo-
mouc u prameniště dochovaná socha Panny 
Marie Immaculaty. Socha, umístěná na zastře-
šeném podstavci, je z roku 1916, kdy bylo 
okolí prameniště upravováno; tehdy nahradila 
původní terakotovou sošku nad dřevěnou kádí. 

Rada města Litovel zveřejnila po dobu šesti 
měsíců oznámení, aby se přihlásili ti, kteří by 
si mohli činit nárok na vlastnictví sochy Panny 
Marie Immaculaty. Protože se nikdo na ozná-
mení nepřihlásil, schválila rada přijetí sochy 
včetně podstavce do majetku Města Litovel. 
Odbor místního hospodářství byl pověřen za-
jištěním restaurátora, jehož odměna bude hra-
zena z finančního daru VHS Olomouc. Město 
Litovel se zavazuje rozdíl mezi výší daru a 

skutečnými náklady na restaurátorské práce 
doplatit z vlastních prostředků. Opravu sochy 
inicioval starosta obce Červenky Jaroslav Vlk, 
starosta Města Litovle Vojtěch Grézl se posta-
ral o zajištění prostředků na opravu sochy. 

 

Výzva k uplatnění vlastnických práv.  
Rada města Litovel zveřejňuje výzvy k uplat-

nění vlastnických práv k božím mukám. Jde o 
tři stavby božích muk, které se nachází: 

- v k.ú. Savín, u křižovatky silnic II/373 a 
III/37310 (na Pindě)  
- v k.ú. Unčovice u odbočky ze silnice Olo-
mouc – Litovel do obce, parc.č. 162/6  
- v k.ú. Unčovice, jihovýchodně za obcí, na 
hranici pozemků parc.č. 118/4 a 100/16.  
Aby Město Litovel mohlo čerpat dotace na 

restaurátorské práce na drobných sakrálních 
stavbách, nacházejících se na jeho území, je 
nutno prokázat vlastnictví těchto staveb.   Red. 

NOVÁ VINOTÉKA Déčko  
Palackého 36, Litovel  

(vedle řeznictví Oháňka-Valouch)  
- tuzemská i zahraniční vybraná lahvová vína 
- 12 druhů sudového vína předních moravských vinařů 
- dárkové zboží                                        OTEVÍRACÍ DOBA: 
- bonusy za odběry sudového vína          PO 13.00 - 18.00  
- množstevní odběry nad 20 l - slevy       ÚT – ČT 8.30 – 18.00 
- akce na vybrané druhy vína                  PÁ 8.30 – 19.00 
                                                                SO 8.30 – 13.00 hod. 

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

Dne 7. června 2010 v dopoledních hodinách neznámý pachatel odcizil 
ze stojanu na jízdní kola u ZŠ Vítězná v Litovli uzamčené pánské hor-
ské jízdní kolo. 

Dne 8. června 2010 bylo při kontrole dětského hřiště na ul. Opletalo-
vě v prostoru za Gymnáziem Jana Opletala zjištěno, že byla poškozena 
tabule návštěvního řádu hřiště lanového prvku a byla tímto způsobena 
škoda Městskému úřadu Litovel. 

Dne 9. června 2010 v odpoledních hodinách dosud neznámý pachatel 
odcizil během jízdy z košíku jízdního kola dámskou kabelku s finanční 
hotovostí ve výši 9.500,- Kč a doklady. 

Dne 12. června 2010 ve večerních hodinách na náměstí Přemysla Ota-
kara v Litovli dosud neznámý pachatel odcizil poškozenému O.D. ze 
zadní kapsy kalhot peněženku s finanční hotovostí ve výši 10.000,- Kč 
a osobní doklady. 

Dne 12. června 2010 proběhla v Litovli bezpečnostní akce pod ná-
zvem „Hanácké Benátky 2010“, zaměřená na zajištění veřejného pořád-
ku a bezpečnosti silničního provozu v průběhu konání celoměstských 
slavností. Byly zjištěny 2 přestupky proti BESIP, které byly řešeny blo-
kovou pokutou ve výši 1.000,- Kč. Nedošlo k narušení veřejného po-
řádku či jinému protiprávnímu jednání.                                  Policie ČR. 

Pondělí 14. 6. 2010 se stalo pro naši obec 
Náklo velmi významným dnem. Svou návště-
vou nás poctil prezident České republiky Vác-
lav Klaus se svou ženou.  

Několik dní před návštěvou jsme se všichni 
usilovně snažili, abychom naši vesničku i ško-
lu ukázali v tom nejlepším světle. My, ve ško-
le, jsme měli za úkol připravit pro pana prezi-
denta pěkné prostředí, dary z výrobků našich 
dětí a tradiční uvítání. Pan školník a někteří 
šikovní chlapci se postarali o pořádek a po-
třebné technické drobnosti. Ostatní děti se po-
dílely na výzdobě a dívky z keramického 
kroužku vyrobily dárky. Pan starosta nechal 
zhotovit pamětní desku Jana Opletala, která 
byla připevněna na školu u hlavního vchodu. 
Jan Opletal, student lékařské fakulty, který byl 
zabit při protinacistické demonstraci během 
německé okupace, byl také žákem Obecné ško-
ly v Nákle. Na jeho počest byla tato pamětní 

deska odhalena. 
V pondělí panovalo v Nákle napjaté očeká-

vání. Obyvatelé obce i naši žáci se shromáždili 
kolem základní školy. Asi v deset hodin začala 
přijíždět tmavá auta, která doprovázeli policis-
té na motorkách. Napjatě jsme čekali, které au-
to je to prezidentské.  

Pana prezidenta Václava Klause a paní Livii 
Klausovou přivítali naši dva žáci v tradičních 
krojích a nabídli jim svatební koláčky. Poté 
pan prezident za zvuku fanfáry slavnostně od-
halil pamětní desku Jana Opletala.  

Václav Klaus i jeho žena k nám promluvili 
na připraveném pódiu. Jejich slova nás všech-
ny velmi potěšila a podpořila v nás hrdost na 
to, že je obec Náklo spjata s našimi životy.  

V. Macků, foto: Jiří Peřina 
 

Občané Nákla se starostou p. Karlem Širokým  

v čele očekávají příjezd prezidenta ČR do obce. 



75. schůze Rady města Litovel  

se konala dne 13. května 2010 

K již přijatým usnesením: 

• Rada města souhlasí s konáním 
hudebních produkcí v rámci hasič-
ských cvičení SDH Savín v areálu 
Pinda v Savíně: 4. 7. 2010 a 31. 7. 
2010 od 20.00 do 22.00 hodin a 4. 
9. 2010 od 20.00 do 02.00 hodin.  
Rada města upřesňuje:  

• RM souhlasí s uzavřením nájem-
ní smlouvy mezi Městem Litovel a 
Arcibiskupstvím olomouckým na 
pronájem nebytových prostor v ob-
jektu č.p. 1129 v Litovli v ul. Ví-
tězná za účelem zřízení Církevní 
mateřské školy Svatojánek. Nájem-
ní smlouva bude uzavřena od 1. 6. 
2010 na dobu neurčitou se šestimě-
síční výpovědní lhůtou. V době od 
1. 6. 2010 do 31. 8. 2010 bude ná-
jemné činit 100,- Kč/měsíc a od 1. 
9. 2010  75,- Kč/m2. Platby za 
energie budou hrazeny od 1. 6. 
2010.     
Rada města ukládá:  

• zajistit výměnu poškozených dílů 
pískovcového obložení na budově 
gymnázia. 
Rada města rozhodla:  

• Do výběrového řízení na proná-
jem bufetu na koupališti se přihlási-
li 4 zájemci. RM rozhodla, že zů-
stává v platnosti smlouva uzavřená 
se stávajícím nájemcem. 
Rada města souhlasí: 

• s žádostí o odepsání pohledávek, 
kterou předkládá právní a přestup-
kové oddělení MěÚ Litovel. Jde o 
dlužné částky za místní poplatek za 
tříděný domovní odpad. Dle písem-
né informace Exekutorského úřadu 
Olomouc u uvedených dlužníků 
nelze dohledat žádný vhodný posti-
žitelný majetek a proto lze očeká-
vat, že náklady by byly neúměrné 
očekávanému výsledku. RM sou-
hlasí s odepsáním uvedených po-
hledávek v celkové výši 19.656,-. 

• s žádostí paní J. N. z Olomouce, 
která chce využít asfaltovou plochu 
v lokalitě Pavlínka jako autocvičiš-
tě pro provozování soukromé auto-
školy registrované u MěÚ Litovel. 
V současné době je pozemek pro-
najat dalším šesti nájemcům 
(autoškolám) za týmž účelem. Plo-
cha parkoviště bude sloužit k vý-
cviku oprávněných autoškol po je-
jich vzájemné dohodě a to v době, 
kdy nebude využita jako parkoviš-
tě. Roční cena za pronájem činí 
1000,- Kč. 
Rada města nesouhlasí: 

• a nevyhovuje žádosti RNDr. J. 
Š., odborného zástupce lékárny U 
Alberta v Litovli, o vyčlenění dvou 
parkovacích míst před budovou lé-
kárny na ulici Vítězná  

• majitel Baru u Kapitánky v 
Litovli na Novosadech žádá o 
zábor chodníku od května do 
září 2010 denně od 15 do 22 
hod., mimo provoz by  zařízení 
zahrádky bylo uschováno na 
provozovně a chodci směrová-
ni na chodník na protější straně 
silnice. Rada města z důvodu bez-
pečnosti chodců a provozu motoro-
vých vozidel nesouhlasí s proná-
jmem části pozemku za účelem 
provozu letní zahrádky. 

• s pronájmem udírny v majetku 
Města ve sportovním areálu hospo-
dy v Nasobůrkách. Paní L. F. může 
zvolit takový způsob přípravy ob-
čerstvení, který nebude obtěžovat 
sousedy. 

• s přihlášením ZŠ Vítězná na 18. 
ročník celostátní akce Plavecká 
soutěž měst 6. října 2010, a to jmé-
nem školy. Zároveň souhlasí, aby 
finanční příspěvek 6.000,- Kč byl 
uhrazen z hospodářské činnosti ZŠ. 

• s uzavřením „Dohody o splácení 
dluhu“ s panem K.S. z Hradečné, 
který Městu Litovel způsobil škodu 
při dopravní nehodě  
Rada města bere na vědomí:  

• informace z jednání bytové ko-
mise a schvaluje navrhované pro-
nájmy 

• zprávu o zabezpečení prázdnino-
vého provozu školských zařízení 
zřizovaných Městem Litovel 

• bilanci za I. čtvrtletí o hospodaře-
ní na lesních pozemcích Města Li-
tovel a Společenství obcí Litovel, 
Nová Ves a Měrotín na základě ná-
jemních smluv.    
Rada města vyhovuje: 

• žádosti Stacionáře Jasněnka o.s., 
Uničov o příspěvek na provoz v r. 
2010, poskytnuto 3.000,- Kč 

• žádosti o.s. ADETO o finanční 
příspěvek 8.000,- Kč na úhradu ná-
kladů spojených s akcí „Starám se 
o svoji řeku“, poskytnuto 4.000,-  

• „Slavnostní historický sraz lito-
velských staroměšťáků“ přípravný 
výbor akce žádá o finanční příspě-
vek ve výši 4.000,- Kč, sraz se bu-
de konat 2. října 2010. RM souhla-
sí s poskytnutím 2.000,- Kč. 
Rada města nevyhovuje: 

• Žádosti manželů H. K. a V. K. z 
Nasobůrek o zakoupení nových 
plastových oken na jejich rodinný 
domek v Nasobůrkách z důvodu 
jejich opakovaného poškozování 
kvůli otřesům způsobeným projíž-
dějícími vozidly a kvůli velké hluč-
nosti a prašnosti z projíždějících 
vozidel a těžké techniky ZD. RM 
žádosti nevyhovuje. Manželé mo-
hou využít výhodné půjčky z FRB. 

Rada města schvaluje: 

• Uzavření smlouvy o věcném 
břemenu mezi Městem Litovel 
a Olomouckým krajem, za-
stoupeným Správou silnic Ol. 
kraje, aby bylo možné vydat 
stavební povolení ke stavbě „
Litovel, Alibona – autobusová 

zastávka“. 
 
76. schůze Rady města Litovel  se 

konala dne 3. června 2010 
Výběrové řízení na pozici vedoucí 
odboru výstavby  

• Přihlášeni byli tři zájemci, k vý-
běrovému řízení se dostavili dva, 
jeden od VŘ odstoupil. Rada měs-
ta, v souladu se zákonem o obcích, 
jmenuje vedoucí odboru výstavby 
Ing. L. Š., od 1. 7. 2010, termín 
skutečného výkonu funkce bude 
upřesněn.            
Rada města souhlasí: 

•  s přijetím finanční částky ve výši 
100.000,- Kč určené na rozvoj by-
tového fondu Města Litovel a uza-
vřením darovací smlouvy mezi paní 
M. K. a Městem Litovel za upřed-
nostnění její žádosti o přidělení by-
tu 

• s žalobou na vyklizení bytu č. 
317 v objektu č.p. 791 ul. 1. máje v 
Litovli a návrhem na exekuci. Ná-
jemce řádně nehradí nájemné, ke 
dni 31. 5. 2010 činí dluh 13.259,- 
Kč, na upomínky nereaguje. 

• se záměrem zveřejnění pronájmu 
pozemku parc.č. 258/1 ostatní plo-
cha, o výměře 680 m2, v k.ú. Unčo-
vice, za účelem zřízení zahrádky 
s možností umístění vlastní přenos-
né chatky. Cena za pronájem bude 
činit 2,- Kč/m2/rok.  Podmínkou 
pronájmu bude uzavření smluv o 
zřízení věcných břemen - požární 
studna, vypouštěcí a odkalovací 
šachta vodovodního řádu.  

• s nabídkou a uzavřením smlouvy 
o dílo s VIS Vodohospodářsko-
inženýrské služby spol. s r.o. Hra-
dec Králové na zpracování žádosti 
o podporu z finančních prostředků 
SFŽP na akci „Litovel – napojení 
místních částí Rozvadovice, Unčo-
vice, Březové, Víska“. 

• s uzavřením Dohody o provedení 
archeologických prací v rámci 
stavby „Revitalizace Olomoucké-
ho rybníka v Litovli, vč. rekon-
strukce napájecí stoky“ Národním 
památkovým ústavem, pracov. 
Olomouc 

• s uzavřením mandátní smlouvy 
na zpracování a podání kompletní 
žádosti o dotaci, vč. příloh, pro 
projektový záměr „Revitalizace 
historického centra Litovel – nám. 
Přemysla Otakara a ulic 1. máje a 
Masarykova“ pro nejbližší pláno-
vanou výzvu ROP Střední Morava 

se společností GHC regio s.r.o. 
Olomouc. Byly osloveny tři firmy, 
z nichž nejvýhodnější nabídku 
předložila tato firma – 117.600,- 

Rada města vyhovuje a souhlasí: 

• s požadovanými změnami nájem-
ních vztahů k bytům na adrese Se-
verní 1259/9 v Litovli.    
Rada města bere na vědomí:  

• Informace z jednání bytové ko-
mise a schvaluje navrhované pro-
nájmy 

• zprávu ČŠI o průběhu a výsled-
cích vzdělávání poskytovaného MŠ 
Gemerská 

• informace z jednání výboru a ko-
misí RML 

RM nevyhovuje žádostem:  

• Mgr. J. P. z Litovle na kompen-
zaci daně z nemovitosti  (6.000,- 
Kč) ze sídla HJK Litovel, což je 
objekt pro sport a tělovýchovu 
sloužící široké veřejnosti  

• ředitelky ZŠ Jungmannova o fi-
nanční příspěvek na mezinárodní 
spolupráci, žádá o poskytnutí pří-
spěvku 2.000,- Kč na realizaci pro-
gramu pro partnerskou školu ve 
slovenském Lábu. Náklady na tuto 
akci mohou být pokryty z příspěv-
ku města, který ZŠ Jungmannova 
dostává z rozpočtu ML. 

• RM rozhodla, že částka na za-
koupení věcné ceny pro střeleckou 
soutěž MS Doubrava bude uhraze-
na z položky věcné dary, finanční 
příspěvek na zvelebení areálu chaty 
Doubrava nelze poskytnout, není 
v rozpočtu města.            
Rada města uděluje: 

• grant ve výši 170.000,- Kč na 
pořádání Dnů evropského dědictví 
a Litovelských slavností fi Viktor 
Kohout BAVI. Viktor Kohout BA-
VI byla jediná firma, která předlo-
žila žádost o grant a žádost splňuje 
všechny požadované náležitosti.  
Rada města schvaluje:  

• uzavření dodatku ke Smlouvě o 
zabezpečení poukázek pro osoby 
v hmotné nouzi mezi Městem Lito-
vel a společností Accor Services s.
r.o., Praha, o dodávkách poukázek, 
na období od 1. 6. 2010 do 1. 6. 
2012. Dávky pomoci v hmotné 
nouzi mají sloužit na podporu ro-
din k překlenutí jejich nepříznivé 
životní situace.  

• uzavření nové smlouvy se spo-
lečností ZAHRADA Olomouc s.r.
o., předmětem smlouvy je vypraco-
vání projektové dokumentace vege-
tačních úprav v ul. Příčná. 

• uzavření Mandátní smlouvy 
s RTS, a.s. Brno, jde o zastupování 
ML a organizační zajištění průběhu 
zadávacího řízení formou otevřené-
ho řízení na dodávku služeb  
„Úvěr – Město Litovel“. Dále str.4 



Rada města souhlasí: 

• s organizací výběru firmy, 
která bude zajišťovat technický 
odborný dozor akce Rekon-
strukce koupaliště Litovel již 
v průběhu projekční přípravy a 
vlastní realizace stavby, včetně 
výkonu funkce koordinátora 
BOZP. Dále souhlasí s provedením 
výběrového řízení na provozovate-
le revitalizovaného městského kou-
paliště v Litovli v souladu s pravi-
dly a požadavky ROP Střední Mo-
rava. Aby ML mohlo u stavebních 
prací uplatnit DPH, musí zajistit 
následný provoz koupaliště pro-
střednictvím provozovatele – pod-
nikatelského subjektu, plátce DPH.  

• s poskytnutím finančního pří-
spěvku na vybudování kanalizační 
přípojky pro rodinný dům č.p. 
220/8 v Litovli, a to v úseku od 
hranice pozemku po napojení na 
kanalizaci, do 1/3 nejnižší nabídky, 
max. do výše 50.000,- Kč. 

Hudební produkce 
 2. 7., 9. 7., 16. 7., 23. 7, 30. 
7., 6. 8., 13. 8., 20. 8. a 27. 8. 
2010 – vždy od 18.00 do 
01.00 hod. - posezení pod per-
golou za hasičskou zbrojnicí v 
Chořelicích, pořadatel SDH 
Chořelice; 
 3. 7. 2010 od 20.00 do 03.00 

hod. – hřiště Tři Dvory, tradiční 
letní karneval, pořadatel TJ Sokol 
Tři Dvory; 
 5. 7. 2010 od 14.00 do 02.00 
hod. – zahrada u KD, soutěž hasičů 
veteránů „O pravyho kohóta z Vis-
ke“, pořadatel SDH Víska; 
 17. 7. 2010 od 12.00 do 02.00 
hod. – hřiště Chudobín, koncert, 
pořadatel p. M. D. z Chudobína; 
 18. 9. 2010 od 20.00 do 02.00 
hod. – hřiště Chudobín, taneční zá-
bava, pořadatel p. M. D. z Chudo-
bína. 
Rada souhlasí s tím, že v Chořeli-
cích se bude v požadovaném čase 
konat pouze 5 akcí (SDH Chořelice 

má právo výběru), ostat. akce bu-
dou ukončeny do 22.00 h. 
Konání všech ostatních hudebních 
produkcí RM schvaluje, v souladu 
s OZV č. 1/2007 uděluje výjimku a 
souhlasí s ukončením dle požadav-
ků pořadatelů. 

Rada města navrhuje:  

• do Správní rady a Dozorčí rady 
Sdružení cestovního ruchu Střední 
Moravy zástupce Města Litovel  
Ing. Radovana Vašíčka a pana Vik-
tora Kohouta.                            J.M. 
 

Mimořádné výhody dle § 31 vyhl. č. 182/1991 Sb. 
MPSV ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabez-

pečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Občanům starším jednoho roku s těžkým zdravotním postižením, uvede-
ným v příloze č. 2, která je součástí této vyhlášky, které podstatně omezuje 
jejich pohybovou nebo orientační schopnost, se podle druhu a stupně po-
stižení poskytují mimořádné výhody I., II., nebo II. stupně podle přílohy č. 
3, která je součástí této vyhlášky.  

1. Mimořádné výhody I. stupně (průkaz TP) 
- nárok na vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostřed-

kcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob kromě autobusů a vlaků, 
v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky 

- nárok na přednost při osobním projednávání jejich záležitostí, vyžadu-
je-li toto jednání delší čekání, zejména stání, za osobní projednávání zále-
žitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb 
ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních  

- k tomuto průkazu se nedostává označení do auta (O1) 

2. Mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP) 
- nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hro-

madné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem)  
- sleva 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku 

ve vnitrostátní přepravě, 75 % sleva v pravidelných vnitrostátních spojích 
autobusové dopravy 

- obdržíte označení do auta (O1) 

3. Mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P) 
- výhody uvedené v bodech 1 a 2 
- nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými do-

pravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě 
- úplně nebo prakticky nevidomých nárok na bezplatnou přepravu vodí-

cího psa, pokud je nedoprovází průvodce 
Dále může být držitelům průkazu ZTP a ZTP/P poskytnuta sleva polovi-

ny ze vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kul-
turní a sportovní podniky. Při poskytování slevy držitelům průkazu ZTP/P 
se poskytne sleva poloviny vstupného i jejich průvodci.  

- obdržíte označení do auta (O1)  

Označení aut a výhody s tím spojené. 
MěÚ Litovel, sociální odbor, vydává držitelům průkazů mimořádných 

výhod II. a III. stupně označení aut (tzv. označení O1). Výhody pro držite-
le těchto označení jsou zakotveny v § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provo-
zu na pozemních komunikacích, novela z. č. 411/2006 Sb., od 1.7.2006.  

- V jednotlivých případech, a je-li to naléhavě nutné, nemusí po dobu 
nezbytně potřebnou řidiči s označením O1 dodržovat zákaz stání a zákaz 
stání vyplývající z dopravní značky „Zákaz stání“, přitom nesmí být ohro-
žena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. 

- V jednotlivých případech, a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla 
s označením O1 vjíždět tam, kde je značka „Zákaz vjezdu“ doplněna do-
datkovými tabulemi „JEN ZÁSOBOVÁNÍ“, „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“,  
„JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ a „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“. 

- V jednotlivých případech, a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla 
s označením O1 vjíždět i do oblasti označené „Pěší zóna“.  

Dále podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, držitelé 
tohoto označení jsou osvobozeni od poplatku za použití dálnice a rych-
lostní silnice podle § 20 a, odst. 1, písmeno f). Občané, jimž bylo vydáno 
označení O1, tedy neplatí dálniční známku.   

Tato výhoda platí pouze tehdy, je-li v autě přepravována osoba, na zá-
kladě jejíhož průkazu mimořádných výhod bylo označení O1 vydáno.  

Nad rámec zákona bylo dohodnuto s Policejním prezidentem České re-
publiky a Celní správou ČR, že policisté a celníci nebudou při kontrolách 
pokutovat řidiče motorového vozidla, který nebude mít vozidlo opatřeno 
kupónem (tzv. dálniční známkou), jestliže předloží potvrzení, že osoba 
blízká, která požívá výhody osvobození od poplatku za  užití  dálnic a sil-
nic pro motorová vozidla, je umístěna v některém zdravotnickém zařízení 
(např. lázních) nebo zařízení sociální péče a uživatel vozidla pro ni jede 
nebo se od ní vrací. V tomto případě musí řidič předložit potvrzení vedení 
předmětného zařízení, že těžce zdravotně postižený občan je pacientem 
nebo klientem tohoto zařízení. V ostatních případech musíte použít komu-
nikaci nepodléhající zpoplatnění, anebo opatřit motorové vozidlo dálniční 
známkou.  

Majitel auta s označením O1 si může požádat o vyhrazené parkovací 
místo v místě bydliště podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozem-
ních komunikacích, § 67 bodu 8. O to je třeba žádat na odboru dopravy. 
K vyhrazenému místu se vztahuje více poplatků – za povolení ke zřízení, 
za užívání místa a za vyznačení (namalování místa). Žadatel je podle zá-
kona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, osvobozen od poplatku za 
povolení zřízení takového místa.  

Poplatek za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení 
trvalého parkovacího místa neplatí osoby zdravotně postižené podle § 4 
odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. 

Poplatek za vyznačení veřejného místa je žadatel povinen uhradit, vlast-
ní označení provádí odbor dopravy nebo si ho může objednat u soukromé  
firmy. O obnovení tohoto místa je třeba žádat každý rok.  

Co se týče výhod v zemích EU, mezinárodní průkaz mimořádných vý-
hod existuje, ale úřady v ČR zatím nepřikročily k jeho vydání. Náš průkaz 
mimořádných výhod v zahraničí neznají. S označeným autem můžete vyu-
žívat  výhody parkování, ale dálniční známky je třeba platit. Před cestou je 
dobré se informovat o podmínkách k konkrétní zemi, kterou chcete navští-
vit. Informace najdete např. na stránkách www.uamk.cz.   

Mgr. Procházka, vedoucí sociálního odboru 

Městská televize Litovelský INFOkanál  

vysílání v červenci a srpnu  

premiéra:       středa 30. 6. 2010 v 18.45 hod. 

reprízy:          denně v  6.45, v 11.00, v 18.45 a ve 23.00 hodin 
on-line: http://infokanal.litovel.eu 
Z důvodu nižší sledovanosti TV v prázdninové měsíce, tak jako v mi-

nulých letech, INFOkanál kromě premiérového vysílání z 30.6. nebu-
de vysílat aktuality. Na uvedeném programu budeme pouze obměňovat 
vysílání informačního programu UPC EXPRESS. S průřezem hlavními 
prázdninovými akcemi Vás seznámíme v prvním premiérovém po-
prázdninovém vysílání, které uvedeme ve středu 8. září v 18. 45 hod.  

 
Děkujeme za přízeň i věcnou kritiku všem pravidelným i nepravidel-

ným divákům, přejeme příjemnou dovolenou a po prázdninách nashle-

danou na obvyklém kanále v obvyklých časech. 

                                                  Tvůrci vysílání Litovelský INFOkanál 



Ve středu 25. května se v jídelně DPS uskutečnila zajíma-
vá akce. Naše pozvání přijal odborník na slovo vzatý, jeden z nejlepších 
našich mykologů, mykotoxikolog prof. RNDr. Bronislav Hlůza, CsC., 
loštický rodák a absolvent našeho gymnázia. Připravil si přednášku  
„Houby - naši přátelé i nepřátelé“, kterou doprovodil nejen rozsáhlým a 
podrobným obrazovým materiálem, ale i perfektní znalostí lesů Litovel-
ského Pomoraví (místa bohatých nálezů však přímo neoznačil!). Před-
nášku zpestřil i příhodami a zážitky ze své praxe mykotoxikologa a roz-
bil i některé mýty, které houbaření provázejí. Dotazy byly přesně a jas-
ně zodpovězeny a všech skoro padesát účastníků se rozcházelo 
s vědomím, že na ty největší „potvory“ z říše hub si dá veliký pozor!  

Opět středa, náš akční den, tentokrát cyklovýlet „Za loštickým tvarůž-
kem“. Dostavilo se 19 seniorů a za krásného, slunečného počasí se 
všichni vydali směrem na Nové Zámky, Nové Mlýny, Doubravice a 
Moravičany až do Loštic. V útulném posezení na náměstí došlo 
k občerstvování a poté k nákupu místních specialit. Zpáteční cesta vedla 
přes Řimice a Mladeč k sobáčovskému rybníku, kde bylo zapotřebí si 
zase na chvilku oddechnout a okusit, zda tady mají lepší pivo než  
v Lošticích. Domů se dojelo v pořádku, a tak si všichni mohli v kalen-

dáři odškrtnout: středa, 9. červen 2010, prima výlet, pohybové aktivity 
splněny, k dehydrataci nedošlo.  

V měsíci červenci však žádné prázdniny pro seniory nebudou. Je při-
praven cyklovýlet na středu 14. 7. směr Horka nad Moravou, odjezd ve 
14 hodin od DPS. Vše bude ještě upřesněno v hlášení městského roz-
hlasu a v naší skříňce na ulici Husova. Doporučujeme všem akce Lito-
velského kulturního léta, zvláště pak v pátek 2. 7. oblíbené „Pňovské 
kance“ a v sobotu 17. 7. večer s cimbálovkou Šumica. Tyto a další zají-
mavé koncerty se konají vždy od 19 hodin  
na nádvoří Městského klubu.    

Přejeme všem krásné léto a těšíme se  

na shledání na některé z uvedených akcí.  

Samospráva Seniorklubu Litovel                    hj 

Pod tímto heslem proběhl na naší ZŠ Vítězná v Litovli ve všech dru-
hých a šestých  ročnících vzdělávací a výukový program „Výchova dětí 
v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“. Členové Hasičského 
záchranného sboru Olomouckého kraje seznámili žáky zajímavou for-
mou se základy požární ochrany osob, přiblížili dětem práci příslušníků 
HZS. 

Žáci díky programu vědí o možných rizicích z hlediska požární ochra-
ny a o tom, jak se proti nim chránit. 

Zvláště přitažlivé jsou praktické ukázky chování za mimořádných si-
tuací a prohlídka litovelské stanice HZS s ukázkou vybavení příslušníků 
HZS, hry a soutěže na dané téma s drobnými odměnami. 

Hasiči, děkujeme!                            za ZŠ Vítězná Mgr. I. Navrátilová 

Kam vyrazit na kole v okolí Litovle? Značených cyklotras je dostatek 
a vůbec nevadí, že to nejsou vždy opravdické cyklostezky. Ona taková 
pěkná polní nebo lesní cesta vůbec není k zahození. Tentokrát zkusíme 
jednu méně známou, i když to tak zpočátku nemusí vypadat. A schvál-
ně – zkuste spočítat kolik krásných křížků a božích muk na téhle cestě 
uvidíte.   

Vyznačenou mezinárodní trasou č. 51 (no nezní to atraktivně?) to 
vezmeme k Šargounu a dál trasou č. 6243 do Rozvadovic. V Rozvado-
vicích jsme nuceni značku opustit, ale určitě nezabloudíme. Na návsi do 
leva, pak kolem kravína pěšinkou a jsme za obcí. Po poněkud narušené 
asfaltce dojedeme k Unčovicím. A teď pozor! V obci vjedeme první od-
bočkou vlevo (všude samé novostavby) a lehce do kopce vyšlápneme 
k unčovické tvrzi. Věřili byste, že tu zachovalou fotogenickou krásu ně-
kdo nezná? Pochází ze 14. století, dovnitř nás ale nepustí, je tam sídlo 
ZD. V Unčovicích se napojíme na trasu č. 6027, v Nákle pak na trasu č. 
6244 a to je ona – méně známá, vyznačená na konci roku 2008. Na ná-
kelském hřbitově je pohřben student Jan Opletal, rodák z nedaleké Lho-
ty u Nákla. Smutnou historii určitě není třeba připomínat. Po mostě pře-
jedeme dálnici a v podstatě asfaltovou cestou, která je souběžná 
s dálnicí, pohodlně jedeme dokud nás značka nezavede mezi pole.  

A mezi poli nám nic nebrání v rozhledu, cítíme se naprosto volní. Jen 
musíme doufat, že polňačka bude posekaná, jinak je průjezd poněkud 
nepříjemný. Značená trasa nás zavede do malebné vesničky Dubčany. 
Tam je tak krásně! Obec si zachovala tvar kruhu, uprostřed s parčíkem a 
kostelíkem. Ale jednu vadu má – není tam hospoda. Všímali jste si ces-
tou drobných sakrálních stavbiček? Tak krásně zdobí krajinu! 
V Dubčanech můžete navíc vidět, jak o ně místní s láskou pečují. Znač-
ky nás dovedou do další krásné obce – do Choliny. Tady se nabízí hned 
několik možností doplnění programu. Možnost prohlídky Hanáckého 
muzea, sbírky jsou vystaveny v půdních prostorách obecního úřadu. Ta-
ky budete mít možná zájem o prohlídku soukromé výstavky  
„stróhátek“. V obci je i smírčí kříž. Asi kilometr od obce je studánka 
se „svatou vodou“. Tady je možné se napojit na další nově vyznačenou 
trasu (6245) do Loučky přes Vršky – další krásné křížky a boží muka.  
A jestliže si chceme už odpočinout a občerstvit se, v Cholině jsou vedle 
sebe hned dvě hospůdky. Ale držme se trasy. Z Choliny vede po silnici 
až do Myslechovic (myslechovická hospoda je taky parádní) a u značky 
Haňovice odbočíme vpravo, sjedeme z kopečka a už se vracíme do Li-
tovle. Polní cesta nás zavede na Cholinskou ulici v Litovli.         

Tak, a jsme zpět. Trasa je asi 23 km dlouhá a lze ji libovolně upravo-
vat. V hospůdkách čekají na návštěvníky podložky pod pivo s dalšími 
nápady na výlety. Takže: S chutí kolem Litovle!                               E.V.  

Od začátku šk.r. 2009/10 začal na ZŠ Litovel, Vítězná 1250 pracovat 
Klub malých debrujárů s novou členskou základnou, a to žáky přede-
vším z 6. ročníku. Každé pondělí odpoledne se pravidelně scházeli na 
schůzkách klubu, kde bádali nad nejrůznějšími fyzikálními jevy pro-
střednictvím pokusů s jednoduchými pomůckami. V říjnu mohli navíc 
absolvovat zájezd do Brna na interaktivní výstavu Hry a klamy putovní 
výstavy IQ centra Liberec, a to spolu s ostatními debrujáry Olomoucké-
ho regionu. Svoje originální pokusy z oblasti meteorologie prezentovala 
jejich vedoucí RNDr. Miroslava Černá na Slovensku na konferenci pro 
učitele organizované Meteorologickou observatoří Geofyzikálního ústa-
vu Slovenské akademie věd. Ve škole se debrujáři aktivně zapojili do 
organizace Dne otevřených dveří pro mateřské školy, konference vý-
chovných pracovníků Olomouckého kraje, vystoupení pro učitele ke 
Dni učitelů a Dne otevřených dveří v rámci Hanáckých Benátek. Den 
dětí debrujáři oslavili akcí Vědohraní, kterou pro děti na Novoměstské 
radnici v Praze pořádala KDF UK Praha. Od února až do května na 
schůzkách debrujáři plnili úkoly celostátní soutěže Expert IQ. Úkoly 
byly velmi zajímavé, avšak časově náročné. Proto členové kroužku pra-
covali i doma a scházeli se navíc i před vyučováním. Jejich práce při-
nesla úspěch – byli vyhodnoceni mezi nejlepšími 13 družstvy tohoto ce-
lostátního korespondenčního kola a jsou pozváni do finále, které se 
uskuteční na podzim v IQ Centru Liberec. Více na http://www.debrujar.
cz/2010/                                      RNDr. Miroslava Černá, vedoucí klubu 

 

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

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

Nabízíme poslední volná místa na letních táborech:  
LETNÍ RADOVÁNKY - 19. – 23. července, příměstský tábor s jedním 
přenocováním mimo Litovel, cena 1 400,-  Mgr. Ivona Odstrčilová  
TÝDEN S BENEM - 25. – 31. července, LT v STZ Cakov s výlety, ce-
na 1 950,- Kč                                                Mgr. Miroslava Grulichová 

 

LÉTO BÍLÉHO BIZONA - 25. července - 1. srpna, LT ve Václavově, 
cena 3 400,- Kč                                                                 Ing. Pavel So-

va  
Zároveň přejeme krásné léto, o prázdninách a dovolených příjemný 

odpočinek od školních a pracovních povinností a spoustu  



V obřadní síni litovelské radnice se 15. června uskutečnilo slavnostní 
předání ocenění Litovelská naděje za účasti starosty Města Litovel MV-
Dr. Vojtěcha Grézla, vedoucího odboru školství, kultury a sportu Ing. 
Vlastimila Habermanna a předsedy komise školství, kultury a sportu 
Zdeňka Jančího. Ceny převzalo 5 jednotlivců a 3 kolektivy. Každého 
nominovaného představil jeho patron – rodič, učitel či trenér, který jej 
navrhl na nominaci. 

Počáteční impuls k vyhlašování Litovelských nadějí byl dán v roce 
2009 společně odborem školství a kultury MěÚ Litovel a komisí škol-
ství a kultury Rady města Litovel. Rada města jednomyslně návrh a pra-
vidla přijala a rozhodla tak o každoročním oceňování jednotlivců a 
družstev z řad dětí a mládeže, kteří dosáhli výrazného úspěchu v rámci 
školních a mimoškolních aktivit, zejména v předmětových, uměleckých, 
sportovních a ostatních soutěžích či přehlídkách, případně vykonali čin 
vedoucí k ochraně lidského zdraví a důstojnosti, k záchraně lidského 
života či majetku. Důvodem je snaha motivovat děti a mládež k aktivní, 
cílevědomé a dlouhodobé práci ve všech oblastech lidské činnosti a po-
třeba odměnit ty, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí.  

Nominace se letos přijímaly za dosažené aktivity ve školním roce 
2009/2010 od dubna do poloviny května, přičemž školy, školská zaříze-
ní, sportovní oddíly a v neposlední řadě i rodiče navrhli celkem 13 jed-
notlivců a kolektivů. Komise školství, kultury a sportu z nich vybrala 8 
nominací. Rada města, která měla při rozhodování poslední slovo, s ná-
vrhy komise souhlasila.  

 
Gymnázium Jana Opletala v Litovli má dva oceněné studenty. Radek 

Kubíček, student 1. A, byl nominován v oblasti školní aktivity, předmě-
tové soutěže. Získal 1. místo v krajském kole Logické olympiády, kte-
rou pořádá Mensa ČR, dále se výborně umísťuje na olympiádách 
z chemie i fyziky. Monika Jenáčková, studentka sexty, se umístila na 1. 
místě v krajském kole olympiády ve španělském jazyce a na 4. místě 
v celostátní soutěži. Předávání se nemohla zúčastnit, protože získala 
grant z Nadačního fondu Livie a Václava Klausových a v době předává-
ní ocenění pobývala ve španělské Malaze. Patronkou obou studentů by-
la RNDr. Jitka Krausová, ředitelka školy, kterou na předávání zastoupi-
la Mgr. Michaela Porvisová (na společném fotu 1. řada zprava). 

 
Střední odborné učiliště Litovel navrhlo na cenu Veroniku Okrouh-

lou, žákyni 3. ročníku oboru cukrářka. Veronika, kterou představila ře-
ditelka školy Ing. Helena Kupková, vyhrála  mezinárodní cukrářskou 
juniorskou soutěž „O Priessnitzův dortík“ v Jeseníku. 

 
V Litovli se také jezdí na koních a nejlépe to umí Martina Škrabalová, 

která je nominována vedoucím Hanáckého jezdeckého klubu Mgr. Jose-
fem Pokorným. Martina obsadila 3. místo v přeboru Olomouckého kraje 
a 14. místo na Mistrovství ČR (na fotografii vedle první zleva) 

 
Další sportovní nadějí Litovle je i Sára Dimovová, jejím patronem je 

otec, Ing. Keno Dimov. Úspěchy Sáry v judu jsou 1. místo v přeboru 
ČR, 1. místo na Mezinárodním turnaji Euroregion Frýdek-Místek a 3. 
místo v Mezinárodním turnaji VC (foto dole). 

 
V oblasti kultury byly oceněny 2 soubory bicích nástrojů Základní 

umělecké školy – Solo Sticks a Solo Sticks Junior. Oba soubory s vý-
razným úspěchem absolvovaly krajské kolo soutěže základních umělec-
kých škol, kde obsadily ve svých kategoriích 1. místa s postupem do ko-
la celostátního. Tam získaly 2. místo a Čestné uznání I. stupně v rámci 
České republiky (foto výše vpravo). 

 
Také TJ Tatran letos nominoval své zástupce, a to družstvo dorosten-

ců oddílu kuželek, jejichž patronem je Jaroslav Čamek, předseda kužel-
kářského oddílu. Kluci se umístili na 1. místě ve II. moravské lize a po-
stoupili do kvalifikace o I. kuželkářskou ligu (foto druhé shora). 

 
Nejen dospělí přispívají k rozvoji města Litovle. Na reprezentaci a ší-

ření dobrého jména města se podílejí i děti a mládež, především úspěš-
nou účastí v různých soutěžích. Všem Litovelský nadějím přejeme do 
dalších let hodně úspěchů. Všem školám a školským zařízením, spor-
tovním oddílům a dalším spolkům ještě více talentů!       K. Fišrová 

Krásné prázdninové dny, hodně hezkých zážitků a načerpání nových 

sil přeje všem žákům a studentům redakce Litovelských novin. 



Sportovní hry MŠ jsou určeny všem dětem z mateřských škol po celé 
republice, jejich cílem je, aby se měsíce březen, duben, květen a červen 
staly časem organizovaného sportu v mateřských školách. Iniciátorem ak-
ce je sdružení Happy Time, jehož snahou je, aby se pohyb stal každoden-
ním koníčkem dětí, zdravým řešením volného času a podnítil v dětech 
první větší zájem o aktivní sport. Hry se konají v duchu olympijských tra-
dic, zapojení do projektu je dobrovolné a bezplatné.  

Letos se Sportovní hry v Litovli konaly už počtvrté. Zúčastnilo se deset 
mateřských škol z Litovle a okolí. Každá školka vybrala deset závodníků, 
pět děvčat a pět chlapců. Děti si připravily jednotné dresy, transparenty i 
vtipné pokřiky. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách: překážková chůze, 
štafetový běh, pětiskok a hod tenisovým míčkem. Děti poctivě trénovaly, 
což se odrazilo na jejich výkonech. Všechna družstva se snažila vydat ze 
sebe to nejlepší. Nakonec se nejvíce dařilo MŠ Senice na Hané, která se 
umístila na 1. místě. Na 2. místě skončila MŠ Čihadlo (na fotu dole) a třetí 
místo obsadila MŠ Gemerská I. (foto dole vpravo). Děti dostaly diplomy, 

sladkosti a školka, která získala 1. 
místo se může pochlubit pěkným 
pohárem. Ale z čeho měly děti nej-
větší radost? Byly to zlaté, stříbrné a 
bronzové medaile, které získal kaž-
dý z oceněných tří družstev. Dětem, 
které je nedostaly, se tak líbily, že 
paní učitelky musely dodatečně dě-
tem medaile obstarat. 

Hry se konaly v hale ZŠ Vítězná, 
za její poskytnutí děkujeme panu 
řediteli Mgr. Melhubovi. Pro děti je 
zorganizoval odbor školství, kultury 
a mládeže Městského úřadu v Lito-
vli za pomoci litovelských knihov-
nic.                     Kateřina Fišrová, fotografie na str. 6 a 7 Jana Motlová 

 

Plavecký bazén při ZŠ Litovel Vítězná 1250 zorganizoval dne 16. 6. 
2010 druhý ročník soutěže v plavání „Olympiádu malých vodníčků“, ur-
čenou mateřským školám. 

Olympiády se zúčastnily děti z 11 mateřských škol a to: MŠ Číhadlo,
Gemerská I., Gemerská II., Kollárova, Cholina, Haňovice, Nasobůrky, 
Červenka, Luká, Senice, Náklo. Soutěžilo se v pěti disciplínách - splývání, 
podplavání pontonu, skoky, sjezd ze skluzavky, převážení nádoby 
s vodou. Malí závodníci se snažili plnit dané úkoly co nejlépe a vzájemně 
se podpořit.  

V době, než byly sečteny získané body a provedeno vyhodnocení soutě-
že, se všechny děti mohly ve vodě dle libosti vyřádit. 

Na 1. místě družstev se umístila MŠ Číhadlo Litovel, (na fotografii vle-
vo dole) 2. místo získala MŠ Luká a 3. MŠ Kollárova Litovel (foto dole). 

Z  chlapců se umístil na 1. místě Pavel Bandík MŠ Číhadlo, na 2. Tom 
Vitoul MŠ Luká a na 3. Marek Prucek MŠ Gemerská Litovel. 

Z dívek se umístila na 1. místě Leona Dostálová MŠ Senice na Hané, na 
2. Markéta Doleželová MŠ Kollárova Litovel a na 3. místě Anna Kubál-
ková MŠ Gemerská Litovel.   

Vítězům a všem ostatním dětem gratulujeme. Poděkování patří všem 
učitelkám za doprovod dětí a všem pracovníkům bazénu za pomoc při or-
ganizaci závodů.                                                                                        J.Š. 



Výběrem fotografií se vracíme k Hanáckým Benátkám; radost, nadšení, prostě nálada, která  
z nich vyzařuje, ani nepotřebuje dalšího komentáře. Věříme, že vás potěší, když se na některé  
z fotografií najdete.  

Autor fotografií: 

Vladislav Urban 



Milí čtenáři, soutěž pokračuje! Něco trochu 
lehčího než posledně. 

Poznáte na fotografii detail architektury, kte-
ré budovy v Litovli je ozdobou? Uveďte ulici, 
číslo popisné, příp. vžitý název. Odpovědi pro-
sím posílejte na adresu redakce do 15. června. 

          Městský úřad Litovel 
          Nám. Přemysla Otakara 778 
          784 01 Litovel 
E-mail: litovelskenoviny@mestolitovel.cz 
Podatelna MěÚ Litovel – možno doručit 

osobně. Obálku označte „Soutěž LN“. 
Vylosovaný výherce obdrží tříměsíční před-

platné Litovelských novin zdarma.  
Těšíme se na vaši účast v soutěži! Redakce 

Správná odpověď na soutěžní otázku v LN č. 
5 byla: okno ve věži kostela sv. Marka v Litovli. 
Šťastnou výherkyní soutěže je paní Ludmila 
Navrátilová z Lipníku n.B. BLAHOPŘEJEME! 

NOVÁ PROVOZOVNA  

V LITOVLI NA PALACKÉHO ul. 34.  
 

PROVÁDÍME KOMPLETNÍ SERVIS  

VÝMĚNY AUTOSKEL PŘES POJIŠŤOVNY 

ZDARMA 

TEL. 585 154 631 MOB. 724 158 043 

Tato tradiční slavnost našeho města přilákala 
cca o tisícovku diváků více než v loňském roce 
a vzbudila zvýšený zájem nejen médií, ale i 
sponzorů.  

Rád bych zdůraznil, že hlavním cílem celé ak-
ce je prezentovat město Litovel jako centrum 
dobré kultury a zábavy, což se z ohlasů veřej-
nosti i médií podařilo. Snažili jsme se pro divá-
ky připravit zajímavý program, který by si Měst-
ský klub během roku z kapacitních a ekonomic-
kých hledisek nemohl dovolit. 

Novinkou letošních Hanáckých Benátek byla 
tzv. druhá scéna přímo vedle hlavního pódia, na 
níž vystoupily zdejší sdružení a kroužky, které 
se svou produkcí zařadily bok po boku profesio-
nálním hvězdám a předvedly mimořádné výko-
ny, za což jim patří můj osobní obdiv. 

Celoroční práce je za námi a my se již těšíme 
na Hanácké Benátky 2011. 

                                           Augustin Skládal 

PODĚKOVÁNÍ 
 

V sobotu 12. června 2010 proběhla celo-
městská akce „Hanácké Benátky 2010“, která, 
jak doufám, potěšila všechny příznivce dobré 
zábavy a živé muziky. Návštěvnost předčila 
loňskou účast, což bylo vzhledem k proměnli-
vému počasí určité překvapení. Akci navštívilo 
přes 6 tisíc diváků. Dle vysoké návštěvnosti i 
zvýšenému zájmu médií soudím, že program 
oslovil širokou vrstvu obyvatel, a to bylo na-
ším prvořadým cílem.  

V první řadě děkuji všem, kteří pomohli 
akci finančně zabezpečit. Tato akce by se ne-
mohla uskutečnit bez podpory Města Litovel, 
štědrých sponzorů a získaného grantu z Olo-
mouckého kraje. Generálním sponzorem letoš-
ních Hanáckých Benátek se stal Papcel a.s. – 
firma vyrábějící stroje pro papírenský průmysl, 
která letos slaví již 60leté jubileum svého 
vzniku. Hanácké Benátky finančně velmi pod-
pořil také místní Pivovar Litovel a.s., jejichž 
výborné pivo „teklo na náměstí proudem“ a 
firma Hopax s.r.o. – společnost zabývající se 
výrobou ocelových konstrukcí a průmyslových 
hal. Dalšími sponzory byly firmy: Adriana s.r.
o., Orrero a.s., Čerlinka s.r.o., Městská teplá-
renská společnost a. s. a Bowling Pizzeria. Na-
fukovací atrakce pro děti mohly být zdarma 
díky firmám HTM Sport s.r.o. a Elektro Do-
stál. Občerstvení pro účinkující sponzorsky 
zajistila cukrárna Jantar a Hanácká kyselka s.r.
o. Všem výše jmenovaným děkuji i jménem 
diváků, protože i přes atraktivní program moh-
lo být vstupné opravdu symbolické. 

Takto velká akce se připravuje s více než 
půlročním předstihem. Touto cestou osobně 
děkuji kolektivu Městského klubu Litovel, 
protože nejvíc organizačních, technických, 
programových a pořadatelských starostí padlo 
právě na jejich hlavu. Děkuji také všem dobro-
volným pracovníkům, kteří obětovali svůj čas, 
energii a námahu. Za úspěšností akce stojí také 
výborní zvukaři, skvělý moderátor, pódioví 
technici, šternberští vodáci, pyrotechnici a dal-
ší. Na bezpečnost Vás všech dohlížela místní 
policie a třídvorští dobrovolní hasiči. Za úklid 
během i po akci vděčíme technickým službám.  

Jsem velmi ráda, že se do doprovodných 
akcí zapojily také místní školy, spolky, zájmo-
vá sdružení a další organizace, kterým děkuji 
za ochotu a spolupráci. Jde především o truba-
če, Miniband a Solo Sticks Základní umělecké 
školy Litovel, folklorní soubor Hanačka spolu 
s Hanáckou mozêkou, mažoretky Linet Bells a 
Golden Bees MK Litovel, taneční kroužky a 
chovatelský kroužek Domu dětí a mládeže Li-
tovel, taneční skupinu A+J z Mohelnice, latin-
sko-americké tance Caramba z MK Litovel a 
mnoho dalších. Vlastní doprovodný program 
také připravila ZŠ Jungmannova a ZŠ Vítězná. 
Výstavy pro Vás nachystal Fotoklub Litovel a 
místní muzeum. 

Závěrečné poděkování patří také divákům, 
protože hlavně kvůli jejich spokojenosti jsme 
všichni vynaložili maximální úsilí. Doufám, že 
nám všichni zachovají svou přízeň a už teď 
jim mohu slíbit, že příští Benátky 2011 budou 
sice jiné, ale doufám, že stejně pozitivně nala-
děné jako letos.  

za Městský klub Litovel  

ředitelka Bc. Hana Vogelová 

Na loďce po Nečízu proplout pod radnicí na 

náměstí - to je návštěvníky vyhledávaná míst-

ní – lehce adrenalinová – atrakce. 



PONDĚLÍ             8.30 – 9.30 hod.           VOLNÁ CVIČEBNA – volný prostor pro dovádění dětí a povídání maminek, cvičebna 2. p. 
                             9.30 – 11.30 hod.           DOPOLEDNE S PROGRAMEM (děti 2,5 – 4 roky) cvičení, výtvarné činnosti, pohádky, J. Dospivová 

ÚTERÝ                8.30 – 9.30 hod.             VOLNÁ CVIČEBNA – volný prostor pro dovádění dětí a povídání maminek, cvičebna 2. p. 
                             9.30 – 11.30 hod.           DOPOLEDNE S PROGRAMEM (děti 1,5 – 2,5 roku) cvičení, výtvarné činnosti, pohádky, J. Dospivová 

                           15.00 – 16.30 hod.           BABY KLUB SE CVIČENÍM PRO RODIČE (děti 1 – 1,5 roku), J. Dospivová 
STŘEDA             8.30 – 11.30 hod.           VOLNÉ DOPOLEDNE V MC pro rodiče a děti všech věkových kategorií, volný prostor pro dovádění dětí  
                                                                     a povídání maminek - skluzavka s balónky, velké míče, cvičebna 2. p., J. Dospivová 
                             8.30 – 11.30 hod.           HLÍDACÍ KOUTEK (hlídání dětí během vyřizování úředních záležitostí rodičů - po předchozí domluvě) 
ČTVRTEK          9.00 – 10.00 hod.           CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (děti 1,5 – 2,5 roku), J. Dospivová 
                           10.45 – 11.45 hod.           CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (děti 2,5 – 4 roky), J. Dospivová 
                           19.30 – 20.30 hod.           CVIČENÍ S DENISOU – pro maminky, babičky i malé slečny, cvičebna 2. p. 
PÁTEK                 9.00 – 10.30 hod.          BABY KLUB (děti 1 – 2 roky), Z. Dvořáková 
                           10.30 – 12.00 hod.           DOPOLEDNE PRO TĚHULKY A MAMINKY S MIMINKY (děti 0 – 12 měsíců), Z. Dvořáková 

KONTAKTY: 
Animátorka MC:      Jarmila Dospivová                     739 246 016 
mcrybickalitovel@seznam.cz 
Baby klub                   Zdena Dvořáková                        737 974 783 
Přednášky                   Monika Blažková                        734 435 198 
Ved. střediska Charity Ing. Ludmila Zavadilová           736 750 222 
ludmila.zavadilova@sternberk.charita.cz 

Charita Šternberk, středisko Litovel uspořádala 22. května v Koncert-
ním sále Městského klubu v Litovli svůj první Benefiční koncert.
Záštitu nad koncertem převzal starosta města MVDr. Vojtěch Grézl. 

Program zahájil pěvecký sbor místního gymnázia – Palora, pod vede-
ním sbormistryně Mgr. Marcely Barvířové. Poslechli jsme si výběr 
skladeb z barokního a rockového oratoria Juda Makabejský, které Palo-
ra připravuje pro svůj zářijový koncert k 10. výročí založení sboru. 

V další části programu vystoupil pan Karel Kocůrek s hrou na staré 
historické nástroje. Jeho žena paní Helena Kocůrková přednesla na 
housle v mistrovském podání několik známých skladeb klasické hudby.  

Charita připravila pro publikum video-prezentaci všech projektů, kte-
ré jsou provozovány ve středisku Litovel.  

Během koncertu se poprvé udělovala cena nejlepšímu pracovníkovi 
litovelského střediska. Stala se jím paní Zita Stinglová – vedoucí pečo-
vatelské služby. Kytičku předal starosta Města Litovel – MVDr. Voj-
těch Grézl. 

V rámci dobročinného večera Charita shromáždila 53 tisíc korun. Ty-
to prostředky budou použity na dokrytí nákladů sociálních služeb, které 
charita v Litovli poskytuje – pečovatelské a ošetřovatelské služby a ma-
teřského centra Rybička.  

Poděkování patří všem účinkujícím ale také pracovnicím Charity  
v Litovli, které připravily bohaté občerstvení jak pro účinkující, tak i 
pro všechny účastníky koncertu.  

Děkujeme sponzorům za  podporu Benefičního koncertu. Jsou to: 
Kimberly – Clark s.r.o., Litovel 
Pivovar Litovel, a.s. 
Litovelská stavební, s.r.o. 
Městská teplárenská společnost Litovel, a.s.  
Adriana - výrobce těstovin, s.r.o.  
Vodohospodářská společnost Čerlinka, s.r.o. 
Sýrárna Orrero, a.s. 
Hajdo, s.r.o. 
Město Litovel 
Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje 
Základní organizace KDU – ČSL Litovel 
Ing. Zdeněk Zavadil, Litovel  
TERRA Montáže, s.r.o. 
Jan Hejný, s.r.o., Litovel  
Tiskárna Properus                                          Ing. Ludmila Zavadilová 

Zahrada  

2. – 5. července 2010  

v Náměšti na Hané 
Největší folk a world music  

festival po jednadvacáté.  
Podrobnosti najdete na  

www.casopisfolk.cz  

 

 

 

 

Krásné léto,  

pohodovou  

dovolenou a spous- tu  

příjemných zážitků,  

i těch kulturních,  

přeje kolektiv Městského 

klubu Litovel. 

                      AKCE NA PRÁZDNINY 
1. července       Pojďte s námi do pohádky  

                         soutěžní dopoledne pro děti v areálu Charity  
18. srpna          cyklovýlet do Březového 
 
30. srpna          Hráčské doupátko - dopoledne plné deskových her, 
                         přijďte si s námi zahrát právě tu Vaši.  
Všechny, kteří rádi pletou z pedigu zveme na 8. září, kdy budeme 
plést kulatý podnos se dvěma uchy, průměr dna 25 cm. 
Prosím zájemce, aby se přihlásili do 31. 7. 2010 v MC. 



Čepec 

Večer před svatební nocí družičky nevěstě sundávají z hlavy věnec a nasa-
zují jí čepec. Ta jej dvakrát shodí na znamení lítosti nad ztracenou svobo-
dou, ale potřetí si ho již ponechá. Věnec je symbolem panenství a svobo-
dy, čepec zase počestnosti a důstojnosti vdané paní. Odtud tedy pořeka-
dlo „dostat někoho pod čepec“. 

Darování svatebního stromku 

Symbol probouzejícího se nového života, stromu z ráje, ze kterého byli 
Adam a Eva vyhnáni, když spolu zhřešili. Stromeček tvoří buchta nebo 
bábovka a do ní zasazený suchý keř o třech větvích. Bývá ozdoben slad-
kostmi – cukrovými srdíčky, děťátky, kolébkou, ořechy, mandlemi, hro-
zinkami apod. Nevěstě ho daruje nejlepší kamarádka nebo křtící kmotra. 
Strom darující postaví před nevěstu a ta jím zatřese. Ze stromku padají dě-
ťátka a kolébka – budoucnost vztahu. 

Dražba  
Od svatebních hostů se vybírá na nevěstu na talířek, do střevíčku, na povi-
jánek, na kolíbku, na kašičku, do umyvadla. 

Družičky  

Svobodné dívky v šatech podobných nevěstiným. Zlí duchové, kteří chtějí 
nevěstě uškodit, si ji mají splést s některou z družiček.  

Házení kytice nevěsty  
Nevěsta otočená zády hází přes svoje levé rameno kytici. Chytají ji svo-
bodné dívky, ženy, přítomné dámy. Pro štěstí novomanželů nesmí kytice 
upadnout na zem, někdo ji chytit musí.  

Házení novomanželům  
Na nevěstu i ženicha vybraný svatební host začne házet připravená životo-
dárná semena a pronáší přání manželům. Všichni přítomní se připojují. 
Říká se, že kolik zrnek se zachytí na šatech nevěsty, tolik budou mít man-
želé dětí. 

Hospodyňka 
Nevěsta se odvede stranou a zavážou se jí oči. Mezi tím se 5 mužů posadí 
v řadě na židle a každý z nich si vezme do ruky nějakou věc z kuchyně, 
například hrnec, cedník, vařečku a podobně. Jako poslední v řadě sedí že-
nich a má v ruce ohřátý párek se staženou slupkou. Nevěsta se přivede a 
jako správná hospodyňka má uhodnout, co právě drží v ruce. 

Chomout 
Po obřadu dostane ženich na krk chomout jako symbol svázání manžel-
stvím. 

Koule na noze ženicha   
Uvázaná koule charakterizuje vzájemné nastávající soužití. Nevěsta se po-
kouší řetěz přepilovat, ženich má možnost vykoupit si klíče lahví dobrého 
pití nebo penězi. 

Kruhový tanec  

Nevěsta tančí se zavřenýma očima, muži utvoří kolem nevěsty ochranný 
kruh a svobodné dívky se pokoušejí získat kousek závoje.  

Květinové děti 
Malé děti rozhazují květy nebo okvětní lístky. Každé by mělo mít svůj 
vlastní košíček. 

Loučení se svobodou 
Nevěsta s kamarádkami tráví poslední svobodný večer u sklenky vína, že-
nich zapíjí svobodu s kamarády několik dnů před svatbou. 

Malé dítě  

Během svatební hostiny je nevěstě posazeno na klín malé dítě, alternati-
vou je pohoupání kolébky – symbol plodnosti. 

Med                
Oba novomanželé ponoří své ruce do nádoby s medem a vzájemně si ruce 
před zraky svatebčanů olížou – symbol sladkého života. 
Nevěsta má mít ve svatební den něco nového (symbol nového začátku), 
jednu věc půjčenou  (symbol štěstí, od šťastně provdané ženy), jednu sta-
rou (symbol zachování rodinné tradice, rodinný šperk) a jednu modrou 
(symbol lásky a věrnosti, podvazek nebo kytice). 

Nevěstin podvazek  

Ženich vysvléká a napnutím vystřeluje podvazek mezi svobodné pány. 
Kdo jej chytí, bude na řadě se ženěním. 

Ochranné kouzlo  

Oběť, která je přinášena bohům domu a domácího krbu, smíření duchů  
s nově příchozími, novou rodinou.  

Zasypávání novomanželů  

před jejich novým obydlím oříšky, zrním, drobnými mincemi nebo fíky.  

Práh 

Družba přenáší družičky, aby novomanželům nenanesly do domu smůlu. 
Ženich přenáší přes práh nevěstu, čímž přelstí zlé duchy, kteří číhají pod 
prahem a hlídají dům. Symbolický začátek nového života. 

Rozbíjení talířů  

Střepy přinášejí štěstí. Společným zametáním novomanželé prokážou vůli 
spolupracovat a jejich manželství pak bude harmonické. 

Rozsypávání květin 

Květiny měly přilákat bohyni plodnosti. Neteře snoubenců nebo dcery je-
jich přátel jdou v čele svatebního průvodu a rozhazují kolem květiny.  

Rýže  
Zasypání novomanželů rýží nebo konfetami - symbol plodnosti.  
Společné pojídání polévky Symbol spolupráce a společného vlastnictví, 
z něhož  je nutno si brát a dávat rovným dílem.  

Svatební dort  
Oblíbené jsou poschoďové dorty, symbol plodnosti. Kdo z novomanželů 
při jeho společném krájení má ruku nahoře, bude mít navrch i v manžel-
ství. 

Svatební hostina  

Její součástí je také přípitek. Nejčastěji je pronáší rodiče, svědek nebo že-
nich. Neměly by zde být žádné nevyužité židle.  

Svatební špalír  

Překonávání manželství v nesnázích. Přátelé vytvoří uličku, kterou musí 
oba novomanželé projít. Snaží se jim v tom bránit, ale ne násilně.  

Svatební závoj 
Je symbolem neposkvrněnosti. Nevěsta si jím zakrývá obličej a nosní duti-
nu, jíž zlí duchové rádi pronikají do nevěstina těla. 

Svíčka   

Plamen svící při obřadu i hostině vypovídá o budoucím manželství. Klid-
ný značí harmonické manželství, mihotavý bouřlivý vztah. 

Trakař   
Svatebčané připraví trakař, staré nádobí, polštář a peřinu, chomout a vě-
zeňskou kouli. Asi 100 metrů před místem svatební hostiny musí ženich 
zaplatit mýtné (lahve kořalky). Přítomní ale stále naříkají, že je to málo a 
tak mu povolí další jízdu pouze s trakařem. Na trakař dají peřiny, usadí do 
nich nevěstu a do klína jí naloží nádobí. Ženichovi dají na krk chomout 
(fyzicky zdatnějšímu i vězeňskou kouli na nohu) a za bujarého povzbuzo-
vání ho donutí odvézt nevěstu na trakaři až na místo hostiny. 

Troubení aut, motocyklů 

Vydávání nejrůznějších hlasitých zvuků (troubení, klaksony, plechovky 
přivázané za auty) pomáhá zastrašit zlé duchy. 

Únos nevěsty  

Symbol dívčina odloučení od rodičů a přechod k novému životnímu spo-
lečenství. Pokud ženich nevěstu nenajde, musí zaplatit výkupné.  

Voničky 
Připínají se všem svatebčanům na klopy, svědkové mají větší. Rodiče mo-
hou mít taktéž výraznější. Ženich má tzv. korzáž. Ta je tvořena z jednoho 
květu z nevěstiny kytice. 

Zatahování, zadrhování, zalikování nebo také šraňkování  

Vykoupení z mladických hříchů. Ženichovi kamarádi napnou ozdobný 
provaz a dovolí novomanželům pokračovat, jen když se ženich vyplatí. 

Zdobení aut  
Auto nevěsty se zdobí panenkou ve svatebních šatech, květy, prsteny 
s kyticí apod. Bývá to nejprestižnější vůz. Auto ženicha bývá ozdobeno 
panáčkem ve fraku, cylindrem, živými květy apod. 

Zkouška nevěsty 
Nevěsta měla připravenu v ženichově domě metlu. Zametla-li hbitě a po-
stavila-li ji opět na své místo – symbol dobré hospodyně. 

Zkouška ženicha  

Ženich měl u nevěstina domu přichystaný špalek se sekerou a láhev vína. 
Chopil-li se sekery - dobrý hospodář. Vzal-li láhev vína - opilec. 

Zvací koláčky  

Podle tradice se pečou několik týdnů před svatbou. Koláčky jsou považo-
vány za vizitku kuchařského umění hospodyně.                      Vybral: RoN 

Otevírací doba muzea prodloužena  
od června do září do 17.00 hodin. 

Výstavní expozice:  

Litovelská řemesla v 1. polovině 20. století  

Svatební den dříve a nyní 



S činností Studentského klubu Párátko při Gymnáziu Jana Opletala 
v Litovli jsme čtenáře Litovelských novin průběžně seznamovali. Ten-
tokrát je naší snahou přiblížit jeho nejdůležitější aktivity od založení v 
dubnu 2005 až po současnost.  

Cílem Studentského klubu Párátko je vytvářet mládeži v Litovli pod-
mínky pro setkávání se v prostorách klubu, pro plánování a realizaci 
svých volnočasových aktivit. Studenti tak za své akce přebírají vlastní 
zodpovědnost. Učí se plánovat, organizovat, komunikovat…  

Krátce po svém vzniku se klub zapojil do mezinárodní sítě středo-
školských klubů klub-net (sdružující kluby z České republiky, Polska a 
Německa), jejímž hlavním garantem je Nadace pro rozvoj občanské 
společnosti (NROS). Informace o projektu klub-net najdete na www.
klub-net.org. 

Organizační struktura klubu – občanského sdružení - je tvořena Val-
nou hromadou a Studentským výborem. Studentský výbor jako výkonný 
orgán tvoří prezident (momentálně Kristýna Tejkalová, studentka, záro-
veň šéfredaktorka časopisu), hospodář a vedoucí klubu, jehož pracovní 
náplní je organizační a administrativní zabezpečení chodu klubu, vedení 
účetnictví a garantování správného průběhu projektů, na nichž se Párát-
ko podílí (od 1. 4. 2005 Mgr. Milan Novák, učitel, od 1. 10. 2006 do 
současnosti Mgr. Radmila Kalabisová, učitelka).  

Jelikož Párátko vzniklo pod záštitou projektu klub-net, jeho členové se 
účastnili národních seminářů každoročně pořádaných nadací NROS. Na 
seminářích se řešily otázky provozu, členové jednotlivých klubů se sezna-
movali s novými způsoby práce (workshopy) a vedoucí procházeli škole-
ními týkajícími se vedení klubu a dalších činností s tím souvisejících 
(aktivity klubů, psaní projektů, jejich organizace, možnosti rozvoje, hledá-
ní finančních zdrojů…).  

V rámci programu klub-net byly členské kluby povinny uspořádat ně-
kolikadenní projekt na mezinárodní úrovni – s polským klubem Junior 
Bałt Baltov a německým klubem Schülerklub der Mittelschule Claußnitz. 
Projekt Three Countries – Three Rivers (v červnu 2007), který se uskuteč-
nil v polském Baltově, prezentoval přírodu, především vodní toky v okolí 
místa, kde kluby sídlí. Náplní navazujícího projektu Naše vlast pod lupou, 
který se konal v Litovli, bylo zmapování historie města a její prezentace 
ostatním klubům. Samotné setkání s hosty provázely společenské a spor-
tovní akce, které navozovaly příjemnou atmosféru a dopomáhaly k pro-
hloubení přátelských vztahů se zahraničními partnery. Projekt se uskuteč-
nil v říjnu 2007. 
Členové klubu Párátko zúročili získané vědomosti i při realizaci nema-

lého počtu dalších projektů a akcí mezinárodní, národní, regionální či 
místní úrovně. Projekty garantovali učitelé gymnázia. Za všechny jmenuj-
me například dlouhodobý projekt Česko-německá setkání uskutečněný 
v roce 2005 ve spolupráci s NROS, Odborem školství a kultury regionu 
VECHTA (nedaleko měst Bremen a Hamburg) a Česko-německým fon-
dem budoucnosti. Párátko se také několikrát podílelo na seznamovacích a 
začleňovacích akcích pro nové žáky primy a prvních ročníků - Primaví-
kend a Megavíkend. Ze sportovních jmenujme Berounku 2006. V rámci 
přípravy květnových Dnů Evropy Párátko pořádalo zájezdy do Vánoční 
Vídně spojené s návštěvou muzeí, galerií, vánočních trhů, prohlídkou cen-
tra Vídně. Několikrát nás naši členové úspěšně reprezentovali v Litovli a 
v Olomouci na Dnu Evropy. Litovelský Den Evropy má již tradici, naši 
studenti ho připravují pro žáky nižšího gymnázia a pro okolní školy. For-
mou her a soutěží seznamují ostatní s členskými zeměmi EU, zapojena 
bývá většina žáků gymnázia. Akce je výbornou příležitostí pro rozšíření 
vědomostí o EU, navázání nových kontaktů s novými spolužáky, žáky 
z ostatních litovelských škol a pro rozvíjení komunikace. Dále se uskuteč-
nily zájezdy do Prahy na muzikál Tajemství, na výstavu modelů Blanky 
Matragi v Obecním domě tamtéž, na představení Moravského divadla 
Olomouc. Jeden svět na školách, další projekt, na němž se Párátko podílí, 
spadá pod organizaci Člověk v tísni. V rámci tohoto projektu se promítají 
na školách filmy řešící závažná společenská či politická témata, probíhají 
přednášky, diskuze se zajímavými hosty. Klub Párátko se v roce 2007 po-
dílel na realizaci projektu Vánoční koncert, který podpořil také Olomouc-
ký kraj (program Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji). Stu-
dentský pěvecký sbor Palora, působící na gymnáziu, nastudoval spolu 
s Komorním orchestrem Iši Krejčího pastorální mši. Následovala série vá-
nočních koncertů pro širokou veřejnost města Litovle a okolí. Členové 
klubu se podíleli na vypracování, organizaci a administrativním zpracová-
ní projektu a na výtvarné úpravě prostor koncertu – výzdobě auly gymná-
zia.  

V září 2008 se klub zúčastnil poznávacího zájezdu do Itálie do městeč-
ka San Nicola Arcella. Součástí zájezdu byly žurnalistické dílny – work-
shopy, během nichž členové redakce pracovali na novém designu časopi-
su, seznámili se s novými způsoby a možnostmi tvorby a prohloubili své 
znalosti a dovednosti v oblasti žurnalistiky. Další náplní zájezdu byly ex-
kurze do významných míst Itálie – Pompejí, Maratey, Říma, Vatikánu – a 
vypracování učebních materiálů, které slouží ostatním žákům gymnázia 
k rozšíření vědomostí o Itálii, její historii a kultuře.  

Párátko se letošní školní rok připojilo k projektu „Klikni si pro stro-
mek“, který je součástí širší kampaně, jejímž cílem je získat veřejnou pod-
poru pro moderní politiku EU proti klimatickým změnám. Zasazení saze-
nice brslenu vedle budovy gymnázia bylo symbolickým, i když velmi ma-
lým, krokem pro ozdravení naší planety.  

Studentský klub se zapojil do akce pomáhající při řešení problémů 
v Afghánistánu. Jeho členové uspořádali mezi žáky gymnázia sbírku před-
mětů běžné denní potřeby, hlavně pak školních pomůcek a drobných spor-
tovních potřeb pro děti, tedy věcí určených pro osobní rozvoj afghánských 
dětí. Dary si převzali členové Armády České republiky působící v rámci 5. 
kontingentu PRT Lógar, ISAF a na oplátku prezentovali žákům činnost 
Českého provinčního rekonstrukčního týmu v Lógaru. O činnosti Českého 
provinčního rekonstrukčního týmu v Lógaru se dozvíte více na www.mzv.
cz/prtlogar. 

Velmi zajímavou zkušeností pro žáky bylo natáčení filmu. V rámci fil-
mového festivalu Mladá kamera 2010 proběhl Filmový workshop 2010. 
Párátko bylo spolu s žáky uničovského a zábřežského gymnázia a žáky ze 
Střední odborné školy Uničov osloveno studenty Fakulty multimediálních 
komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně k účasti na festivalu a vytvo-
ření vlastního krátkého filmu. Konkrétní zadání znělo horor. Nejprve kaž-
dý tým absolvoval přednášku o tom, jak se film točí, vytvořil svůj storybo-
ard, rozvrhl natáčecí den a vyrazil s kamerou do ulic. Druhý den byl věno-
ván střihu a vytvoření finální podoby filmu. Všechny amatérské filmy pak 
byly promítnuty na festivalu Mladá kamera 2010. 



Díky postupu našeho družstva do II. ligy v lovu ryb přívlačí připadla 
na naši organizaci Českého rybářského svazu povinnost organizovat 
dvoudenní závod. Tento závod se bude konat od 16. – 18. 7. 2010 
v Litovli na dvou závodních úsecích. Podobné závody se v okolí konají 
vůbec poprvé. 

Co to vlastně lov ryb přívlačí je? Je to způsob lovu ryb jen na umělé 
nástrahy opatřené háčky bez protihrotů, aby byl lov co nejvíce šetrný 
k uloveným rybám. Klasickým představitelem umělé nástrahy je třpyt-
ka. Je to aktivní způsob lovu, kdy rybář prochytává celý  svůj závodní 
úsek a snaží se ulovit co nejvíce ryb. Nejčastěji lovené ryby jsou jelec 
tloušť, okoun, štika, ale někdy se chytí i nedravé ryby jako jsou ostro-
retka, perlín, cejn. Dravé ryby se počítají co milimetr délky to 1 bod a u 
nedravých je za 1 centimetr 1 bod. Vyhrává ten, kdo nachytá nejvíce 
bodů.  Při závodech se klade velký důraz na šetrné zacházení s rybou, 
k již výše zmiňovaným háčkům bez protihrotu se používají i vezírky a 
podběráky se síťkami bez uzlíků, aby se ryby co nejméně poškodily. 
Závodí týmy po dvou rybářích a jednotlivci jsou hodnoceni až na konci 
sezony. Lov ryb přívlačí je pro naši republiku poměrně úspěšný sport, 
máme několik mistrů světa jak ve družstvech, tak i v jednotlivcích. Le-
tos bylo MS v Chorvatsku a naše reprezentace vybojovala 3. místo. 

A jak se vlastně několik rybářů z Litovle dostalo až k reprezentaci na-
ší organizace a města? Na konci roku 2008 jsem se dohodl s několika 
kamarády rybáři z naší organizace, že bychom zkusili naše rybářské do-
vednosti a um na závodech v přívlači. Já jsem si s touto myšlenkou po-
hrával již několik let, ale zatím jsem neměl štěstí na kolegy, kteří by do 
toho chtěli jít se mnou. A tak jsem na konci roku 2008 zahájil jednání 
s krajskými zástupci Českého rybářského svazu v Ostravě. Do konce 
února jsme zaslali přihlášku a soupisku závodníků. Na krajské schůzi 
nám bylo nabídnuto dělat náhradníky v týmech severní Moravy na zá-
vodech II. ligy, což jsme brali jako dobrou přípravu a možnost získat 
zkušenosti.  

Bohužel problémy s počasím ovlivnily takřka všechny loňské závody. 
Závody v centrální divizi, ve které náš tým  MO Litovel soutěžil, se mu-
sely třikrát odložit kvůli nevhodným podmínkám k lovu. Snad proto, že 
jsme na ně museli tak dlouho čekat, se nám  na nich nakonec zadařilo. 
Závod v centrální divizi je jen jeden ročně, takže je to hop nebo trop. 
Zkušenosti, které jsme nasbírali ve II. lize a na pohárových soutěžích, 
jsme zúročili a obsadili 2. místo a tím postoupili do II. ligy. Úspěšnými 
závodníky, kteří vybojovali postup byli Jan Němec a Ing. Pavel Dvořák. 

Navíc jsme se zúčastnili několika pohárových závodů za účasti naší a 
slovenské reprezentace. A poslední pohárový závod v Hustopečích nad 
Bečvou se mi podařilo vyhrát. 

Naše úspěchy a zvědavost přilákala do našich řad další 3 mladé zá-
vodníky, takže v letošním roce můžeme postavit 2 týmy MO Litovel A a 
B. A tým bude závodit v II. lize a B tým v centrální divizi. Stejně jako 
loni nám na závody poskytla finanční pomoc naše mateřská organizace.  

Jak jsem již uvedl, závody se budou konat v Litovli 16. – 18. 7. 2010 
na dvou závodních úsecích. V pátek odpoledne budou tréninky mimo 
závodní úseky a vlastní závod proběhne v sobotu a v neděli ve dvou 
ranních a dvou odpoledních závodech. Ranní závody proběhnou na 
hlavním toku řeky Moravy u Nových Zámků, horní hranice závodního 
úseku je u obelisku a dolní je 1 km pod hrubým mostem. Po přestávce 
na oběd se závodníci přemístí na odpolední závodní úsek, který začíná 
pod splavem v Litovli a končí lávkou pro pěší na Doubravce.  

V době od 16. – 18. 7. 2010 je v závodních úsecích pro ostatní rybáře 
lov ryb zakázán.  

 
Závody budou pořádány za finanční i osobní podpory MO ČRS Lito-

vel, které tímto za náš tým děkuji. Současně vás touto cestou zvu ke 
zhlédnutí závodů, z důvodu lepšího přístupu k vodě doporučuji odpo-
lední závod v Litovli. Doufám, že přijdete podpořit náš tým. 

                                                                                          Robert Forst 

STUDENTSKÝ KLUB PÁRÁTKO  
Pokračování článku ze str. 12 

Studentský klub vydává školní časopis Párátko (Párátko „Protože 
máme všeho plné zuby!“), který byl založen ve školním roce 2004/2005 
Mgr. Klaudií Zapletalovou a jejími tehdejšími žáky. Počet členů redak-
ce se pohybuje kolem deseti stálých členů a zhruba pěti dalších příleži-
tostně spolupracujících redaktorů. V Párátku se schází žáci od sekundy 
nižšího gymnázia až po čtvrté ročníky vyššího gymnázia. Tvář časopisu 
se průběžně mění s tím, jak se mění jeho redakce. Odcházejí studenti 
maturitních ročníků, přicházejí studenti mladší. Redakce se schází pra-
videlně jednou za měsíc ve školní klubovně a časopis vychází v počtu 
pět dvojčísel ročně v nákladu sto třicet výtisků. Časopis podává aktuální 
zprávy o dění ve škole, v regionu, přináší zajímavosti ze světa, má i své 
rubriky pro zábavu a oddech. Byl také impulsem pro nadané studenty, 
kteří své novinářské dovednosti zúročili i mimo Párátko – např. Veroni-
ka Matoušková, která se v roce 2004/2005 umístila na prvním místě ce-
lostátní soutěže Novinářem s Mladou frontou Dnes - Zvyky a tradice 
našeho kraje. Školní časopis Párátko se v roce 2006 umístil na čtvrtém 
místě v celostátní soutěži studentských časopisů. Časopis vede 
od školního roku 2005/2006 Mgr. Radmila Kalabisová. 

Již tradiční akcí, kterou Párátko každoročně pořádá pro celé gymnázi-
um, je majáles, slavnost studentského veselí. Průvod masek, v jehož čele 
jede koňmi tažený kočár s králem a královnou majálesu, vychází od budo-
vy gymnázia, projde centrem Litovle a směřuje zpět před budovu gymná-
zia, kde probíhá korunovace krále studentského lidu. Každý majáles má 
své téma, každá třída představuje svoji masku, v níž se předvádí králi. 
Slavnostní odpoledne je zakončeno vyhlášením nejlepší masky. 

Děkuji touto cestou všem členům Studentského klubu Párátko za je-
jich práci, stále nové nápady a neutuchající chuť podnikat stále něco 
nového. Dále jménem klubu děkuji vedení školy za poskytnutí prostor, 
klubovny a herny s knihovnou, a vytvoření dobrého zázemí pro činnost 
klubu i za celkovou podporu. Děkuji všem zaměstnancům gymnázia, 
kteří nám pomáhají s organizací projektů. Za podporu děkujeme firmě 
PAPCEL (jmenovitě Ing. Davidu Dostálovi), Ing. Ladislavu Velfelovi 
(Tiskárna Litovel), Ing. Lubomíru Vymazalovi, Komerční bance 
(pobočka Litovel), Policii České republiky (pobočka Litovel), Městské 
policii Litovel, Rodičovskému sdružení při GJO, Městskému klubu Li-
tovel a Stáji Pokorný Bouzov, dále Litovelským novinám a regionální-
mu televiznímu vysílání, rozhlasu. 
S činností klubu se můžete seznámit i na webových stránkách gjo.cz. 
Foto: Radmila Kalabisová, Ivana Spurná a redakce časopisu Párátko 

Radmila Kalabisová Redakční tým časopisu Párátko. 



Navštívili jsme vedoucího lékárny Pharmaland Pharm Dr. R. Grocho-
la a položili jsme mu několik dotazů.  

Pane magistře, v současné populaci se setkáváme se spoustou lidí, 

kteří mají problémy s nadváhou a obezitou.  

Ano, je tomu tak. Neustále se zvyšuje počet pacientů, kteří se potýkají 
s udržováním správné hmotnosti. Tento stav souvisí především 
s životním stylem současné populace a porušováním zásad správné živo-
tosprávy a nedostatkem pohybové aktivity. Jde o civilizační chorobu, kte-
rá se projevuje jako patologické zvyšování tělesné hmotnosti způsobené 
nadměrným hromaděním energetických zásob v těle ve formě tuků. 

Co je hlavním rizikem u těchto pacientů?  

Hlavní riziko spočívá především ve zvýšeném výskytu kardiovaskulár-
ních onemocnění a dalšími komplikacemi u metabolických poruch. 
V neposlední řadě je pak nadměrně zatěžováno pohybové ústrojí obézní-
ho pacienta a s tím související onemocnění a bolesti páteře i kloubů. 

Jak s obezitou bojovat? 

Především jde o to zajistit příjem těch správných potravin jak podle 
množství, tak především podle kalorických hodnot jednotlivých složek. 
V konzumovaných potravinách se projevuje především zásadní nedosta-

tek vlákniny. Úvaha je v podstatě naprosto jednoduchá. Musím jíst pouze 
takové hodnoty, které potřebuji pro funkci vlastního organismu.  
V neposlední řadě je také velmi důležitá – pokud je to možné - pohybová 
aktivita.  

A co  Vašim pacientům můžete nabídnout? 

Kromě poradenských služeb nově každý měsíc naleznete v naší lékár-
ně řadu položek s výhodnou cenou. Tyto položky vybíráme vždy 
k aktuálnímu tématu – nyní tedy můžete v naší lékárně koupit všechny 
potravinové doplňky pro boj s nadváhou se slevou 10 %. Akce platí do 
31. 7. 2010.  

Těchto potravinových doplňků je na trhu velké množství, a je proto 
vhodné jejich zakoupení konzultovat právě v lékárně a zakoupit ten, který 
bude nejlépe vyhovovat.  

Zákazníkům nabízíme také Lékovou kartu Pharmaland. Díky ní získá-
vají řadu výhod – slevu na veškerý sortiment lékárny včetně léků na před-
pis, kontrolu interakcí vydaných léků a další. Detailní pravidla o projektu 
lékových karet se dozvíte v přímo v lékárně nebo na www.pharmaland.
cz .  

Děkuji za rozhovor. Red.  

Městská knihovna v Litovli upozorňuje své uživatele na změnu půjčov-
ní doby v měsících červenci a srpnu.  

Půjčovní doba pro obě oddělení bude upravena takto: 

pondělí 9.00 –12.00; 13.00 –18.00 hod.,  

čtvrtek 9.00 –12.00; 13.00 –17.00 hod. 

V ostatní dny bude zavřeno.  
 
Všem našim uživatelům a ostatním čtenářům Litovelských novin  

přejeme příjemnou dovolenou a krásné prázdniny.  

SDH Víska pořádá u veřejnosti oblíbenou  
veteránskou soutěž hasičů  

7. ročník soutěže hasičů veteránů  

„O pravyho kohóta z Viske“  
v pondělí 5. 7. 2010 od 15.00 hod.,  

Kulturní dům Víska 
Každoročně přijíždí soutěžit 10 - 12 družstev veteránů. Soutěž je za-

jímává i netradičně vedeným hasičským útokem.  
O přestávce vystoupí litovelské mažoretky Linet Bells a útok předve-

dou naši nejmladší hasiči. Po závodech vystoupí country-rocková sku-
pina Modrá rosa.                                                   Občerstvení zajištěno. 



Světový běh harmonie je nejdelší štafetový běh s hořící pochodní, jehož 
cílem je rozvíjet mezinárodní přátelství a překonávat kulturní, národnostní 
a politické hranice mezi lidmi. Na trati delší než 56 tisíc kilometrů vedoucí 
přes území více než 80 národů nesou běžci symbol harmonie � hořící po-
chodeň, kterou si předávají z ruky do ruky lidé, se kterými se běžci cestou 
setkávají. Běžet s pochodní může každý nebo ji na chvíli podržet a vyjádřit 
své přání i pro ostatní, tak jako mnoho významných osobností. 

V sobotu 5. června se běžci dostali až do Litovle. Městem je navigovala 
Městská policie a v polovině trasy se k nim přidala děvčata z oddílu háze-
né DHK Litovel. Všichni společně běželi až k ZŠ Jungmannova, kde na ně 
čekalo malé občerstvení a přivítal je zde pan místostarosta Petr Šrůtek. Zá-
stupce běžců pozdravil všechny přítomné a ve svém projevu účastníky se-
známil s hlavními ideami celého běhu. Běžci ze zahraničí se představili 
v jejich rodných jazycích a děti měly za úkol poznat, odkud k nám přiběh-
li. Všichni společně zazpívali hymnu běhu, každý ze zúčastněných si mohl 
podržet pochodeň a něco si přát. Pan místostarosta dostal pro Město Lito-
vel pamětní list a děti si odnesly nafukovací balonky. Po občerstvení se 
běžci vydali přes Svatojánský most a kolem cukrovaru směrem na Mohel-
nici.                    

            Zdroj: http://www.worldharmonyrun.org 

SPORT  SPORT  SPORT  

Již čtvrtým rokem je zařazen Moravskoslezský zemský pohár jako 
součást kvalifikace MČR trojic východ. 

Sérii úspěchů hráčů KLIPU v této soutěži zahájili v roce 2008 Pavel 
st., Jana, Pavel ml. a Petr Burešovi (všichni KLIP Litovel) 2. místem, 
stejně jako v roce 2009, kdy v týmu vystřídal Petra Bureše Miroslav 
Neoral (KLIP). V témže roce titul získali Josef Popelka (KLIP), J. 
Adler (Carreau Brno) a M. Pírek (HRODE Krumsín). Na 4. místě se 
umístili Vladimír Fišr, Petr Linduška a Petr Škobrtal (všichni KLIP ). 

V ročníku 2010 hraném v Brně – Žebětíně, dosáhli Burešovi - Pavel 
st., Jana, Petr (KLIP) a Jiří Gratcl (Hranice – Valšovice) na titul mistrů 
Moravy a Slezska. Na třetím místě skončili Petr Linduška, Miloš Polák 
(oba KLIP), Zbyněk Grepl (Hranice – Valšovice) a Jiří Karásek (Hrode 
Krumsín). Všichni postupují do finále MČR trojic, které proběhne 26. 
6. 2010 v Brně – Slatině na hřišti SLOPE Brno.                                  

Foto zleva: Jiří Karásek, Miloš Polák, Zbyněk Grepl, Petr Linduška, 

Pavel Bureš st., Jana Burešová a Jiří Gratcl v Brně – Žebětíně 2010. 

Po zhodnocení sezóny mužů a dorostenců házenkářského oddílu Tat-
ranu Litovel v minulém čísle Litovelských novin přinášíme také ohléd-
nutí za výkony žáků a miniházenkářů.  

Starší žáci: 
Starší žáci předváděli v jarní části sezóny mnohem lepší výkony než 

na podzim. Dokázali 5krát soupeře porazit a shodně 5krát prohrát. 
K podzimním 4 bodům tak přidali dalších 10 a umístili se na 8. místě 

tabulky Středomoravské ligy. Tým pod vedením Vl. Macha a P. Filipa 
je kvůli nedostatku hráčů převážně složen z hráčů o kategorii níž, ale i 
tak celkový výsledek mohl být lepší. Trenéry zklamal především přístup 
některých hráčů. Nejlepším střelcem byl J. Šmíd s 83 brankami, násle-
duje P. Vařeka (70), P. Jindra (58), atd.  

Mladší žáci: 
O mnoho lépe se prezentovali mladší žáci. Na startu jarní části si hra-

vě poradili se slabšími soupeři a prostor tak dostali všichni hráči. Pak 
však přišla vyrovnanější utkání, kde kluci ukázali velkou bojovnost, ale 
přesto už nebodovali tak často. Tým vedený trenérem J. Schmalzem 
v jarní části 6krát vyhrál, 1krát remizoval a utrpěl 3 porážky. Ke stejné 
podzimní bilanci tak přidali mladší žáci dalších 12 bodů a celkově se 
umístili na 5. místě tabulky. V této kategorii se však trenéři soustředí 
více na herní růst hráčů než na výsledky. Z trojice brankářů se nejlépe 
prezentoval Denis Vařeka, nejlepšími střelci týmu byli P. Vařeka s 85 
brankami, D. Číhal (50), M. Zavadil (34), atd. Velké zlepšení za celou 
sezónu předvedli ještě především J. Havran a J. Kolář.  

Starší a mladší miniházená: 
Miniházenkáři  pokračovali v sérii turnajů miniházené 4+1. Obě druž-

stva se účastnila postupně 5 turnajů ve středomoravské oblasti. Tým 

starších miniházenkářů vedla Martina Benešová s Michalem Sušněm. 
Mladší hráče vedly Lenka Filipová a Svatava Rozsypalová.V těchto nej-
mladších kategoriích jde o výsledky až v poslední řadě a důležité je, aby 
si hráči osvojovali házenkářské dovednosti. Snad proto naše družstva 
nepatří výsledkově na úplnou špici, ale dokáží pravidelně svoje soupeře 
porážet. V obou kategoriích máme dostatek hráčů, za což patří poděko-
vání našim trenérům i rodičům hráčů. 

Podrobné informace o házenkářském oddíle Tatranu Litovel nalezne-

te na www.hazenalitovel.wz.cz.  

Radovan Šimek  
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KAMENICTVÍ 
Litovel, Svatoplukova 127 

Tel., fax: 585 341 478,  

mobil: 605 131 789 
ZHOTOVENÍ POMNÍKŮ, OPRAVY HRO-
BŮ, ZÁKRYTOVÉ DESKY NA HROBY, 
SCHODY Z KAMENE A TERACCA  

V Litovli 1. července 2010. Uzávěrka příštího vydání Litovelských novin: 20. července 2010 

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 Olomouc), 585 153 250 (MěÚ Litovel) 

NEVÁHEJTE, VYBÍREJTE RYCHLE  
za současnou nižší sazbu DPH.  

Již 54 % bytů a 57 % garáží zamluveno! Bez dostatečného počtu 

smluvně rezervovaných bytů není možné zahájit výstavbu! 

NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA  
V LITOVLI 

♦ 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: info@anteny-kulich.com 

www.anteny-kulich.com 

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, email: zochjiriseznam.cz     

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

Poděbradova 751, 784 01 Litovel  
 

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

• pronajmeme cihlový byt v Litovli 3+1, 4. 
p., 80 m2, bez výtahu, nezařízený. Nájem 
4.680,- Kč + energie 

• pronájem kancelář. prostor v Olomouci, 90 
m2, mezipatro, část. vybaveno. Náj. 15 tis. Kč/
měs. + energie  

• zprostředkováváme prodej nové výstavby 
17 RD v lokalitě Křelov – Břuchotín,  
bližší info: www.carmanhome.cz  
 
Přijmeme pracovníka pro výkon administra-
tivní správy nemovitostí a inženýr. činnosti. 
Požadujeme znalosti v oboru stavebnictví a 
právního minima v oblasti nájemních, pod-
nájemních, kupních, zprostředkovatel. aj. 
smluv.  
Adresa: S.E.P.- reality, Pavlína Stehlíková, 
               Poděbradova 751, 784 01  Litovel,  
               e-mail: sep.reality@email.cz 

TECHNICKÉ SLUŽBY LITOVEL 
zvou všechny příznivce koupání, slunění a odpočinku  
do krásného tichého prostředí areálu   
MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ  
Provozní doba: denně od 9.00 do 19.00 hodin.  

Vstupné: 10,- Kč pro děti a seniory  

20,- Kč pro ostatní návštěvníky.  
Možnost občerstvení v  kiosku.  

V areálu je k dispozici sportovní zázemí na nohejbal a ping-pong .  
Provozovatelé se těší na hojnou návštěvu a přejí krásné teplé léto! 

Plavecký bazén při ZŠ Vítězná 1250, Litovel 

Plavání rodičů s dětmi ŽABIČKY od ZÁŘÍ 2010 
Zahájení nového kurzu pro začátečníky i pokročilé 

Čtvrtek          16.9.     16.00 - 16.30; 16. – 17.00 

Pátek             17.9.     9.15 – 9.45; 9.45 – 10.15; 10.15 – 10.45 hod. 
Plavání je určeno pro rodiče s dětmi od 2 do 4 let 
pohybová aktivita dítěte, seznámení s vodním prostředím,  
upevňování vzájemné vazby rodiče s dítětem  
polohování dítěte na zádech a na bříšku, hry ve vodě  

Kontakt: osobně v pokladně plaveckého bazénu, 
e-mail:bazen.litovel@seznam.cz, tel: 585 156 225, 228; 739 557 878 
Přihlášky zasílejte co nejdříve, počet míst omezen.  Těší se plavací tety  


