
Letos v únoru předložila římskokatolická far-
nost v Litovli projekt na obnovu kaple spolu  
s žádostí o finanční prostředky z Norských fon-
dů. Projekt si klade za cíl komplexní stavební a 
restaurátorskou obnovu kaple sv. Jiří včetně re-
konstrukce inženýrských sítí a pořízení nového 
mobiliáře, tak, aby objekt mohl být znovu vyu-
žíván k náboženským, kulturním a vzdělávacím 
účelům. Součástí projektu je rovněž restaurová-
ní několika uměleckých děl (některá z nich patří 
k původnímu mobiliáři kaple) pro účely stálé 
expozice, která tady bude instalována. Na reali-
zaci uvedených záměrů je potřebná částka 9,5 
miliónů korun. Město Litovel se stalo partnerem 
projektu, na obnově kaple se hodlá účastnit de-
setiprocentním podílem na nákladech. 

 
Od r. 1948 byla kaple v majetku státu a rekon-

strukcí prošla v 80. letech minulého století. Byly 
opraveny venkovní omítky a kamenické prvky – 
ostění dveří a oken, proběhla oprava krovu a 
výměna střešní krytiny, zahájena rekonstrukce 
elektroinstalace a byly pořízeny nové vitráže dle 
návrhu akad. malíře Karla Rechlíka. Dokončení 
oprav, které měly pokračovat v interiéru objek-
tu, však naráželo na problém, k jakému účelu 
dále kapli využívat. Zřízení koncertní síně nebo 
stálé galerie nebylo v souladu s požadavky úřa-
du hygieny, který požadoval zajištění sociálního 
zázemí a vytápění kaple. V tehdejším vedení 
Města převládl názor, že Litovel má dostatek 
sálů pro kulturní vyžití, koncertní sál s dobrou 
akustikou, a bohužel se nenašel jiný vhodný zá-
měr pro využití kaple jako kulturního stánku.  
K dokončení celkové obnovy kaple tak nedošlo. 
Přišel rok 1989 a o pět let později byla tato sta-
vební památka navrácena církvi.  

 
V roce 1997 bylo město silně zasaženo niči-

vými povodněmi, které narušily také statiku 
všech církevních objektů, kostely sv. Filipa a 
Jakuba na Starém městě i kostel sv. Marka proto 
prošly v následujících letech nákladnými rekon-
strukcemi. Dá se říci, že teď přichází na řadu 
kaple sv. Jiří. I tady je statika narušena, praskli-
na prochází zdí přes klenutý strop a objevuje se 
i na protilehlé straně stavby. Je navrhováno kap-
li stáhnout pod úrovní střechy, zpevnit trhliny a 
provést injektáž do základů stavby. V interiéru 
se pod pozdějšími přemalbami nachází původní 
pozdně renesanční nástěnná malba, patrné jsou 
fragmenty rostlinného dekoru a epitaf – písem-
ný záznam na stylizovaném pergamenu. Jejich 
obnova je rovněž součástí projektu. K restauro-

vání je zamýšleno několik hodnotných církev-
ních artefaktů, dřevěné sousoší piety, deskový 
obraz s motivem Panny Marie a další obrazy.  
V kapli jsou zachovány zbytky původní dlažby, 
která by byla restaurována a doplněna. Mobiliář 
se nedochoval, vybavení kaple – lavice, oltářní 
stůl – by se pořizovaly nově.  

 
Nové vybavení je navrženo tak, aby objekt 

mohl být využíván víceúčelově jako meditační 
kaple, koncertní a výstavní sál se stálou expozicí 
uměleckých děl či jako přednášková místnost. 
Kaple by tedy měla sloužit nejen věřícím, ale 
celé kulturní veřejnosti, které nabízí důstojnou 
prostoru v historicky cenném objektu. Možnosti 
pro využití se nabízejí ve spolupráci s místním 
muzeem. Školy by tuto hodnotnou památku,  
v níž jsou zapsány dějiny královského města Li-
tovel, mohly využívat při výuce dějepisu a umě-
ní, pěvecké sbory by jistě ocenily dobrou akusti-
ku. Pro turisty a návštěvníky města by památka 
byla zařazena do prohlídkového okruhu města. 
V neposlední řadě by začala sloužit církvi jako 
meditační prostor. 

 
Jak uvedl pan farář Rosenberger, žadatelů  

o finanční prostředky je hodně, částka určená 
pro rozdělení z Norských fondů je pro letošní 
rok kolem 120 milionů korun. Míní, že význam 
litovelské gotické kaple je zastíněn blízkostí his-
toricky bohaté Olomouce, jinde by obdobná pa-
mátka jistě byla doceněna mnohem lépe. Zpra-
covaný projekt je předpokladem pro to, aby by-
lo na potřebné finanční prostředky dosaženo. 
Stavební památka dochovaná do dnešních dnů 
ve své původní pozdně gotické podobě by ne-
měla ujít pozornosti a snahám o zachování kul-
turního dědictví v naší zemi.  

Jana Motlová 
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Nejstarší zachovanou stavební památkou v Li-
tovli, kromě zbytků hradeb, je kaple sv. Jiří, zva-
ná též Česká nebo Moravská kaple. Přesná doba 
jejího vzniku není známa. Soudí se, že na tomto 
místě stávala původně hřbitovní kaple sv. Mi-
chala. Pozdně gotický kostelík byl proto posta-
ven nejspíš až v 1. desetiletí 16. století. Jeho za-
svěcení sv. Jiřímu by mohlo korespondovat se 
jménem majitele panství. Vlašímové byli čes-
kým rodem a jistě i jejich přičiněním rostl počet 
a vliv Čechů ve městě. Když Čechů přibývalo, 
byla pro ně postavena samostatná kaple. Skrom-
ná informační tabulka na dveřích památky však 
uvádí jako rok vzniku kaple r. 1444. Archeolo-
gický výzkum, který zde byl prováděn v 90. le-
tech, se rovněž k založení kaple v polovině 15. 
století přiklání. Archeologická sonda totiž neob-
jevila starší základové zdivo, které by potvrzova-
lo předpoklad, že kaple byla stavěna na zákla-
dech starší stavby.  

Jediná dochovaná gotická stavba ve městě je  
v majetku církve a není přístupná.                L. Š. 

Víte že?… Farnost má ve svém vlastnictví 
největší sbírku dochovaných středověkých kali-
chů, které jsou součástí výstavní expozice v Ar-
cidiecézním muzeu v Olomouci? Pokud do arci-
diecézního muzea zavítáte, nezapomeňte si je 
prohlédnout, jsou opravdu krásné a uchovaly se 
do dnešních dnů právě v Litovli. Jsou vystaveny  
v přemyslovském paláci, tato část expozice je 
zpřístupněna veřejnosti v letním období.  



Na podzim minulého roku byla vysazena alej mezi Nasobůrkami a Li-
tovlí. Bylo vysázeno přes 40 javorů mléč.  

Obova uliční zeleně v Chudobíně – původní rzí napadené hrušně byly 
vykáceny a nahrazeny okrasnými hrušněmi.  

JASAN Z POHLEDU BOTANICKÉHO. Jasan (Fraxinus) je rod 
dvoudomých listnatých opadavých stromů z čeledi olivovníkovité 
(Oleaceae). Tento rod zahrnuje asi 60 až 65 druhů. Původním rozšířením 
jasanů je mírný a subtropický pás severní zemské polokoule. V České 
republice jsou původní dva druhy. Po celé ČR, kromě hor a nejjižnější 
Moravy, přirozeně roste jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Druh jasan 
úzkolistý (Fraxinus angustifolia) je původní pouze v úvalech jižní 
Moravy, na sever ojediněle sahá až ke Grygovu u Olomouce, popř. k obci 
Jesenec na Konicku. Jinde může být tento druh jen výjimečně vysazen. 
Druh jasan zimnář (Fraxinus ornus) je původní nejblíže na jižním 
Slovensku, na území České republiky byl místy vysazen. I v lesích byl 
v minulosti poměrně často vysazován jasan pensylvánský (Fraxinus 
pennsylvanica). Další cizokrajné druhy můžeme v České republice potkat 
jen vzácně v parcích a arboretech.  
Jasan ztepilý je vysoký úhledný strom s přímým kmenem, pravidelným 
větvením a vysoko posazenou vejčitou korunou. Dosahuje výšky kolem 
40 m, průměru až 1,5 m a stáří do 250 let. Borka v mládí hladká, šedozele-
ná, u starších stromů tmavě hnědošedá až hnědočerná, pravidelně síťovitě 
rozpukaná. Pupeny vstřícné, černé. Listy jsou vstřícné, lichospeřené, slo-
žené z 5 - 7 jařem. Lístky podlouhle vejčité, 3 - 10 cm dlouhé, pilovité. 
Mnohomanželné květy rostou v převislých latách. Plodem jsou temně 
hnědé, úzce podlouhlé, křídlaté nažky. Kořenový systém jasanu je kůlový 
s bohatě rozvětvenými postraními kořeny, takže vývraty netrpí. V mládí 
vyžaduje stín, v dospělosti je naopak světlomilný. Půdy vyžaduje hluboké, 
svěží, bohaté na minerální látky, nejlépe obohacené dusíkem, je indikáto-
rem nejkvalitnějších půdních stanovišť. Je citlivý na klimatické výkyvy, 
zvláště pozdní mrazy. Nesnese stagnující vodu. V Evropě je jasan praktic-
ky všude rozšířen. U nás se vyskytuje dle ekotypu, který má větší potřebu 
vláhy buď v luzích nebo podél potoků až do výšky 1000 m n.m. V ekoty-
pu vápencovém se naopak vyskytuje společně s dubem zimním a bukem 
na sušších podkladech nebo na lokalitách lesostepního charakteru.  

JASAN Z POHLEDU DŘEVAŘSKÉHO. Jasanové dřevo má širokou 
světle žlutou běl a šedohnědé jádro. Cévy jarního dřeva jsou výrazné a na 
podélných řezech tvoří podobně jako u dubu dobře viditelné rýhy (póry). 
Dřeňové paprsky jsou okem téměř neviditelné. Hmotnost jasanového 
dřeva činí asi 620 kg/m3. Je to dřevo tvrdé, pevné, velmi pružné, dobře 
štípatelné, obrobitelné a leštitelné, mívá však sklon k trhlinám a borcení.  
Jasan má nejlepší dřevo k výrobě topůrek, násad a sportovního náčiní. Ja-
sanové dřevo se také používalo k výrobě kočárových rámů a kol. Dělají se 
z něj podlahy, interiérová schodiště, parapety i nábytek. O tom, že se 
z jasanu vyráběly lyže a dřevěné sáně, snad ani není třeba hovořit.  

JASAN LÉČIVÝ A MAGICKÝ. Z jasanu přímo vyzařuje klid, maje-
státnost a opora – není divu, že se tento strom stal důležitým prvkem 
mnoha mytologií. V původní germánské mytologii byl jasan dokonce 
stromem nejdůležitějším – známý Yggdrasil byl vesmírným stromem, jenž 
byl zasvěcen Odinovi. Germáni také věřili , že z jasanu se zrodil první 
muž, zatímco první žena vznikla z olše.  
V keltské mytologii byl jasan považován za mocného ochránce a léčitele. 
Druidové si dělali z jasanového dřeva své kouzelné hole. Hůlka nebo hůl 
z jasanu byla mocným ochranným a léčivým prostředkem, zejména když 
do ní byly vyryty další magické symboly. Listy a semena jasanu se použí-
valy v lidovém léčitelství k léčbě revmatismu a dny, z kůry jasanu se při-
pravovaly léky hojící rány a snižující horečku.  
V lidové magii odjakživa platilo, že jasan dovede člověka zbavit mnoha 
neduhů pouhou svou přítomností. Bývalo proto zvykem např. nemocné 
děti protahovat rozštěpem mladého jasanu. Podobně je tomu s klepáním  
„na dřevo“, chceme-li, aby něco dobře vyšlo nebo aby se to nepokazilo. 
Jde o prastarý keltský zvyk, který přetrval propast dvou tisíc let. Keltové 
měli ke všem stromům ohromnou úctu a věřili, že v nich sídlí mocní du-
chové. Klepání na dřevo mělo přivolat duchy na pomoc při naplňování 
oněch přání. Klepalo se vždy třikrát, což je zase vzpomínka na trojí pova-
hu většiny keltských božstev a obecně na trojku jako na posvátné keltské 
číslo. Po roce 2007, který byl věnován topolu, je rok 2008 vyhlášen rokem 
jasanu.                                         Zdroj: Lesy české republiky, www stránky 

Podél cyklostezky Chořelice – 
Rozvadovice byla alej vysázena 
loni na podzim. Je tvořena lípou 
srdčitou, habrem obecným, javo-
rem mléčem a třešní obecnou. Od-
bor životního prostředí má snahu 
všechny cyklostezky vybudované 
Městem Litovel postupně osázet 
zelení. Cesta pod korunami stro-
mů, které budou chránit před slu-
nečním úpalem, deštěm i větry, bu-
de jistě příjemnější. V současné 
době probíhají jednání s příslušný-
mi organizacemi o možnosti ozele-
nění cyklostezky Litovel – Víska.  

Text a fotografie:  
Pavel Kurfürst 

V minulém roce odbor životního prostředí realizoval řadu akcí pro ob-
novu a výsadbu zeleně v našem městě včetně přidružených obcí. Část  
z nich se uskutečnila na jaře (o některých z nich již byli čtenáři informová-
ni), další výsadba potom probíhala od října do konce roku 2007. Celkově 
bylo do zeleně loni investováno cca 584 000 Kč. 

Přehled akcí v roce 2007: 
- rekonstrukce hřbitovní zeleně v Chudobíně a Rozvadovicích 
- výsadba alejí v Savíně a mezi Litovlí a Nasobůrkami 
- výsadba stromků podél cyklostezky Chořelice – Rozvadovice 
- obnova uliční zeleně v Chudobíně 
- byla započata rekonstrukce zeleně na návsi v Savíně 
- bylo započato vybudování parčíku v Chudobíně (vedle bývalé školy), 

který chceme letos dokončit.  
Rondel v Nasobůrkách byl osázen především okrasnými dřevinami, 

které mají menší vzrůst (okrasná jabloň a javor babyka). Ozeleněna byla 
také vnější část rondelu (javor babyka). Snahou odboru životního pro-
středí je přednostně ozelenit tuto část Litovle v blízkosti průmyslové 
zóny města. 



31. schůze Rady města Litovel se 
konala dne 24. ledna 2008 
Rada města revokuje usnesení: 

• vzhledem ke složité dopravní 
situaci v Litovli nesouhlasí s koná-
ním prodejních trhů na náměstí P. 
Otakara v Litovli 

• žádost Quido Rock Agency z 6. 
12. 2007 o povolení hudebních 
produkcí v areálu TJ Tatran Lito-
vel v r. 2008 byla doplněna o 
kladné stanovisko TJ Tatran Lito-
vel – odd. kopané. RM rozhodla 
prozatím povolit pouze první hu-
dební produkci v sobotu dne 3. 5. 
2008 – tradiční pouťový karneval. 
Rada města vyhovuje:  

• žádosti ředitelky ŠJ Studentů o 
souhlas s využitím dodávkového 
vozidla (převod z TS Litovel) také 
pro rozvoz jídel pro cizí strávníky 
a na další akce pořádané ŠJ v její 
hospodářské činnosti  

• žádosti paní F. H. o zachování 
sníženého nájemného za pronájem 
Turist. ubytovny v Savíně r. 2008 
z důvodu nevyužité kapacity.  

• žádosti paní J. D. o zachování 
sníženého nájemného za pronájem 
restaurace U Tří zlatých trojek ve 
Třech Dvorech z důvodu nízké 
vytíženosti restaurace.  

• žádosti házenkářského oddílu TJ 
Tatran Litovel o finanční příspě-
vek na dopravu na mezinárodní 
turnaj ml. a st. dorostu v Bratisla-
vě ve dnech 1. – 3. února 2008, 
poskytnut příspěvek 10.000,- Kč 

• žádosti TJ Sokol Tři Dvory o 
finanční příspěvek na VI. ročník 
nohejbalového turnaje trojic mužů 
2. 2. 2008 ve sport. hale ZŠ Vítěz-
ná, poskytnut příspěvek 2.000,-Kč 
Rada města souhlasí: 

• s vyřazením nefunkčního, nepo-
užitelného majetku ZŠ Vítězná, 
MŠ Gemerská a MŠ G. Frišten-
ského dle seznamů 

• s pronájmem prostranství v sou-
sedství kostela sv. Filipa a Jakuba 
na Staroměst. nám. v Litovli 
KDU-ČSL na neděli 4. 5. 2008 za 
jednorázové nájemné 100,- Kč.  

• s odprodejem dřeva uskladněné-
ho v uhelném skladu u ŠJ Studen-
tů, jde o dřevo uvažované k využi-
tí pro sochařský plenér 

• s prominutím pohledávky po D. 
G. ve výši 1.600,- Kč, dědictví po 
D.G. bylo zastaveno, zůstavitel 
nezanechal žádný majetek.  

Rada města schvaluje: 

• uzavření zástavní smlouvy mezi 
Městem Litovel a bankou poskytu-
jící úvěr na úhradu sjednané kupní 

ceny za objekt bydlení č.p. 59, 
část obce Nová Ves, s pozem-
ky,v k.ú. Nová Ves u Litovle  

• odpis pohledávky vůči paní 
G. K. z Uničova ve výši 
1.950,- Kč z důvodu promlče-
ní. Jde o částku za pronájem 
pozemku za účelem umístění 
reklamního zařízení, k umístění re-
klamy nedošlo.   

• plán práce Komise životního 
prostředí na rok 2008 a jmenuje 
pana Jana Dostála z Litovle členem 
komise.  
Rada města nevyhovuje: 

• žádosti paní A. G. z Litovle o 
osvobození z povinné platby za od-
voz komunálních odpadů na rok 
2008, celkem pro 8 osob. Žádost 
předkládá vedoucí OŽP a upozor-
ňuje, že žadatelka již v r. 2006 a 
2007 neuhradila poplatky včas a 
navýšení jí bylo prominuto.  
Rada města projednala: 

• Promlčení pohledávek dlužného 
příspěvku na výživu dítěte. Dle ust. 
§ 81 odst. 4 zákona č. 111/2006 
Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve 
znění pozd. předpisů, se částky 
dlužného příspěvku na výživu dítě-
te podle ust. § 5 zákona č. 
482/1991 Sb., o sociální potřeb-
nosti, ve znění pozdějších předpisů, 
které nebyly do dne nabytí účin-
nosti zákona od povinné osoby vy-
moženy, promlčují po uplynutí jed-
noho roku ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona. Toto platí od 1. 1. 
2008. Právní oddělení přikládá se-
znam dlužných pohledávek. Rada 
města bere na vědomí skutečnosti 
uvedené v Metodickém pokynu 
MPaSV ČR č. 10/2007 a sdělení 
právního oddělení a souhlasí s od-
pisem uvedených nevymahatelných 
pohledávek. 

• žádost o přehodnocení nových 
cen vstupného do sauny pro rok 
2008 a zvýhodnění ceny perma-
nentní vstupenky pro seniory. 
V současné době je cena perma-
nent. vstupenky pro 10 vstupů 
500,- Kč, RM souhlasí s cenou per-
manent. vstupenky na 10 vstupů 
450,- Kč (od 1. 1. 2008). 

• hodnocení práce ředitelů škol-
ských zařízení v souladu se „Zása-
dami řízení příspěvkových organi-
zací zřizovaných Ol. krajem“ v le-
tošním roce. Do hodnocení jsou 
zařazeny ředitelky DDM Litovel, 
GJO Litovel a SOU Litovel. RM 
konstatuje, že spolupráce s DDM, 
GJO i SOU a jejich prezentace je 
vynikající a komunikace Města Li-
tovel s ředitelkami uvedených škol 
je bezproblémová.          

32. schůze Rady města Lito-
vel se konala dne 14. února 
2008 
Rada města schvaluje: 

• smlouvu o výpůjčce uzaví-
ranou mezi Městem a Mgr. M. 
H. z Olomouce. Vzhledem k 
odprodeji objektu bývalého 

kina je nutno uzavřít smlouvu o 
výpůjčce s novým majitelem – jde 
o nebytové prostory v objektu slou-
žící jako depozitář Městské 
knihovny, Muzea a prostory užíva-
né Klubem mladých. Smlouva bu-
de uzavřena na dobu určitou do 31. 
5. 2008. 

• Výroční zprávu o poskytování 
informací za rok 2007. 
Rada města souhlasí: 

• s prodejem 2 ks vodních šlapa-
del, která jsou v evidenci MK Lito-
vel a pro něž nemá MK žádné vyu-
žití ani prostory na uskladnění. Fir-
ma STALAGMIT a.s. Sobáčov za 
ně nabízí 2.000,- Kč. 

• s úpravou měsíčního nájemného 
od 1. 3. 2008 na ubytovně U Stadi-
onu, 2.000,- Kč za pokoj a 1 osobu 
a za každou další ubytovanou oso-
bu v pokoji se zvyšuje nájemné o 
1.000,- Kč. Nájemné pro TJ Tatran 
Litovel bude činit 2.000,- Kč. 

• s neprodloužením nájemní 
smlouvy p. L. K. z Litovle a sou-
hlasí s podáním návrhu na vystěho-
vání exekucí. 

• s předloženou nabídkou na pro-
vedení aktualizace studie Regene-
race sídliště Vítězná II. etapa a 
s uzavřením smlouvy o dílo se spo-
lečností S-projekt plus, a.s. Zlín.  

• s těžební činností firmy CEMEX 
Sand, s.r.o. Napajedla na pozem-
cích ve vlastnictví Pozemkového 
fondu ČR parc.č. 605 a 606, oba 
vodní plocha, v k.ú. Unčovice. 

• s přijetím nabídky firmy KARIM 
spol. s r.o. Hulín a uzavřením kup-
ní smlouvy na pořízení městského 
mobiliáře – stojanů na kola a her-
ních prvků pro dětská hřiště. Přijí-
má nabídku na bezplatné dodání 5 
ks stojanů na kola a 2 ks herních 
prvků. 

• s uzavřením smlouvy o dílo s fir-
mou APAZ GROUP s.r.o. Olo-
mouc – Lošov na vyhotovení Ener-
getického auditu na objekty SOU 
v Litovli v ulici Komenského, po-
třebného pro podání žádosti o fi-
nanční podporu na MŽP ČR. 
Rada města bere na vědomí:  

• informace o průběhu výběrového 
řízení na pojištění majetku Města 
Litovel a schvaluje vítěze výběro-
vého řízení - pojišťovnu Kooperati-
va, a.s., kterou výběrová komise 
vyhodnotila ze dvou zúčastněných. 

• informace o průběhu výběrového 
řízení na komplexní řešení odpado-
vého hospodářství ve Městě Lito-
vli. Nabídky podaly 4 firmy – RE-
MIT, s.r.o., .A.S.A. odpady Lito-
vel, s.r.o., EKO – Unimed, s.r.o. a 
SITA CZ a.s.. Výběrová komise 
doporučila uzavřít smlouvu s fir-
mou .A.S.A. odpady Litovel, s.r.o., 
jako vítězem výběrového řízení. 
Rada města schválila návrh smlou-
vy o dílo, uzavírané mezi ML a 
společností .A.S.A., s.r.o.. 

• informace o postupu ve věci za-
bezpečení hygienických požadavků 
v budově GJO, a to zajištění počtu 
hygienických zařízení a zajištění 
bezbariérového přístupu  
Rada města vyhovuje: 

• Žádosti starosty Obce Dlouhá 
Loučka o finanční příspěvek na 
opravu hasičského vozidla. Členo-
vé SDH Dlouhá Loučka pomáhali 
Litovli při povodních v r. 1997 i 
při tornádu v r. 2004. RM souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 
5.000,- Kč.            
Rada města přijímá:  
nabídku MK ČR a schvaluje zapo-
jení ORP Litovel do programu 
Podpora obnovy kulturních pamá-
tek prostřednictvím obcí s rozšíře-
nou působností a pověřuje stanove-
nou Komisi pro posouzení a hod-
nocení nabídek organizačním zajiš-
ťováním v této záležitosti.  
 
11. zasedání Zastupitelstva ML 
se konalo 21. února 2008. 
Zastupitelstvo ML schvaluje: 

• 5. rozpočtové změny pro r. 2007. 

• předložený návrh Rozpočtu Měs-
ta Litovel na rok 2008, včetně na-
vrhovaných změn. 

• odprodej objektu bydlení č.p. 60, 
část obce Myslechovice, s pozem-
ky, v k.ú. Myslechovice, Zeměděl-
skému družstvu Haňovice za zve-
řejněnou kupní cenu 1.530.000 Kč. 

• odprodej objektu bydlení č.p. 
183, část obce Litovel (bývalé plic-
ní ambulance) manželům Š. z Li-
tovle za zveřejněnou kupní cenu 
2.500.000 Kč. Kupní smlouva bu-
de podepsána po 1. 4. 2008. 

• odprodej pozemků o výměře 346 
m2 a 100 m2 v k.ú. Myslechovice, 
manželům H. z Myslechovic, a to 
pozemek orná půda za cenu 200,- 
Kč/m2 a pozemek za cenu 100,- 
Kč/m2. 

• odkoupení pozemku o výměře 
387 m2, v k.ú. Litovel, z vlastnictví 
společnosti Sladovny Soufflet ČR,
a.s. do majetku Města Litovel, za 
kupní cenu stanovenou prodávají-
cím. Jde o pozemek potřebný k 
další bytové výstavbě na Severní 
ul.                Pokračování na str.4  
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Zastupitelstvo ML schvaluje: 
• bezúplatné převody pozemků 
ostatní plocha/ostatní komunikace 
z vlastnictví občanů, vše do vlast-
nictví Města Litovel. Převody byly 
provedeny proto, aby město moh-
lo jako vlastník pozemků pečovat 
o komunikaci, jde o ulice Kosmo-
nautů a Wolkerova.  
• vyhovuje žádosti manželů S. z 
Hněvotína o snížení kupní ceny 
pozemku parc.č. 226/1 orná půda, 
o výměře 1 862 m2, v k.ú. Mysle-
chovice a schvaluje kupní cenu 
pozemku ve výši 80,- Kč/m2. 

• schvaluje bezúplatný převod pře-
jezdu v žkm 1,869 trati Litovel – 
Senice na Hané, v celkové výši 
315.350,- Kč, z majetku Města Li-

tovel do vlastnictví SŽDC s.o. 
Praha 8 – Karlín. 
• odpis nákladů vynaložených 
na projektové dokumentace 
zpracované v průběhu let pro 
tzv. „Langův dům“ v celkové 
výši 532.329,- Kč. 
• vyřazení nefunkčního a ne-
použitelného majetku ZŠ Jungman-
nova. 
• uzavření „Smlouvy o společném 
postupu zadavatelů pro realizaci 
investiční akce Litovel – okružní 
křižovatka silnic II/449 a II/447“ (u 
restaurace Modrá hvězda) mezi 
Městem Litovel a Olomouckým 
krajem. Podíl Města Litovel na rea-
lizaci bude činit 4.706.131 Kč. 
• uzavření Mandátní smlouvy 
s firmou Gordion s.r.o. Praha, která 
připraví, zajistí a podá žádost o 

podporu z Programu ROP na 
akci „Zařízení pro poskytová-
ní zájmových a volnočasových 
aktivit obyvatel města“ 
v sálech a prostorách Záložny 
v Litovli 
• navýšení počtu strážníků 
Městské policie Litovel o 2 

strážníky, tj. ze stávajícího počtu 8 
na 10 strážníků, včetně velitele. 
• Program prevence kriminality na 
místní úrovni pro rok 2008. 
• Program k odstraňování barier ve 
městě Litovli a ke zvýšení bezpeč-
nosti dopravy a jejího zpřístupňo-
vání osobám s omezenou schop-
ností pohybu a orientace pro obdo-
bí 2008 – 2013. 
• přípravu a realizaci bytové vý-
stavby „Litovel, Uničovské před-
městí – Severní II – bytová výstav-

ba“ na pozemcích v majetku Města 
Litovel. Schvaluje, že výstavba by-
tových domů bude realizována de-
velopersky. 
• uzavření Smlouvy o partnerství 
při zajištění akce Komplexní re-
konstrukce veřejného prostranství 
v Obci Mladeč mezi Městem Lito-
vel a Obcí Mladeč.  
• přijetí darovaných pozemků od 
občanů města Litovle 
Zastupitelstvo neschvaluje:  
• vyhovět žádosti Ing. L. H. z Uni-
čova a Ing. J. N. z Litovle o snížení 
kupní ceny pozemku parc.č. 
1638/15 ost. plocha, v k.ú. Litovel. 
  
V souladu se zákonem na ochranu 
osobních údajů jsou jména občanů 
uváděna pouze jejich iniciálami.  

   J.M. 

Z důvodu pokračování přestavby trati Červenka – Zábřeh na Moravě 
budou od 13. 3. 2008 do 12. 5. 2008 (termín ukončení může být upraven) 
v tomto úseku výluky traťových a staničních kolejí se značným dopadem 
na kapacitu trati. Pro toto omezení bude nutno přijmout rozsáhlá opatření 
ve vedení vlaků na trati Olomouc – Zábřeh na Moravě. Z těchto opatření 
vybírám:  
•   Osobní vlaky 3702, 3710, 3726, 3712 a 3714 budou v úseku Štěpá-

nov – Zábřeh na Moravě odřeknuty, místo těchto vlaků pojedou zvlášt-
ní osobní vlaky ve zcela jiné časové poloze dle výlukového jízdního 
řádu. 

•   Osobní vlaky 3302 a 3724 budou v úseku Olomouc hl. n. – Zábřeh na 
Moravě odřeknuty. Za osobní vlak 3302 mimořádně zastaví R 903 ve 
stanicích Červenka a Mohelnice, vlak R 903 odjede z Olomouce hl. n. 
již v 6.53. 

•   Osobní vlaky 4060, 3706, 3708, 4050, 3730, 3716 a 3214 budou 
v úseku Olomouc hl. n. – Zábřeh na Moravě odřeknuty, místo těchto 
vlaků pojedou zvláštní osobní vlaky ve zcela jiné časové poloze dle vý-
lukového jízdního řádu. 

•   Osobní vlak 3701 v úseku Zábřeh n. Mor. – Štěpánov a os. vlak 3737 
v úseku Zábřeh n. Mor. – Olomouc hl. n. bude bez náhrady odřeknut. 

•   Osobní vlaky 3725, 3705, 3309, 3707, 3715, 3727, 3731 a 3717 budou 
v úseku Zábřeh na Moravě - Olomouc hl. n. odřeknuty, místo těchto 
vlaků pojedou zvláštní osobní vlaky ve zcela jiné časové poloze dle vý-
lukového jízdního řádu. 

•   Osobní vlaky 3709, 3729, 3711 a 3713 budou v úseku Zábřeh na  
Moravě - Štěpánov odřeknuty, místo těchto vlaků pojedou zvláštní 
osobní vlaky ve zcela jiné časové poloze dle výlukového jízdního řádu. 

•   U všech zvláštních osobních vlaků je omezeno čekání na přípoj. vlaky. 
•   Na trati 273 Červenka – Litovel předměstí – Senice na Hané budou ně-

které spoje upraveny, aby byl zajištěn přípoj na a od vlaků trati Olo-
mouc – Zábřeh na Moravě. V pracovní dny budou mimořádně zajiště-
ny spoje náhradní autobusové dopravy v úseku Červenka – Litovel 
předměstí jako přípoje na a od vlaků trati Olomouc – Zábřeh na Mora-
vě. Pro tuto trať je také vydán výlukový jízdní řád. 

•   S ohledem na rozsah stavební činnosti může docházet ke zpoždění vla-
ků, doporučujeme cestujícím toto zohlednit při plánování přestupů na 
přípojné vlaky. 
Veškerá opatření jsou zapracována ve výlukovém jízdním řádu, který 

bude vyvěšen v železničních stanicích. Tato opatření naleznete také na 
www.cd.cz ve složce „CESTOVÁNÍ VLAKEM – knižní traťové jízdní 
řády“, nebo ve složce „CESTOVÁNÍ VLAKEM – výluky tratí“. 

Po 12. 5. 2008 budou stavební práce přesunuty do dalších úseků a bude 
vypracován další výlukový jízdní řád. 

Žádáme cestující, aby se včas o výlukách a změnách informovali v že-
lezničních stanicích nebo na internetových stránkách: www.cd.cz. 
České dráhy, a.s. se Vám omlouvají za vzniklé komplikace a děkují za 

pochopení.           Petr Šrůtek, přednosta železniční stanice Zábřeh n. Mor. 

V noci z pátku 25.1.2008 na sobotu dne 26.1.2008 se 
konala preventivně bezpečnostní akce „Noční Litovel“. 
Akce byla zaměřena zejména na dodržování zákona č. 
379/2005 Sb. o ochraně před alkoholem a jinými toxikomaniemi. Během 
akce dále policisté kontrolovali dodržování obecně platných ustanovení 
zákona č. 361/2000 Sb., zejména se zaměřili na technický stav vozidel, 
řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek 
a na pátrání po odcizených vozidlech, hledaných osobách a věcech. Akce 
se účastnilo 10 policistů republikové policie a 4 strážníci Městské policie 
Litovel. V rámci kontroly ve vytipovaných restauracích a barech policisté 
zjistili 10 podnapilých osob. Mladiství byli předáni rodičům. Při dopravní 
akci policisté zkontrolovali celkem 61 vozidel a jejich osádek. Řízení vo-
zidla pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek nebylo zjištěno. Bě-
hem kontroly byly blokově řešeny 4 přestupky. 

Začátkem měsíce února došlo v zahrádkářské kolonii v Litovli k vloupá-
ní do pojízdného včelína a k odcizení věcí v hodnotě 9 960,- Kč.        PČR  

premiéry:        středa 5. 3. v 18.45 a středa 19. 3. v 18.45 hod. 
reprízy:           denně v  6.45, v 11.00, v 18.45 a ve 23.00 hod. 
on-line: http://www.litovel.eu/o-meste/videokronika/videokronika-

mesta-litovel.html. Kazety VHS se staršími vysíláními INFOkanálu je 
možné si zapůjčit v Městské knihovně Litovel. 

Připomínky, názory, nápady, náměty, ale i věcnou kritiku týkající se vy-
sílání můžete volat nonstop na telefonní záznamník tel. 581 003 467. 

Informace o kulturních, sportovních i jiných nekomerčních akcích, udá-
lostech a zajímavostech, které chcete bezplatně zveřejnit prostřednictvím 
TV obrazovky ve čteném zpravodajství, sdělte telefonicky či písemně na 
MěÚ Litovel tel. č. 585 153 250 (Ing. J. Hlavinka), e-mail: hlavin-
ka@mestolitovel.cz nebo infotv@centrum.cz. 

MMMMěěěěstská televizestská televizestská televizestská televize    Litovelský INFOkanálLitovelský INFOkanálLitovelský INFOkanálLitovelský INFOkanál    

každý den každý den každý den každý den nananana    TVTVTVTV    obrazovkáchobrazovkáchobrazovkáchobrazovkách    

UZAVÍRKA K ŘIŽOVATKY. V únoru byla znovu úplně 
uzavřena křižovatka ulic Masarykova, Vítězná, Kollárova a B. Němco-
vé. Předpokládaná doba uzavírky je do 28. 4. 2008. Náhradní vjezd do 
centra, tj. na náměstí Př. Otakara je stanoven ulicí Havlíčkova - od auto-
busového nádraží z ulice Dukelská. Výjezd z centra se omezí na stávají-
cí ulici 1. máje do ul. Palackého a Čihadlo. Omlouváme se za vzniklé 
problémy a děkujeme za pochopení a vstřícnost.                                 Info 

Občanské sdružení Haňovští pořádá nultý ročník soutě-
že o nejlepší pálenku z Haňovic a širokého okolí. Sou-
sedské posezení se pak bude konat 29. 3. v předsálí KD. 



I když nezaměstnanost zaznamenala v lednu 
mírný nárůst, dlouhodobě je její trend klesající. 
V Olomouckém kraji byla míra neza-
městnanosti pro srovnání v lednu minulého roku 
9,4 %, v lednu tohoto roku 7,1 % a nabízeno by-
lo 5 199 volných pracovních míst.  
V kraji tak na jedno volné místo připadalo 4,8 
uchazeče. K nejvíce poptávaným profesím patří 
kováři, nástrojaři, zámečníci, pomocní a 
nekvalifikovaní dělníci v průmyslu, formíři, 
svářeči, stavební dělníci, řidiči motorových 
vozidel, technici, prodavači, obsluha strojů na 
výrobu potravin, zahradníci a kvalifikovaní 
dělníci na stavební práce. 

Na Litovelsku byla v lednu 2008 vykazována 
míra nezaměstnanosti 6,5 %, na Senicku 5,6 % a 
na Bouzovsku 7,7 %. Na Senicku a Litovelsku 
vykazují vyšší nezaměstnanost obce Dubčany, 
Senička, Měrotín a Slavětín, poslední uváděná 
obec je s 18,5procentní nezaměstnaností obcí s 
nejvyšší nezaměstnaností v okrese (je zde 15 
dosažitelných nezaměst. osob). 

V únoru a březnu dochází k poklesu 
nezaměstnanosti – v lednu bývá zpravidla 
nejvyšší za celý rok. V meziročním srovnání 
pozorujeme výrazný pokles nezaměstnanosti, 
letošní lednový nárůst je nejnižší za posledních 
10 let. V profesní struktuře nově re-gistrovaných 
uchazečů se objevil vyšší počet stavebních 
dělníků, řidičů, pomocných a nekvalifikovaných 
dělníků, prodavačů, kuchařů a číšníků.  

V Olomouckém okrese se během ledna nově 
registrovalo cca 100 bývalých zaměstnanců 
Armády ČR, z nichž převážná část přišla z Vo-
jenského zařízení 4218 ve Štěpánově. V polo-
vině ledna vstoupila do likvidace olomoucká 
slévárenská společnost Moravia Foundry a.s. - 
část zaměstnanců přešla do Moravských žele-
záren; dvě desítky pracovníků se zare-gistrovaly 
na úřadu práce. V prosinci 2007 byl vyhlášen 
konkurz na firmu Moravská šicí s.r.o., kde je 
zaměstnáno téměř pět desítek šiček a švadlen. 

V současné době vyšší počet volných míst 
nabízejí např. společnosti Invensys Appliance 
Controls s.r.o. (přijmou cca tři desítky manu-
álně zručných pracovníků na montáž drobných 
součástek při výrobě termostatů a obchodního 
zástupce), Czech Republic Onamba s.r.o. 
(nabízejí dvě desítky volných míst pro výrobní 
operátory), litovelská společnost TERA 
MONTÁŽE s.r.o. hledá 25 pracovníků pro práci 
v zahraničí (zámečníky, svářeče, potru-báře) 
apod. 

Nejvyšší průměrnou míru nezaměstnanosti za 
rok 2007 vykázal mikroregion Město Liba-
vá (9,3 %); za ním následuje Uničovsko (8,7 %), 
Šternbersko (7,9 %), Bouzovsko (7,0 %) a 
Litovelsko (6,3 %). Stejnou, případně nižší 
průměrnou míru nezaměstnanosti než je 
v okrese (tj. 6,2 %) měly mikroregiony Senicko 
(6,2 %) a Olomoucko (5,4 %).  

zdroj www stránky 
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ZNÁTE OBEC BOUZOV? 
A znáte někoho, kdo nezná Bouzov? Ano, i 

Bouzov patří k Mikroregionu Litovelsko. 
Z Litovle je to nějakých 20 km z kopce do kop-
ce, ale cíl stojí za to. Příjemná a upravená obec 
nabízí atraktivit pro turisty víc než dost: hrad, 
balóny nad hradem, motokáry, galerie 
v podhradí, sklářská minihuť, Trojský kůň (a 
uvnitř je galerie), amfiteátr s kulturními předsta-
veními, zimní a letní pochody a taky samozřej-
mě několik nezbytných hospůdek. Za budovou 
obecního úřadu, dříve správní budovou hradu, 
vznikl z bývalých chlévů pro prasátka noblesní 
Radniční sál, na místě bývalého dvorku 
s hnojem je vkusně vydlážděné prostranství i 
s kašnou a lavičkami a nezapomnělo se ani na 
hospůdkou s venkovním posezením. A Bouzov-
ští? Právě Radniční sál je určen především pro 
obyvatele Bouzova. Svatby, narozeniny, poseze-
ní seniorů a další milá setkání - to vše se nabízí 
v atraktivním historickém prostředí a vepříci se 
nabízejí už jen k snědku. Ale dost bylo chvály. I 
Bouzovští radní mají starosti. Čistička a kanali-
zace? Nová tělocvična k základní škole? Co dřív 
a kde na to vzít? A co s prázdnými budovami, 
které obci sice nepatří, ale nijak ji nezdobí a kazí 
vzhled?    

Přestože Bouzov je obec, tedy vesnice, místní 
neříkají – jdu na náves, ale na náměstíčko. Že by 
pozůstatek z dob, kdy obec nebyla obcí, ale 
městysem? A Bouzov skutečně působí spíš jako 
městečko a navíc pohledné městečko. V roce 
2002 byl Olomouckým krajem Bouzov právem 
oceněn jako vesnice roku.    

K Bouzovu patří místní části Bezděkov, Bla-
žov, Hvozdečko, Jeřmaň, Kadeřín, Kozov, Ko-
vářov, Obectov, Olešnice a Svojanov. V těchto 
obcích jsou další krásy a zajímavosti. Ale to už 
by bylo na knihu. A tu taky obec Bouzov nedáv-
no vydala.  

Starosta Bouzova, obce s 1488 obyvateli, ing. 
Zdeněk Foltýn sice není rodák z Bouzova, ale 
zná tady každý kámen. A co mu dělá starosti? 
Mimo jiné, že je na Bouzovsku málo pracovních 
příležitostí. A co mu dělá největší radost? Když 
může v klidu posedět u další atraktivity Bouzov-
ska, obnovených Panských rybníků.      

 

ZNÁTE OBEC SLAV ĚTÍN? 
Do Slavětína nebo spíš přes Slavětín jezdí 

mnoho cyklistů. Šlapání je sice trochu bolestivé 
a po silnici, ta ale naštěstí není příliš frekvento-
vaná. A po 10 km jsme z Litovle ve Slavětíně. A 
světe div se! Pořád jsme na Hané, ale jakoby na-
jednou na horách. Obec skutečně působí spíš 
jako horská vesnice. A stejně jako na horách – 

co jste pracně našlapali do kopce, okamžitě ztra-
títe cestou z kopce. Opustíte zamlženou Litovel 
a přivítá vás Slavětín plný slunce, někdy i nao-
pak. A ty překrásné vyhlídky! Pravda, ze samot-
né obce ne, ale za posledními chalupami – to je 
krása!  

Slavětínští obyvatelé, stejně jako obyvatelé 
horských vesnic, nemají na růžích ustláno. Za 
prací dojíždět na kole? No to by si dali! A po 
práci? Hospůdka byla před lety zrušena, takže 
popovídat si u piva se nenabízí. Těší se tedy na 
teplejší měsíce; ve Slavětíně jsou skvělí hasiči a 
vždycky se najde důvod k posezení, třeba po ha-
sičském turnaji a kácení máje. Důvod se vždyc-
ky najde.  

Jedeme-li, nebo raději jdeme, po silnici smě-
rem ke Kovářovu, můžeme si před koncem obce 
vpravo všimnout cesty, spíš uličky. Láká 
k prohlídce a ani nemusíme příliš zapojovat fan-
tazii, abychom si uvědomili, že právě tudy pů-
vodně vedla přístupová cesta do Slavětína od 
Bouzova. A najednou jakobychom se vrátili o 
sto let zpět – už jen cinkot kopyt koní zapřaže-
ných do povozů.   

Ale vraťme se do reality. Víte, že ve Slavětíně 
je mateřská školka pro 25 dětí? Dojíždějí tam 
z celého okolí, maminky posadí dětičky do auto-
busu a ve Slavětíně si je z autobusu vyzvedne 
paní učitelka. Jak jednoduché! Kousek cesty a 
děti jsou téměř na horách.   

A co nyní dělá starostce Slavětína, obce s 201 
obyvateli, paní Jitce Doubravové největší sta-
rost? Chtěla by v letošním roce upravit vzhled 
středu obce, vyměnit čekárnu, doplnit lavičky, 
nástěnky, zeleň. Dostane obec dotaci? 

A z čeho má největší radost? Z dětí v mateřské 
škole ve Slavětíně.                                         E.V. 



S.E.P. – reality NABÍZÍ: 
Tel: 585 342 086, 606 780 378 
Poděbradova 751, 784 01 Litovel 

WWW.SEPREALITY.CZ  
• prodej RD Brníčko u Uničova 4+1, 

novost., poz. 500 m2, c. 1,99 mil. Kč 

• prodej RD v Litovli, po celkové re-
konstrukci, garáž, nové rozvody EE  
a vody, plovoucí podlahy, dlažba, 
využití k bydlení i komerčním úče-
lům, cena 5,5 mil. Kč 

• prod. panel. bytu OV 3+1 v Olomou-
ci, lodžie, sklep, výtah, c. 1,9 mil. Kč 

• prodej cihlového bytu OV v Litovli, 
3+1, 110 m2, garáž, po celkové re-
konstrukci, kuchyň. linka, cena 1,99 
mil. Kč  

• pronájem kanceláří v Olomouci, ul.  
Ostružnická, 6 kanceláří, 174 m2 
s příslušenstvím, nájemné 22.500 Kč/
měs + energie 

• pronájem obchodních prostor v cent-
ru Olomouce, I. PP 120 m2, II. NP 
125 m2, náj.60.000 Kč/měs+en. 

• Hledáme pro naše klienty  
ke koupi byty 1-4+1 v Litovli  
a blízkém okolí. 

Olomoucký kraj je připraven rozdělit mezi včelaře v regionu až půl mili-
ónu korun. Peníze mají pomoci zastavit úbytek včelstev způsobený přede-
vším chorobami. Na svém minulém zasedání o tom rozhodli členové Rady 
Olomouckého kraje.  

Podle náměstkyně hejtmana Jitky Chalánkové jsou včelstva na území 
kraje v řadě případů postižena chorobou varroázou. Někteří z včelařů po 
likvidaci nemocných včelstev již ve své činnosti nepokračují. „V celé 
střední Evropě dramaticky ubývá včelstev. Ta jsou přitom důležitá nejen 
kvůli produkci medu, ale především kvůli opylování. Bez včel se naše kra-
jina zkrátka neobejde,“ uvedla náměstkyně Chalánková.  

Podpora Olomouckého kraje je určena jak začínajícím včelařům, kteří 
mohou jednorázově získat částku 15 tisíc korun, tak jejich kolegům vyko-
návajícím tuto činnost již v předcházejícím období. Ty je kraj připraven 
podpořit sumou 10 tisíc korun. Peníze jsou určeny na nákup vybavení.  

Tisková zpráva 

Správa CHKO Litovelské Pomora-
ví zve tímto čtenáře Litovelských no-
vin na exkurzi, která je pořádána 
v rámci projektu „Přírodě Olomouckého kraje!“. 
Exkurze proběhne 29. 3. 2008, sraz účastníků je v 9.00 hod. na 
návsi v Mladči, doba trvání je plánována na cca 3 – 4 hodiny.  

Obsahem exkurze bude především seznámení návštěvníků s přírodními 
zajímavostmi vrchu Třesína, přilehlé části lužního lesa a řeky Moravy.  

Základní informace o lokalitě, jíž bude exkurze provázena, lze nalézt  
i na webových stránkách Správy CHKO LP http://www.
litovelskepomoravi.nature.cz/. Tyto stránky, které jsou průběžně aktuali-
zovány, se rozčleňují do několika kapitol, v nichž se věnujeme postupně 
jak krásám a hodnotám živé části přírody zdejší chráněné krajinné oblasti 
(rostlinám i živočichům), tak i jejím složkám neživým (geologie, geomor-
fologie, klima, hydrologie atp.).                                  O. Dočkal, SCHKO LP 

Zlatá medaile a titul Česká pivní pečeť 2008 pro litovelskou desítku 
Classic. Stříbrná medaile pro nealkoholické pivo Litovel Free. Bronzová 
pro litovelskou dvanáctku Premium. To je bilance letošní účasti hanácké-
ho pivovaru na největší české degustační soutěži, která probíhala 
v Táboře. Utkalo se zde 270 piv ze všech koutů republiky. 88 odborných 
degustátorů mělo za úkol vybrat ta nejlepší z nich. Shodli se na tom, že 
nejkvalitnější a nejchutnější desítka se vaří v hanácké Litovli. Stříbrnou 
medailí ocenili také litovelské fríčko v kategorii nealko piv a bronzovou 
světlý litovelský ležák. „Je to obrovský úspěch. Takovýmto neuvěřitelným 
způsobem posbírat medaile na největší odborné degustační soutěži. Nejen, 
že opět zcela bezkonkurenčně dominovala klasicky vyráběná piva, ale i 
mezi nimi vyhrávalo pivo litovelské. A Zlatou pivní pečeť jsme vyhráli 
dokonce v kategorii, která byla nejvíce nabitá, vždyť desítku vaří každý 
pivovar,“ řekl Miroslav Koutek, ředitel Pivovaru Litovel a dodal:  
„Navázali jsme tak na dlouhou řadu úspěchů, kterých litovelské klasicky 
vařené pivo v posledních letech dosahuje na všech degustačních soutěžích 
doma i po celém světě.“ 

České pivní pečetě udělovala komise složená z odborníků v pivovarnic-
tví, především sládků, kteří mají degustační zkoušky. Ti posuzovali zejmé-
na čirost, vůni, chuť, hořkost, říz a pěnu. O přízeň jejich zkušených chuťo-
vých pohárků se letos do Tábora na již 18. ročník soutěže přijelo ucházet 
rekordních šestašedesát pivovarů. Kromě českých pivovarů to bylo i pět 
pivovarů ze Slovenska, dva z Rakouska a po jednom z Polska a Itálie. 
Největší česká degustační soutěž trvala čtyři dny od úterka do pátku. Ofi-
ciálním garantem nezávislosti a objektivity odborných degustací byla svě-
tově renomovaná společnost Bureau Veritas Czech Republic. 
Ve všech dvanácti kategoriích, ve kterých se v jihočeském Táboře soutě-
žilo, vyhrála piva vařená klasickým výrobním postupem. Klasicky vyrá-
běná piva se vaří na stupňovitost, přirozeně kvasí na otevřené spilce a 
dozrávají v ležáckých sklepech dvakrát déle než europiva 
velkoobjemových výrobců. Takto uvařená piva jsou pak kvalitnější a 
mají lahodnou osobitou chuť.                                               tisková zpráva 

Oddělení laboratorní medicíny (OLM) v Nemocnici Šternberk bylo 
v těchto dnech vybaveno novým moderním zařízením - biorobotickým au-
tomatickým systémem na zpracování koncentrace látek v krvi za pomocí 
specifických protilátek. Plně automatický systém v hodnotě 1,1 milionu 
korun dokáže současně provádět několik různých vyšetření a navíc zpra-
covává i několik set testů denně. 

,,Nový přístroj umožňuje řadu laboratorních procesů, které byly dříve 
prováděny manuálně. Převážně zařízení využíváme na vyšetření krevních 
skupin a předtransfúzní vyšetření. Zvyšuje se významně jakost dodáva-
ných výsledků. Současně tento biorobotický automat ušetří zdravotníkům 
spoustu času z hlediska nároků na  obsluhu,“ uvedl přednosta Oddělení 
laboratorní medicíny David Stejskal. OLM, které začalo nové moderní za-
řízení využívat na úseku molekulární biologie a genetiky, se může pochlu-
bit tím, že je první akreditovanou zdravotnickou laboratoří v Ol. kraji. Ob-
dobné zařízení je v ČR instalováno zatím jen v několika málo laborato-
řích, převážně ve fakultních nemocnicích. Nemocnice Šternberk trvale 
investuje, rekonstrukce porodních sálů si vyžádala 14,3 milionů korun, 
z čehož za  800 tis. zakoupilo město Šternberk anesteziologický pří-
stroj. Dalších 1,5 milionu dala nemocnice ze svých finančních prostřed-
ků na vnitřní vybavení, 12 milionů korun zaplatil Olomoucký kraj.     

MYSLIVECKÁ PRODEJNA  
Josef Frolich UNIČOV, Dr. Beneše 87  

(bývalá prodejna kol)  
Nabízí: 

      veškerý sortiment mysliveckých potřeb 
              oděvy – obuv – doplňky 
 
Zde také kynologická prodejna  
granule pro psy – pamlsky – vodítka – obojky a další 
 

Dále nabízíme: obranné spreje – nože a nůžky pro domácnost a další 

Firma zabývající se zakázkovou výrobou nábytku  
přijme do nové provozovny v Července  STOLÁŘE. 
Požadujeme vyučení v oboru a praxi. 
Zájemci se mohou hlásit přímo ve stolárně na ul. Vítězná 207,  
Červenka, nebo telefonicky na číslech 587 207 122 a 606 957 332.  

Nástup možný ihned! 



O muře v Loké 
Co je to mura se nám snaži vesvětlet ve své 

knižce pan Stróhal. Že pré se věřivalo, že mura 
je ledská betosť, kerá proměněná do nejakyho 
zviřete chodi po chalopách a dosi ledi ve spaňó. 
Pré sedne člověkovi na prsa a protože je těžká, 
tak ten nemuže dobře spat, kope se, mele se – 
zkrátka takové spánek na draka. A pré só e tako-
vy mure, co vesávaji kriv! Néčasťéš bévaji v po-
době černé kočke. Vlezó spáčovi na prsa a tižijó 
ho a dosijó. Takové postižené človiček dobře vi, 
že má muro, ale nemuže se probodit a nemuže 
se té potvore sám zbavit. Toli od pana Stróhala. 
Ale poslechnite si, jak to take mohlo bet, dež 
sedla mura na mladyho Kolčavo v Loké. 

Jaryn Kolčavu bel serotek. Maminko nepo-
znal, protože mo odešla jož dež on se drápal na 
svět a tatika zavolale na onen svět dvá archandě-
li: Chlastometr a Pudivětr. Všeci mo to pré pro-
rokovale: „Kolčavo, nepi, tém nebožko nepře-
voláš zpátky a klok bode jednó chodák, protože 
po tobě nebode mět nic než dlohe,“ to mo radile 
sósedi, kerém se to jeho hospodsky vesedáváni 
pranic nelébilo. Deť na to doplácele aji oni, dež 
viděle, jak se maličké Jarynek prdoli okolo ožra-
lyho tato. Nedalo jim to a decky si ho vzale na 
chvilo dom, abe neviděl, jak tatik střizbi, a jaké 
je to vlastně neřád. Ale staré bele jak švihlé 
opratěma. Bolesť ze smrti žene jož dávno přebo-
lela, ale oni bele jož naveknoti na te svy přiděle 
gořalke a nedokázale s tém přestat. Bele sice ta-
kovy slabši chvilke, kde nepile, ale to zas honile 
levky robe. A tak pořáď dokola, dokuď je to ne-
zmohlo napořáď. Od té dobe bel Jarynek sám a 
odkázané jenom na pomoc bližnich. No ja, ale 
jak trocho odrostl, jož bel všeckém na přitěž. 
Stal se z něho veleké a selné chasnik, keré teho 
ale také hodně sni. Tak mo sósedi řekle: „Dobře, 
me tě toť rádi ovidime, ale ode včelká se mosiš 
starat o sebe sám. Chalopo máš, sprav si jo a běž 
po svym ževobeti.“ Tož co zbévalo, než se nejak 
protlóct. Ale Jaryn nebel zhnilé, oměl za práco 
vzit a tak si brzo to svó pastóško zvelebil. Pak si 
pučel na koňa a dež jednó na jaře zasel a ono to 
verostlo, zdálo se, že z něho bode spokojené 

sedláček. Všecko to take tak mohlo bet, debe 
nepřešla ta doba, kde každé chlap zjisti, že je 
chlap. No a to je potom všelejakéch svodu a ne-
bezpeči, kery na vás čihaji, a ve jenom trnete, 
kerá vás olovi a ešle to k nečemo bode kromě 
tech tělesnéch prožetku. Tak se take moselo stat 
a stalo, že jedna taková skočela po milym Jary-
novi. No a jak to babe omijó. Začala se okolo 
něho ochométat a očeskama po něm házela tak, 
že ten pohled kolekrát přejal aji telegrafista ze 
slavětské počte, e dež mo nepatřel a šajna z teho 
pohledo zapřičenila, že se na hlavni cestě z Loké 
do Hvozda srazele dva povoze. No zkrátka, 
chlap muže bet sebevěči, ale dež jož to sváděni 
přesáhne to krajni mez, néni mo pomoce a pod-
lehne. Decky. Tak se aji stalo Jarynovi. Filomé-
na Brtnikova, puvodem ze Střemenička, keré 
nikdo v jeji rodné dědině neřekl jináč než Med-
vědica, olovila milyho Kolčavo. Bel jak omáme-
né a ona to hneď poznala. Klofla ho jak žluva 
červa. Chodáček sedláček měl oče jenom pro 
ňo. A začal hospodářstvičko zanedbávat. Najed-
nó mohlo všecko počkat. Na co nejaká agrotech-
nická lhuta! Předňéši je láska! Na, Filoménko, 
toť máš kožoch, vem si peníze a běž si něco 
kópit, nešetře na sobě, deť vedělávám jenom pro 
tebe. Tak a podobně Kolčava mlovil. A platil za 
všecko, co Medvědica chtěla. A ta teho chtěla 
pořáď vic, až jož nebelo kopovat za co. No co, 
šak se dá vepučet. Tak šil a vepučel si, ale ne-
vracel a to néni dobry nikdá. A tak to šlo od de-
seti k pěti, až zasé začalo bet néhuř. Všecko, co 
za leta našpóroval, rozfofroval. Na pole chodit 
přestal, protože se celé deň jenom válel a obska-
koval Filošo, tém pádem neměl žádné přisun 
financi. Přešil jož o všecko a dež nic neměl, na-
konec ho opostila aji ta jeho láska. Ja, dež jož 
nemáš, za co bes mě měl rád, tak zbohem! No, 
co jož s chlapem bez peněz, né? Tak zvostal sám 
a začal se žrat. Sósedi s óděsem hleděle na to, 
jak se měni k obrazo svyho taťka.  
„Jarynko, veprdni se na ňo, nestála za to, za-

čni zas dělat, ať nedopadneš jak tvuj tata,“ řikale 
mo ledi po dobrym. Ale chasnik jož nemohl.  
„Vite, sósedi, já nemužo déchat. Jak debe mě na 
prsách seděl nejaké čerchmant. Ráno nemužo 
stat, e dež vim, že bech měl jit na pole, ale cose 
mě tiskne do peřen tak, že se z teho zbláznit mu-
žo.“ Tak a podobně si Jarek stěžoval. Névic ho 
letovala paňmáma Kopečnéch. Bela to právě ta 
sósedka, kerá ho za dětstvi brávala dom, abe ho 
nakrmila. A bela to zasé ona, kerá řekla:  
„Jarynko, te máš muro. A já tě ji zbavim.“  

„Tetičko, meslim, že jož sem se mure zbavil 
sám, deť mě otekla,“ plakal Kolčava. Meslel, 
chodák, že tó muró bela miněná proradná Filo-
ména. Ale paňmáma bela inyho názoro.  
„Kdepak, senko, te máš muro óplně inyho zrna. 
Sedi na tobě jak žok a obiji tě. Deť te bes z ni 
mohl mět smrť. Viš co? Přendo dnes v noce  
k tobě dom a neco s ňó provedeme.“  

Jak řekla, tak odělala. Večir přešla, přepravila 
chlapcovi, keré se jož tak tak třepal, jak bel ze-
sláblé, selnó dobró polivko a dala ho spat. Zak-
rela ho peřenó – tó poctivó, kerá mo eště zbela 
po rodičich – z peři tech nékrásňéšich hosi, co 
bele na dědině, a řekla: „Včel, milé Jarynko, 
klidně spě.“  

Sama sedla vedlivá pelestě a čekala. Chasnik 
osnol hneď. Starostlevá sósedka mo přepomněla 
cose, co znal jenom od cezich děcek. Klidně od-
dechoval až do pulnoce. V tem odbile dvanást. 
Najednó Jaryn začal déchat jakse ztěžka, přeré-
vavě. Chtěl be zakřečet, ale namisto teho vedá-
val jenom jakyse neartikulovany skřeke. Bel jak 
v tranzo. Paňmáma Kopečnéch viděla, že néni 
neco v pořádko a hneď bela pohotová. Měla  
v hrnko nachestanó krapko vode ze svaté sto-
dynke. Vetahla ten hrnek a milymo Kolčavovi 
střékla pár kapek na prsa. Co meslite, že se sta-
lo? Zasečelo to, zapářelo se, ozvalo se strašny 
zaječeni a obrovské pruvan rozrazel dvirka, abe 
s něma velekó seló křápl tak, že se málem vevrá-
tile z pantu. A pak bel klid. Jaryn spal do rána 
jak mimino a tetka Kopečná osnola take.  

Drohé deň, dež se zbodila, chtěla, abe chlapec 
stal a omel se. Ale ten povidá: „Tetinko, já se 
nemužo ani hnót, něco na mě leži.“ Odkrela ho 
a vidi, že má na prsách kósiček sláme. Všecko ji 
to doklaplo. Vzala to slámko a přetrhla jo na-
pulke. Pak jo vhodila do špórhelto a nechala jo 
zhořet. Jaryn veskočel jak srnka přes přikopo, 
zdravé a najednó veselé jak nikdá. Chetl tetko 
okolo paso a protočel jo po sednice.  

Ledi pak dež šle na řbitov, viděle, jak jeden 
hrob je otevřené. Dež přešle bléž, poznale, že 
to je hrob staryho Kolčave. Belo tam jož je-
nom nekolek tróchnivéch desek z trohle, nikde 
žádny ostatke. Tak jim to došlo. On bel ta mu-
ra, kerá otravovala ževot svymo senovi. Tém, 
jak Paňmáma Kopečnéch spálela to slámo, be-
lo prokleti zlikvidovany. Je take faktem, že 
kosti tatika Kolčave se nikdá nenašle. Tož co, 
v Loké, belo to tak nebo né? 

Z Hanácké ambasáde „Možná, že se brzo 
neco šostne“ Petr Linduška. Jenom pro Vás. 

ŽÊVOT JE KRÁSNÉ!…ŽÊVOT JE KRÁSNÉ!…ŽÊVOT JE KRÁSNÉ!…ŽÊVOT JE KRÁSNÉ!…    
Z HANÁCKÉ AMBASÁDÊ Z HANÁCKÉ AMBASÁDÊ Z HANÁCKÉ AMBASÁDÊ Z HANÁCKÉ AMBASÁDÊ     
PRO LITOVEL PRO LITOVEL PRO LITOVEL PRO LITOVEL     
A OKOLIA OKOLIA OKOLIA OKOLI    

Uplně volně podlivá báchorek a pověsti, kery zezbiral Martin Stróhal  

Vážení soutěžící a příznivci Litovelských novin!  
Omlouváme se Vám za chybu, která se vloudi-

la do posledního únorového vydání novin a kte-
rá způsobila, že sudoku bylo v uvedeném zadání 
nevyluštitelné. V prvním poli byla 2x uvedena 
číslice 5. Doufáme, že Vás toto nedopatření ne-
odradí, protože – Soutěž pokračuje!  

Těší nás, že se do soutěže zapojují i čtenáři 
mimo Litovelský region - z Olomouce, Řimic, 
Prahy - kteří mají často dřívější vazby na město 

a díky nim je dění u nás v Litovli stále zajímá. 
Řešení zasílejte do redakce novin do poloviny 

měsíce. Následující den budou vylosováni tři 
výherci, kteří obdrží zdarma tříměsíční předplat-
né Litovelských novin.  

Adresa redakce:  
Městský úřad Litovel, nám. Př. Otakara 778, 
784 01 Litovel. 
Do soutěže se můžete zapojit i prostřednic-

tvím naší e-mailové adresy:  
litovelske noviny@mestolitovel.cz. Nezapomeň-
te uvést adresu, kam mají být v případě Vašeho 
vylosování noviny zasílány. 
 

Děkujeme za přijetí naší omluvy a těšíme se 
na Vaši účast v sudoku. 

Redakce Litovelských novin 



V lednu 2007 se žáci Gymnázia Jana 
Opletala v Litovli zapojili do výtvar-
ného projektu s názvem Barokní 
skvosty Olomouckého regionu aneb  
„Oživlé baroko“. Jeho cílem bylo se-
známení s kulturou 17. a 18. století a 
zapojení žáků do výtvarných aktivit, i 
těch netradičních s využitím počítače, 
videokamery či fotoaparátu. Aby-
chom mohli co nejlépe vnímat dané 
objekty, tvořili jsme také přímo v te-
rénu. V hodinách výtvarné výchovy si 
žáci tímto způsobem vytvářeli pově-
domí o kulturních památkách, rozví-
jeli estetické cítění a vztah ke kultur-
ním hodnotám. V projektu jsme part-
nery Gymnázia Uničov, kde se tento 
zajímavý nápad zrodil.  

Barokní zastavení byla inspirována památkami, které denně míjíme při 
cestě do školy. Naše tvůrčí aktivity jsme si rozdělili na výtvarné řady. Jako 
inspirace a vzor pro animace posloužily tyto litovelské památky: socha Ja-
na Nepomuckého, kostel sv. Marka a kostel sv. Filipa a Jakuba, morový 
sloup Panny Marie, dekorativní prvky měšťanských domů a sloup Nejsvě-
tější Trojice.  

Nedílnou součástí výtvarného projektu „Oživlé baroko“ byly exkurze. 
Malé, ale i velké výpravy za barokem na Moravě a v Čechách. Vůbec prv-
ní nás dovedla na Svatý Kopeček u Olomouce do baziliky Navštívení Pan-
ny Marie. Následující výlet směřoval do Kuksu, kde jsme obdivovali 
Ctnosti a Neřesti významného barokního sochaře Matyáše Bernarda Brau-
na. V Kroměříži, městě, které je zapsáno na Seznamu přírodního a kultur-
ního dědictví UNESCO, nás zaujal arcibiskupský zámek se zámeckou ga-
lerií a nádherná Květná zahrada s kolonádou, fontánami a labyrinty. Pod-
nikli jsme výměnné exkurze s partnerskou školou a vypravili se za baro-
kem do Uničova, také jsme se dozvěděli něco víc o tvůrčích aktivitách žá-
ků naší partnerské školy. A na oplátku jsme žákům uničovského gymnázia 
při jejich návštěvě představili naše litovelské baroko a naše práce. 

Ještě jedné zajímavé aktivity jsme se zúčastnili. Lektorské oddělení Ar-
cidiecézního muzea v Olomouci připravilo pro naše žáky animační pro-
gram k výstavě mistra české barokní malby, Petra Brandla. Žáci se zajíma-

vou formou seznámili s typickými znaky barokní malby a samozřejmě 
s tvorbou Petra Brandla, malíře ctností a neřestí. 

Poznali jsme opravdu nejrůznější podoby barokní kultury: architekturu, 
sochařství, malířství a užité umění. Poznali jsme i významné památky 
v našem okolí. Žáci se naučili rozhlížet se kolem sebe a zastavit se. Aktivi-
ty, animace, kterým jsme se věnovali během celého projektu, byly různo-
rodé, pestré a nejenom výtvarné. Netradičním způsobem jsme poznávali 
jedno období z dějin umění. Celý projekt končí v březnu 2008, kdy před-
stavujeme veřejnosti naše výtvarné snažení na výstavách v Uničově a Li-
tovli, kam všechny příznivce srdečně zveme. 

Výtvarný projekt probíhal po dobu 18 měsíců, byl spolufinancován ESF 
a MŠMT ČR a byl určen žákům nižšího gymnázia (věk 11-15 let). Cíle 
projektu – seznámení s barokní kulturou, poznání konkrétních památek 
našeho města a města Uničova, využití málo známých animačních, prožit-
kových a dalších výtvarných technik jakož i práce s digitální záznamovou 
technikou a její zpracování, také propojení starého umění s dnešní do-
bou – se nám podařilo naplnit. 

 
Více o našich aktivitách najdete na webových stránkách http://

ozivlebaroko.wz.cz. 
 
Výstava výtvarných prací, které vznikly v projektu oživlé baroko, bude 

v době od 26. března do 29. dubna ke shlédnutí v prostorách Městské 
knihovny a Gymnázia Jana Opletala v Litovli.                        Ivana Spurná 

7. březen  Pletení z pedigu. Pletení je určeno pro všechny se zájmem  
o ruční práce. Je nutné nahlásit se telefonicky předem. Akce probíhá  
v DDM Staroměstské nám. od 17.00 hod. Cena: 30,- Kč           A. Černá 
 
9. března  Vynášení Morany - začátek 13.30 hod. Hradečná u Bílé 
Lhoty                                                                   Hedvika Weberová, DiS 
 
9. března  Scrabbliáda - soutěž ve skládání scrabble. Začátek ve 14.00 
hod. v DDM Komenského. Startovné 20,- Kč.         Mgr. Jana Čekelová  
13. března  Kurz práce na PC pro začátečníky, vždy ve čtvrtek od 
15.30 hod. (další termíny 27. 3., 3., 10. a 17. 4.) WORD, INTERNET, 
EXCEL. Cena kurzu 2000,- Kč. Přihlášky nejpozději do 10. 3.  

Mgr. Ivona Odstrčilová 
 

13. březen  Recitační soutěž. Soutěž je určena dětem od 7 do 16 let. 
Místo konání – DDM Staroměstské náměstí od 13.00 hod. Přihlásit se 
můžete osobně v DDM do 11. 3. 2008                                  Alena Černá 
 
15. března  Návštěva terarijních trh ů v Ostravě. Sraz ve 4.20 hod. na 
nádraží Litovel-město, návrat do 15.00 hod. Cena za dítě je 300,- Kč.  
                                                                                         Ing. Pavel Sova 
 
15. března  Turnaj ve stolním fotbálku pro veřejnost – začátek ve 
13.00 hod. v Klubu mladých. Startovné 10,- Kč, přihlásit se můžete do 

14. března u Šárky Grunové v Klubu mladých nebo v DDM Litovel  
v Komenského ul.                                                     Šárka Grunová, DiS 
 
16. března  Volejbalový turnaj  - sportovní klání smíšených družstev  
4 + 2. Prezence v 8.00 hod. ve sportovní hale v Litovli, podmínkou 
účasti je zaplacení zálohy ve výši 300,- Kč nejpozději do 13. 3. v DDM. 

             Mgr. Ivona Odstrčilová  
17. - 22. 3.  Velikonoční výstava - soutěžní velikonoční výstava 
dětských prací ze všech školských zařízení. Vyhlášení výsledků soutěže 
ve středu 19. března v 10.30 hod. v Koncertním sále MK.  Alena Černá 
 
19. - 23. 3.  Velikonoce v Cakově - pro všechny zájemce od 6 do 20 let 
pořádáme velikonoční pobyt s předvelikonočním programem - vaření, 
pečení, zdobení, pletení pomlázek, velikonoční aranžmá. Cena 850,- Kč 

             Mgr. Jana Čekelová  
20. března   Výlet do zoo Kopeček (velikonoční prázdniny). Sraz  
v 7.40 hod. na autobusovém nádraží, návrat do 16.00 hod. Cena za 
osobu je 100,- Kč.                                                            Ing. Pavel Sova 
 
20. března  Pečení velikonočních perníků, začátek 9.00 hod., přihlášky 
do 17.3. Cena: 50,- Kč                                       Hedvika Weberová, DiS 
 
29. března  Jarní karneval – přehlídka tanečních kolektivů a soutěž 
jednotlivců v disko tanci, začátek ve 14.00 hod. v sále KD Náměšť  
n/H., přihlášky do soutěže v kanceláři DDM, Komenského do 20.3.  

Mgr. Mirka Grulichová  
29. března  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 

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

fax: 585342448 

Program na měsíc březen 2008 

Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu výtvarného projektu 
Gymnázia Jana Opletala v Litovli a Gymnázia v Uničově 

 
BAROKNÍ SKVOSTY OLOMOUCKÉHO REGIONU 

aneb  „OŽIVLÉ BAROKO“  
 

Zahájení výstavy 26. března 2008 v 16.30 hodin 
v Městské knihovně Litovel 

 
Vystavujeme v Městské knihovně Litovel 

a v prostorách Gymnázia Jana opletala v Litovli 
Výstava potrvá do 29. dubna 2008 

 
Městská knihovna po 9 – 12, 13 – 18  út, čt 9 – 12, 13 – 17, pá 13 – 16 

GJO otevřeno v době školního vyučování 8 – 15 hod. 

 



Společnost AHOLD ČR, a.s. pořádala prostřednictvím obchodní sítě su-
permarketů Albert již tradiční akci „S Bertíkem za dětským úsměvem“. 
Žlutá kolečka zná určitě každý zákazník litovelské prodejny Albert a my 
děkujeme všem, kteří kolečka házeli do boxu. V litovelské prodejně byla 
vybrána částka 45 200,- Kč, kterou chtějí děti z DD využít na prázdnino-
vou dovolenou. Věřím, že výzdoba výlohy prodejny, vystavené výrobky a 
mikulášské vystoupení našich dětí potěšily nejednoho zákazníka. Součas-
ně děkujeme vedení prodejny Albert, že nám věnuje svoji přízeň. 

Novinkou byla akce realitní kanceláře Patriot reality, spol. s r.o. Olo-
mouc – „Strom splněných přání“. Každé dítě ze sedmi dětských domovů 
si nakreslilo, co by si přálo dostat pod stromeček. Obrázky byly vystaveny 
v obchodním centru Olomouc City a návštěvníci měli možnost koupit ně-
který z dárečků a udělat tak radost i někomu jinému, než jen svým nejbliž-
ším. Slavnostní předávání dárků se konalo v Olomouc City pod nádher-
ným a velikánským vánočním stromem. Strom musel být opravdu veliký, 
protože všechna dětská přání byla splněna. Děti ze všech zúčastněných 
dětských domovů poděkovaly svým dárcům tak, jak umí – písničkami, 

básničkami, tanečními vystoupeními a drobnými dárkovými předměty. 
Na Štědrý den a vánoční svátky zůstala v Dětském domově 3 děvčata, 

rodiče sice mají, ale… Náladu jim určitě zlepšil pan Jaroslav Báča, majitel 
Technického bazaru v Litovli na Staroměstském náměstí. Osobně přinesl 
na Štědrý den děvčatům hodnotné dárky a na Silvestra, kdy už tady bylo 
dětí osm, uspořádal dětem ohňostroj a ještě přinesl pochoutky. Velmi si 
takového přístupu vážíme a jménem dětí ještě jednou děkujeme. 

Naše poděkování náleží rovněž hejtmanovi Olomouckého kraje panu 
RNDr. Ivanu Kosatíkovi za jeho finanční dar dětskému domovu.  

Na závěr děkuji pracovníkům Městského úřadu Litovel, jmenovitě panu 
starostovi MVDr. Vojtěchu Grézlovi, vedoucímu odboru školství, kultury 
a sportu Ing. Vlastimilu Habermannovi, paní Jitce Bartoňové, sociálním 
pracovnicím – paní Aleně Hobzové a Marcele Spurníkové. Všem za 
vstřícnost, podporu našeho zařízení a vynikající spolupráci. 

Všem příznivcům přejeme co nejpříjemněji prožitý rok 2008 ☺  
Marcela Opletalová, zást. řed. ZŠ, DD a ŠJ Litovel 

 
Na poděkování není nikdy pozdě. Příspěvek se nepodařilo zařadit do le-
tošních prvních čísel, činíme tak až v tomto březnovém čísle LN. Redakce. 

Dne 16. února se v sále KD  
v Nasobůrkách konal dětský maš-
karní bál, pořádaný KRPŠ při ZŠ 
Nasobůrky. Zábava se opravdu 
vydařila. Děti se představily  
v nádherných maskách, zatanco-
valy si, zasoutěžily a odnesly si 
s sebou spoustu nádherných dá-
rečků a všelijakých laskominek, 
kterých bylo opravdu dostatek. Za 
to jsme vděční našim sponzorům, 
kterým touto cestou děkujeme.  

Loňský rok byl zejména pro náš dětský domov přímo zlomový. Budova 
DD na Husově ulici nevyhovovala již hygienickým požadavkům ani dle 
zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy v platném znění. Olo-
moucký kraj jako vlastník rozhodl investovat do rekonstrukce přes 8 mili-
onů korun. V budově se změní celková vnitřní dispozice v jednotlivých 
podlažích. Vlastní přestavba dětského domova byla zahájena v prosinci, 
dodavatelem je POZEMSTAV Prostějov, a. s., předpokládané ukončení je 
plánováno na květen 2008. Už teď se těšíme na stěhování do „nového“. 

Dlouho plánovaná přestavba se tedy stala skutečností. Mimo jiné bylo 
nutno zajistit péči o děti v náhradních prostorách, vystěhovat veškerý in-
ventář. Díky vstřícnosti paní ředitelky SOU Litovel Ing. Heleny Kupkové 
jsme mohli začátkem října přestěhovat děti a uskladnit inventář do budovy 
DM SOU Litovel, kde mají děti i zaměstnanci k dispozici celé podlaží. 
Velice paní ředitelce děkujeme, protože ubytování přímo v Litovli je pro 
všechny děti neocenitelnou výhodou. 

Současně bylo třeba zajistit dětem celodenní stravování, a to včetně ví-
kendů, svátků i prázdnin, protože náš dětský domov zajišťuje nepřetržitý 
provoz. V tomto směru nám vyšel vstříc pan ředitel ZŠ prof. V. Vejdov-
ského Litovel Mgr. Jiří Müller; zdejší školní jídelna připravuje dětem, žá-
kům a zaměstnancům stravování. Panu řediteli velmi děkujeme za opera-
tivní řešení nastalé situace.  

Na sklonku každého kalendářního roku, pod vlivem kouzelné vánoční 
atmosféry, se pořádá spousta akcí. Ty jsou hodně směrovány na děti 
z dětských domovů, ale tytéž děti se také snaží přispět, podle svých 

skromných možností, zato upřímně a s radostí, k pohodě Vánoc. Na DD 
máme takový pěvecký „minisoubor“ Rolnička, jejich vystoupení se asi ne-
dají považovat za profesionální, ale všechno, co dělají, je opravdově dět-
ské, neopakovatelné a vychází přímo z jejich srdíček. To by určitě 
z vlastní zkušenosti mohli potvrdit obyvatelé Domova důchodců v Litovli, 
kde je se svým vánočním programem naše děti navštívily. Kromě písniček 
věnovaly starouškům vlastnoručně vyrobená přáníčka a svícínky z šišek.  

Projekt Škola naruby v Městské knihovně v Litovli. 
Možná si mnozí z nás vzpomenou na večery, kdy 

nám jako malým dětem předčítali rodiče či prarodiče 
z oblíbených knížek pohádky a příběhy před usnutím. 
Zdá se, že dnes mají dospělí daleko méně času na to, 
aby si sedli ke svým ratolestem s knížkou a dětem z ní 
přečetli úryvek. Hlasité čtení dětem nahrazuje třeba 
televize… a to je určitě škoda. 

Proto vznikl celostátní Projekt Celé Česko čte dětem. Cílem projektu je, 
aby si společnost uvědomila, jak ohromný význam má hlasité čtení dítěti 
pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. 
Do projektu je zapojena řada známých osobností naší kulturní i společen-
ské scény a na jeho podporu vzniká mnoho dalších iniciativ. 

Veřejné knihovny Moravy a Slezska podporují kampaň akcí pro děti a 
rodiče s názvem ŠKOLA NARUBY. 

Děti a rodiče, pozor!!! Zapojte se do projektu „Škola naruby“ pořádané-
ho Klubem dětských knihoven SKIP, který vybízí ke společnému čtení 
rodičů a dětí. Není to nic složitého, stačí si přijít v průběhu měsíce března 
vyzvednout do své knihovny Čtenářský deníček, číst dětem alespoň 20 
minut denně a nechat děti vaše hlasité čtení v deníčku oznámkovat a po-
depsat. Na konci roku knihovna odmění nejlepší „čtecí rodiny“. Největší 
odměnou pro vás ale budou společné chvilky nad knihou a pocity pospo-
litosti uvnitř rodiny. L.F. 

Rozzářené oči dětí jsou tou nej-
lepší odměnou.  Foto: Zlámalová 

K uspořádání dětského maškarního karnevalu v Nasobůrkách přispěly 
firmy: Adriana a.s., Alibona a.s., Cukrárna Jantar, DCD IDEAL s.r.o.,  
Eva papírnictví, Elektro Dostál, Potraviny Jašková, HTM Sport s.r.o., 
knihkupectví Atlas Alfa, lékárna Nová, MJM Litovel a.s., Orrero a.s., 
Papcel a.s., PM Studio, Pramos s.r.o., Romba Drywall CZ s.r.o.,  
SDH Nasobůrky, SDH Víska, SEV Litovel s.r.o., Vápenka Vitoul s.r.o., 
ZD Haňovice, dále paní Obrátilová a Šuráňovi z Nasobůrek, Šišmovi a 
Šperlíkovi ze Sobáčova, paní Nováková a Zlámalovi z Vísky. 

Za spokojené děti i rodiče děkují pořadatelé 



Dnes již klasická a nestárnoucí hra dvou dra-
matiků a spisovatelů Miroslava Horníčka a Pav-
la Dostála se stále znovu objevuje na repertoá-
rech známých českých divadel. Moudro, vtip a 
lehkost, kterou byli obdařeni oba autoři, přenesl 
na prkna divadla Radoslava Brzobohatého reži-

sér Jan Burian. Hru o stáří a vzpomínkách,  
o mládí a lásce, radosti i zklamání vám předve-
dou herci Radoslav Brzobohatý, Ondřej Brzobo-
hatý a Irena Máchová. 

Radoslav Brzobohatý – charismatický herec, 
představitel silných mužských postav, patří stále 

mezi hereckou špičku a elitu. Vrcholem hrdin-
ských typů byl jeho sedlák František z filmu 
Vojtěcha Jasného - Všichni dobří rodáci (1968). 
Spolu s Jiřinou Bohdalovou se představili divá-
kům v několika rozdílných typech rolí, než do-
sud hrál. V komediální roli exceloval jako ne-
věrný manžel v Dámě na kolejích (Ladislav 
Rychman 1966), Pěnička a Paraplíčko (Jiří Se-
quens 1970), Ucho (Karel Kachyňa 1970). Pří-
zeň publika si získal i díky rozhlasu a především 
na televizní obrazovce za role v seriálech F. L. 
Věk, Dynastie Nováků, Dobrá voda a nejnovější 
Šípková Růženka.  

Ondřej Brzobohatý – syn herce Radoslava Br-
zobohatého a herečky Hany Gregorové, je zná-
mý český hudební skladatel, hudebník, moderá-
tor a díky vrozeným genům i jako herec. Hraje  
v hudební skupině Bůhví, autorsky se podílí na 
albech např. Sámera Issy. 

Irena Máchová – mladá a talentovaná herečka 
s půvabnou tváří zazářila např. v TV seriálech  
Redakce,  Letiště nebo ve filmech Panic je na-
nic, Účastníci zájezdu.  

 
Představení se uskuteční ve středu 19. března 

v 19.00 hod. ve Velkém sále Záložny v Litovli. 
Vstupné: 200/180/150 Kč. Předprodej Městský 
klub Litovel nebo agentura Bavi.               –MK- 

Do rádií přichází nový singl Anety Langerové 
z multiplatinového alba Dotyk. Na jaro zpěvač-
ka připravila řadu koncertních vystoupení po 
klubech a kulturních domech.  

Loňský rok byl pro Anetu velmi důležitý, po-
prvé předstoupila před fanoušky výhradně  
s vlastní tvorbou. První autorské desky se proda-
lo v Čechách a na Slovensku více než 45 000 
nosičů.  

Za album Dotyk je Aneta nominována na vý-
roční hudební ceny: Výroční ceny měsíčníku 
Filter v kategorii Album roku, RGM hudební 
ceny Óčka v kategoriích zpěvačka roku a video-
klip k Malé mořské víle v kategorii domácí vi-
deoklip roku. Album Dotyk promluví do pořadí 
nejprodávanějších desek, které každoročně vy-
hodnocuje APH v rámci ankety Deska roku.  

Na tento rok se Aneta moc těšila, neboť bude 
především rokem koncertním. Aneta zamýšlí 
navázat na loňské úspěšné turné aneta tour 
07. Sama o koncertech říká: „Jarní koncerty bu-
dou v podobném duchu jako loňské podzimní 
turné, které pro mě bylo velmi úspěšné a moti-
vovalo mě k dalšímu vystupování. Těším se, až 
si budu opět spolu s kapelou a hlavně s lidmi, 
kteří přijdou, užívat každou „notu“ Dotyku a 
Spousty andělů.“ Více informací o Anetě nalez-
nete na www.langerovaaneta.cz.  

 
Koncert se u nás koná 9. března v 19.00 hod. 

ve Velkém sále Záložny v Litovli.  
 
Vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě 250 

Kč. Předprodej: Městský klub Litovel nebo 
agentura Bavi.                                          - MK – 

Štěpán Kos je jedním z vynikajících klavíristů 
mladé generace. Již od dob studií se s velkými 
úspěchy zúčastňuje národních a mezinárodních 
klavírních soutěží. Vystupuje v sólových recitá-
lech nebo komorních programech (často se 
svým bratrem Martinem, jako člen Mladota en-
semble, Ensemble Martinů, spolupracoval též  
s Českým nonetem a Pražským dechovým kvin-
tetem). Představil se rovněž v partnerství mnoha 
orchestrů, kterými jsou např.: Plzeňský rozhla-
sový orchestr, Pražská komorní filharmonie, 
Pražský komorní orchestr, Slovenská filharmo-
nie, Moravská filharmonie Olomouc, je sólistou 
Sukova komorního orchestru. 

Pochází z muzikantské rodiny, oba rodiče 
jsou profesionálními hudebníky, starší bratr je 
koncertním mistrem Sukova komorního orches-
tru. Štěpán Kos vystudoval Konzervatoř v Plz-
ni, poté Akademii múzických umění v Praze. 

Již od dob studií se s velkými úspěchy zúčast-
ňuje národních a mezinárodních klavírních sou-
těží. Jeho neobyčejně široký repertoár, který sa-
há od barokních děl až po kompozice součas-
ných autorů, mu umožňuje hrát koncerty ze 
skladeb jednoho autora. Ceněny jsou zejména 
jeho Haydnovské a Lisztovské kreace. 

Natočil již několik snímků pro Slovenský, 
Polský, Maďarský rozhlas a Českou televizi, 
pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem. 
Vystupuje v sólových recitálech nebo komor-
ních programech (často se svým bratrem Marti-
nem, jako člen Mladota ensemble, Ensemble 
Martinů, spolupracoval též s Českým nonetem a 
Pražským dechovým kvintetem).  

Tímto Vás zveme na koncert Štěpána Kosä, 
který pořádáme v úterý 11. března v 19.30 hod. 
v Koncertním sále MK Litovel v rámci koncertů 
KPH. Vstupné: 60 Kč, vstupenky lze zakoupit v 
pokladně Městského klubu Litovel, tel. 
585341633, 775339098.                             -MK-  

S blížícími se Velikonocemi vám Městský 
klub ve spolupráci s DDM nabízí po celý týden 
od 17. – 22. března (PO-PÁ 10.00-17.00 hod., 
SO 10.00-13.00 hod.) v Koncertním sále MK 
tradiční prodejní Velikonoční výstavu.  

Načerpáte zde nápady na velikonoční výzdo-
bu, popřípadě si zakoupíte výrobky již hotové.  
Z vystavovaných předmětů půjde například  
o velikonoční vazby, kraslice, různá prostírání, 
ubrusy a dekorace s velikonoční tematikou. Vý-
robky připravili nejen dospělí, ale i děti z mateř-
ských a základních škol.    –MK- 

ÚÚÚÚstav sociální péče Nové Zámky stav sociální péče Nové Zámky stav sociální péče Nové Zámky stav sociální péče Nové Zámky     
si Vás dovoluje pozvat nasi Vás dovoluje pozvat nasi Vás dovoluje pozvat nasi Vás dovoluje pozvat na    

Velikonoční výstavu Velikonoční výstavu Velikonoční výstavu Velikonoční výstavu     
výrobků našich uživatelů. Na Vaši návštěvu se tvýrobků našich uživatelů. Na Vaši návštěvu se tvýrobků našich uživatelů. Na Vaši návštěvu se tvýrobků našich uživatelů. Na Vaši návštěvu se tě-ě-ě-ě-
ššššííííme vme vme vme v    neděli 16. března od 13.00 do 14.00 hodin.neděli 16. března od 13.00 do 14.00 hodin.neděli 16. března od 13.00 do 14.00 hodin.neděli 16. března od 13.00 do 14.00 hodin.    



HUDEBNÍ LITERÁRNÍ VE ČER  
úterý 4. 3., Malý sál Záložny v Litovli, 19.00 hod. 

„Už jsem ta co dřív“ – autorské čtení, pořadatel: Lenka Burianová 
 
XVII. MIKOLOVSKÉ NÁLADY  
10. – 28. 3., Výstavní síň MK Litovel, PO-ČT: 8-15 hod., PÁ: 8-13 hod., 
SO: 10-13 hod, vstup. dobrovolné 
vernisáž putovní výstavy za účasti delegace z Polska a Klimkovic v pátek 
7. 3. v 17.00 hod.  
 
ANETA LANGEROVÁ s kapelou, přední zpěvačka naší hudební scény 
neděle 9. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 19.00 hod., vstupné: předprodej 
200 Kč, na místě 250 Kč  
 
ŠTĚPÁN KOS – sólový klavírní recitál 
úterý 11. 3., Koncertní sál MK Litovel, 19.30 hod., vstupné: 60 Kč 
v rámci „Koncertu KPH“ 
 
PÍSMENKA NA POLŠTÁ Ř  
středa 12. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 10.00 hod., vstupné: 40 Kč 
pohádková inscenace s herci, loutkami, písničkami a tanečními kreacemi 
představení pro děti z MŠ a I. st. ZŠ, včetně veřejnosti 
 
ŘVALI AŽ SPADLI - premiéra  
pátek 14. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 19.00 hod., vstupné: 75 Kč  
parodická divadelní show skupiny MANIACI (spolupořadatel: Ag. Bavi) 

DVA NA SMETIŠTI  
středa 19. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 19.00 hod.,  
vstupné: 200/180/150 Kč 
hrají: R. Brzobohatý, O. Brzobohatý, I. Máchová 
 
VELIKONO ČNÍ VÝSTAVA  
17. – 22. 3., Koncertní sál MK Litovel, PO-PÁ: 10 - 17, SO: 10 - 13 hod., 
vstupné: dobrovolné 
tradiční prodejní výstava velikonočních ozdob, kraslic a dekorací doplně-
ná výstavou dětských prací (ve spolupráci s DDM Litovel) 
 
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ – mírně pokročilí  
pátek 28. 3., Koncertní sál MK (1. lekce), 20.00 hod. zahájení kurzu  
 
Na duben připravujeme:  
VSTUPTE – P. Nárožný, L. Mrkvička, J. Čenský, L. Švormová (17. 4.) 
GENTLEMEN SINGERS  – Mladečské jeskyně (21. 4.) 
STRACENÉ RÁJ – koncert regionální kapely (26. 4.)  
PŘEDPRODEJ: 
Městský klub Litovel, nám. Přemysla Otakara 753, Litovel 
tel.: 585 341 633, e-mail: brustikova@mklitovel.cz 
Turistické informa ční centrum Litovel, nám. Přemysla Otakara 754,  
tel.: 585 342 300, e-mail: info@bavi.cz 

www.mklitovel.cz, www.mestolitovel.cz  
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 

PONDĚLÍ 9.30 – 11.30 hod. DOPOLEDNE S KAŠPÁRKEM 
cvičení, zpívání, výtvarná tvořivost. (děti 2,5 – 4 roky), 1. patro 
14.00 – 16.00 hod. MÁMO, UD ĚLEJ SI NA SEBE ČAS  
odpolední posezení u čaje a kávy, pro maminky s dětmi, 2. patro  
17.00 – 18.00 hod.  ANGLI ČTINA PRO PŘEDŠKOLÁKY  
(děti 5 – 7 let), 2. patro  
18.10 – 19.30 hod.  ANGLI ČTINA PRO DOSPĚLÁKY A PUBER-
ŤÁKY,  2. patro  
 
ÚTERÝ 8.30 – 10.00 hod. CVIČENÍ PRO MAMINKY S MI-
MINKY - (děti 2 – 12 měsíců), 2. patro 
9.30 – 11.30 hod. DOPOLEDNE S KAŠPÁRKEM – cvičení, zpívání, 
výtvarná tvořivost, (děti 1,5 – 2,5 roku), 1. patro 
17.00 – 18.00 hod. CVIČENÍ SE ŠAŠKEM ROLNIČKOU  
PRO RODIČE A DĚTI, (děti 2,5 – 4 roky), 2. patro 
18.00 – 18.30 hod. POHÁDKOVÁ BABI ČKA  – čtení a vyprávění 
pohádek z knížek, (děti 2,5 – 6 let), 2. patro 
vždy první úterý v měsíci 20.00 – 22.00 hod. TÝM DOBROVONÝCH 
MATEK , 2. patro 
 
STŘEDA   9.30 – 10.30 hod. RYBIČKOVÁ ŠKOLI ČKA, hlídání dětí 
(děti 2,5 – 3 roky), 1. patro 
10.30  – 12.00 hod. KLUB DVOJ ČAT A VÍCE ČAT, společné setká-
vání rodičů s dětmi, (děti 1 – 3 roky), 1. patro 
16.30 – 18.00 hod. VÝTVARNÉ TVO ŘENÍ S DĚTMI PŘED-
ŠKOLÁTKY - (děti 4 – 6 let), 2. patro  
1x za měsíc PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER, odborníci z různých oblastí  
 
ČTVRTEK     9.30 – 11.30 hod. CVIČENÍ SE ŠAŠKEM ROL-
NIČKOU PRO DĚTI A RODI ČE (děti 1,5 – 2,5 roku), 2. patro 
17.00 – 18.00 hod. ANGLI ČTINA HROU  PRO DĚTI (4 – 5 let)  
A RODIČE, 2. patro  
18.00 – 19.30 hod. ANGLI ČTINA PRO RODI ČE ZAČÁTEČNÍKY  
hlídání dětí zajištěno v 1. patře 
20.00 – 21.00 hod. MAMINEC – relaxační cvičení na balónech s hud-
bou – posilování, 2. patro 
 
PÁTEK   9.30 – 11.00 hod. BABY KLUB  (děti 1 – 1,5 roku), 1. p. 
13.00 – 14.00 hod. PORADENSTVÍ – RODINNÉ, SOCIÁLNÍ 
(telefonicky objednat) 1. patro 
 
INFORMACE A PŘIHLÁŠKY : MC RYBIČKA, Městský klub,  
nám. Přemysla Otakara II., vchod z ulice Husovy dvorem 1. a 2. patro,  
Jana Baciak – manažerka MC, mobil: 739 246 016, (731 567 957),  
mc.rybicka.litovel@seznam.cz, www.mcrybicka.cz, www.litovel.caritas.cz 

AKCE V BŘEZNU:  
3. března od 8.30 hod. ZAHÁJENÍ VZD ĚLÁVACÍHO KURZU pro 
10 přihlášených maminek na RD – základní počítačové dovednosti a zá-
klady podnikání (166 hodin) ve spolupráci se Sdružením CEPAC Mora-
va Olomouc, na závěr kurzu dostanou osvědčení akreditované MŠMT 
 
10. a 11. března pondělí a úterý dopoledne – STÁVEJ SEMÍNKO, 

HOLALA  – příprava na Velikonoce 
 
17. a 18. března pondělí a úterý dopoledne – VELIKO-
NOČNÍ TRADICE - pletení pomlázek (přinést vrbové 
proutí), vyfouklá vajíčka - 2 ks 
 
 

19. března od 18.00 - 19.30 hod. - přednáškový večer, Mgr. Jana Papulo-
vá a Mgr. Eva Kvapilová, téma: ŘEČOVÝ VÝVOJ A JEHO ÚSKALÍ 
U DĚTÍ od 0 - 5 let, ve 2. patře, hlídání dětí zajištěno v 1. patře 
 

24. března VELIKONOCE – volný den 
 

Krásné prožití svátků jara, bohatou pomlázku, šťastné a veselé děti 
přeje kolektiv Mateřského centra Rybička 

Masopustní veselí aneb maškarní bál pro nejmenší jsme 
pořádali ve dvou dnech. Pobavit se přišlo 27 dětí v mas-
kách a 29 dospělých, někteří také v masce. Děti i rodiče společně soutěži-
li, tancovali a také si pochutnali na dobrotách od maminek a babiček. 
Masopustní veselí se vydařilo, všichni si odnášeli pěkné zážitky. Děkuji 
všem zúčastněným a těšíme se na další rok. JB 



Vážení, dovolte, abychom Vás již dnes pozvali na naše nové předsta-
vení Asterix a Obelix, jehož premiéra bude v pátek 11. dubna v 19.00 
hod. na Sokolovně v Litovli. Vstupenky na všechna představení bude 
možné zakoupit v knihkupectví ATLAS ALFA na Nám. Přemysla Ota-
kara v Litovli nejpozději od 14.března.  

Těšíme se na Vás a přejeme příjemnou zábavu, herecký soubor 
amatérského divadla pod vedením Jany Burešové 

Paní Zdeňka Pavlíčková ze Šum-
perku věnovala muzeu prsten a 2 ori-
ginální krabičky od Jindřicha Zaple-
tala. Pan Zapletal měl hodinářský, 
zlatnický a optický závod v Havlíč-
kově ulici č. 97 už v roce 1924. V tu 
dobu se objevují jeho první inzerce 
v novinách a příležitostných tiscích. 
V 70. letech byl jeho dům spolu 
s dalšími dvěma (stará čísla 95 – 97) 
zbourán a na jejich místě (uliční čára 
byla posunuta dozadu) vznikla po-
čátkem 80. let prodejna elektropo-
třeb. V 90. letech zde měla krátce 
sídlo banka, do konce roku 2007 se 
tu nacházelo středisko odboru státní 
sociální podpory Magistrátu města 
Olomouce – „sociálka“. V současné 
době tady probíhají úpravy interiéru.  

 
 
Práci Litovelsko české knize věno-

vala muzeu paní Jarmila Cholinská. 
Jako zvláštní tisk ji vydal Okresní 
osvětový výbor v Litovli v prosinci 
1939 u příležitosti zahájení výstavy 
české knihy. Obrázek na obálce na-
kreslil zdejší akademický malíř Fran-
tišek Doubrava.                         RoN 

 

Z vernisáže výstavy fotografií členů litovelského fotoklubu ve Výstavní síni 
MK Litovel. Výstava tady v Litovli již skončila, soubor vystavovaných fo-
tografií však poputuje dále, do nedalekých Loštic.     Foto: P. Čunderle st.   

Bývá to již pravidlem, že počátkem každého roku představují svoji tvor-
bu členové Fotoklubu Litovel veřejnosti. Po celý únor bylo ve Výstavní 
síni Městského klubu k vidění přes 80 fotografií od 17 autorů - členů Fo-
toklubu. Šlo o jakési zahájení jejich letošní výstavní činnosti. Vždyť na-
plánováno mají v tomto roce opět na 30 fotografických výstav.  

V rámci nového fotografického projektu „Život na Litovelsku – lidé, 
kultura, tradice“ se budou zaměřovat na náš region a zachycení života  
v něm ve všech jeho podobách.                                                               P.D. 

Městské muzeum v Litovli obohatilo svoje sbírky o další předměty, které 
darovali občané nejen z Litovelska, tentokrát i ze Šumperka, Olomouce, 
Brna i Bratislavy. Muzeum také touto cestou děkuje všem dárcům: 
Pavel Čunderle z Pňovic - kamera 
Alena Dehnerová z Litovle - několik knih a brožurek, starožitné předměty  
Irena Douchová z Chrudimi - dámská kabelka 
Vladimír Gottfried z Litovle - 2 síta, brožurka o SZK v Litovli 
Manželé Habermannovi z Litovle - vysavač Siemens  
Marie Hrubá z Litovle - pionýrská sukně 
Jarmila Cholinská z Litovle - 3 vlastní sbírky + 1 rukopis, brožurka Lito-
velsko české knize 
Kinemaklub Litovel - projektor, filmy, převíječky filmů 
Miroslava Kopečná z Unčovic - 2 pletací stroje 
Martin Křemenák z České Třebové - gramofon Tesla 
Jiří Macek z Brna - katalog k výstavě Náš dědeček gramofon  
Evžen Mechel z Olomouce - 3 fotoaparáty, čítanka, kniha Terče olomouc-
kých ostrostřelců 
Zdeňka Nováková z Brna - plechová valcha 
Blanka Opíchalová z Litovle - el. kamínka, prapory, drobné předměty 
z domácnosti 
Zdeňka Pavlíčková ze Šumperku - 2 krabičky na šperk, prsten  
Alice Pivovarová z Litovle - putovní pohár 
Kateřina Ptáčková z Litovle - dečky, rukavičky, zdobnická, navíječ a od-
víječ přaden 
Bohumil Ramert ze Šumperku - cestovní žehlička 
Jaroslava Rosíková z Litovle - plechové umyvadlo se stojanem 
František Šenk z Litovle - 3 skleněné půllitry 
Lubomír Šik z Litovle - čutora, 2 ročenky, průvodce památkami Olomou-
ce, vlastní sbírka Mozaika dní   
Aleš Šilberský z Bratislavy - katalog obrazů 
Jaromír Štědrý z Březového - hospodářské logaritmické pravítko, šátek 
Miloslav Tomášek z Litovle - mechanické snímače, předzesilovač, gramo-
fonové motorky, gramofon a náhradní díly ke gramofonům  
Alena Turková ze Šumperku - kniha o Gustavu Frištenském 
Elena Vacová z Litovle - proutěný koš 
Irena Vychodilová z Litovle - 2 klebetníky 
Vladimír Vytásek z Litovle - časopis Život na Zámku, sborník vlastních 
článků Bylinky 
Věra Zimová z Litovle - průvodce Mohelnicí 

Muzejní společnost Litovelska, občanské sdružení oznamuje čtenářům 
Litovelských novin, že v měsíci březnu plánuje akci ke Světovému dni vo-
dy, kterým je 22. březen a letos připadá na období Velikonoc. V loňském 
roce jsme při této příležitosti navštívili mlýn „Pušmýl“ na Pavlínce a do 
stejné části města se vydáme i letos. Ing. Zdeněk Potužák nás provede po 
Čistírně odpadních vod (ČOV).  

Sejdeme se v úterý 25. března 2008 v 17.00 hodin před ČOV na Pavlín-
ce. Přidejte se k nám.                                                                     Výbor MSL 

Muzeum Litovel Vás zve  

k návštěvě výstavy „Mladeč – Nové Zámky – Sobáčov“,  
která přibližuje minulost i současnost obce Mikroregionu Litovelsko.  

 
Přijďte si znovu prohlédnout obměňovanou a doplňovanou expozici  

„Litovelská řemesla 1. poloviny 20. století“.   
Otevřeno máme od středy do neděle od 9.00 do 16.00 hodin. 

Vlastivědné muzeum v Šumperku, Památník Adolfa Kašpara v Lošticích 
dovolují si Vás pozvat na 

VÝSTAVU VELKOFORMÁTOVÝCH  
FOTOGRAFIÍ ČLENŮ FOTOKLUBU LITOVEL 

Památník Adolfa Kašpara v Lošticích 
Výstava potrvá po celý březen 2008, otevřeno út – so (9 – 12, 13 – 16) 



CK BAVI Vás zve na  

Tradi ční PLES  
PŘÁTEL DOBRÉ ZÁBAVY 

Sobota 8. 3. ve 20.00 hod. 
Hraje: LIF Olomouc 

Na programu The Magic Sebastian – kouzelnická show  
prvotřídní úrovně, dále se můžete těšit na vystoupení  

komediální skupiny MANIACI.  
 

Občerstvení a tombola zajištěny! 
Vstupné: 150,- Kč ve Velkém sále a 110,- Kč v Malém sále 

Předprodej: CK BAVI 

Na co ještě se můžete těšit… 
Velké celoměstské slavnosti je třeba připravovat v patřičném předsti-

hu. K zářijovým Litovelským slavnostem pan Viktor Kohout, který rea-
lizoval i předchozí ročníky, prozradil: 

„Na 6. září 2008 chystáme již nyní další ročník Litovelských slavnos-
tí; kromě historického programu chceme nabídnout skvělou zábavu a 
schow. Hodláme pozvat a jsme v jednání se zajímavými hosty, máme 
přislíbenou účast Big Bandu Felixe Slováčka s Jitkou Zelenkovou a 
hlavně Karlem Gottem. Dále má přijet Dáda Patrasová, kapela 
Kryštof a Děda Mládek Illegal Band. Uvidíme. Vše je zatím otevřené 
a vše souvisí s úspěšným oslovením sponzorů.“  

Město vypisuje na tuto akci každoročně grant, letos ve výši 150 000,- 
Kč. Protože agentura Bavi hodlá předložit takto lákavou nabídku, která 
ale na druhé straně zase bude něco stát (dle předpokladu až 950 000 
Kč), můžeme říci téměř s jistotou, že lepší nabídku Městu na vypsaný 
grand nikdo nepředloží.                                                      Viktor Kohout 

ODS, Místní sdružení ve spolupráci s CK BAVI pořádají 
 

Velký dětský karneval 
v sobotu 8. 3. 2008 ve 14.00 hod., Záložna Litovel  

Šašek Viky se spoustou scének, soutěží a překvapení,  
dětská diskotéka, hodnotné ceny.. 

 
Občerstvení zajištěno. 

vstupné: děti 10,- Kč, dospělí 30,- Kč 

MANIACI po roce opět v akci. Po loňském návratu, kdy se po 11 le-
tech v Litovli opět objevila zdejší komediální skupina Maniaci a 2 x 
představila nový program ve vyprodaném Velkém sále Záložny, byla 
tato skutečnost motivací pokračovat. Od prosince 2007 se pilně zkouší 
nový program, který má za cíl hlavně pobavit.      
 

CK BAVI a M ěstský klub VÁS zvou na další díl  
premiérové parodické show komediální skupiny MANIACI 

 

Řvali až spadli - 10. díl 
aneb OSKARIOMÁNIE 

 
pátky 14. 3. a 18. 4. v 19 hod.  

ve Velkém sále Záložny v Litovli 
 
V programu budou udíleny oskarové ceny v kategorii hudby, filmu,  
pohádky, talk show a osvětovém pořadu.  
Speciální multivizuální efekty, špičkový zvuk a světla.  
 
Účinkují: Luba Faltus, Viktor Kohout, Marek Faltus, Kamila Navráti-
lová, Špunt, Tomáš Fryblík, DINO Novák, Věra Jarošová, Tomáš 
Ostřanský a s nimi Řepa, Halina Obrovská, Vnučka a starý pes, Leonar-
do di Caprio, Vřed a jiné potraviny. 
 
Zveme všechny příznivce normálního, černého  

a někdy až drsného humoru.  
Cena: 75,- Kč, předprodej v CK BAVI, nám. 

Přemysla Otakara 754, Litovel, tel. 585 371 076   

Vážení příznivci ochotnického divadla a anglického humoru zvlášť! 
Loni na jaře byla naším ochotnicko-sokolským spolkem uvedena dnes 

již klasická hra Oskara Wilda Jak je důležité míti Filipa. Bylo nemálo těch, 
kteří až při oslavě osmdesátin našeho zakládajícího „Rejži“ Mirko Spurní-
ka (pořádané pod mottem parafrázujícím název této hry) zjistili, že jme ji 
hráli, a dožadovali se opakování. Jelikož jsme se ani my dosytosti nenaba-
žili brilantních dialogů dvou povedených přátel Algiho a Johna, jejich pří-
telkyně Gvendoliny a Cecílie i zpražujících komentářů Lady Bracknelové i 
nesmělých citových výlevů slečny Prismové a kanovníka Chasubla, vše 
podtrženo kamenností sluhy Lana alias Merrimana, rozhodli jsme se po-
tkat s těmito postavami i s Vámi ještě jednou. Jako režisér a muzikant jsem 
si dovolil přizvat do této ryze anglické společnosti francouzského kytaristu 
cikánského původu Django Reinhardta se Stephenem Grappelim. 

Věřím, že Vás pobaví i další drobnůstky, které jsme si společně k této 
hře s chutí přidali a nebudete nic namítat stejně jako Oscar Wilde, když 
jsem vedle něho seděl na chvíli loni na ulici v irském Galway.  

Michal Schmalz 

Těšit se budeme na 15. března.  
V 19.00 hodin v Sokolovně v Litovli uvádíme reprízu hry 

JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA 
Srdečně zvou Vaši divadelní ochotníci. 

Šašek Viky na zářijových Litovelských slavnostech. Foto archív 

Městský klub Litovel Vás srdečně zve na výstavu 

XVII. MIKOLOVSKÉ NÁLADY 
- prezentace tvorby umělců EU 

Vernisáž putovní výstavy: pátek 7. 3. 2008 v 17.00 hod. 
Výstavní síň MK Litovel 

Výstava bude otevřena od 10. 3. do 28. 3. 2008  
v pracovní dny 8.00 – 15.00 hod., v sobotu 10.00 – 13.00 hod. 



Jak to vlastně je s tou Čínou 
Když jsem někomu řekl, že jedu do 

Číny, vedla se okamžitě řeč o Velké 
zdi nebo olympiádě v Pekingu a tak 
podobně. Po příletu na Čankajškovo 
mezinárodní letiště se hned na zdech 
letištních koridorů dovídám, jak je ne-
spravedlivé, že Republika Čína na 
Taiwanu (mezinárodně uznávaná 
zkratka R.O.C.) nemá své stálé zastou-
pení na půdě OSN a mám prý pomoci 
svým hlasem k jejímu opětnému ná-
vratu do této organizace, což tímto 
zodpovědně činím.  

Až do roku 1979 byla světem uzná-
vaná fikce, že nacionalistická vláda na 
Taiwanu je též de iure vládou celé Čí-
ny. Pak ale tehdejší prezident USA 
Jimmy Carter změnil linii o 180°, 
uznal komunistickou Čínskou lidovou 
republiku jako tu jedinou legitimní a 
prohlásil Taiwan za její součást. Na 
Taiwanu došlo k zavírání vyslanec-
kých a konzulárních budov a taiwan-
ské reprezentanty vykázali z cizích ze-
mí, mezinárodních organizací i spor-
tovních kolbišť. (Poznámka na okraj: Taiwan se bude např. účastnit olym-
piády v Pekingu pod jménem Taipei). Rozsah oficiálních diplomatických 
vztahů se zredukoval na pár banánových republik jako např. Palau či Kiri-
bati. Ty pak pravidelně, každý rok, předkládají žádost k OSN o přijetí 
Taiwanu za člena a se stejnou pravidelností je jejich žádost smetena se 
stolu. Zdravý selský rozum by velel, aby se Taiwan pod tímto jménem stal 
i oficiálním členem OSN. Toho by nejraději dosáhla i současná vedoucí 
vládní Strana demokratického pokroku spolu s prezidentem Chenem a dle 
průzkumu veřejného mínění i 90 % obyvatelstva. Jakákoliv zmínka o osa-
mostatnění Taiwanu však vyvolává zuřivost na straně pevninské Číny a 
okamžité vojenské manévry s nezastíranou pohrůžkou vojenské likvidace 
Taiwanu. V březnu 2005 vydal dokonce čínský parlament zákon opravňu-
jící vojenský zásah v případě, že by se Taiwan pokusil nezávislost vyhlá-
sit. (Cit.: „Oprávnění použít nemírové prostředky a ostatní nutná opatření 
ochránit národní suverenitu a územní nedotknutelnost.“ Orwell by to líp 
vyjádřit nedovedl.) Opoziční strana Kuomintang (KMT - Nacionální stra-
na Číny) má i nadále zato, že existuje jen jedna Čína, dočasně rozdělená. S 
tím komunistická Čína souhlasí, neboť nahlíží na věc stejně, jen  
z opačného hlediska než KMT. Má zato, že Taiwan je pouhá její provin-
cie, podobně jako např. Hong Kong. Takový je dnešní stav a Taiwan musí 
vydávat na zbrojení za účelem dostatečné obrany své země nemalé částky. 
Odhaduje se, že jde až o 30 % HDP. Jediné spojení s pevninskou Čínou je 
přes Hong Kong a občan Taiwanu k tomu vesměs potřebuje 2 pasy. 
Taiwanský ostrov Quemoyi, který je od pevninské Číny vzdálen necelých 
20 km, byl a je častým jablkem sváru mezi oběma zeměmi. Jednu dobu se 
obě Číny dokonce dohodly, že se budou vzájemně bombardovat nikoliv 
náložemi výbušnin, nýbrž propagandistických materiálů s tím, že jedna 
strana bude řádit v liché a druhá v sudé dny týdne a v neděli že bude pau-
za. Při mém pobytu v Taipei jsem navštívil veletrh cestovního ruchu a vi-
děl i stánek komunistické Číny, která nabízela krásy své země turistům  
z Taiwanu. Takováto propagace jejich země se mi zdá věru šťastnější. 

První dojmy. Říká se, že první dojmy bývají nejtrvalejší. Nu, cestu z 
letiště v Taoyuan do Taipei, hlavního města R.O.C., jsem zvládl a rovněž 
tak i nákup 3denní síťové jízdenky na podzemní dráhu i autobus. Sebekri-
ticky jsem usoudil, že nemám na to nakupovat v automatu na každou jed-
notlivou jízdu žetony, tak jak to činí místní. Cena jednotlivé jízdenky se 
řídí délkou ujeté trasy a žetony po ukončení jízdy připadnou zpět doprav-
nímu podniku. Pokyny pro nakoupení žetonů jsou uvedeny na příslušných 
automatech, pochopitelně v čínštině. Pomocí karty jsem tedy dojel v po-
řádku až na stanici metra XIMEN, odkud to bylo do mého hotelu podle 
internetové informace už jen 3 minuty chůze. Tady jsem však zůstal stát. 
Stanice měla 6 východů a jen jeden z nich měl být ten pravý. Nesprávný 
krok by se mi krutě vymstil, neboť chůze s těžkým zavazadlem za tropic-
kého dopoledne s psychickou zátěží beznadějnosti svého počínání nepůso-
bí na nevyspalý organismus příliš povzbudivě. Měl jsem, pravda, adresu 
toho hotelu, ale v latince. A ta bývá často špatně napsaná. Systém v Taipei 
je takový, že ulice vedoucí z východu na západ se jmenují boulevard a ze 
severu na jih avenue, přičemž první bývají číslovány 1, 2, atd. z jižní stra-

ny a ty druhé také 1, 2, atd., tentokrát ze strany západní. Teoreticky byl 
tento systém vymyšlen tak, aby cizinci získali jakýsi smysl pro orientaci, v 
praxi ovšem místní obyvatelé nemají nejmenší představu o tom, která uli-
ce se řadí ke kterému číslu. I stalo se to, co jsem později považoval skoro 
za samozřejmé, jenže zde hovořím o prvním dojmu. Přišla pomoc v podo-
bě mladé dvojice, která mě oslovila slušnou angličtinou, zda něco nepotře-
buji. Chlapec se okamžitě nabídl, že mi pomůže se zavazadly, dívka na-
vrhla použití výtahu a později mne na pohyblivých schodech shovívavě 
poučila, že u nich se musí stát vpravo a přidržovat se madla rukou, nikoliv 
se o ně opírat. Venku pak na ulici chvilku, ale opravdu jen chvilku, váhali, 
pak se vydali dolů ulicí, chlapec trochu vpředu a nakukoval do úzkých uli-
ček, pak se zastavil, mávl rukou do jedné z nich a řekl: Tady to je. 

Rozloučili jsme se srdečně a já se táhl ještě pár metrů dál sám, trochu 
zmateně, neboť jsem pořád ještě neviděl nápis HOTEL. Ten nápis tam ale 
byl, chlapec nelhal, on ho viděl už z té ulice, jen já byl slepý. Protože ten 
nápis byl, jak jinak, v čínštině. Dál už to bylo snadné. Recepční mi nabídla 
kávu zatím co si zapisovala mé nacionále, a přestože jsem na internetu četl 
upozornění, že ubytování je možné až po dvanácté hodině, s úsměvem mi 
podala klíč od pokoje. Byla sobota, 14. července 2007, deset hodin dopo-
ledne místního času, tedy o 6 hodin víc než u nás doma, a já usínal s tím, 
že všechno je zatím OK. 

Dál už následovala rutinní práce, skoro by se chtělo říct. Získat potřebné 
mapy nutné pro orientaci ve městě. Návštěva nejbližších památek v okolí. 
Čankajškův památník, dnes již většinu věcí po něm vystěhovali a pamětní 
halu zasvětili procesu demokratizace země. Národní muzeum. Budova Ná-
rodního divadla a koncertní haly.  

Jen přes ulici pak Národní knihovna, kam jsem se zapsal jako dočasný 
host a získal tak přístup na internet. Zde jsem také potkal dvě místní krasa-
vice, vždy ochotné se propůjčit k jakékoliv legraci, a ty pak za mne psaly  
v čínštině pohledy pro přátele u nás doma i v cizině. Nuže, přátelé, doda-
tečně, ten text zněl: Už dlouho jsme se neviděli. Jsem nyní na Taiwanu. 
Lidé jsou zde velmi přátelští. Doufám, že i Ty se sem jednoho dne vydáš. 
Usmívej se. To poslední bylo napsáno červeně, neboť v čínštině se červe-
nou barvou mohou vyjádřit jen důležité vzkazy či poselství; je naprosto 
nemyslitelné použít červenou barvu pro pouhý text. 

Následovala návštěva nejvyšší budovy světa, zvané 101 (čti wan-ou-
wan). Měří 508 metrů. Nejrychlejší výtah na světě vás za 27 vteřin vytáh-
ne do výše 380 metrů, odkud máte město Taipei jako na dlani a pomocí 
sluchátka se slovním doprovodem se seznamujete s jeho jednotlivostmi. 
Večer v přístavu ve čtvrti Danshui s malebnými uličkami plnými obchůd-
ků či jiných atrakcí. Neodolal jsem a nechal si provést masáž nohou 
(reflexologie). Byla to operace bolestivá, přesně jak slibují turistické pří-
ručky. Ale člověk se poté cítí líp.  

Zároveň jsem ale již začal pracovat na svém dalším plánu, a to prohléd-
nout si celý ostrov s nějakou místní cestovkou. Za pomoci majitele hotelu 
se mi takovou podařilo najít, již čtvrtý den mého pobytu v Taipei jsem se 
dočasně rozloučil se svým novým domovem, hotelem GOOD GROUND. 
Líbilo se mi tady, byl jsem všemi přijat jako za svého a všemožně mi byly 
podstrkovány různé dobroty. I řekl jsem si, že žádný další hotel již hledat 
nebudu a s výjimkou výletů jsem tam dokonale zdomácněl. 

Napříč ostrovem. Sešlo se nás to ráno v mikrobuse celkem osm. Dva 
starší americké páry z Los Angeles čínského původu, jeden německý ces-
tovatel, moje maličkost a dále řidič a průvodce. Nás šest klientů mělo před 
sebou dohromady 5denní pobyt v nejzajímavějších místech ostrova; vzdá-
lenosti jsme měli překonávat zprvu po silnici, pak letecky a závěrem pak 
přesun po železnici a rozvoz autem do příslušných hotelů.  

První den nás čekal poměrně náročný přesun z Taipei, na severu, až do 
Taitung City v jihozápadní části ostrova. Cestou jsem musel obdivovat 
důmyslně řešený systém dálnic, nijak nerušící krásnou přírodu kolem. Čas 
od času jsme míjeli i speciální trať vybudovanou pro jejich HSR (high 
speed rail), neboli vysokorychlostní železnici. Trasu pro tento rychlovlak 
navrhl Australan, dále se na provozu podílí Japonsko, Belgie a německý 
Siemens. Ve vlaku jezdícím rychlostí 300 km/hod. pak sedí Taiwanci. Na 
můj dotaz, proč zrovna někdo z Austrálie, jsem dostal odpověď, že ti mají 
zkušenosti s výstavbou železnic v poušti. Když jsem tak pozoroval, jak se 
vyrovnali s výstavbou dálnic a železnic v zemi, kde jsou častá zemětřesení 
a hory sahají do výše přes 3 000 metrů, zatímco u nás se výstavba opož-
ďuje kvůli spletitému terénu a částky na ni údajně několikanásobně převy-
šují evropský průměr, vyvstává zde malý problém. Jak to, že na Taiwanu 
to jde a u nás ne? Pravda, ve srovnání s Taiwanem je v naší zemi určitě víc 
majitelů Porsche, Ferrari, Lamborghini a pod.  

Cestou jsme navštívili výrobnu parfumerie a také destilárnu, kde vyrábě-
jí místní whisky. Stavěli jsme se také v nádherném údolí jezera Sun Moon 
Lake a podívali zvenku na bývalou rezidenci Čankajška. Bohužel pršelo, 
takže fotografie nevypovídají nic o kráse přírody. Tak tedy alespoň ty po-
hlednice.                                            Pokračování příště. Miroslav Klučka 



SOUTĚŽE DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH  
V sezóně 2006/2007 měla TJ Tatran Litovel  

v soutěži dospělých 4 družstva. „A“ družstvo 
hrálo I. moravskoslezskou ligu, kapitánem druž-
stva byl ing. Michael Knajbl a umístilo se na 1. 
místě se ziskem 29 bodů. Za družstvo hráli ná-
sledující hráči: Rafal Antoniewski, Vladimír 
Sergeev, Sergej Berezjuk, Milan Žůrek, Štěpán 
Žilka, Josef Michenka, Ladislav Stratil, Vladi-
mír Bělunek, Honza Krejčí ml., Jan Suchomel, 
Ing. Jan Krejčí sen. a Ing. Michael Knajbl. Pora-
zili jsme: Lokomotivu Brno „B“ 6:2, ŠK Stona-
vu 5:3, ŠK Staré Město 5:3, Slavoj Porubu 5:3, 
ŠK Staré Město 1923 4,5:3,5, TŽ Třinec „B“ 
5:3, Gordic Jihlavu 5:3, Duras Brno 5:3 a Mittal 
Ostravu 6,5:1,5, remizovali s Kroměříží a Oře-
chovem 4:4 a s žádným soupeřem jsme nepro-
hráli. Po pěti letech (podruhé v historii) jsme 
vybojovali pro Litovel postup do šachové extra-
ligy (nejvyšší soutěž dospělých v ČR). Na úspě-
chu se podíleli zejména Sergeev (ukrajinská po-
sila) se ziskem 7 bodů z 8 utkání, junior Honza 
Krejčí ziskem 9/11 utkání (jako jediný odehrál 
všechna utkání) a Štěpán Žilka 6/8 utkání.  

„B“ družstvo hrálo II. ligu, umístilo se na 7. 
místě a získalo 15 bodů. Družstvo nastupovalo  
v sestavě: Honza Krejčí jun., Ondřej Beil, Ladi-
slav Mišta, Jan Suchomel, Heřman Šnevajs, 
Zdeněk Beil, Michal Stýblo, Petr Mohapl, Jan 
Krejčí sen., Petr Trávníček, Petr Pavlík, Jiří Švé-
da, Ivo Vymětalík, Radek Pytolaj a Karel Ha-
derka. Porazili jsme: ŠK Zlín „B“, A64 Gry-
gov „B“, ŠK Zlín „C“a SK Boršice, remizovali 
se Zábřehem, AŠK Olomouc a ŠK 64 Brno,  
s ostatními soupeři jsme prohráli. 

„C“ družstvo hrálo krajskou soutěž a se zis-
kem 4 bodů obsadilo 12. místo. Družstvo hrálo 
v sestavě: Karel Haderka, David Dothan, Mi-
chael Knajbl, Radek Pytolaj, Tomáš Míka, Lu-
káš Vyhnálek, Vladimír Vytásek, Petr Vyhná-
lek, Milan Zapletal, Josef Klapka, Michal Frei-
berk, David Čulík a Agáta Krejčí. 

„D“ družstvo hrající okresní přebor tvořili nej-
mladší hráči oddílu společně s dospělými: Lukáš 
Vyhnálek, Petr Vyhnálek, Agáta Krejčí, Eliška 
Míková, Miroslav Horváth, Martin Hampl, 
Zdenka Kolářová, Hynek Moliš a Eliška Míko-
vá. Družstvo skončilo na 8. místě. 

 

SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLÁDEŽE  
V sezóně 2006/2007 reprezentovala TJ Tatran 

Litovel následující družstva mládeže: 
- družstvo mladších žáků hrálo v krajském 

přeboru v následující sestavě: Lukáš Vyhnálek, 
Jan Homola, Martin Hampl, Hynek Moliš, 
Zdenka Kolářová a vybojovalo si postup na 
MČR mladších žáků do Stráže nad Ralskem, 
kde ve finále obsadilo 18. místo.  

- družstvo starších žáků v květnu při MČR 
starších žáků družstev ve složení: Lukáš Vyhná-
lek, Jan Homola, Martin Hampl, Hynek Moliš, 
Rabatin a Zdenka Kolářová obsadilo 44. místo 
(50 družstev). 

- Honza Krejčí reprezentoval TJ Tatran Lito-
vel jako host BŠŠ Frýdek-Místek v extralize 
mladšího dorostu, kdy svými výkony na 2. ša-
chovnici pomohl tomuto družstvo získat 2. mís-
to na MČR družstev mladšího dorostu. Rovněž 
jako host pomohl na 1. šachovnici získat v květ-
nu družstvu BŠŠ Frýdek-Místek titul mistra ČR 
starších žáků družstev. 

 
SOUTĚŽE JEDNOTLIVC Ů  
 leden - duben - krajský přebor mládeže v ra-

pid šachu v kat.: H 10 - 1. Lukáš Vyhnálek, dále 
v této kategorii hráli: Hynek Moliš, Martin 
Hampl, David Čulík, Zdenka Kolářová, Jan Ho-
mola a Martin Hampl  

 březen - MČR mládeže - Seč - v kat. H 16 - 
1. Honza Krejčí ml. (zisk titulu mistra ČR) 

H 10 - 12. Jan Homola, 18. Lukáš Vyhnálek 
 duben - TŠN Frýdek-Místek - 42 účastníků  

v kategorii H 10:6. Lukáš Vyhnálek  
IM turnaj - 12 účastníků: 1. Štěpán Žilka (zisk 

normy IM) 
IM turnaj - 12 účastníků: 8. Honza Krejčí jun.  
 květen - Mezinárodní turnaj v Ostravě: 3. Ště-

pán Žilka,  20. Honza Krejčí jun. 
Budapešť - Maďarsko - Honza Krejčí - hosto-

val za slovenskou Čadcu - 1. místo v indiv. po-
řadí 

 červen - III. Olympiáda dětí a mládeže - Ústí 
nad Labem. Olomoucký kraj reprezentoval  
v kat. starších žáků Honza Krejčí a vybojoval 
stříbrnou medaili 

 červenec - Mezinárodní turnaj v Klatovech - 
8. Honza Krejčí ml., 23. Jan Krejčí sen., 102 
účastníci 

 - CZECH OPEN Pardubice - 38. Honza Krej-

čí ml. (zisk normy IM) 430 účastníků 
srpen - Mezinárodní turnaj v České Třebové - 

11. Honza Krejčí - 140 účastníků 
Šachový turnaj v Prostějově - Lukáš Vyhnálek 

+ Petr Vyhnálek 
 září - Mistrovství Evropy mládeže - Chorvat-

sko, H 16 - Honza Krejčí ml. - 31. místo (88 
hráčů), H 10 - Lukáš Vyhnálek - 96. místo 

 říjen - Mistrovství Moravy a Slezska - H 12 - 
Jan Homola - 5. místo (postup na MČR mláde-
že), H 12 - Lukáš Vyhnálek - 9. místo (udělena 
divoká karta na MČR mládeže) 

 listopad - Mistrovství světa mládeže - Turec-
ko, – H 16 - Honza Krejčí - 20. místo, 124 hráčů  

 - Bučovice - 2. místo - Honza Krejčí jun., 5. 
místo - Jan Krejčí sen., 60 účastníků  

 prosinec - Mistrovství ČR mužů - Praha - 10. 
místo - Honza Krejčí jun. (46 hráčů) 

Litomyšl 2007 - 9. Honza Krejčí,  56. Jan 
Krejčí sen., 132 hráčů  

V roce 2007 byl Honza Krejčí společně s dal-
šími 5 mládežníky zařazen do TOP skupiny 
mládežnických reprezentantů ČR a vyhlášen 
mezi nejlepšími juniory do 21 let okresu Olo-
mouc. 

 
TURNAJE POŘÁDANÉ ŠACHOVÝM OD-
DÍLEM TJ TATRAN LITOVEL  

srpen - 11. ročník KRÁLOVSKÁ HRA V 
KRÁLOVSKÉM MĚSTĚ S KRÁLOVSKÝM 
PIVEM - účastnilo se 84 hráčů, na 9 kol, 2x20 
minut na partii, zvítězil Pavel Šimáček (Nový 
Bor), 2. Milan Žurek (Litovel), 3. Marian Jurčík 
(Čadca), 4. Marián Sabol (Vysoké Mýto), 5. Pe-
tr Velička (Ostrava), 6. Jan Sosna (Zlín), 7. 
Honza Krejčí jun. (Litovel), 8. Jan Suchomel 
(Litovel), 9. Ivan Břečka (Ostrava) a 10. Josef 
Michenka (Litovel).  
V r. 2007 výkonný výbor šachového oddílu TJ 
Tatran Litovel pracoval v následujícím složení: 
předseda oddílu - ing. Michael Knajbl 
pokladník a organizační pracovník  
                            - ing. Jan Krejčí 
členové - ing. Karel Haderka, Josef Klapka,  

♦ 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 

Objednávky přijímá: 
Jitka Bušfyová,  

Sobáčov 56, 
tel: 608 402 672 

Přijímáme objednávky na: 
•  slepice před snůškou,  

•  kuřice, krůty, 
•  brojlerová kuřata 

KAMENICTVÍ  
Litovel, Svatoplukova 127 
Tel., fax: 585 341 478,  
mobil: 605 131 789 
 
♦ ZHOTOVENÍ POMNÍKŮ  
♦ OPRAVY HROBŮ 
♦ ZÁKRYTOVÉ DESKY NA HROBY 
♦ SCHODY Z KAMENE A TERACCA 

Na okresních přeborech v Olomouci ve dnech 
19. – 20. ledna dosáhl skvělého výkonu v kate-
gorii juniorů náš hráč Jakub Mokoš – na 120 
hodů sdružených výkonem 554 kolků obsadil 1. 
místo a postoupil do krajského kola v Benešově. 

Dále dobrý výkon podal Dalibor Petřík, v ka-
tegorii dorostu na 120 sdružených výkonem 498 
kolků obsadil 4. místo s postupem do krajského 
kola v Porubě. 

Skvělého výsledku dosáhli naši žáci, David 
Čulík skončil na 1. místě výkonem 434 kolků na 
100 hodů sdruž. a 2. místo obsadil další žák Pa-
trik Ščučka výkonem 432, oba postupují do kraj-
ského kola v Zábřeze. 

Děkujeme chlapcům za výbornou reprezentaci 
litovelského kuželkářského sportu a přejeme jim 
úspěchy v krajském 
kole s možností dalšího 
postupu, a to do přebo-
ru republiky. 

Výbor kuželek 

DRŮBEŽ JARO 2008 

SPORT  SPORT  SPORT  



PLAVECKÝ BAZÉN 
při ZŠ Vítězná 1250 v Litovli 

Provoz bazénu: 
 

  Pondělí        16.00 - 21.00 hod. 
  Úterý              7.00  -  8.00 hod. 
  Středa          16.00 - 21.00 hod. 
  Čtvrtek             7.00  -  8.00, 16.00 – 17.00 
  Pátek            16.00 - 21.00 hod. 
  Sobota         13.00 - 18.00 hod. 
  Neděle          11.00 - 18.00 hod. 
Ranní plavání: Út, Čt 7.00 – 8.00 hodin 
 
Vstupné: Dospělí             30,- Kč/hod. 
                Děti do 15 let   20,- Kč/hod. 
                Záloha na klíč  30,- Kč 
 

Tel.: 585 156 225,228,  
Mobil: 739 557 878 

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

uveřejnění obchodního inzerátu účtujeme za 1 cm2 plochy 8,- Kč, na první a poslední straně 16,- Kč. Sleva: při opakování inzerce 10 %,  
půlroční předplatné 20%, celoroční předplatné 30 %. Všechny požadavky na inzerci i příspěvky přijímáme na adrese:  

Městský úřad Litovel, Redakce Litovelských novin. Tel.: 585 153 147,  e-mail: litovelskenoviny@mestolitovel.cz.  

V Litovli, 1. března 2008. Uzávěrka příštího vydání Litovelských novin: 20. března 2008 

Setkání chovatelů exotického ptactva, papoušků, kanárů, okrasných kachniček a okrasných ba-
žantů se konají každou třetí neděli v měsíci, v březnu je to 16.3.2008. Chovatelský areál ČSCH 
v ulici Příčné č.p. 82 v Litovli -  prosklená hala u parkoviště naproti Plusu.  
Kontaktní  osoba: Ladislav Janeček, Cholinská ul. 1120, Litovel, tel. 723 061 895. 

DNE 3. BŘEZNA 2008 OTEVÍRÁME  
novou pobočku  POJIŠŤOVNY AXA   
LITOVEL, Kollárova 5  
– Kollárova vila (vedle polikliniky) 
 
Telefon: JIŘÍ KŘÍŽEK 777 010 567  
Přijďte si pro šestitisícový šek a platební kartu AXA 
Nabízíme tyto služby: 
♦ penzijní připojištění (Penzijní 

fond AXA nejlepší PF r. 2007) 
♦ životní a úrazové pojištění  

(zajistěte sebe a svou rodinu) 
♦ cestovní pojištění (aktivace z pohodlí domova do tří let od koupě) 
♦ pojištění právní asistence (správní řízení, odtah, reklamace opravy, atd.) 
♦ pojištění nemovitostí a domácností (bytové i nebytzové jednotky, domy) 
♦ pojištění zákonné a havarijní (krytí rizik spojených s provozem vozidla) 
♦ podílové fondy (velmi efektivní zhodnocování Vašich finančních prostředků) 
♦ stavební spoření + úvěry (nejlevnější úvěry na trhu, rychlé vyřízení) 
 

Těšíme se na Vás každé pondělí – pátek  
od 9.00 do 16.00 hodin. 

AXA penzijní fond = bývalý  
Vojenský penzijní fond,  
Winterthur, Credit Suisse 

Dne 3. března 2008  
zahájen prodej 

ovocných a okrasných  
výpěstků 

 
Prodejní doba: Pondělí – Sobota 

 
okrasné výpěstky – sleva až 30 % 

 
Tel.: 585 968 011 
Fax: 585 967 067 

mobil: 777 763 167 
zd.uncovice@tiscali.cz 

 
 

Přijmeme: 
zahradníka a vedoucího zahradní-

ka, nejlépe s praxí. 
Tel.: 585 126 070, 585 342 829 

Pronajmu kanceláře v LitovliPronajmu kanceláře v LitovliPronajmu kanceláře v LitovliPronajmu kanceláře v Litovli    
se samostatným vchodem  

a sociál.zařízením. 
Litovel, Palackého ul., tel. 608 883 844Litovel, Palackého ul., tel. 608 883 844Litovel, Palackého ul., tel. 608 883 844Litovel, Palackého ul., tel. 608 883 844    




