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Dne 6. května pořádali studenti Gymnázia Jana 
Opletala v Litovli a členové Studentského klu-
bu Párátko, o.s. Majáles 2008. Průvod pohád-
kových masek se vydal ve 13.00 hodin do ulic 

města v čele s kočárem, v němž seděl letošní 
král majálesu Radomír Dědek, zástupce ředite-
le Gymnázia Jana Opletala, a královna majále-
su Marcela Barvířová, učitelka a sbormistryně 
PS Palora. Průvod prošel městem a skončil 
tentokráte na prostranství před budovou zdej-

šího gymnázia, v minulých ročnících to bývalo 
na náměstí Př. Otakara. Představení masek 
králi, jejich vystoupení a konečné vyhlášení 
nejlepší masky se také konalo před budovou 
školy. Vítěznou maskou se stal Asterix a Obe-
lix třídy prima.                    Foto: Ivana Spurná 

Oprava mostu na křižovatce ulic před polikli-
nikou v Litovli byla úspěšně dokončena a další 
opravy mostů, které tady v Litovli všechny nut-
ně vyžadují rekonstrukci, budou pokračovat na 
velmi vytíženém mostě přes hlavní tok Moravy 
na silnici II/449. Olomoucký kraj, který je inves-
torem stavby, tady zahájí práce v červnu, v prů-
běhu prvních čtrnácti dnů. Stavba má veškerá 
administrativní povolení včetně vyjádření 
CHKO LP a proběhlo i výběrové řízení na do-
davatele stavby; je počítáno s náklady kolem 28 
mil. Kč. 

Od června do konce tohoto roku lze proto 
očekávat v Litovli na Dukelské ulici ztíženou 
dopravní situaci. Náhradní doprava přes město 
bude řešena výstavbou dočasných dopravních 
lávek po obou stranách stávajícího mostu, které 
budou mít nosnost i pro těžká vozidla. Objížďky 
kvůli opravě mostu nebudou řešeny. Na hlavním 
silničním tahu přes Litovel lze očekávat fronty 
aut, protože hustota dopravy podle posledního 
sčítání v roce 2005 je 12 tisíc aut denně (v pra-
covní dny). 

Jistou výhodou stavby mostu na Dukelské je 
skutečnost, že v místě mostu nejsou vedeny žád-
né inženýrské sítě a není třeba budovat jejich 
dočasné přeložky, o to bude stavba ve srovnání 
s opravou mostu u polikliniky méně náročná jak 
časově, tak finančně.  

Rekonstrukcí mostu však dopravní omezení 
na tomto silničním tahu nekončí. Jednak v této 
lokalitě vyrůstá obchodní market Tesco a ten 
bude řešit přístupovou komunikaci budováním 
odbočovacího silničního pruhu, což se také do-
tkne plynulosti dopravy. A další očekávanou in-
vestiční akcí je výstavba okružní křižovatky u 
Modré Hvězdy. Jejím investorem je rovněž Olo-
moucký kraj a je zařazena do vybraných staveb 
kraje. Kraj žádá společně se Zlínským krajem o 
finanční prostředky v rámci II. výzvy NUTS. 
Pokud se Olomoucký a Zlínský kraj shodnou a 
uvolní prostředky na výstavbu okružní křižovat-
ky v Litovli ještě v letošním roce, mohla by být 
stavba zahájena již v září. Jinak k tomu dojde až 
na jaře roku 2009.  

Snahou Města však je, aby veškerá stavební 

činnost v této části města probíhala současně. 
Pro dopravu se to jeví jako únosné a provoz na 
hlavním silničním tahu přes Litovel by takto byl 
zatížen nejkratší možnou dobu. Město navíc za-
dalo řešení chodníků po obou stranách ulice Du-
kelské, v prostoru od opravovaného mostu po 
okružní křižovatku. Pro veškerou tady uvedenou 
výstavbu či rekonstrukce – mostu, odbočovací-
ho pruhu, okružní křižovatky (pokud bude zahá-
jena letos) i chodníku - je plánovaný termín zho-
tovení do konce roku 2008. 

Město Litovel zadalo v těchto měsících vypra-
cování projektových dokumentací na opravy 
dalších mostů, a to mostu přes Nečíz v ulici Ko-
menského a přes rameno řeky Moravy na Čiha-
dle. Mosty se neopravovaly desítky let a dnes už 
mají svoji životnost za sebou, nehledě na to, že 
již nevyhovují ani tonáží. Stavebně technický 
stav mostů je špatný a lze jej označit jako hava-
rijní. Město však nemá dostatek prostředků na 
jejich opravy a rekonstrukce, bude třeba získat  
finanční prostředky z jiných zdrojů.  
Informace pro LN poskytl mst. Blahoslav Papajk 

PAINTBALL 
mini TURNAJ  

„Na Pindě“ 
7. června 2008 nultý ročník 



 

Město Litovel se zapojilo jako partner do krajského projektu  
„Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kra-
ji“ v lednu roku 2006. Rada města Litovle schválila, že město Litovel 
bude komunitně plánovat i jako jiné obce Olomouckého kraje. Do pro-
cesu plánování byly zapojeny obce spadající do Mikroregionu Litovel-
sko. Výše uvedený krajský projekt umožnil zafinancovat tisk katalogů 
poskytovatelů, komunitních plánů, výzkum potřeb uživatelů sociálních 
služeb a potřeb veřejnosti a sociodemografickou analýzu. Výzkum po-
třeb uživatelů a sociodemografická anylýza byly dva podpůrné doku-
menty, které byly podkladem pro Komunitní plán sociálních služeb Li-
tovelska na období 2007 - 2009. V měsíci červnu 2007 byl ukončen 
proces tvorby Komunitního plánu sociálních služeb Litovelska na obdo-
bí 2007 - 2009 (dále jen KPSS), Rada města Litovle schválila doku-
ment, který se stal v dané lokalitě závazným.  

V červenci 2007 začala další fáze komunitního plánování – imple-
mentace KPSS na Litovelsku, což v praxi znamená realizační fáze pro-
cesu. V tomto období dochází k naplňování jednotlivých opatření a cí-
lů, přehodnocují se, aktualizují a popřípadě se vyřazují nerealizovatelná 
opatření. Dosud se v rámci tohoto procesu podařilo řadě zařízení zacho-

vat svou existenci a provoz, některým se daří provoz a služby rozšiřo-
vat. Fáze realizační je zároveň propojena s fází hodnotící, která monito-
ruje a vyhodnocuje úspěch či neúspěch jednotlivých cílů a opatření. 
S touto fází je spojena i fáze přípravná, kdy se zvažují další kroky 
v KPSS a případné vytvoření dalšího komunitního plánu. Proces sou-
časného Komunitního plánu sociálních služeb na období 2007 - 2009 
by měl být ukončen v roce 2009. Výsledkem mají být zrealizovaná 
opatření – služby a zařízení. V případě dobré zkušenosti a praxe by mo-
hl tento proces pokračovat vyhledáváním nerealizovaných nebo nově 
objevených opatření a cílů. Ty by mohly být dále použity pro další krok 
procesu KPSS. Možná se tedy dočkáme i druhého vydání Komunitního 
plánu sociálních služeb Litovelska.  

Dokument Komunitní plán sociálních služeb Litovelska je k dispozici 
na sociálním odboru Města Litovle a na stránkách města Litovle. Pokud 
máte zájem tento proces podpořit svými názory, zkušenostmi a poznat-
ky k sociální a návazné oblasti, kontaktujte sociální odbor Města Litov-
le – koordinátora procesu KPSS na Litovelsku Bc. Radima Sléhu, tel. č. 
585 153 229, email: sleha@mestolitovel.cz   

Bc. Radim Sléha, koordinátor KPSS na Litovelsku  

Ve městě Litovli a v integrovaných obcích byly za měsíc 
květen 2008 spáchány např. tyto trestné činy a přestupky: 

V době od 9.5.2008 22.30 hod. do 10.5.2008 5.00 hod. 
proběhla v územním obvodu OOP ČR Litovel bezpečnostní akce „Noční 
Litovel 5/08“. Opětovně se konala ve spolupráci PČR a MP Litovel. Byla 
zaměřena zejména na dodržování ustanovení zákona č. 379/2005 Sb. o 
ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi a na kontrolu dodržo-
vání obecně platných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., zejména na 
technický stav vozidel a řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu či 
jiných omamných látek a rovněž na pátrání po odcizených vozidlech, hle-
daných osobách a věcech. V průběhu akce byly provedeny kontroly míst-
ních vytipovaných restaurací a barů, přičemž byla oproti předchozím ob-
dobným akcím zjištěna pouze 1 podnapilá mladistvá osoba a tato byla ná-
sledně předána rodičům. O výsledku kontroly bude vyrozuměn OSPOD 
při MÚ Litovel. Dále bylo kontrolováno cca 70 vozidel a jejich osádek. 
Byl zadržen jeden řidič, jenž byl sankcionován v rámci zkráceného pří-
pravného řízení pro trestný čin řízení motorového vozidla bez řidičského 
oprávnění. 

Dne 12.5.2008 byl zjištěn výskyt ropné látky v hlavním korytě řeky Mo-
ravy u ul. Vítězné v Litovli. Tato byla následně odstraněna litovelskými 
hasiči. 

V době od 16.00 hod. dne 14.5.2008 do 6.00 hod. dne 15.5.2008 v obci 
Července na cyklostezce Na Hrázkách dosud neznámý pachatel polámal 1 
ks stromku bříza a způsobil škodu ve výši 4.800,- Kč. 

V době od 15.4.2008 do 7.5.2008 dosud neznámý pachatel odcizil 
z volně přístupné chodby domu na ul. Vítězné v obci Července 2 práškové 
hasicí přístroje, čímž způsobil obci škodu ve výši 1.960,- Kč. 

Dne 13.5.2008 v době od 10.30 hod. do 11.00 hod. dosud neznámá že-
na, jež se vydávala za pracovnici vodohospodářské společnosti, pod zá-
minkou kontroly potrubí byla vpuštěna do bytu, kde při rozměňování pe-
něz za údajný přeplatek odcizila poškozené částku 13 tis. Kč.   Policie ČR 

MMMMěstská televizestská televizestská televizestská televize    Litovelský NFOkanálLitovelský NFOkanálLitovelský NFOkanálLitovelský NFOkanál     
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kdykoli na webových stránkách města    

premiéry:      středa    11.6.   v 18.45 hod.  
                       středa    25.6.   v 18.45 hod. 

   reprízy:         denně   v  6.45, v 11.00, v 18.45 a ve 23.00 hod. 

Kazety VHS se staršími vysíláními INFOkanálu je možné si zapůjčit 
v Městské knihovně Litovel. Počínaje lednem 2008 jsou jednotlivé pří-
spěvky ke stažení na webu města (viz. odkaz výše).  

Připomínky, názory, nápady, náměty, ale i věcnou kritiku týkající se vy-
sílání můžete volat nonstop na telefonní záznamník tel. č. 581 003 467. 
Informace o kulturních, sportovních i jiných nekomerčních akcích, 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: hlavinka@mestolitovel.cz nebo 
infotv@centrum.cz. 

on-line: http://www.litovel.eu/o-meste/videokronika/ 

Upozorňujeme občany, že platnost občanských průkazů bez strojově či-
telných údajů vydaných do 31. prosince 2003 končí nejpozději 31. prosin-
ce 2008.  

Pro občany narozené před 1.1.1936 platí výjimka – občanské průkazy, 
ve kterých mají vyznačenou dobu platnosti „bez omezení“ nebo „platnost 
prodloužena bez omezení“, zůstávají nadále platné.  

Tato výměna občanských průkazů nepodléhá správnímu poplatku. 
Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji platí po dobu v nich uve-

denou. 
Výměna občanských průkazů se provádí na odboru vnitřní správy, od-

dělení občanských průkazů a cestovních dokladů – pracoviště MěÚ Lito-
vel, Havlíčkova ul. 818, v přízemí budovy (budova naproti nádraží ČD).  

      Odbor vnitřní správy 

Upozorňujeme naše uživatele, že Městská knihovna v Litovli je z důvodu 
nutných oprav interiéru do 6. 6. 2008 (včetně) UZAVŘENA. Veškeré vý-
půjční lhůty budou po dobu uzavření knihovny prodlouženy. Rekonstruk-
ce byla započata již v květnu. Děkujeme za pochopení.    Vedení knihovny 

Komise dopravy při městském úřadu zorganizovala také letos v květ-
nu jízdy zručnosti, o které je vždy zájem. I letos řada řidičů využila na-
bízené příležitosti k ověření svého řidičského umění a znalostí. Na ná-
městí v Litovli jste si poslední květnovou neděli mohli prohlédnout také 
12 historických automobilů a 5 motorek, které se předvedly v plné pará-
dě. Jízdy zručnosti nejenže zahájil pan starosta města Dr. V. Grézl, ale 
sám si svoji zručnost jízdou také ověřil. Všem, kteří přispěli ke zdárné-
mu průběhu akce za pořadatele děkuje Miroslav Číhal. 

Ve dnech 11. 6. až 13. 6. 2008 bude Charita Litovel pořádat 
Humanitární sbírku. Obyvatelé Litovle a okolí mohou nosit po-
užitelné věci - oblečení všeho druhu, hygienické potřeby, po-
vlečení, novou obuv apod. - vše zabalené v pevných igelitových pytlích. 
Sběr se koná ve skladových prostorách Charity Litovel na Vítězné ulici - 
naproti Albertu, vždy od 8.00 do 15.00 hod. Z důvodu stále se zvyšujících 
nákladů na dopravu požadujeme finanční příspěvek 5,- Kč za pytel. Veš-
kerý shromážděný materiál bude převezen do pracovišť Diakonie Brou-
mov, kde se roztřídí a rozdělí potřebným lidem u nás i v zahraničí.  



35. schůze Rady města Litovel se 
konala dne 17. dubna 2008 
 
Rada města ukládá:  

• vedoucímu odboru dopravy, 
předsedovi Komise dopravy a ředi-
teli TS Litovel připravit návrh no-
vého dopravního značení ve městě 
a místních částech. 
Rada města stanovuje:  

• pro hospodaření školských pří-
spěvkových organizací v roce 2008  
závazné ukazatele: energetické ná-
klady maximálně ve výši schvále-
ného rozpočtu ML; opravy, údržby 
a pořízení majetku minimálně ve 
výši rozpočtu ML; vyrovnaný nebo 
zlepšený výsledek hospodaření, 
hospodářská činnost nesmí být 
ztrátová; objem mzdových pro-
středků pro pracovníky hospodář-
ské činnosti (ZŠ Vítězná) dle roz-
počtu. 

• Obdobné ukazatele pro hospoda-
ření byly stanoveny i pro MK Lito-
vel. Rada města souhlasí s vyplace-
ním odměny ředitelce MK Litovel 
za r. 2007 a s úpravou mzdy dle 
návrhu.  
Rada města schvaluje: 

• předloženou Výroční zprávu 
Městského klubu Litovel za rok 
2007, hospodaření bylo ziskové ve 
výši 380 tis. Kč. Částka 141 tis. bu-
de použita na pokrytí ztráty z r. 
2006, 95 tis. bude převedeno do 
fondu odměn a 143 tis. Kč do re-
zervního fondu. 

• uzavření nájemní smlouvy mezi 
Městem Litovel, Římskokatolickou 
farností Litovel a Olomouckým 
krajem ve věci pronájmu části po-
zemku parc.č. 471 v k.ú. Litovel, 
za účelem realizace okružní křižo-
vatky silnic II/449 a II/447. 
Rada města souhlasí:  

• s uspořádáním ohňostroje 
v rámci Hanáckých Benátek 14. 6. 
2008 v parku u rybníka a s poskyt-
nutím pomoci MP Litovel při zajiš-
ťování akce  

• s úpravou mzdy ředitele TS Lito-
vel a vyplacením odměny za r. 
2007 dle návrhu. RM schvaluje 
předloženou Zprávu o činnosti TS 
Litovel za r. 2007 a souhlasí s roz-
dělením zlepšeného hospodářského 
výsledku, 10 % bude převedeno do 
fondu odměn a do rezervního 30 %  

• s bezplatným pronájmem areálu 
koupaliště na akci Bobr Cup 2008 

• s vydáním stavebního povolení 
na akci „Rodinný dům – změna 
užívání na provozovny služeb a 
hospodu na ul. Žerotínově č.p. 59 
v Litovli“ pro žadatele Ing. M. R.  
z Litovle, nejsou zde plánována 
parkovací místa 

• se záměrem Statutárního 
města Olomouc odprodat jinou 
stavbu bez č.p/č.e. na pozemku 
st. parc.č. 184 zastavěná plo-
cha a nádvoří a dále stavebních 
pozemků, zemědělských po-
zemků a ostatních ploch, vše 
v k.ú. Unčovice, do vlastnictví 
ZD Unčovice s tím, že ZD Unčovi-
ce se zaváže nevyužívat prodávaný 
objekt a uvedené pozemky k ustá-
jení zemědělského zvířectva, pří-
padně k jiné činnosti, která by ob-
těžovala obyvatele  

• s poskytnutím příspěvku na úhra-
du nákladů spojených s dopravou 
při zájezdu Klubu seniorů do Prahy 
ve výši 20.000,- Kč 

• s pronájmem bytu 2+1 v Roz-
vadovicích č.p. 57 na dobu určitou 
do 31. 5. 2009 vč. nebyt. prostoru  

• s udělením výjimky z počtu žáků 
ZŠ Nasobůrky ve šk. r. 2008/2009 

• s uzavřením Smlouvy o dílo na 
zpracování Projektové dokumenta-
ce – Rekonstrukce mostu přes Ne-
číz v ul. Komenského, Rekonstruk-
ce mostu přes rameno Moravy v ul. 
Čihadlo se zhotovitelem Stráský, 
Hustý a partneři, s.r.o. Brno 

• s konáním hudební akce Quido 
Rock Agency Litovel, II. ročník – 
Litovelský hudební festival „Music 
for All“ v areálu TJ Tatran Litovel 
dne 28. 6. 2008. Na  festival je 
grant města ve výši 70.000,- Kč. 
Rada města vyhovuje:  

• žádostem předsedy představen-
stva LBD a souhlasí s požadovaný-
mi změnami nájemních i podná-
jemních vztahů.  
Rada města projednala žádosti:  

• OV Chořelice o finanční příspě-
vek ve výši 7.000,- Kč na činnost 
družstva malé kopané GEMO Cho-
řelice, okresní liga. Poskytnut pří-
spěvek 2.500,- Kč. 

• Klubu českých turistů TJ Tatran 
Litovel o finanční příspěvek ve vý-
ši 1.500,- Kč na organizační zajiš-
tění turistického pochodu Toulky 
Litovelským Pomoravím. Poskyt-
nut příspěvek 1.500,- Kč. 

• Klubu litovelského petanque o 
finanční příspěvek ve výši 79.800,- 
Kč na zajištění turnajů  v r. 2008. 
Poskytnut příspěvek 15.000,- Kč. 

• manželů K. o finanční příspěvek 
ve výši 20.000,- Kč na přípravu a 
účast jejich syna J. K. na ME 
v šachu. Poskytnut příspěvek 
10.000,- Kč.       

• MO ČRS Litovel o finanční pří-
spěvek ve výši 12.000,- Kč na vý-
chovu mladých rybářů. Poskytnut 
příspěvek 7.000,- Kč. RM důrazně   
požaduje řádný a častý úklid okolí 
rybníků a toků. 

• pana P. Š. ze Šternberka o 
odprodeje pozemků. Pan Š. je 
majitelem pozemku parc.č. 
139/1 v k.ú. Litovel a hodlá 
vybudovat pizzerii a cukrárnu 
s venkovním posezením. Po-
zemek však není napojen na 
inženýrské sítě, je nucen vy-

budovat přípojky z ul. Příčné. Také 
v souvislosti se zásobováním ob-
jektu a příjezdem hostů žádá o od-
prodej částí pozemků. Rada města 
schvaluje zveřejnění záměru odpro-
deje pozemku parc.č. 137/12 o vý-
měře 195 m2, v k.ú. Litovel za cenu 
500,- Kč/m2, dále neschvaluje 
zveřejnění záměru odprodeje části 
pozemku parc.č. 1832 o výměře 
cca 695 m2

, v k.ú. Litovel.  
Rada města bere na vědomí: 

• zprávu z kontroly v ŠJ Studentů 
v březnu 2008 a ukládá ředitelce ŠJ 
odstranit zjištěné závady 

• protokol z finanční prověrky u 
Měst. policie, předkládá Finanční 
výbor, nebyly zjištěny závady 
v hospodaření MP 

• zprávu z inspekce v MŠ Frišten-
ského  

• požadavky OV Chořelice. RM 
konstatuje, že oprava komunikace 
v Chořelicích se v letošním roce 
provádět nebude, VHS Čerlinka s.
r.o. plánuje rekonstrukci kanalizace 
v úseku od bytového domu po čer-
pací stanici v Chořelicích. 

• zprávu o inventarizaci a hospo-
daření s majetkem Města Litovel 
v roce 2007 a ukládá: 
- vypracovat doplněk smlouvy o 
bezúplatném převodu veškerého 
zařízení v měst. sauně TS Litovel 
- vedoucím odborů dopravy, MHa-
SI, ŠKS a ŽP ve spolupráci 
s finančním odborem provést po 
schválení ZML účetní odpis staveb 
a zařízení uvedených v důvodové 
zprávě o inventarizaci majetku 
města v roce 2007.  

• Rada města na základě podaných 
informací o nefunkční historické  
hasičské stříkačce vyslovuje sou-
hlas s jejím odepsáním z  evidence 
s tím, že krizové oddělení prověří 
možnosti a podmínky jejího předá-
ní do hasičského muzea, příp. bude 
rozhodnuto o prodeji.  
Rada města souhlasí: 

• s odepsáním hodnoty majetku - 
víceúčelových branek, které byly 
rozmístěny po hřištích v rámci Pro-
gramu prevence kriminality 
v hodnotě 17.963,- Kč 

• s konáním akce mateřského cent-
ra - Den otců s dětmi 13. 6. 2008 
od 15.00 hodin v areálu TJ Tatran 
Litovel  

• s doplněním Dopravní komise a 
BESIP o Mgr. Odstrčilovou 

• se zřízením rampy pro osoby 
s omezenou schopností pohybu na 
chodníku před objektem č.p. 107 
v ul. Vítězné.  
 
12. zasedání Zastupitelstva města 
Litovel se konalo  24. dubna 2008 
 
ZML bere na vědomí:  

• Zprávu o činnosti Policie ČR a 
Městské policie Litovel za r. 2007 
Schvaluje:  

• 1. rozpočtové změny Města Lito-
vel pro rok 2008, a souhlasí s celo-
ročním hospodařením za rok 2007, 
a to bez výhrad 

• odprodej pozemku parc.č. 339/2 
o výměře 307 m2, v k.ú. Rozvado-
vice, ZD Unčovice, dle zásad za 
cenu 100,- Kč/m2 

• odprodej části pozemku parc. č. 
567 o výměře cca 715 m2 z celkové 
výměry 1 906 m2, v k.ú. Unčovice, 
firmě CEMEX Sand, s.r.o., se síd-
lem v Napajedlech, za cenu dle 
schválených zásad 100,- Kč/m2. 

• odprodej pozemků v k.ú. Litovel, 
včetně studny, za cenu dle zásad ve 
výši 150,- Kč/m2, a to dle žadateli 
předloženého návrhu parcelace, dle 
kterého má přejít do vlastnictví:  

•·paní K. Š. z Litovle díl č. 2 o vý-
měře cca 69 m2, paní B. Ř. z Litov-
le díl č. 3 o výměře cca 51 m2, pana 
S. S. z Litovle díl č. 4 o výměře cca 
113 m2, paní I. V. z Litovle díl č. 5 
o výměře cca 73 m2, pana M. H. 
z Litovle díl č. 13 o výměře cca 86 
m2, manželů J. a J. M. z Litovle dí-
ly č. 7 a č.14 o celk. výměře cca 
202 m2, pana V. P. z  Litovle díl č. 
8 o výměře cca 50 m2, manželů K. 
a L. Š. z Litovle díly č. 9 a 12 o 
celkové výměře cca 122 m2, pana 
V. J. z Litovle díl č. 10 o výměře 
cca 60 m2, Ing. J. B. z Litovle díl č. 
11 o výměře cca 57 m2, do spo-
luvlastnictví všech žadatelů díl č. 6 
u společné studny, včetně studny. 
Zastupitelstvo neschvaluje žádost 
shora uvedených žadatelů o slevu 
ceny pozemků. 

• odprodej ideální ¼ pozemku 
parc. č. 1797 zahrada, o výměře 
263 m2, v k.ú. Litovel, paní V. 
z Olomouce, ideální ¼ pozemku 
manželům Z. z Litovle a ideální ¼ 
pozemku manželům U. z Litovle, 
za cenu dle zásad, tj. 150,-Kč/m2  

• odkoupení pozemku vedeného 
ve zjednodušené evidenci jako 
parc.č. 731/3, o výměře 41 m2, v k.
ú. Litovel, z majetku Pozemkového 
fondu ČR do vlastnictví Města Li-
tovel, za kupní cenu stanovenou 
prodávajícím.  
 
                       pokračování na str. 4 



ZML schvaluje: 

• revokaci usnesení přijatého na 
10. zasedání ZML 18. 12. 2007 -  
Město Litovel se zavazuje vybudo-
vat pro pozemky, které převádí do 
vlastnictví paní A. Č. z Litovle, in-
ženýrské sítě a přístupovou komu-
nikaci 

• uzavření Kupní smlouvy mezi 
Svazkem obcí Šumina a SMP Net, 
s.r.o. Ostrava o odprodeji plynáren-
ského zařízení vybudovaného 
v rámci stavby „Plošná plynofikace 
obcí Hradečná, Slavětín, Savín, 
Měrotín, Ješov a Nová Ves u Li-
tovle“, vč. příslušenství a doku-
mentace, za cenu 2.800.000,- Kč, 
z níž Město Litovel obdrží 
987.097,- Kč. 

• odpis položek z účetní evidence 
vynaložených na pořízení projekto-
vé dokumentace na akce: Cesta Li-
tovel – Šargoun – PD na cyklostez-
ku a biokoridor, pořízena v letech 
1996 – 2002 v účetní hodnotě 93. 
tis., ZŠ Jungmannova – PD na pří-
stavbu tělocvičny, pořízena v r. 
1995 v účetní hodnotě 151 tis., 
Městské hradby – PD pořízena v r. 
2005 v účetní hodnotě 79 tis.; Most 
Masarykova – Vítězná u poliklini-
ky – PD pro vydání SP z r. 2006, 
v účetní hodnotě 527 tis. Kč. 

• zařazení Města Litovel do 
územní působnosti Občanského 
sdružení MAS Moravská cesta, 
Strategický plán Leader, na období 
2008 – 2013 a Integrovanou strate-
gii rozvoje MAS Moravská cesta, a 
poskytnutí členského příspěvku za 
Město Litovel ve výši 4,- Kč/
občan/rok  

• návrh Zásad o vytvoření a pou-
žití účelových prostředků „Fondu 
rozvoje bydlení na území Města 
Litovel“ s účinností od 1. 5. 2008 

• novelizaci zřizovací listiny 
Technických služeb Litovel, p.o.  

• stanovení výše odměn pro členy 
zastupitelstva města, členy rady 
města, předsedy výborů ZML, 
předsedy komisí RM a předsedy 
osadních výborů dle návrhu.  
ZML neschvaluje:  

• odkoupení „sušičky chmele“ 
tvořící součást nemovitosti č.p. 4, 
část obce Odrlice, od manželů B. a 
M. S. z Odrlic 

• odprodej části pozemku parc.č. 
56/20 o výměře cca 5 000 m2 v k.ú. 
Víska u Litovle (průmyslová zóna), 
firmě MARTEK MEDICAL a.s., 
se sídlem v Třinci, za stanovenou 
cenu 300,- Kč/m2. 
ZM souhlasí se zveřejněním zá-

měru pronájmu s následným odpro-
dejem pozemků v lokalitě Uničov-
ské předměstí firmě, která vlastním 
nákladem tady vybuduje bytové 

domy, inženýrské sítě, přístu-
pové komunikace atd. dle zpra-
covaného zadání s tím, že byty 
rozprodá, nebo pronajme zá-
jemcům a vybudované inženýr-
ské sítě, přístupové komunika-
ce a další zařízení bezúplatně 
převede do vlastnictví Města 
Litovel. Bytová výstavba musí být 
dokončena do 31. 12. 2012. Mini-
mální kupní cena v budoucnu pro-
dávaných pozemků zastavěných 
bytovými domy se stanovuje na 
částku 300,-Kč/m2.  
 
36. schůze Rady města Litovel  
se konala 7. května 2008 
 
K již p řijatým usnesením: 

• Rada města souhlasí s přidělením 
bytu 1+1 v domě č.p. 785/2 v ulici 
Boskovicově v Litovli p. T. P. a to 
od 1. 6. 2008 na dobu 3 měsíců.  

• Odstranění závad zjištěných Do-
pravním inspektorátem Policie ČR 
bude provedeno do 15. 6. 2008. 
Rada města nesouhlasí:  

• se zveřejněním záměru odprode-
je pozemku parc.č. 1638/22 ostatní 
plocha/jiná plocha, o výměře 1516 
m2, v k.ú. Litovel. (Žádost spo-
luvlastníků domu č.p. 1217 a 1218, 
Rybníček, Litovel). 
Rada města schvaluje:  

• zveřejnění odprodeje části po-
zemku parc.č. 803 a části pozemku 
parc.č. 795/2 v k.ú. Litovel, za pod-
mínky, že pozemek bude součástí 
stavebního místa č. 7, dle předlože-
né koncepce řešení daného území  

• uzavření smlouvy o dílo mezi 
Městem Litovel a ing. arch. Petrem 
Braunerem na zpracování projekto-
vé dokumentace pro akci „zateplení 
a výměna oken v MŠ Gemerská“ 

• záměr TS Litovel rozšířit stávají-
cí plochu pro uložení veřejné zele-
ně na pozemku parc. č. 154/34 v k.
ú. Nasobůrky. 
Rada města souhlasí:  

• s pronájmem části pozemku parc.
č. 121 v k.ú. Nasobůrky za účelem 
zřízení venkovního posezení pro 
návštěvníky „Hospůdky v Naso-
bůrkách“, do 30. 9. 2008  

• s dočasným pronájmem části po-
zemku parc.č. 1573/1 v k.ú. Litovel 
za účelem vybudování předzahrád-
ky před cukrárnou Jantar za těchto 
podmínek: umístění předzahrádky 
od 9. 5. do 2. 11. 2008, cena za 
pronájem  činí dle vyhlášky 3.549,- 
Kč. Žadatel využívá část chodníku 
celoročně, nosná konstrukce se 
střechou je zde umístěna trvale, ce-
na za zábor bude stanovena dle vy-
hlášky. Odbor MHaSI dále uzavře 
s nájemcem J. H. smlouvu na umís-
tění reklamních tabulí, poplatek za 
umístění jedné tabule bude dle vy-
hlášky 500,- Kč/rok. 

• s použitím částky 3.000,- 
Kč z RF OŠKS na zakoupení 
věcných cen pro děti mateř-
ských škol - 2. ročník Spor-
tovních her v Litovli 13. 5. 08. 
Rada města projednala:  

• předložené návrhy z jednání 
Bytové komise z 23. 4. 2008 a ne-
schvaluje navrhovaný pronájem 
bytu 1+1 v domě č.p. 965 v ul. U 
Stadionu a rovněž neschvaluje na-
vrhovanou směnu bytu 2+1 v domě 
č.p. 173/1A v ulici Vítězné s rodin-
ným domem č.p. 521 v ulici Šver-
mově v Litovli. Ostatní návrhy 
předkládané komisí jsou schváleny. 

• žádost p. F. B. o finanční příspě-
vek na V. ročník „MOTOSRAZU 
V UNČOVICÍCH“ 20. – 21. 6. 
2008. Poskytnuto 5.000,- Kč.  

• žádost ZŠ a MŠ Nasobůrky o fi-
nanční příspěvek na oslavy 95. vý-
ročí založení školy 9.000,- Kč na 
propagaci a zajištění oslav dne 7. 6. 
2008. Poskytnuto 5.000,- Kč. 

• žádost SDH Myslechovice o fi-
nanční příspěvek na XXV. ročník  
„Memoriálu F. Vogla v požárním 
sportu“ dne 21. 6. 2008, ve výši 
5.000,- Kč. Poskytnuty 3.000,- Kč. 

• žádost Klubu bechtěreviků pro 
Olomoucký kraj o.s. o finanční pří-
spěvek na činnost klubu, členy klu-
bu jsou dva litovelští občané. Po-
skytnut příspěvek 3.000,- Kč. 

• žádost Gymnázia Olomouc, Čaj-
kovského 9, o finanční příspěvek 
na podporu účasti volejbal. druž-
stev na Světových hrách v Caglieri 
na Sardinii. Dvě litovelské dívky 
jsou členkami družstva. RM nesou-
hlasí s poskytnutím příspěvku. 

• žádost Pony klubu Olešnice o 
finanční příspěvek na činnost, jez-
decký klub navštěvuje  13 litovel-
ských dětí. Poskytnut příspěvek 
2.500,- Kč na jedno dítě. 

• žádost Hanáckého jezdeckého 
klubu Litovel o finanční příspěvek, 
jezdecký klub navštěvuje 12 lito-
velských dětí, žádají 30.000,- Kč 
na reprezentaci města a činnost ve 
2. pol. roku 2008. Poskytnut pří-
spěvek 10.000,- Kč.  

• žádost Souboru mysliveckých 
trubačů „Trubači z Doubravy“ o 
finanční příspěvek na činnost ve 
výši 8.000,- Kč. Poskytnut příspě-
vek 4.000,- Kč. Soubor zdarma vy-
stoupí na 2 akcích.          
Rada města přiděluje grant na 
Dny evropského dědictví a Litovel-
ské slavnosti p. Viktorovi Kohou-
tovi, BAVI Litovel.        
Rada města souhlasí: 

• s konáním hudebních produkcí: 

• 7. 6. 2008 od 13.00 do 02.00 
hodin – hřiště v Chudobíně – ta-

neční zábava, pořadatel pan P. Č. 
z Chudobína  

• 7. 6. 2008 od 15.00 do 24.00 
hodin – hřiště v Nasobůrkách – 
oslavy 95. výročí založení školy, 
pořadatel ZŠ a MŠ Nasobůrky  

• 20. 6. 2008 od 20.00 do 02.00 
hodin a 21. 6. 2008 od 14.00 do 
03.00 hodin – venkovní prostran-
ství Sokolovny v Unčovicích – ta-
neční zábavy v rámci akce Moto-
sraz , pořadatel p. F. B. z Unčovic  

• 21. 6. 2008 od 18.00 do 01.00 
hodin – zahrada KD Myslechovi-
ce – posezení po memoriálu F. Vo-
gla, pořadatel SDH Myslechovice  

• 12. 7. a 29. 8. 2008 od 20.00 do 
02.00 hodin – venkovní zahrádka 
Pizzerie – Bowling v Litovli – dis-
co, pořadatel G. P. z Litovle  

• se zřízením nového bankovního 
účtu Fondu rozvoje bydlení 
v ČSOB, a.s. pro poskytování půj-
ček dle zásad schválených na 12. 
zasedání ZML dne 24. 4. 2008 a 
pověřuje starostu města podpisem 
potřebných dokumentů  

• se zajištěním 10 ks medailí Jana 
Čepa v bronzovém provedení a 5 
ks medailí ve stříbrném provedení 

• s uzavřením Smlouvy o dílo na 
zpracování PD na akce „Cyklo-
stezka Rozvadovice – Unčovice“ 
a „Cyklostezka Tři Dvory“ se zho-
tovitelem RARSM Olomouc 

• s vyhlášením dvou kol v délce 21 
dnů pro přihlášení o poskytnutí 
půjčky z Fondu rozvoje bydlení. 
Rada města vyhovuje: 

• žádosti HZS OK o souhlas 
s použitím znaku města na interne-
tových stránkách.  
Rada města bere na vědomí:  

• zprávu o zabezpečení prázdnino-
vého provozu v mateřských ško-
lách, škol. jídelnách a družinách  

•  zápisy z jednání Letopisecké ko-
mise, Kontrolního výboru, Komise 
školství, kultury a sportu a Komise 
životního prostředí.  
Rada města určuje:  

•výběrovou komisi na obsazení 
pozice strážníka MP: starosta měs-
ta, velitel MP Litovel, tajemník 
MěÚ Litovel, člen rady Ing. 
Zmund a předseda KPK Ing. Pa-
pajk. 
Rada města neschvaluje: 

• nabídku a smlouvu o dílo mezi 
ML a firmou STRABAG a.s. Br-
no – firma nabízí opravu místní ko-
munikace v Savíně.   
V souladu se zákonem na ochranu 
osobních údajů jsou  jména obča-
nů v usnesení uváděna pouze jejich 
iniciálami. 



Karbofuran je chemická látka, která je součás-
tí některých insekticidních přípravků používa-
ných v zemědělství na ochranu zemědělských 
kultur proti škůdcům. Jde o látku jedovatou, ne-
bezpečnou životnímu prostředí i lidskému zdra-
ví. Při manipulaci s postřiky obsahujícími tuto 
látku je nutno pečlivě dodržovat bezpečnostní 
předpisy pro ochranu zdraví člověka i zvířat. 

V posledních letech se bohužel stále více 
v médiích objevují zprávy o tom, že karbofura-
nu je zneužíváno za účelem otrav volně žijících, 
mnohdy velmi vzácných, druhů živočichů. Kaž-
dý rok je v naší vlasti zdokumentováno několik 
případů, ale přitom samozřejmě lze předpoklá-
dat, že pozornosti jich většina uniká. Oběťmi 
těchto otrav jsou ptáci (orel mořský, káňata, vrá-
ny, aj.) i savci (např. kuny nebo lišky, ale i do-
mácí psi).  

Jak poznat, že nalezené zvíře uhynulo právě 
na otravu karbofuranem? Na první pohled to jde 
dosti obtížně, jelikož příznaky otravy nejsou 
specifické. Základním vodítkem může být už i 
počet zvířat na jednom místě, jde totiž o velmi 
silný jed, který zvířata rychle zabíjí. Typickými 
příznaky otravy u ptáků bývají svěšená hlava a 
křídla a především křečovitě sevřené pařáty. 
Spolehlivě určí zasažení zvířete karbofuranem 
pitva následovaná chemickou analýzou, kterou 
provádějí specializované veterinární ústavy. Po-

kud byste měli zájem o této problematice se do-
zvědět více, bližší informace lze nalézt na inter-
netu, např. na www.karbofuran.cz. 

To, že zneužití karbofuranu není bohužel 
v podmínkách ČR nijak ojedinělé, dokládá i ne-
dávný nález několika uhynulých živočichů na 
území CHKO Litovelské Pomoraví. Dne 30. 
března letošního roku bylo v CHKO nalezeno 
několik uhynulých káňat lesních, jedna kuna a 
několik drobných hlodavců. Vyšetření odborné-
ho veterinárního ústavu prokázalo u toxikolo-
gicky testovaného káněte právě otravu karbofu-
ranem.  

Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví 
je území, vyhlášené s cílem zachování a postup-
ného zlepšování stavu jeho přírodního prostředí. 
V rámci CHKO jsou dále zřizována různá malo-
plošná zvláště chráněná území, coby území mi-
mořádných přírodních hodnot, která si zasluhují 
zvýšenou pozornost a ochranu člověka. Jednou 
z nejcennějších takových lokalit je i Národní 
přírodní rezervace Vrapač, rozkládající se v po-
rostu lužního lesa mezi Litovlí a Mladčí.  

 
Nález uhynulých zvířat v území CHKO je sám 

o sobě velmi zarážející, nález těchto zvířat na 
území Národní přírodní rezervace Vrapač je 
však přímo alarmující. Celá věc je dále řešena 
Policií ČR.            O. Dočkal, Správa CHKO LP 

Český rybářský svaz, místní organizace Litovel, si tímto dovoluje pozvat všech-
ny své dětské členy (do 15 let věku včetně) na rybářskou soutěž, kterou pořádá-
me ve dnech 6. a 7. června 2008. 
První část soutěže proběhne v pátek 6. června odpoledne. Obsahem tohoto úvod-
ního kola bude vědomostní soutěž mladých rybářů ze znalostí, souvisejících 
s rybařinou (vnější a vnitřní stavba ryby, poznávačka ryb, pravidla rybolovu atp.), 

a zároveň z rybářské zručnosti, kterou budou prokazovat v rybolovné technice (hody na terče). 
Ve druhé části soutěže, v sobotu 7. června, budou probíhat závody v lovu ryb udicí na rybář-

ském revíru Morava 19, spravovaném naší organizací. Účast v prvním, pátečním kole soutěže, je 
podmínkou pro možnost účasti ve druhém, sobotním kole. 

Zahájení soutěže (prezence účastníků, organizační pokyny) je v pátek 6. června v 15.30 hod. 
před sídlem ČRS MO Litovel (Palackého 29, Litovel - psací potřeby, přezůvky a „rybářské pa-
píry“ s sebou).                                    O. Dočkal, P. Machala, ČRS MO Litovel (www.crslitovel.

 

Olomoucký kraj hodlá obnovit rybník 
v arboretu Bílá Lhota. Chce se proto  s projek-
tem revitalizace vodní plochy ucházet o podporu 
z Regionálního operačního programu Střední 
Morava. Na svém dubnovém zasedání o tom 
rozhodli členové Rady Olomouckého kraje. Ná-
klady projektu by měly dosáhnout částky 2,9 
miliónu korun. Pokud kraj se svou žádostí uspě-
je, mohl by získat až 2,5 mil. korun z evrop-
ských fondů. Zbývající sumu je připraven uhra-
dit z jiných zdrojů. Arboretum v Bílé Lhotě 
spravuje Vlastivědné muzeum Olomouc, které 
je příspěvkovou organizací kraje. tisková zpráva 

Foto: R. Studený  

MOTOSRAZ UNČOVICE 
Zveme příznivce motorismu na 5. ročník motosrazu v Unčovicích  

konaného ve dnech 20. – 21.6. 2008.  
  
V pátek se můžete těšit na taneční zábavu se skupinou PREDATHOR. 
V sobotu ve 13.00 hod. vyjížďka z Unčovic se zastávkou v Litovli na ulici Vítězné   
(u staré kotelny), tady kolem 14.00 hod. 1. část vystoupení motokaskadéra Aleše Poláka.  
Zároveň si zde můžete prohlédnout stroje účastníků vyjížďky motosrazu. 
Další program bude probíhat v areálu Unčovické sokolovny: soutěže o ceny, ohnivá 
show, striptýz, 2. část vystoupení motokaskadéra a zahrají kapely: CHAOS IN HEAD,  
STRACENÉ RÁJ, HAZYDECAY, RHODIAN, MOR ČATA NA ÚT ĚKU. 

 Přijďte se pobavit, motocykl není podmínkou, zvou pořadatelé 

PODĚKOVÁNÍ  
Touto cestou děkujeme panu Miloši Kargrovi 

z Mladče za jeho trpělivost a čas, který věnuje 
dětem u koní v Bažantnici na Nových Zámcích. 
Hodně zdraví a pohody přejí Vočkovi a Ajglovi. 

BLAHOPŘÁNÍ 
Dne 12.června 2008  

se dožívá významného 
životního jubilea  

– 80 roků –  dlouholetý 
člen mysliveckého sdru-
žení Litovel Doubrava  

pan Bohumil Dvořák.  
 
K tomuto jubileu mu všichni členo-
vé mysliveckého sdružení LD přejí 
pevné zdraví, hodně osobní a rodin-
né pohody a samozřejmě ještě mnoho  myslivec-
kých zážitků. Zároveň mu vyslovují poděkování 
za dlouholetou činnost ve sdružení jak ve všech 
vykonávaných funkcích, tak za zásluhy o správ-
covství myslivecké chaty Doubrava. 

Správa CHKO v rámci projektu Přírodě OK!, 
spolufinancovaného ESF, pořádá v letošním ro-
ce sérii akcí pro veřejnost. Na Třesíně se 2. 
května uskutečnil výstup Balonem nad luhy Li-
tovelského Pomoraví.  

Zájemců o pohled na Litovelské Pomoraví 
shora bylo hodně a ani nebylo možné všechny 
uspokojit. Kvůli nepříznivému počasí se akce již 
koncem dubna nekonala, i tentokrát mohl balón 

vzlétnout až před 19. hodinou. Ti, kteří vydrželi, 
byli odměněni hezkým zážitkem. Nebýt totiž 
toho, že trochu zlobil vítr, byl krásný májový 
den.  

Ve vstupní části do Mladečských jeskyní byla 
uspořádána současně s  touto akcí výstava foto-
grafií s tematikou ochrany přírody. Zajímavé 
byly fotografie srovnávající stav krajiny v prů-
běhu posledních 150 let s dneškem.              red. 



LÉTO S BENEM - Letní tábor v Penzionu FIT – Velké Losiny 
6. – 12. července 2008                                                   Cena 2 550,- Kč  
zahrnuje: ubytování, stravu, pitný režim, dopravu, pedagogický a zdra-
votní dozor, potřebný materiál, odměny                Miroslava Grulichová 
 
Hry bez hranic  - LT Vidnava s integrací postižených 
12. – 23. července 2008                                                 Cena 2 950,- Kč 
zahrnuje: ubytování, plnou penzi, pitný režim, dopravu, pedagogický a 
zdravotní dozor, potřebný materiál, odměny pro děti.   Mgr. J. Čekelová 
 
TATANKA VITKU – LÉTO BÍLÉHO BIZONA 
Letní tábor v Cakově u Senice na Hané 
27. 7. – 3. 8. 2008                                             Cena 2 200,- Kč 
zahrnuje: ubytování, plnou penzi, pitný režim, odměny pro děti, peda-
gogický a zdravotní dozor                                               Ing. Pavel Sova 
 
Jak se krotí puberťáci - LT pro –náctileté v Cakově 
3. – 9. srpna 2008                                                          Cena 1 500,- Kč 
zahrnuje: ubytování, plnou penzi, pitný režim, pedagogický a zdravotní 
dozor, odměny pro děti                                                    Šárka Grunová 

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

fax: 585342448 

Program na měsíc červen 2008 

Soutěžní družstvo ZŠ Nasobůrky. Soutěžní družstvo ZŠ Vítězná.                                      Foto: Pavel Sova 

7. června  Putování údolím Huntavy - cyklovýlet na Rešovské vodopá-
dy. Sraz je v 8.00 hodin u DDM v Komenského ulici. Návrat v odpoled-
ních hodinách. Účastnický poplatek činí 20,- Kč. Podmínkou účasti je 
dobrý technický stav kola a ochranná přilba!                       Ing. Pavel Sova 
 
8. června  Scrabbliáda soutěž ve skládání scrabble. Začátek ve 14.00 
hod. v DDM Komenského ul. Startovné 20,- Kč.        Mgr. Jana Čekelová 
 
14. června  Litovel - moje město - v rámci celoměstské akce Hanácké Be-
nátky zveme všechny na doprovodnou akci Litovel - moje město. Připra-
vena je vědomostní soutěž pro děti a proběhne v parku Míru v době od 
14.00 do 16.00 hod. Pro děti jsou připraveny drobné odměny. V průběhu 
odpoledne bude k vidění i mini ZOO se zajímavými zvířátky. Na náměstí 
vystoupí taneční kroužky DDM Litovel, a to v 11.30 a ve 12.45 hod.  

Šárka Grunová DiS 

 

Místní kolo oblíbené přírodovědně-ekologické soutěže se letos konalo 
ve středu 7. května, jako každoročně v okolí myslivecké chaty Doubravka 
v Litovli. Soutěžní družstva reprezentovala základní školy Jungmannova, 
Vítězná a Gymnázium Jana Opletala z Litovle, dále základní školy v Na-
sobůrkách, Cholině, Bílé Lhotě a Senici na Hané. Celkem soutěžilo 96 
žáků, silně zastoupená byla letos mladší kategorie - 48 žáků čtvrtých až 
šestých tříd. 

Pořadatelé prověřovali znalosti žáků ze zoologie, botaniky, geologie a 
paleontologie, meteorologie, astronomie a ekologie na osmi soutěžních 
stanovištích. 

Stručně k výsledkům soutěže alespoň na prvních třech místech. 
V mladší kategorii zvítězilo družstvo reprezentující Gymnázium Jana 

Opletala ve složení: Daniel Čampiš, Petr Zavadil, Daniel Smička, Olga 
Vogelová, Kristýna Klanicová a Johana Urválková. Druhou příčku obsa-

dilo družstvo žáků šestého ročníku ZŠ Vítězná v Litovli, třetí se umístili 
soutěžící reprezentující ZŠ Jungmannova v Litovli. 

Starší kategorii vyhrálo družstvo žáků devátého ročníku ZŠ Vítězná  
v Litovli ve složení: Martina Hubáčková, Štěpánka Smékalová, Petra Va-
šíčková, Petra Hubáčková, Michaela Zavadilová a Michaela Zemánková. 
Na druhém místě se umístilo družstvo Gymnázia Jana Opletala, třetí příč-
ku obsadili žáci ze základní školy v Senici na Hané. 

Vítězové místního kola své školy reprezentovali v krajském kole soutě-
že, které se konalo v sobotu 17. května v Olomouci – Řepčíně v okolí 
SPR Plané loučky. 

Na závěr děkujeme zejména za zapůjčení myslivecké chaty Doubravka i 
všem pořadatelům, ať už z řad pracovníků DDM v Litovli nebo pracovní-
ků Správy CHKO Litovelské Pomoraví, za jejich nemalé úsilí při realizaci 
soutěže. Rovněž děkujeme všem soutěžícím dětem za jejich šikovnost a 
zájem o naši krásnou přírodu, která má pro další generace stále větší vý-
znam.                                                                                           Pavel Sova 

Ve čtvrtek 15. května jsme u nás v Domě dětí a mláde-
že na Staroměstském náměstí přivítali malé zpěváčky ze 
základních škol nejen z Litovle, ale i z blízkého okolí. Všichni, kteří se 
přišli podívat a svým potleskem odměnit pěvecké výkony dětí, si vy-
slechli celkem 46 písní. 

 Porota ve složení Mgr. Jana Čekelová, Mgr. Lenka Skopalová a Hed-
vika Weberová Dis, opravdu neměla lehké rozhodování. Všechny děti 
se snažily a za doprovodu klavíru, kytary a keyboardu se nám postaraly 
o pěkný zážitek. Za krásné čtvrteční odpoledne jim děkujeme. Touto 
cestou také děkujeme doprovázejícím učitelkám, které děti na soutěž 

připravily. V první kategorii (1. – 2. třída) si nejlépe vedla Marie Zlá-
malová (ZŠ Nasobůrky), dále Alena Zouvalová (ZŠ Červenka) a Karolí-
na Fedor (ZŠ Vítězná), na třetím místě se umístily Marie Sobalová (ZŠ 
Červenka) a Silvie Drešrová (ZŠ Vítězná). Ve 2. kategorii (3. – 4. třída) 
to byly:  Adriana Ševčíková (ZŠ Jungmannova) na prvním místě, dále 
Diana Krestýnová (ZŠ Vítězná) a Vlaďka Němcová (ZŠ Nasobůrky), na 
třetím místě Inka Koutná (ZŠ Vítězná). Michal Zajíček ze ZŠ Červenka 
získal 1. místo ve 3. kategorii (5. – 6. třída), dále se umístily Petra Vo-
glová (ZŠ Vítězná) a Kristýna Dvořáčková (ZŠ Jungmannova). Ve 4. 
kategorii (7. – 9. třída) bylo uděleno jen 1. místo – Eva Hrachovinová 
(ZŠ Jungmannova). Všem dětem gratulujeme k jejich pěkným výko-
nům.                                                                                     Alena Černá 



HISTORIE ŠKOLY A U ČITELÉ  
Savínské děti chodily od nepaměti do školy až do Měrotína. Docházení 

bylo pro malé děti velice obtížné. Silnice nebyla, z vesnice vedla jen polní 
cesta kolem lesa Včelína. V létě prašná, za deštivého počasí plná bláta. 
Většina dětí chodila od jara do podzimu bosá, boty byly drahé. Blátu se 
vyhýbaly stezkami lesem přes Šuminu. Cesta jim trvala skoro hodinu. 

Postavení školy byl moudrý čin tehdejšího představenstva obce v čele se 
starostou Frant. Voglem. (Stavitel Josef Sova z Loštic, polír Ant. Poles, 
zdejší občan.) V budově byla zřízena třída a byt pro učitele. Původně měla 
být škola dostavěna začátkem školního roku, avšak ústřední komise žádala 
určité změny a vyučování tak bylo zahájeno až 16. prosince 1908.  

Správcem školy byl po krátkou dobu měrotínský učitel Josef Císař. Prv-
ním stálým učitelem se stal Julius Procházka, v době 1. světové války jej 
krátce zastupoval Václav Šádek. Roku 1919 je uč. Procházka vystřídán 
uč. Františkem Škopem. Za jeho působení bylo v r. 1922 při stavbě silnice 
vybudováno první přímé schodiště ke škole, nahradilo šikmé chodníky se 
zábradlím z obou stran ke vchodu. 

V r. 1927 přichází řídící učitel Stanislav Nedoma, po desítiletém půso-
bení odchází do Litovle, na jeho místo r. 1937 přichází řídící učitel Alois 
Mayer – Malinovský, který roku 1941 odchází na školu v Moravičanech. 

Do Savína je nově ustanoven řídící učitel Josef Kykal. Působí zde do r. 
1952, kdy odchází do Myslechovic. Novým příchozím učitelem je Jaro-
slav Kühler. Krátce po svém nástupu je povolán na školení min. školství a 

je třeba jej zastupovat. Jaroslav Kühler je pak r. 1956 jmenován do funkce 
okresního školního inspektora. Ve vyučování se za něj střídají uč. Jarmila 
Novotná z Řimic a začínající uč. Josef Zatloukal. 

V r. 1958 přichází další ředitel školy Ludvík Popelář, na škole působí 
do r. 1962, kdy se vystřídal s  Jaroslavem Fialou, vyučujícím v Července. 
Ředitel školy Jaroslav Fiala vyučuje na zdejší škole až do r. 1976, kdy je 
škola zavřena. Děti jsou přeřazeny do Luké. Tímto končí vyučování v Sa-
vínské škole. 

V roce 1979 byla budova školy pronajata ZDŠ ve Velkém Týnci. Bylo 
zde zřízeno rekreační zařízení nejen pro děti uvedené školy, ale i ostatních 
škol z okresu Olomouc. Místnosti byly vybaveny postelemi a kuchyňka 
vším potřebným. Zařízení bylo dětmi hojně navštěvováno nejen o víken-
dech, ale hlavně o prázdninách. 

Uvedený nájem byl školou ve Velkém Týnci zrušen roku 1994. Ze školy 
se stala turistická ubytovna, k tomuto účelu slouží dodnes. 

DOPIS OBČANŮM SAVÍNA 
Milým občanům Savína věnuje u příležitosti oslav výročí školy několik 

vzpomínek paní Berta Popelářová, manželka pana uč. Ludvíka Popeláře. 
Žili jsme mezi vámi čtyři roky. Byly to jedny z nejlepších let našeho ži-

vota. Přijali jste nás srdečně, jako kdybychom mezi vás odjakživa patřili. 
Těšilo nás, když jsme šli po vesnici, mohli jsme s každým promluvit bez 
jakýchkoliv zábran. Vy jste si vážili školy, my zase vás. 

Vzpomínám např., když manžel nacvičoval s dětmi divadlo „Pták Ohni-
vák“, chodily maminky v odpoledních hodinách do školy a šily dětem di-
vadelní kostýmy s velkou láskou a nasazením, nebo, když za školou upra-
voval hřiště, pomáhali všichni větší chlapci.  

A nyní vzpomínka z jiného soudku. Chlapci si jednou hráli u potoka a 

tam vyhrabali bombu z 2. světové války. Nikdo o tom nevěděl. Donesli ji 
do školy. My jsme se velmi zděsili, neboť jsme si uvědomili, co se mohlo 
stát. Manžel zamkl nešťastný předmět do prádelky na dvoře. Zavolal pyro-
technika a chlapcům důrazně přikázal, aby na takovou podezřelou věc již 
nikdy nesahali. Druhý den přijel pyrotechnik zneškodnit bombu v lese za 
vesnicí. Byl to pořádný výbuch. Děti vše pozorovaly z povzdálí. Až se vše 
uklidnilo, šly se podívat, jaký kráter bomba vytvořila, a jak střepiny po-
škodily okolní stromy. My jsme si oddechli, že vše dobře dopadlo.  

Manželova cesta na tomto světě byla však velice krátká. Ještě dnes cítím 
potřebu poděkovat občanům Savína za to, že se přišli v hojném počtu 
s manželem rozloučit do Červenky. Díky Vám!               

Berta Popelářová 

Pozvání na setkání žákyň a žáků ke 100. výročí otevření  
bývalé školy v Savíně, které se koná dne 5. července 2008.  

Setkání je pořádáno za přispění MěÚ v Litovli. 
Program: 

  9.00    Mše svatá v kapličce, doprovod dechové hudby Hrozenčané 
10.00    Přivítání hostů na nádvoří školy, zahájení a projev starosty měs-
ta 11.00 – 13.00     Oběd 
13.00    Průvod obcí s položením věnce k památníku padlých 
Promenáda obcí – pro starší návštěvníky je připraven kočár s koňským 
spřežením 
15.00    Vystoupení mažoretek z Litovle 
Volná zábava – celý den vyhrává dechová krojovaná hudba Hrozenčané 
ze Slovácka, občerstvení zajištěno (také vína z jižní Moravy)! 
 
Vaše účast bude pro nás velkou ctí. Těšíme se na Vás i Vaši rodinu. Poslední třída v savínské škole s panem učitelem Jaroslavem Fialou. 

Nejstarší žáci, žijící v Savíně: 
 
Anežka Drlíková, roz. Dostá-
lová (*1919), školu navštěvo-
vala v letech 1925 – 1933 
 
František Smrček (*1916), 
školu navštěvoval 1922-1930 

SAVÍN – MINULOST A SOUČASNOST 
Savín je malá, ryze česká obec, ležící asi devět kilometrů jihozápadně od 

Litovle, v hornaté části Bouzovské vrchoviny, v blízkosti silnice z Litovle 
do Konice. V 63 domech žije 151 obyvatel. Do katastru obce (167 ha) pa-
tří ještě samota Na pile, myslivna Václavov a hostinec Na Pindě /zvaný 
též Zavadilka/. 

Zakladatelem vesnice byl dle pověsti Sáva, který jí dal i název. Přišel 
sem podél řek a potůčků, dříve jedinými ukazateli cest, a usadil se se svým 
rodem v chráněném údolí při ohbí potoka. Původní osada stála totiž na 
jižní straně za potokem, kde se dosud říká na „Starých Savínech“. O tom, 
kdy byl Savín založen nebo kdy „Starý Savín‘‘ vyhořel, hovoří jen  lidové 
podání. Zánik „Starého Savína‘‘ je záhadný, na jeho území se nenašly za-
tím ani žádné archeologické nálezy. 

V zemských deskách moravských se Savín /dřívější název Sawyn/ popr-
vé připomíná roku 1353, jsou známi jeho držitelé až do konce 15. stol. Po-
tom následuje temné období, z něhož nemáme o Savíně žádné zprávy. Až 
z listiny z roku 1611 se dovídáme o dalším majiteli Savína, jehož majetek 
byl po bitvě na Bílé hoře zkonfiskován. Zabavené zboží, včetně Savína, 

daroval císař Ferdinand II. kapitule olomoucké, která Savín vlastnila do 
zrušení roboty roku 1848. Poté byla obec spravována haňovickým pan-
stvím, byla přifařena a do roku 1908 i přiškolena do Měrotína. 

V uplynulých padesáti letech se ráz obce velice změnil. Náves před kap-
ličkou byla upravena v malý parčík. Podél silnice zmizel příkop, nahradila 
jej kanalizace a nad ní chodník. Velká část domů byla opravena, hospo-
dářské části budov přebudovány na kotelny a garáže. Téměř jedna třetina 
obytných domů se změnila v rekreační chalupy, za vesnicí k lesu zvané-
mu „Březiny‘‘ vyrostla chatová oblast.  

Po adaptaci domu č. 15 vznikl obecní úřad, knihovna a kulturní dům – 
zde jsou pořádány různé akce a zábavy. Dříve tady bylo i kino a hrávala se 
ochotnická divadelní představení. V posledních letech však nastal útlum 
těchto aktivit. V budově je nyní prodejna potravin a v bývalém sklepení je 
hospůdka. V r. 2001 se obec připojila k městu Litovli. Za kulturním do-
mem bylo v roce 2005 vybudováno sportovní hřiště a na nádvoří upraven 
areál pro děti. Za přispění města Litovel byla obec plynofikována a upra-
vena točna pro autobusy. Školáci a děti, ale i starší občané tak nemusí do-
cházet na vzdálenou autobusovou zastávku.       Výběr z publikace k výročí 



Za padesát let své existence si Hradišťan vy-
dobyl uznání všude, kde vystupoval. Cimbálová 
muzika s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou, 
pěti zpívajícími instrumentalisty a zpěvačkou 
Alicí Holubovou je chápána jako ojedinělé hu-
dební těleso širokého hudebního žánru inspiro-
vané nejen folklorem. Přesně tak se soubor 
představil i u nás v Litovli a hned od prvních 
skladeb si získal sympatie i obdiv posluchačů. 
Těch se  v krásném prostředí kostela sv. Marka 
sešlo nebývale mnoho – 355! A byli nejen navý-
sost spokojeni, ale přímo nadšeni famózním vý-
konem všech interpretů. 

Vystoupení se začalo v lidovém tónu písnič-
kami z Podluží, Kopanic, Dolňácka i Horňácka. 
Nevšední a zajímavý byl pak přechod k tématům 
silně duchovním – od Velké Moravy, Dalimilo-
vy kroniky ze 14. století  až ke středověkým a 
renesančním anonymům. Pak se už prolínání 
žánrů nezastavilo a ovace publika byly stále del-
ší a srdečnější. Lidové písničky střídala hudba 
vážná, nutící k zamyšlení, písničky pro děti i 
folk. Byly tu i ukázky z nového projektu Hradiš-
ťanu „Chvění“. Litoveláky chytla doslova za 
srdce jedna z posledních písniček Modlitba pro 
vodu, na verše brněnského básníka Jana Skáce-
la. Vždyť my žijeme s vodou, na vodě a bez ní 
nejsme nic.  

Nadšené publikum nechtělo hudebníky pustit 
z „pódia“ a vyžádalo si přídavky. Kdo přišel, 
nelitoval a odcházel domů nejen s vrcholným 
uměleckým zážitkem, ale i s hlubokým duchov-
ním prožitkem, jehož podstatu vyjádřil  
„hostitel“ P. Josef Rosenberg, litovelský farář, 
v úvodu pořadu. Přejme si více tak zdařilých a 
úspěšných akcí Městského klubu v kulturním 
životě našeho města.                                          hj 

Dne 3.5.2008 se Litovelské mažoretky Zvon-
ky zúčastnily celostátní soutěže mažoretek 
v  Kolíně. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích: 
děti, kadet, junior a senior. Vystupovat mohli 
jednotlivci, dua nebo formace. Mažoretky pil-
ně trénovaly nejen formaci, kterou předvádějí 
na jiných vystoupeních, ale od začátku roku 
2008 jsme začali zkoušet i dua bez jakýchkoliv 
zkušeností a rad. Holky to velmi bavilo, a to 
bylo pro nás důležité. Jelikož se děvčata moc 
snažila, rozhodli jsme se přihlásit do soutěže 
kromě formace i všechna dua. V pátek večer 
jsme odcestovali s 15 děvčaty vlakem do Kolí-
na, kde jsme přenocovali v Domě dětí a mláde-
že. Druhý den, brzy ráno, jsme odešli do míst-
ního kulturního domu, kde se soutěž konala. 
Mezi prvními vystupovalo duo v kategorii dě-
ti - Pavlínka Pěrušková a Danielka Slouková. 
Všechna děvčata je povzbuzovala a držela pěs-
ti. Při vyhlašování výsledků nám všem zatrnu-

lo, ale když pan moderátor vyhlásil první mís-
to, a to  Danielku s Pavlínkou, mohli jsme 
všichni jásat. Všichni i rodiče děvčat byli 
upřímně dojati. Takový úspěch jsme si sice 
přáli, ale počítat s ním jsme moc nemohli. Dal-
ší tři dvojice v kategorii kadet  byly: Pavla 
Kratochvílová s  Olgou Zapletalovou, Iveta 
Rosmanová s Lucií Dostálovou a Kristýna Za-
pletalová s  Alenou Doležalovou, v této kate-
gorii už byla opravdu velká konkurence a děv-
čata se neumístila na předních příčkách. Příští 
rok začneme trénovat dua hned od září a bude-
me doufat, že si odvezeme medailí víc. Všech-
na vystoupení byla perfektní, i formace se nám 
povedla na 110 %.  

Nábor nových členů bude probíhat od září  
do října 2008. Máte možnost nás navštívit 
kdykoliv během června na Záložně, a to ve 
čtvrtek od 16.00 – 18.00 hodin. Vaše dítě bude 
mít možnost si zkusit, zda by jej tenhle sport 
bavil. Nové členy budeme brát ve věkovém 
rozmezí od roku 1997- 2004. Veškeré infor-
mace o mažoretkách najdete také na našich 
webových stránkách www.mazoretkylitovel.
com.                                             H. Popelková 

Ve dnech 24.- 26.4. 2008 proběhl v Brně XIV. 
ročník hodnocené přehlídky gymnaziálních 
pěveckých sborů Gymnasia cantant 2008. 
Ústřední součástí třídenního pobytu zpěváků  
v Brně byla páteční soutěžní vystoupení sborů 
z celé České republiky. Ta se odehrávala v sále 
Josefa Dobrovského v Konventu Milosrdných 
bratří nedaleko od sídla celé akce, jejímž tra-

dičním organizátorem je občanské sdružení 
Gymnasia cantant ve spolupráci s Gymnáziem, 
Brno, Vídeňská. Brno však žilo zpěvem sborů 
po všechny tři dny. Ve čtvrtek se konal zahajo-
vací koncert Sbory sborům ve Dvoraně Centra 
VUT na Antonínské ulici, v pátek večer se zpí-
valo v klubu Fléda a v sobotu na nádvoří Nové 
radnice. Slavnostní závěrečný program spoje-

ný s dlouho očekávaným vyhlášením výsledků 
se každoročně odehrává v nádherných prosto-
rách Besedního domu. PS PALORA i letos ob-
hájil svou pozici mezi pěveckými sbory zařa-
zenými do zlatého pásma. Děkuji všem, kdo 
nám drželi palce a kdo naši práci podporují.  

Mgr. Marcela Barvířová,  
sbormistryně PS PALORA 

Žáci 9. A Martin Dolinský, Viktor Kohout a 
Jan Sitta pod vedením paní učitelky Mgr. An-
drey Švecové postoupili se svým projektem do 
finále zeměpisné soutěže „Turisté vítáni“. Hlav-
ním cílem celostátního projektu, který organizu-
je Česká centrála cestovního ruchu – CzechTou-
rism pod záštitou Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy, je pomoci mladé generaci zamys-
let se nad svým budoucím povoláním a zvážit 
uplatnění v oblasti cestovního ruchu. 

Žáci vytvořili  písemnou práci a prezentaci na 
počítači na zadané téma: „Jak přilákat do našeho 
regionu více turistů?“ Založili si svoji vlastní 
CK KoSiMa, kde popisují krásy města Litovle a 
nabízí výlety po krásách nejbližšího okolí. 
   Finále se konalo 5. 5. – 6. 5. 2008 v areálu 
Centra Babylon v Liberci, kde po ústní prezen-
taci projektu vyhráli 1. místo a každý z nich zís-
kal digitální videokameru SONY a dvoudenní 
pobyt pro čtyřčlennou rodinu v hotelu Babylon.  
Blahopřejeme!                   Mgr. Andrea Švecová 

Litovelské mažoretky Zvonky  
na soutěži v Kolíně 

Přehlídka sborů Gymnasia cantant 



Půjčovna zahradní techniky    
Půjčujeme:  
štěpkovač, vertikutier (provzdušňovač),  
kultivátor, plotostřih, křovinořez, vyžínač,  
sekačky i na vysokou trávu, mulčovač. 
 
ZLIKVIDUJEME vaše PAŘEZY jednou pro vždy  
- odfrézujeme je ! (již od 200,- Kč/pařez) 
                           Ing. Jan Vaněk,  

Šumperská 941  
(areál TS)  
Uničov 
tel. 739 435 089    
www.PujcovnaUnicov.cz 

Řikává se, že všeckyho dočaso. Plati to aji o 
tem ohnivym sodo, keré pré se leďum zjevoval, 
dež šle cestó od Červenke k Novymo Dvoro a 
dál na Královó a k Medlovo. Je to jož dosť dáv-
no, obec Červenka se ešče menovala Černá, 
véklade proč, só všelejaky. Jeden z nich řiká, že 
proto, že okolo bévale černy močále. Muže na 
tem bet kósek pravde, protože dež se rozlil kde-
se mocné potok Čerlinka, belo podmáčeny šero-
ky okoli – eno, čert vi! No a tak na té trase pré 
béval k viděni ohnivé sod. Ledi z něho neměle 
moc velkó radosť, decky nekeho velekal, ale že 
be sám o sobě nejak obležoval, to meslim né. 
Pan Stróhal piše ve svéch Bájich a pověstich, 
jak jednó ta bečeca překvapila nejakyho řeznika, 
co tam šil večir s jaluvkó. Ten pré se tak bál, že 
z teho pak za tře dni omřel! No ale věřte báchor-
kám. Jisty je, že řeznici se bojivaji o neco miň 
než normálni ledi. Só selni a dobře ževeni a tak 
je nejaká hořici potvora nemuže vetrhnót z dob-
romesle. Povim vám, jak óplně iné řeznik – 
nejaké Strachota – na ten sod vezrál. 

Začéná to jak od teho pana Stróhala: Belo to 
jož málem o pulnoce, dež ctihodné občan obce 
Králové Cyril Strachota velezl dosť dobře ob-
čerstvené z hospode na litovelskym Starym měs-
tě. Odvázal tele, kery kópil odpoledne na jar-
marko, a ve velece dobré náladě se vedal dom. 
Směr našil rychlo, deť tak chodival co měsic. 
Decky po trho bel zapité dobré obchod – to se 
kdese patřelo, ale dneská jož ten zvek vemizel. 
Škoda, belo to jak podáni roke. No a jak tak de 
tó kamenitó cestó na Nové Dvur, najednó mo 
cose přende před očeska. Jakése záblesk. „Co to 
je?“ ovažoje polohlasně, „že bech měl nejaky 
bléskáni v makovice? Toli sem teho snaď neve-
pil. Šak eletrika ešče neexistoje, tož co to tam 
hoři?“ 

De dál a doopravde: Zasé záblesk. A zas. „Co 
mě to do té gořilke nalile?“ řiká si Cyril. „No 
nic. Tož ať si to sviti, to mě nemosi zajimat.“ A 
chce jit dál. Ale nende to. Tele se zastavilo a né 
a né se pohnót. Strachota caploje za ohlávko, ale 

dobeteček je jak zareté. „Bůůů!!! Já mám 
strach!!!“ Tak nejak plače to zviře. „Tož sakra, 
to mě ešče chebělo, pohni se, vole!“ celkem 
správně hartosi řeznik. Ale telátko, že né. Jak se 
tak spolo ti dvá dohadojó, Cyril si nevšiml, jak 
só te zábleske čém dál bliž. No a jož bele tak 
blizko, že bliž ani bet nemuhle. A jož to ani ne-
bele zábleske, ale jedna velká trvalá zář. A ta zář 
vecházela z velké hořici bečke. A ta bečka stála 
před řeznikem a jak debe na něho volala: „Poď 
za mnó! Poď za mnó!“ Strachota zvostal jak 
přemrazené a chtělo se mo zakřečet jak to tele-
sko: „Bůůů!!!“ No ja, ale to be nesměl bet 
ochotnické zápasnik, keryho se bále aji ti mas-
kovani komédianti na pótich, protože jim do 
jednyho decky polámal hnáte. Take měl z tech 
prasátek dobře vecvičeny svale! Tož tam chvilo 
stál a nechal se tó bečkovó telepatijó přemlóvat. 
No a pak se rázem rozhodl. Přehodil si kravičko 
přes záda a verazel za tém přelodem. Sod se va-
lel před ňém a jak debe mo okazoval cesto. Dež 
se Cyril zastavil, abe si tele nadhodil, sod se za-
stavil take. Rozešil se nalevo, sod take nalevo. 
Zkosel to hot, ta hořici potvora take tak. Tak 
tam štrádovale snaď hodino. Mosim řict, že za 
to chvilo jož řeznik moc nevěděl, kde je. Bečka 
ho jak dež schválně mátla a vodila ho dokoleč-
ka, křižem a krážem, až bel z teho tak trocho jak 
se řiká zpitomělé. Tele belo na tech zádech brzo 
těžky, a to aji pro seláka Strachotovskyho typo. 
Tak se rozhodl, že spočene. Zhodil dobetečka 
do mecho, že si chvilo sedne. Ale óha! Jak si ho 
zdělal ze zád, odělalo to: „Čvacht!“ „Sakra, deť 
já sem se nechal zavist do bažene! Japak z ni 
ven?“ Zkóši to projit nalevo, napravo, ale všode 
to jenom čvachtá. Tož to seš, Strachoto, v pěk-
nym kélo, vlastně v pěknym marasto! A sod sto-
ji, plane a vepadá to, jak debe se mo vesmival. „
Te mrcho, te se mně bodeš řehtat?“ sposti ban-
durskó řeznik, „no tak teda počké...!“ Skoči po 
té bečece a ta ani nestači ocuknót. Chetne jo do 
nároči – a ledi mili, věřte nebo né, ono to nepáli! 
Co toto só za čáremáre! Jak bel ten Strachota v 
ráže, tak to bléskavy nátrachti popadl a vši seló s 
ňém křápl o nébležši krč. Co meslite, že se sta-
lo? Máte pravdo, celkem nic. Nevedalo to ani 
rano, vepadalo to jak v němym filmo, ale ten 
tehdá take ešče neexistoval. Jediná věc, co se po 
tem křápnoti stala, belo to, že veletěl z teho sodo 

špont. Taková ta dřevěná zátka – hraďák. Oděla-
lo to „Pok!“ a v bečce bela dirka. „Tož tak je to, 
potvoro sviťavá, no tak okaž, co je v tobě dobry-
ho,“ povidá Cyril, chetne ten sod a přeloži si ho 
tó dirkó k hobě. Ledi mili, debeste viděle, jak 
ten bel překvapené! Odělal prvni hlt – takové 
ten koštovaci - a celé se zachvěl. To, co z teho 
sódko teklo, belo neco tak dobryho, že to ešče 
nepil nikdo z vás, a že vás je jak pséku. Debech 
to chtěl k nečemo přerovnat, a debe se to hodilo, 
řekl bech, že to belo tekuty zlato. Bela to ta né-
lepši gořilka, jakó si mužete představit. Voněla 
jak přezrály kadlátke, do keréch se strči plást 
medo. Prvni hlt šmakoval jak ten známé biblic-
ké nektar a hlaďónká bela, jak dež miminko sjiž-
di holó prdelkó po tobogáně. Akorát, že tenkrát 
neznale ani ten tobogán. Dež to žbluňklo do ža-
lódka, rozlilo se vám to po okoli jak ten čerlin-
ské potuček a ve ste slešele e te ptáčke jak ten 
boži dárek veštěbetávajó do nebes. Taková to 
bela dobrota!  

Strachota se přesál jak to zmiňovany robátko 
k rodnymo prso a nemohl přestat. Já ho chápo, 
sám nevim, co bech dělal na jeho mistě. Tak tam 
seděl na tem krčo a zavdával si z teho sodo až 
do samyho rána. Pře každym novym hlto ta zlatá 
zář slábla, až nakonec zeslábla tak, že jož nebela 
vubec vidět. On jo take ten řeznik neviděl, pro-
tože se svalel jak špalek a osnol spánkem spra-
vedlevéch a ožraléch.  

No a jak to dopadlo? Hrozně rád bech vám 
řekl, že dobře, ale nechco se kvulevá nejakymo 
hlópymo hepyendo stat lhářem. Ne e. Ráno zbo-
dila Cyrila zema. Stal a hmátl po tem sodo. Ten 
ale jak bel dočesta vepité, tak zmizel – eno bele 
to kózla a mámeni! Tož chtěl vzit to ležici tele a 
jit dom. A co meslite, že se stalo? Jak se pro to 
zviřátko zvohl, najednó rana a strašedelná bo-
lesť v břocho. Pře tem zvohnóti mo, představte 
si, praskle játra a jak bele zlomeny, tak ho ve 
vnitřko tak pořezale, že z teho měl smrť. To je, 
co? 

Ale abe to nebelo tak gór smotny, zaznamenal 
sem jeho poslední slova. Vite, co ta potvora ešče 
stačel řict? „Sakra, jenom abe Mařa nezapomně-
la naložet te kadlátke …!“ 

 
Z Hanácké ambasáde, kerá jož zas fungoje, 

Petr Linduška. Osobně. 

Óplně volně podlivá báchorek a pověsti, kery zezbiral Martin Stróhal  

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    

Soutěž pokračuje! V minulém kole uspěly: 
Jan Smital z Mladče, Ludmila Valouchová  

z Nasobůrek a Karel Nosek z Mohelnice. Zapo-
jilo se celkem 19 soutěžících. 
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. 



MICHAL HR ŮZA a band:  
Bílá velryba vyplouvá 

Michal Hrůza, nominovaný na cenu Anděl 2005 v kategorii zpěvák roku 
je se svou kapelou špičkovým interpretem vlastních písní. Kapela uvede 
novinky z alba „Bílá velryba“, ale také své starší písničky z éry Ready Kir-
ken (Černý brejle, 1 + 1, Zejtra mám, Krasohled, Poslední dobou).  

„Udělali jsme výběr písní, které mají fanoušci nejraději (Píseň kovboj-
ská, Jsi má baletka co tančí). Jak jsem říkal, už se těšíme na litovelský 
koncert, který si budeme chtít hodně užít a bude skvělé, když si ho přijde 
užít také co největší počet návštěvníků,“ říká Michal Hrůza. 

Kapela Hrůzy kolem sebe formuje fanouškovskou obec také díky vtip-
ným stránkám www.kapelahruzy.cz, jež jsou plné mystifikací i vtipných 
komentářů. „Máme totiž spoustu věcí opravdu vzácně společných. Já jsem 
Hrůza už od narození, to je v pohodě, ale uvědomil jsem si, že jsme vlast-
ně hrozný všichni,“ píše zpěvák. Klikněte si, ať víte, jak to doopravdy je.  

Sestava: Michal Hrůza – kytara, zpěv, a.m.almela – kytara, Aleš Zenkl – 
baskytara, Karel Heřman – klávesy, Standa Matoušek – bicí. 

(www.michalhrůza.cz).  
 

BURANA ORFFCHESTER  
V lednu 2006 zakládá Antonín Maceček s Míťou Denčevem nové hu-

dební seskupení s názvem Burana Orffchester. Soubor v současné době 
čítá 12 členů poskládaných téměř z celé Moravy. Burana Orffchester se 
úspěšně prezentovala na Znojemském historickém vinobraní i na dalších 
hudebních festivalech (Strážnice, „Zahrada“ v Náměšti na Hané). 

V prosinci 2006 vydává své první album nazvané „Nas mnogo“ u br-
něnské firmy FT Records. A hudební vlivy z jejich hudby? Počínaje bal-
kánskou dechovkou přes klezmer, folklor, rock, folk, až po ruské a jiné 
nápěvy.  

Sestava: Antonín Maceček - zpěv, cistra, Ivan Jelínek – tuba, Ivuška 
Burdová - zpěv, šalmaj, Kulda – bicí, Ladík Gregor – klarinet, Lukáš  
„Pávek“ Šilingr – tuba, Milan „Bzuk“ Škaroupka – banjo, Milan „Pajda“ 
Kratochvíl – perkuse, Mirek Kratochvíl – trubka, Míťa Denčev – Vontam-
bel - zpěv, akordeon, Petr „Slunce“ Kříž – kytara, Radek „Baloun“ Svobo-
da – pozoun. (www.burana.cz).  

 

AG FLEK 
Skupina se prosadila v letech 1978 – 1981 na folkových festivalech 

(Porta, aj.). Za svoji pozdější folkrockovou tvář skupina vděčí Vlastovi 
Redlovi či Radku Pastrňákovi (Buty). V devadesátých letech skupina spo-
lupracuje s Hradišťanem a vydávají společné album. Poté přichází další 
pomlka přerušovaná sólovými počiny.  

K příležitosti třicátého výročí vzniku skupiny AG Flek se muzikanti 
opět setkávají. Původní čtveřici Táborská, Viktorin, Markytán a Šobán 
doplňují kytarista Michael Vašíček a bubeník David Velčovský (známí též 
z působení v kapele Každý den jinak Vlasty Redla) a na sezónu 2007 při-
pravili comeback k tomuto jubileu. 

První polovina roku 2008 je ve znamení natáčení koncertů, z nichž pak 
bude sestaveno live CD a DVD, které by mělo vyjít koncem roku. Kon-
certní repertoár obsahuje písně z alb Blázni umírají nadvakrát, Dohrála 
hudba, Waltz, Vlna za vlnou a Konec sladkostí. 

Sestava: Blanka Táborská – zpěv, Ivo Viktorin - zpěv, klávesy, akustic-
ká kytara, Karel Markytán - zpěv, akustická kytara, foukací harmonika, 
Josef Šobáň - zpěv, baskytara, Michael Vašíček - akustické a elektrické 
kytary, David Velčovský – bicí. (www.agflek.cz). 

MICHAL PAVLÍ ČEK A BÁRA BASIKOVÁ 
Když se v polovině sedmdesátých let na české profesionální scéně obje-

vil dvacetiletý kytarista Michal Pavlíček, jakoby to předznamenalo nástup 
generace, která s sebou přinášela nový a širší pohled na hudbu. Pavlíček 
představoval vyhraněný typ muzikanta, který se přirozeně pohybuje v sou-
časných světových trendech a zároveň od počátku své dráhy nepřestává 
ani na chvíli hledat další možnosti výrazu. Hráčskou virtuozitu pojí přiro-
zeně s vlastním autorským přístupem a pohybuje se volně v rocku, ve fusi-
on i v projektech divadelních nebo filmových (Pavlíček ostatně také vy-
studoval filmovou fakultu Akademie musických umění FAMU). 

Pavlíčkův vklad do skupiny Pražský výběr byl nemalý: psal, aranžoval, 
nahrával kytarové vrstvy i basové party, zpíval, podílel se na textech. 
Pražský výběr se stal jedním ze symbolů resistence proti totalitě. Na rozdíl 
od většiny ostatních skupin, které se pohybovaly v undergroundu, přichá-
zel nejen se srozumitelným poselstvím v textech a ve výrazu, ale vždy také 
s co nejdokonalejším provedením a udržoval si suverénně pozici v čele 
moderního fusion rocku. 

V nedobrovolné pauze Pražského výběru, která trvala plné čtyři roky, se 
Michal Pavlíček věnoval nejrůznějším projektům. Mimo jiné složil, nato-
čil a produkoval vysoko ceněné album Rány zpěvačky Zuzany Michnové. 
Když s příchodem glasnosti do jisté míry pominulo embargo na osobnosti 
Pražského výběru, sestavuje Pavlíček v roce 1986 skupinu Stromboli, se 
kterou shrnuje svůj dosavadní hudební vývoj. První čtvrtina dvojalba 
Stromboli je live intrumentálního tria, další dvě části obsahují základní 
repertoár skupiny, postavený na netradičním vokálním projevu Báry Basi-
kové (také s použitím básní Christiana Morgensterna), poslední čtvrtina je 
směsicí rockových songů s různými interprety. Stromboli je Pavlíčkův hu-
dební obraz, jde o klíčové album, z něhož lze slyšet podstatu jeho tvorby. 
Později ještě Stromboli natáčí album Shutdown (v angličtině) a po něm 
Pavlíček končí spolupráci s Bárou Basikovou. 

V roce 1993 vychází první album jeho instrumentálního tria Big Heads, 
obsahující osobité fusion s některými prvky českého folkloru a postavené 
na Pavlíčkově autorském rukopisu i jeho kytarovém mistrovství. 

Michal Pavlíček, obdivovaný kytarový mág, skladatel svérázných hříček 
i autor introvertních rockových opusů stejně jako melodicky silných půso-
bivých balad, skladatel se zcela původním rukopisem, vyhledávaný produ-
cent i mentor mladých hudebníků, je široce respektovanou individualitou, 
což konečně dokumentuje i řada vítězství a ocenění v anketách.  

V Litovli bude jeho vystoupení průřezem této tvorby od skupiny Strom-
boli až po Big Heads (www.michalpavlicek.cz). 

 

PEHA 
Skupina PEHA se na slovenské hudební scéně objevila v dubnu 1997. 

Její hudební cestu dláždí mnohé úspěchy (Aurel 2001 nejlepší zpěvačka, 
turné s Chinaski, 4 sošky Aurel 2005, platinovou desku na Slovensku, 
Zlatou desku v ČR, turné Rubikon s kapelou Kryštof, aj.). Hity této kapely 
nemusíme jmenovat a věříme, že Peha bude opravdu tou správnou třešnič-
kou na hudebním dortu celoměstských slavností.   

Katka se stala na Slovensku tváří projektu SVETIELKO NÁDEJE. Sve-
tielko nádeje se zabývá pomocí onkologicky postiženým pacientům a po-
řádá sbírky na projekty, které podporují léčbu této nemoci.   

Sestava: Katarína Knechtová - zpěv, el. kytara, akustická kytara, klavír, 
Martin Migaš - bicí souprava, Marek Belanský - bass kytara, Karol Sivák - 
el. kytara + akustická kytara, Juraj Ondko - klávesové nástroje (www.
peha.cz).                                                                                                  -MK- 

UNITED FLAVOUR  
United Flavour patří mezi průkopníky urban music na české hudební 

scéně a stali se díky svým energickým vystoupením vyhledávanou kon-
certní lahůdkou.  Původ kapely je skutečně mezinárodní - španělská zpě-
vačka Carmen, africko-francouzský baskytarista a MC Djei, slovenský pi-
anista Split a k tomu rytmika Jaro + Standa, klávesák Velocity a kytarista 
Dubtea z domácích luhů a hájů. Navzdory nepříliš silnému zastoupení a 
slabé mediální podpoře urban music v Čechách se United Flavour povedlo 
za čtyři roky své existence zabodovat v rádiích se singlem Revolution,  

 
předskakovat světovým stars (Kelis, Gentleman, Manu Chao) a vydat 
skvělé album Unity, ke kterému kapela absolvovala v prosinci úspěšné 
turné po ČR a které bylo nominováno na výroční cenu Anděl v kategorii 
ska & reggae. Nyní se kapela soustředí na zahraničí a mezi nejbližšími 
plány je mimo jiné cesta do Španělska, Polska a Německa. Za pozornost 
stojí také jejich postup do finále mezinárodní hudební soutěže Internatio-
nal Live Award, které proběhlo 1. května ve vídeňském Prateru.  

Nepropásněte tento jedinečný koncert a zjistěte na vlastní uši, proč si tu 
urban music získává stále více posluchačů (www.unitedflavour.com).  



JAROSLAV PETRÁŠ – autorská fotovýstava 
5. – 27. 6., Výstavní síň MK Litovel, PO-ČT: 8-15 hod., 
PÁ: 8-13 hod., SO: 10-13 hod. 

                              Vernisáž: středa 4. 6. v 17.00 hod.  
TOULKY LITOVELSKÝM POMORAVÍM  
sobota 7. 6., školní dvůr ZŠ Jungmannova, 8.00 hod., startovné: dospělí 
20, děti, důchodci 10 Kč  
9. ročník turistického pochodu určeného pro pěší i cykloturisty pořádá 
Klub českých turistů TJ Tatran Litovel a RS při ZŠ Jungmannova  
HANÁCKÉ BENÁTKY – tradi ční městská akce 
sobota 14. 6., nám. Př. Otakara v Litovli, od 10.00 hod., vstupné: 60 Kč, 
děti do 10 let zdarma 
jarmark, nafukovací atrakce pro děti zdarma, hlavní a dobová scéna  
program Hanáckých Benátek uveden v Litovelských novinách samostatně  
MISSA IN ES  
neděle 15. 6., kostel sv. Marka v Litovli, 18.00 hod., vstupné: 50 Kč 
autor MUDr. Karel Martínek  
doprovod: sbory Kantika a Palora, členové Moravské filharmonie + sólisté 
spolupořadatel: Smíšený pěvecký sbor Kantika Litovel 
 

Připravujeme na červenec:  
LITOVELSKÉ KULTURNÍ LÉTO  

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 

FOLKOVÉ POMORAVÍ  
pátek 27. 6., Vodácká restaurace „Loděnice“, od 18.00 hod., vstup.: 60 Kč 
minifestival živé hudby  
účinkují: NOACO, COKOLIV, A. M. ÚLET, KOŇABOJ 
spolupořadatel: Vodácká restaurace „Loděnice“ 
 
PŘEDPRODEJ: MK Litovel  nám. Př. Otakara 753, Litovel,  
tel.: 585 341 633, 775 339 098  
e-mail: brustikova@mklitovel.cz 
TIC (Bavi) Litovel nám. Př. Otakara 754, tel.: 585 342 300  
e-mail: info@bavi.cz 
www.mklitovel.cz , www.mestolitovel.cz  

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 DOBROVOL-
NÝCH MATEK , 2. patro 
 
STŘEDA   9.30 – 11.30 hod. RYBIČKOVÁ ŠKOLI ČKA, hlídání dě-
tí, klienti MC (děti 2,5 – 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 

V pořadí druhý ročník minifestivalu živé hudby odstartuje 27. června  
v 18.00 hodin ve vodácké restauraci „Loděnice“ v LITOVLI. Můžete se 
těšit na kvalitní hudbu v podání tria regionálních kapel NOACO, A. M. 
ÚLET, COKOLIV a hosta z jižní Moravy skupiny KOŇABOJ se svým 
moderním pojetím lidových písní, na výborné občerstvení - pivečko Li-
tovel, gulášek a jiné dobroty z dílny paní Husté. Na atmosféru poslední-
ho školního dne a začátek prázdnin se těší pořadatelé (Městský klub Li-
tovel, vstupné 60 Kč).  

AKCE ČERVEN:  
13. 6. pátek – 16.30 – 21.30 hod. DEN OTCŮ S DĚTMI aneb 
táta dneska frčí – odpoledne plné soutěží a zábavy pro děti, ro-
diče a  prarodiče, k tanci a poslechu hraje skupina - MODRÁ 
ROSA z Náměště n. Hané, kupon k soutěžení a na odměny lze 
získat v MC Rybička do 10. 6., občerstvení zajištěné, celá akce 
je na podporu adopce na dálku – holčička z Indie  
16. 6. pondělí - VZDĚLÁVACÍ KURZ pro maminky na RD kon-
čí, obhajoba podnikatelského plánu - certifikát  
GRATULUJEME VŠEM MAMINKÁM!  
26. 6. čtvrtek - 15.45 hod. BAZÉN ZŠ VÍT ĚZNÁ – hodina bazé-
nu pro klienty MC zdarma – ukázková hodina plaveckého výcviku 
pro rodiče a děti od 2 let – spolupráce se ZŠ Vítězná  
27. 6. pátek – 9.30 hod. DOBRODRUŽNÁ CESTA ZA PO-
KLADEM - 4. ročník, (k Baciakům na zahradu), sraz na dvorku 
Městského klubu (MK),  něco dobrého napéct – sladké, slané, pití  
s sebou, rozloučení s dětmi a maminkami před prázdninami.  
PŘEJEME VŠEM DĚTEM A RODIČŮM  
KRÁSNÉ PROŽITÍ LETNÍCH PRÁZDNIN  
A BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT OPĚT V ZÁŘÍ. 

Výlet cesta, necesta na kolech do Mladečských jeskyní a na Nové Zámky  
k vojákům se vydařil. Zúčastnilo se 11 maminek a 10 dětí. Jely jsme po 
stopách netopýřích bratrů Jindry a Ferdy, které jsme také v jeskyni viděly. 
U vojáků jsme se svezly v posledním tanku.  Závěr výletu patřil špekáčkům 
a odměnám. Děkuji dětem a maminkám za hezký společný výlet.            JB  



K obnově turistické činnosti došlo v Litovli až v roce 1948, kdy byl 
ustaven lyžařsko-turistický oddíl, který obhospodařoval v Petříkově šest 
objektů. Pro nedostatek finančních prostředků musel tři znich předat ji-
ným organizacím. Předsedou výboru oddílu byl v tomto období J. Cabej-
šek. V roce 1956 se litovelské tělovýchovné jednoty sloučily do Tatranu, 
ten převzal také bývalý majetek Sokola, tj. sokolovnu se stadionem, fotba-
lové hřiště a rekreační chaty v Petříkově. V této době (11. 11.) dochází 
k rozdělení oddílu na odbor turistiky a oddíl lyžování. Členové J. Cabej-
šek, M. Toman a T. Híreš vytvořili základ turistického odboru při TJ Tat-
ran Litovel. Funkci předsedy výboru odboru převzal Miroslav Toman, kte-
rý ji vykonával do roku 1969, do roku 1972 potom Lubomír Vymětal.  

Pro propagaci turistiky i pro širokou veřejnost začala v roce 1957 akce 
100 jarních kilometrů. Začínají rovněž turistické srazy podle územních 
celků až po srazy celostátní a organizování prvních dálkových pochodů 50 
km a delších. V průběhu dalších let přibývalo tras o délce 35, 25 a 15 km. 
Těchto akcí se zúčastňovali i členové turistického odboru TJ Tatran.  

Negativním rysem šedesátých let bylo rozhodnutí, že v rámci turistiky 
nebude organizována mládež. Ale od roku 1967 byly znovu ustavovány 
Turistické oddíly mládeže (TOM) v odborech turistiky ČSTV. V této době 
skupina cvičitelů turistiky začíná s mládeží v Litovli pod názvem Klub 
mladých turistů. V čele stáli manželé Slavíkovi, Šikovi, Roubíčkovi a dal-
ší. Klub vznikl 8. 2. 1966 a zavedl kroje a metodiku ve skautském duchu, 
včetně letních táborů v Jeseníkách, které si účastníci sami stavěli. Dne 27. 
4. 1968 se pak oficiálně přihlásili ke skautingu. Druhá skupina pod vede-
ním cvičitele M. Tomana zakládá Turistický oddíl mládeže registrovaný 
svazem turistiky v roce 1969 pod číslem TOM 4101. Oddíl mládeže se 
zúčastňoval akcí 100 jarních kilometrů, na které byly zvány děti základ-
ních škol, a po ušlapání požadovaných 50 km (plnění pro mládež) obdrže-
ly odznak. Děti, které měly zájem o turistiku v TOM, se scházely jeden-
krát týdně na Sokolovně (ve cvičení) a zúčastňovaly se vycházek do okolí, 
vícedenních výprav, srazů atd. Od roku 1974 se organizují turistické závo-
dy mládeže, kterých se zúčastňovali i členové oddílu TOM Litovel. Po 

úmrtí M. Tomana přebírá vedení oddílu mlá-
deže ing. Zdeněk Šišma, který vykonává tuto 
funkci do dnešní doby.  

Od roku 1972 do r. 1990 vykonával funkci 
předsedy výboru odboru turistiky TJ Tatran 
Litovel Tomáš Híreš. K nejaktivnějším členům 
v tomto období patřil Svatopluk Rieger, který 
byl členem výboru odboru již od roku 1960, a ing. Zdeněk Šišma vedoucí 
turistického oddílu mládeže. Odbor pořádal okresní zahájení 100 jarních 
kilometrů v roce 1975 a 1980 v Javoříčku a v roce 1984 v Litovli (551 
účastníků). S oddílem mládeže zajišťoval okresní letní sraz TOM v Litovli 
v roce 1981 (82 účastníků) a zimní okresní sraz TOM na Přemyslově 
v roce 1988 (76 účastníků). V roce 1982 byl pověřen odbor pořádáním 
okrseního turistického závodu mládeže, který se uskutečnil v Mladči.  

Pozoruhodných výsledků dosahoval od roku 1982 Svatopluk Rieger, 
který se ve svých více než 65 letech věnoval skutečně dálkovým pocho-
dům. Dvakrát prošel sám celou republiku z Čierné nad Tisou na Sloven-
sku do Ašea a jednou v opačném směru, což vždy reprezentovalo kolem 
1000 km za 32 až 34 dní bez vícedenních odpočinkových přerušení.  

Od roku 1990 se odbory turistiky vrátily k původnímu názvu Klub čes-
kých turistů. Předsedu odboru Klubu českých turistů TJ Tatran Litovel od 
roku 1990 vykovává ing. Zdeněk Šišma. Odbor zpravidla uskutečňuje jed-
nu vycházku měsíčně, v posledních letech i oblíbené výlety na kole. Ob-
novuje turistické značení v okolí Litovle a Bouzova, údržbu rozcestníků a 
turistických map. Od roku 2004 pořádá s Rodičovským sdružením při ZŠ 
Jungmannova ulice turistický pochod Toulky Litovelským Pomoravím. 

Turistický oddíl mládeže se v tomto období zaměřuje na turistické závo-
dy, a svými výsledky se dostával do vyšších kol Českého poháru TZ. 
V roce 2000 byl pověřen uspořádáním čtvrtého mezioblastního kola Čes-
kého poháru 2000 v turistickém závodě, který se konal v Náměšti na Ha-
né. Během roku uskutečňoval 6 až 8 vycházek a 2 víkendová soustředění 
v terénu.                                                                      za KČT Zdenek Šišma 

Muzeum Litovel vás zve na výstavu 

120 let Klubu českých turistů 
Výstava je přístupná vždy od středy do neděle  

v době od 9.00 do 16.00 hodin. V pondělí a úterý je zavřeno. 

Dne 17. května 2008 proběhlo ve Svitavách slavnostní vyhodnocení 28. 
ročníku Národní soutěže a výstavy amatérské fotografie.  
Řada členů litovelského fotoklubu tuto prestižní fotografickou soutěž 

pravidelně obesílá svými nejlepšími pracemi. Vedle různých výstavních 
činností a účastí v mnoha dalších většinou regionálních fotosoutěžích se 
jedná o jakési celoroční vyvrcholení v oblasti amatérské fotografie 
v celorepublikovém měřítku.  

Na letošním ročníku národní soutěže se sešlo 1106 snímků od 138 auto-
rů a 10 kolektivů. V tak početné konkurenci se však litovelští rozhodně 
neztratili. I letos, podobně jako v minulých letech, jsme byli úspěšní. 
Sedm autorů z našeho fotoklubu bylo porotou vybráno na národní výsta-
vu: Petr Dolinský, Zdeněk Diviš, Pavel Forst, Jaroslav Petráš, Miroslav 
Pinkava, Eduard Ullmann a sedmý, pan Jiří Hlavinka, si navíc odvezl ce-
nu ředitele SKS města Svitavy. Soubor fotografií zastupující Fotoklub Li-
tovel jako kolektiv byl rovněž vybrán na tuto Národní výstavu, která pro-
bíhá ve Svitavách do 6. června. Poté budou následovat reprízy v Praze, 
Hradci Králové, Pardubicích a Banské Bystrici.  

 
Příznivce dobré fotografie jistě potěší informace o dalších výstavách li-

tovelského fotoklubu: 
•  od 19.5. do 25.6. vystavují členové Fotoklubu Litovel Jan Gottfried a 
Jiří Hlavinka v gymnáziu coby absolventi GJO 
•  od 5.6. do 27.6. probíhá autorská výstava černobílých fotografií Jaro-
slava Petráše k jeho významnému životnímu jubileu v litovelské Výstavní 
síni MK 
•  do konce června trvá rovněž výstava přírodních snímků Pavla Čunder-
leho st. v arboretu v Bílé Lhotě 
•  14.6. je v Moravské Třebové zahájen Fotofestival, kde náš Fotoklub 
vystavuje v Galerii U krokodýlího ocasu a současně nejmladší člen Foto-
klubu Litovel Tomáš Hlavinka vystavuje společně s fotografickou osob-
ností Janem Šibíkem v Muzeu Moravské Třebové. Fotofestival potrvá do 
konce července 2008. 

Na všechny akce jste srdečně zváni. Více informací naleznete na našich 
nových webových stránkách: www.fotoklublitovel.cz 

                                                 Za litovelský fotoklub Ing. Petr Dolinský 

Odezva na článek v Litovelských novinách 4/08 byla vskutku nečekaná. 
V jídelně DPS se nedostávalo židlí, ale nakonec se tam přes padesát senio-
rů nějak vmáčklo. Přednáška MUDr. Ivo Pospíšila byla skutečně k věci a 
ukázala na příčiny, důsledky i nutnou prevenci chorob, které souží starší 
pokolení. V besedě byla pozornost zaměřena na užívání některých léků a 
někdy problematickou účinnost vitaminových přípravků a doplňků výživy 
seniorů. Během této doby si přítomní vyplnili malý dotazník a z ankety 
jednoznačně vyplynulo, že o založení Seniorklubu v Litovli zájem je. Ten 
projevilo na 50 dotázaných a také hned uvedli, co by je na činnosti nejvíce 
přitahovalo. Jsou to nejen zájezdy a přednášky, ale také práce na počítači a 
používání internetu, cvičení a taneční odpoledne. O tom, co bude skuteč-
nou náplní činnosti si členové samosprávy popovídali s ostatními ve 
středu 28. května, kdy byla na pořadu beseda s Mgr. Miroslavem Klučkou 
o jeho cestách po světě, hlavně o letošní návštěvě Taiwanu. Tak věřme, že 
má nový útvar nakročeno k úspěchu a ke spoluúčasti na činnosti zveme 
opravdu všechny litovelské seniory. Kontaktní číslo pro další zájemce je 
603 993 849, paní Alena Machačová.  

AKCE NA ČERVEN: ve středu 25. 6. 2008 v 16.00 hodin se sejdeme 
na OŽP v budově Městského úřadu v Havlíčkově ulici ve 2. poschodí a 
pak se vydáme na procházku v rámci akce „Město stromů“.                     hj 

PUBLIKACE. Muzejní společnost Litovelska, občanské sdružení 
oznamuje čtenářům Litovelských novin, že si mohou zakoupit Ročenku 
Muzejní společnosti Litovelska 2007. Její obsah tvoří příspěvky 11 auto-
rů. Témata jsou různá, spojuje je jen oblast – Litovel a blízké okolí.  

Současně chceme upozornit na publikaci pana Mirosl. Pinkavy: „Ješov 
v proměnách čtyřiceti let“. Přináší bohatou fotodokumentaci obce, její his-
torii, zvyky. Ocení ji zejména rodáci a ti, kteří mají kořeny v tomto kraji. 
Prodejní místa: Muzeum Litovel, Knihkupectví Atlas alfa Petra Lindušky, 
Knihkupectví Sorbonne Pavly Válkové.                                                RoN 



Národní park ALISHAN 
Říká se, že to je „must“ pro každého turistu na Taiwanu. I rozhodl jsem 

se pro dvoudenní výlet, tentokrát bez cestovky, na vlastní pěst. Rezervoval 
jsem si pokoj na hotelu uprostřed skal ve výši 2000 m a koupil lístky na 
ten jejich rychlovlak. V den D mi nástup na vlak na hlavním nádraží  
v Taipei ze všeho nejvíc připomínal nástup do letadla. Ostatně i rychlost 
vlaku se blíží odletové rychlosti letadla. Díváte se z okna na rychle ubíha-
jící terasovitě poskládaná rýžová pole a kolem vás neustále prochází ste-
wardka s nabídkou jídla či nápojů. Cena je stejná jako v obchodě, zřejmě 
ještě nedospěli k názoru, že k vlaku se nejlépe hodí cenová přirážka. Vel-
ké červené nápisy na informační tabuli vás neustále informují střídavě  
v čínštině a angličtině o průběhu cesty, příští zastávce či momentální rych-
losti vlaku. Při výstupu poprosím sličnou výpravčí, aby mi stála modelkou 
k fotografování vlaku. Vyhoví, ale otočí se zády. Promiňte, omlouvá se 
později, my se nesmíme nechat fotografovat. 

Ve městě Chiayi nasednete na úzkokolejnou trať a zde začíná to pravé 
kouzlo. Během 4 hodin jízdy se ten vlak vyšplhá prakticky od moře do vý-
še 2000 metrů, a vy máte možnost sledovat, jak se fauna mění z tropické 
na subtropickou až na faunu úměrnou zmiňované nadmořské výšce. Ve 
výši 1500 m ten vláček zastaví a nastoupí do něj ženy s balíčky jídla jako 
je rýže, kuře apod. Uvědomíte si, že to kuře zde je jiné než to, co jste měl 
před pár hodinami dole v Chiayi, protože zde je chováno ve zcela jiných 
podmínkách a živeno jinou stravou.  

Ubytování na hotelu je luxusní, i s růží položenou na posteli. Ale moc se 
nevyspíte. Ve 3.20 vás budí recepční a ve 3.50 hodin vás hotelový autobus 
odváží na stanici jiného úzkokolejného vláčku, který vás ještě za tmy od-
váží na horskou pláň ve výši 2500 m. Tady jsou stánky s občerstvením, ale 
především už netrpělivý dav lidí, všichni čekají na východ slunce. Před 
vámi jsou hory sahající do výše 3900 m. A konečně je to tady. Východ 
slunce. Dav zašumí, všichni chtějí urvat co nejlepší místo k fotografování. 
A je to vskutku velkolepá podívaná. Quand le soleil dit bonjour aux les 
montagnes... napadá mě text jedné staré francouzské písně a potichu si ji 
broukám. A fotím. V noci pršelo a mokré borovice zčásti pozlacené slun-
cem, zčásti ještě ve tmě, skýtají úžasný pohled. Stojí to za to. Pak následu-
je cesta vláčkem zpět, ale nikoliv již hotelový autobus, nýbrž 20 minut pě-
ší chůze po turisticky značené cestě do údolí a k hotelu. Koutkem oka sle-
duji rodinu, kterou jsem viděl na hotelu a čekám, že mně povedou. Evi-
dentně čekají oni totéž ode mne. Když ale informační tabule je pouze  
v čínštině! Tak nic. Srovnám si mapku, kterou jsem dostal na hotelu,  
s okolím. Trať toho vláčku musí být po mé levé straně. Rozhoduji se a vy-
razím. Rodina za mnou. Naštěstí jsem tentokrát vyrazil správným směrem 
a za 20 minut je zde hotel. Následuje snídaně a ještě chvilku dospat. Ces-
tou zpět se stavuji v informačním středisku v Chiayi. Službu má opět ta 
stejná drobná dívenka s brýlemi, která umí slušně anglicky a především - 
dokáže dobře poradit. Já vím, je to její práce. Ale ta růže, kterou dostává 
od toho chlapíka odkudsi z Evropy, jí sluší. 

Loučení, loučení, tak sladké trýznění...  
Dny utíkaly a já si to jaksi nechtěl připustit. Bylo pořád co dělat, pořád 

co objevovat. Odpolední diskotéka pro středně pokročilé, projížďka člu-
nem do rybářského přístavu daleko za městem, návštěva dalších a dalších 
památek, masáže, sirné prameny a... cyklistické stezky. 

To bylo něco. Jízda za památkami na kole! Půjčovné bylo mírné, stezky 

podél řeky upravené, vždy označující co se kde v okolí nalézá, kde zasta-
vit a pozorovat vodní ptáky... A čisto. Na stezkách žádné skleněné střepy 
od rozbitých lahví. Při pozorném hledání, pravda, se daly najít na kilomet-
ru cesty jeden či dva odhozené igelitové pytlíky, ale to bylo asi tak všech-
no. Na řece nebyla k vidění ani jedna odhozená pet láhev. Jak to ti lidé dě-
lají, co to je za národ, že na zdech nevidíte žádné grafitti, na zastávkách je 
nepotrhaný jízdní řád, v metru, ve vlaku, v autobusech čisto, že by se sed-
nout na zem dalo, natožpak aby se někdo pokoušel rozřezat sedadlo no-
žem či podobně. A lidé kolem relaxovaní, usměvaví, úslužní... Lehké po-
klepání na rameno od dívky, která mě v metru malinko stydlivě upozorňu-
je, že mám na tašce rozevřený zip a z tašky kouká moje peněženka. Tyto 
momenty - a že jich bylo hodně - postupně působily tak, že jsem se tam 
cítil, chtělo by se říci, jako doma, jenomže právě že ne! Kéž by tomu tak 
doma bylo! 

A bez problémů jsem přebíral i jejich zvyky. Kupříkladu, že dárky, ale i 
cokoliv jiného, byť třeba jen peníze v obchodě u pokladny, se předávají 
oběma rukama. To jakože od srdce, že nic netajíte. Jen tak mimochodem i 
jako upozornění pro další cestující do oné země: jeden z přečinů proti zvy-
kům by bylo dát hostovi jako dárek hodinky. Znamenalo by to, že jeho čas 
nadešel. 

A ještě jedna zvláštnost tamních obyvatel (ale i Japonců). Snad to vyplý-
vá z jejich jazyka, ale oni neumějí říci NE. Pro turistu to je důležitá infor-
mace. Stalo se mi jednou, že mě mikrobus dopravil někam, kde mělo být 
autobusové nádraží. Pravda, pár autobusů tam na parkovišti stálo, ale ty 
byly na první pohled zájezdové. Vybral jsem si jeden z těch autobusů, kte-
rý jako zájezdový zrovna nevypadal a oslovil řidiče: Jede tenhle autobus 
na Chiyai? Usmíval se, ale neřekl nic. Typické pro místní, když chtějí dát 
najevo, že nerozumí. Náhle mě osvítil duch svatý a položil jsem otázku 
jinak: Chcete říct, že tento autobus nejede do Chiyai?… YES! vyhrkl řidič 
šťasten, že může posloužit informací. Míněno: ANO, nejede. 

I nastalo poslední ráno a bylo deštivé a větrné a televize CNN hlásí rodí-
cí se tajfun, který směřuje na Taiwan a měl by tam být za 36 hodin. To už 
budu pryč, myslím si. Jen aby, bleskne mi hlavou. Letadlo mi letí až večer, 
ale majitel hotelu mě ubezpečuje, že se nic neděje a provoz na letišti je 
normální, soudě dle přílivu nových japonských turistů. Ubezpečuje mě, že 
pro mne neplatí žádný daný čas odchodu z hotelu a mohu zůstat na pokoji 
jak dlouho chci. Je půl druhé odpoledne, sleduji americký film na CNN a 
počasí venku. 

Zvoní telefon, majitel hotelu se dožaduje, abych došel dole k recepci. 
Přemýšlím, co jsem vyvedl a zda to znamená, že přece jen nemám opustit 
hotel. Ba ne. Mám návštěvu. Sedí tam Angel, žena, která mi byla před týd-
nem představena a v jejíž společnosti jsem trávil příjemný den v přístavu 
Keelung a v letovisku Jioufen. Usmívá se a říká, že jsem jí chyběl. Moc 
anglicky neumí a tahá mne za ruku ven. Jsem jen v hotelových trepkách na 
nohou, ale majitel hotelu se směje a říká, že prý to je v Číně normální tak-
hle jít na ulici. Stejně prý daleko nepůjdu. Celá situace je pro mne absolut-
ně nečekaná a nezvyklá. Jsem něžně dotlačen do blízkého luxusního ob-
chodu s čajem a čajovými potřebami. Angel pro mne vybírá keramickou 
čajovou soupravu a balík čaje. Platí kredit kartou a všichni se jí uklánějí a 
mně rovněž. Vracíme se na hotel. Tam mě Angel obejme, dá pusu a zmizí 
v proudu lidí na ulici. Tož tak to v Číně chodí... 

Epilog. Tajfunu jsem ujel a zemětřesení, které přišlo po něm, se mě 
již netýkalo. Let Boeingu 330-300 na lince Taipei - Abu Dhabi - Vídeň 
proběhl dne 7. - 8. srpna 07 bez závad. Na letišti si mě pak vyzvedla pří-
telkyně a dopravila bezpečně do-
mů. Ve chvíli, kdy píšu tyto řádky, 
tedy asi o týden později, mně jen 
keramická čajová souprava a 
spousta fotografií připomínají, že 
můj pobyt na ostrově FORMOSA, 
v Republice Čína na Taiwanu, ne-
byl jen pouhý sen, ale že se skuteč-
ně odehrál.   

Pozn.: V článku byly použity ně-
které údaje z neoficiálních stránek 
Oty Ulče, otištěné v internetovém 
deníku „Neviditelný pes“ dne l9. 
června 2007. V souladu s názorem 
Oty Ulče i já ve svém povídání tr-
vám na univerzálně používaném 
slovu „Taiwan“ a nikoliv české 
zpotvořenině „Tchai-wan“, které 
nemá opodstatnění.  

Miroslav Klučka 

Typická církevní stavba – svatyně v TEITUHG CITY 
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Letošní sezóna 2007/2008 je už za námi, a 
tak nám nezbývá něž ji zhodnotit, jak dopadla 
z pohledu florbalového oddílu Tatranu Litovel.  

Začněme od nejmladší kategorie, tedy star-
ších žáků (12-15 let). Ti hráli Ligu Olomoucké-
ho kraje, ve které bylo 11 družstev, ale 
v průběhu sezóny se odhlásilo družstvo Lipníku 
n/B. Na začátku sezóny si hráči dali za cíl skon-
čit do 6. místa a to se jim povedlo víc než na vý-
bornou. Skončili totiž na 4. místě jen jeden pou-
hý bod za třetím Šumperkem. I tak byli se sezó-
nou spokojeni. A příští rok už snad nějaká ta 
medaile vyjde. 

S juniory (16-20 let) to letos bohužel tak 
slavné nebylo. Junioři hráli 3. ligu juniorů – di-
vizi VIIA a z 10 celků skončili na 8. místě. Před 
sezónou se chtěli pohybovat kolem 5. – 6. místa, 
což se v první půli soutěže dařilo, ale závěreč-
nou část nezvládli a výsledkem tedy bylo pouze 
8. místo. Snad příští rok. 

Největší úspěch se však povedl mužům. Ti 
v Lize Olomouckého kraje skončili na krásném 
3. místě z 9 celků. Po loňském 5. místě se letos, 
v jejich druhé sezóně, postarali o historický 
úspěch pro Tatran Litovel v mužské kategorii. 
Bohužel asi polovinu týmu tvořili hráči ze Šter-
nberka, kteří se rozhodli založit si vlastní tým 
v domovském městě. A tak je tu pro muže nová 
výzva. Doufejme, že příští sezónu budou také 
bojovat o vrchní příčky. 

Zbývá tedy už jen pogratulovat hráčům 
k jejich úspěchům a popřát, ať se jim daří i 
v příští sezóně.                                               J. S. 
FLORBALOVÝ ODDÍL  
zve všechny, kteří si rádi zahrají florbal, do 
svých řad. Zájemci všech věkových kategorií 
budou vítáni. 
Trénujeme a domácí mistrovská utkání hrajeme 
v nové sportovní hale ZŠ Vítězná v Litovli. Tré-
ninky: Pondělí 16.00 – 17.30 hod. 
Čtvrtek 16.00 – 17.30 hod. 
Informace na tel.: 605 986 570, 729 936 844 

Pomalu končí sezóna ranního plavání 
v bazénu ZŠ Vítězná, a tak je na místě vyjádřit 
díky! Komu patří uznání za to, že nám, větši-
nou seniorům, bylo umožněno dvakrát v týdnu 
začínat den skutečně smysluplně – tím, že udě-
láme něco pro své zdraví a tělesnou pohodu. 
Vedení školy nám maximálně vyšlo vstříc, 
když nám přidalo k úterku ještě i čtvrtek. Po 
oba dny nás v bazénu vždy bylo „tak akorát“.  

Zrakem ostřížím na nás dohlížela paní Věra 
Smrčková, která měla pochopení pro naše  

„choutky“ na masáže proudy vody či vířivkou. 
Díky, Věruš!  

Musíme poděkovat i Radě města Litovel, bez 
jejíhož souhlasu by se asi těžko našla možnost 
navýšení úvazku plavčíka. Tím bylo umožněno 
plavání vhodné pro ty, kteří už sice nemusí do 
práce, ale kterým není zatěžko vstát brzy a 
udělat něco pro své zdraví i kondici.  

Věříme, že ranní plavání zůstane i nadále 
jednou ze seniorských aktivit v následujících 
letech.                                                             jh  

Přesto, že tomu počasí předchozích dnů ne-
nasvědčovalo, 17. května se vydařil pěkný den 
pro turistiku. Litovelský Klub českých turistů 
zavítal tentokráte do Jeseníků, vlakem do 
Branné a potom už po svých nahoru na Šerák. 
Nazpět se účastníci vraceli vlakem z Ramzo-
vé. Bouřka je zastihla až na nádraží a výlet jim 
už nemohla pokazit. 

Klub rodičů a přátel mateřské školy Gemer-
ská a Kollárova zorganizoval na tento den tu-
ristický výlet pro děti a rodiče. Vydali se ko-
lem fotbalového stadiónu lesem a polní cestou 
k areálu hřiště Tři Dvory. Během cesty plnily 
děti úkoly spojené s přírodní tématikou, po 
příchodu na hřiště měly připraveny nejrůznější 
soutěže, úkoly a hry, za jejichž splnění je če-
kala sladká odměna. Nechybělo ani občerstve-
ní a uzený kabanos. Počasí vyšlo vskutku 
skvěle, a tak v sobotu v 9. hodin se sešlo u 
školky na 60 „turistů“ z řad dětí, rodičů a blíz-
kých osob. Vydařený výlet se všem líbil. Již 
teď se těší na další akce připravované touto 
litovelskou MŠ. 

Vydařil se i turistický pochod Bouzovská 
třicítka, letos pořadatel částečně změnil trasy. 
Na startu se zaregistrovalo kolem 500 účastní-
ků jak pěších, tak cyklistů. Řada dalších se jen 
přišla pobavit a strávit příjemně den.         red. 

  
PŘIPOMÍNÁME:  Sobota 7. června  
TOULKY LITOVELSKÝM POMORAVÍM 

Předávání peška při štafetovém běhu, který byl 
jednou z plněných disciplín. Pokud se předání 
nezdařilo a pešek dětem upadl, stálo je to cenné 
vteřiny. Děti z MŠ Červenka byly šikovné.  
Na snímku vlevo je vítězné družstvo MŠ Litovel, 
Kollárova ul., které postoupilo do krajského ko-
la soutěže.                                             Foto: J.M. 

V letošním roce 2008 Happy Time sdružení 
připravilo celorepublikový projekt Sportovní 
hry mateřských škol. Patronkou projektu je 
olympijská vítězka Kateřina Neumannová. Zor-
ganizování místního kola se opět ujal Odbor 
školství, kultury a sportu MěÚ Litovel. Akce, 
původně plánovaná do sportovní haly ZŠ Vítěz-
ná, se díky vydařenému počasí mohla přesunout 
na venkovní hřiště a soutěžící děti si užily pohy-
bu na sluníčku. Her se zúčastnila 4 družstva ze 
školky na ul. Gemerské, Litovel; a po jednom 

družstvu z MŠ Kollárova, Litovel;  Bílé Lhoty, 
Červenky a Luké. 

Soutěžní družstva patřičně sportovně nabudil 
pan Viktor Kohout, který hry odstartoval. Děcka 
plnila několik rozmanitých disciplín, každá byla 
zaměřena na určitou dovednost. A jak to nako-
nec dopadlo? Vítězem Litovelského kola se sta-
la MŠ Kollárova pod vedením paní uč. Ivany 
Štýbnarové. A toto družstvo, složené z deseti 
dětí - pěti chlapců a pěti dívek – se 20. května 
zúčastnilo krajského finále, které se konalo  

v Olomouci. Celkem ve finále soutěžilo 10 
družstev z deseti různých mateřských škol, a to 
ve čtyřech disciplínách - štafetový běh, hod do 
dálky, překážková chůze a pětiskok. Družstvo  
z litovelské MŠ Kollárova skončilo na 4. místě. 
Děkuji těmto malým sportovcům za jejich vytr-
valost a sportovního ducha. Součástí her je sou-
těž v kreslení a vyhlášení ceny Fair play MŠ 
2008.  Více na www.rodinnesportovnihry.cz. 

      Ivana Štýbnarová,  učitelka MŠ Kollárova 
a redakce LN 
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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, cena 1,99 mil. Kč 

• prodej RD v Litovli, po celk. rekon-
strukci, garáž, nové rozvody EE a vody, 
plovoucí podlahy, dlažba, využití 
k bydlení i komerci, cena 5,5 mil. Kč 

• prodej pozemku  v Litovli, 1543 m2, 
inž. sítě v komunikaci, studna, cena 
1,05 mil. Kč 

• prodej pozemku v Litovli, 1150 m2, 
inž. sítě na pozemku, cena 908,5 tis. Kč 

• prodej cihlového bytu OV v Litovli, 
3+1, 110 m2, garáž, po celk. rekon-
strukci, kuch. linka, cena 1,99 mil. Kč  

•  pronájem kanceláří v Olomouci, ul. 
Ostružnická, 6 kancel., 174 m2 s přísl., 
náj. 22.500 Kč/měs + energie 

• pronáj. obch. prostor v centru Olo-
mouce, I. PP 120 m2, I. NP 125 m2, 
náj. 60.000 Kč/měs+en. 
Hledáme pro naše klienty ke koupi 
byty 1 – 4+1 v Litovli a okolí 

OBUV KATKA, Palackého ul. 
(vedle mlýna), Litovel, tel.: 606 724 022  

nabízí:  

Zdravotní obuv  
Dětskou obuv 

Dámskou a pánskou obuv  
Školní tašky   Batohy   Kabelky 

 
Zákaznické  karty na 30-50 % slevy   

pro jednotlivce, celé rodiny i kolektivy  
 

 
• REVIZE, SERVIS A PRODEJ HASICÍ TECHNIKY 
• PLNĚNÍ CO LAHVÍ 
• VYBAVENÍ NOVOSTAVEB 
• ZPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY 
 

Kamil Kuchejda 
Pavlínka 255 

L I T O V E L 
tel.: 739 233 982, 775 153 894 

e-mail: hpkuchejda@seznam.cz 

PAINTBALL 
mini TURNAJ „Na Pindě“ 

Dne 7. června 2008 se uskuteční nultý ročník 
v PAINTBALLu  

 
Registrace týmů (4 hráči) bude do 3.6.2008. 

 
Vybavení si můžete u nás zapůjčit. A to nejdůležitější: na tento  
turnaj snížena cena kuličky na 0,90 Kč/ks (min. odběr 1000 kuliček/
tým)   1. místo vyhrává bednu koulí – 2000 kuliček 
Občerstvení zajištěno po celou dobu akce. 
 
Kontakt: Savín 23   (737 154 626)   ww.paintball.napinde.cz 


