
Pět let činnosti – to už je doba dost dlouhá na 
zhodnocení práce centra, které tady vzniklo pro 
děti a maminky na mateřské dovolené. Je potěši-
telné, že na připomínkové oslavě k pátému výro-
čí Mateřského centra Rybička v Litovli zazněla 
slova, která vyzdvihovala přínos tohoto zařízení 
pro život mladých rodin a hodnotila jeho aktivi-
ty i pro děti a maminky z okolních obcí ve všech 
směrech jako přínosné.  

V den oslav 17. dubna vítala návštěvníky cen-
tra jeho manažerka paní Jana Baciak spolu se  
zástupci Charity Litovel, která činnost MC za-
střešuje, paní ing. Ludmilou Zavadilovou a řím-
skokatolickým farářem panem Josefem Rosen-
bergrem. Dopoledne bylo věnováno pozvaným 
hostům, mezi ty nejvzácnější patřili pan Jindřich 
Štreit s manželkou, kteří se ujali role kmotrů 
mateřského centra. Pozvání dále přijali předsta-
vitelé Města, členové Rady města, Koordinátor-
ka sítě MC Mgr. Hana Saitzová, manažerka MC 
v Prostějově a další hosté. 
Ředitelka litovelské charity Ing. Ludmila Za-

vadilová v úvodu vzpomenula nelehké začátky, 
kdy zaznívaly i pochybnosti o životaschopnosti 
tohoto zařízení. Centrum se při svém rozjezdu 
muselo spokojit s malým rozpočtem a spoléhat 
více na činnost a ochotu dobrovolníků z řad ro-
dičů a příznivců zařízení. Přesto dokázalo rozvi-
nout svoji činnost i ve skromných podmínkách, 
prokázat svoji potřebnost. Najít si svoje místo a 
svoji cílovou skupinu, kterou je mladá rodina. 
Jakmile si centrum získalo klienty, dostalo i fi-
nanční podporu; z Města, od sponzorů, z Minis-

terstva práce a sociálních věcí, v poslední době i 
z Evropské unie. MC Rybička je podpořeno ta-
ké z projektu Profesionalizace skupiny mateř-
ských center v Olomouckém kraji. Všechny tyto 
zdroje nám umožňují rozvíjet činnost. Dnes ma-
teřské centrum již nestojí jen na práci dobrovol-
ných aktivit, ale zaměstnává profesionální pra-
covnici.  

Mateřské centrum je součástí Charity, o jejíž 
služby, zejména pro seniory, je stále větší zájem. 
Jaké máme další plány do budoucna? Chtěli by-
chom zřídit v Litovli poradenské centrum pro 
všechny, kteří se ocitnou v nějaké tíživé životní 
situaci, uvedla ředitelka Charity.  

Pan Jindřich Štreit vzpomenul, jak kdysi oce-
ňoval činnost center pro děti a starší občany na 
západě, kde fungovaly i na malých vesnicích a 
byly občany hojně využívány. Je potěšitelné, že 
uplynulo pár let a tato centra fungují i u nás. 
Čas, který věnujeme dětem, se jednou v jejich 
dospělosti vrátí, zúročí. Já si velmi vážím toho, 
co tady v Litovli vzniklo i všeho, co se v Litovli 
odehrává, i v porovnání s jinými městy, která 
navštěvuji. V Litovli jsem často na zahájení vý-
stav ať v Klubu nebo na gymnáziu, spolupracuji 
také s místním fotoklubem, uvedl pan Štreit. 

Pan farář pohovořil o smysluplném využití 
času, o vztahu matky a dítěte.  Všichni, kteří 
jsou ochotni pomoci, dát svůj čas, podporují 
dobré dílo a děti mohou vyrůstat ve společnosti, 
která se jim věnuje. 
„Milé děti, krásné maminky, mám nesmírnou 

radost, že se mohu účastnit setkání s vámi po 
pěti letech činnosti centra,“ uvedl na oslavách  

 
starosta Města Dr. Vojtěch Grézl. „Město pod-
poruje Dům s pečovatelskou službou, podporuje 
Charitu a bude i dále, včetně Mateřského centra, 
tato zařízení podporovat. Děkuji za to, že se ta-
dy věnujete dětem, rozvoj práce mateřského 
centra by si zasloužil větší prostory pro svoji 
činnost,“ uvedl rovněž starosta města. 

Také přítomné maminky hodnotily práci cent-
ra jako velmi prospěšnou. Děti si tady zvykají na 
kolektiv, věnují se estetické výchově. Maminky 
se tady setkávají a mohou společně sdílet radosti 
ale také  řešit problémy, které sebou mateřská 
dovolená nese. I další účastníci popřáli mateř-

skému centru do příš-
tích let činnosti hodně 
úspěchů.                 red.   

• VÝZVA KOMISE ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ  

• MIKROREGION LITOVELSKO 
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 Z obsahu: 

Maminky s dětmi společně s kmotry Mateřského centra sfoukly svíčky narozeninového dortu. 
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všech stavebních profesí.všech stavebních profesí.všech stavebních profesí.všech stavebních profesí.    
Informace tel.: 585 341 546,  

info@vymetal.com 

Rekonstrukce mostu na křižovatce ulic Ma-
sarykova, Vítězná, Kollárova a B. Němcové 
probíhá podle plánu a je tady předpoklad zpro-
voznění mostu od 15. května. Dokončovací 
práce na úpravě chodníků a okolí by měly být 
hotovy do konce května a most začne po té  
sloužit jak automobilové dopravě, tak pěším. 

Koncem května bude dle předpokladu zahá-
jena rekonstrukce mostu na Dukelské ulici. Po 
obou stranách stávajícího mostu budou vybu-
dovány provizorní mosty, průjezd však bude i 
přesto zpomalen a lze očekávat fronty aut.  

Obchodní řetězec Tesco bude řešit napojení 
své komunikace na státní silnici, stavba se rov-
něž dotkne silničního provozu. 

 



Vážení Litoveláci,  
s probuzením jara vycházíme do přírody a na procházky po našem měs-

tě. Spolu s prvními kvítky a hřejivým sluníčkem bohužel vidíme i to, co 
nás netěší. Opět po zimě, a ve větší míře než loni, je hlavně v příkopech, 
pod mosty, ale i v lese a na trávnících hodně plastových lahví a jiných od-
padků. K zajištění úklidu Komise životního prostředí MěÚ Litovel projed-
nala s vedoucím provozu SSOK požadavek na vyčištění příkopů ve správě 
silnic. Činí se i Technické služby Litovel.  

Abychom pomohli i vlastními silami, vyjeli členové komise do terénu a 
provedli vyčištění prostoru pod mostem na křižovatce ulic Palackého - 
Frištenského, dále pak u nádraží ČD Litovel město a pod mostem na Pav-
línce - výpadovka na Šternberk.  

Právě poslední uvedená lokalita je v podstatě žumpa. Vybrali jsme zde 
plovoucí odpadky u mostu, ale pod vodou a na dně je v celé délce toku 
utopeno množství páchnoucích předmětů všeho druhu. Víme, že CHKO 
Litovelské Pomoraví chtělo revitalizovat Třídvorku vodou z Moravy, ale 
pro obavy místních občanů z podmáčení domů k tomu nedošlo (ul. Žerotí-
nova, pozn. red.). Přesto by bylo potřebné tok Moravy vyčistit až po most 
před Třemi Dvory, kde je ústí Čerlinky, a komise životního prostředí hod-
lá o to požádat Povodí Moravy. 

Když si uvědomíme, že žijeme v chráněné krajinné oblasti, měla by zde 
být rajská příroda. Tato stoka však ani zdaleka rajská není, projděte se ko-
lem a posuďte sami. Další hrůzou je břeh kalového pole cukrovaru u za-
hrádkářské kolonie před splavem. Jsou zde vyházené předměty a odpadky 
včetně rostlinných zbytků ze zahrádek. Tento stav budeme řešit s Odbo-
rem životního prostředí MěÚ.  

Je dobré si uvědomit, že město a jeho okolí je životním prostředím nás 
všech a neměli bychom dovolit, aby nám ho někdo ničil. Nebojme se upo-
zornit ty, kdo nám ho ničí, ať to nedělají nebo je oznámit na Městskou po-
lici či Odbor životního prostředí MěÚ. Likvidace černých skládek odčer-
pává peníze z městského rozpočtu. Ty můžeme vynaložit na užitečnější 
činnosti.  

Vyzýváme všechny organizace i občany, aby si zajistili údržbu a úklid 
prostranství před svými domy, nebuďte lhostejní ke svému okolí. Pokud 
máte zájem svými silami dobrovolně městu pomoci, spojte se s námi. Čle-
ny komise jsou pánové Masopust, Veselý, Rozsypal, Dostál, Ing. Dolin-
ský a paní Pajonková. 

I když jsme město na Hané, nejsme pouze usedlost mezi poli. Máme 
krásné parky, hezký les, svou řeku a na západ se zvedají kopce s členitou 
krajinou. Mějme to rádi a chraňme si to.  

Ing. Zdeněk Potužák, předseda Komise ŽP 

Ve městě Litovli a v místních částech byly za měsíc du-
ben spáchány např. tyto trestné činy a přestupky:  

V noci dne 10.4.2008 dosud neznámý pachatel nezjiště-
ným způsobem odcizil z parkoviště v Litovli na ul. K. Sed-
láka osobní motorové vozidlo zn. Škoda Fabia a v tutéž dobu bylo prove-
deno vloupání do osobního motorového vozidla zn. Škoda Fabia na ul. 
Gemerské, kdy pachatel odcizil spínací skříňku a přístrojovou desku. 

V odpoledních hodinách dne 10.4.2008 neznámý pachatel vypáčil zá-
mek u dveří spolujezdce do vozidla Fiat Ducato, které bylo zaparkované  
u kamenolomu Nová Ves a odcizil z něj peněženku s osobními doklady a 
finanční hotovostí, veškeré doklady od vozidla a navigaci. 

Dne 15.4.2008 v odpoledních hodinách na parkovišti u hřbitova v Cho-
řelicích dosud neznámý pachatel vnikl po vypáčení zámku dveří do osob-
ního motorového vozidla zn. Škoda Octavia, odkud odcizil kabelku  
s osobními věcmi, doklady a mobilní telefon. 

Dne 15.4.2008 v době od 16.30 hod. do 17.25 hod. se J.K. dopustil nej-
méně ve dvou případech výtržnosti tím, že přišel k chodkyni a uchopil ji 
za ňadro a když se mu napadená vytrhla, tak z místa činu odešel. Tato situ-
ace se opakovala ještě jednou, když další poškozené položil ruce na obě 
ňadra. Ženy byly tímto chováním pohoršeny. 

Dne 17.4.2008 v době od 10.00 hod. do 14.00 hod. v obci Litovel pro-
běhla za spolupráce PČR a Městské policie preventivně-bezpečnostní akce 
s názvem „Jízdní kola – Litovel“ , jež byla zaměřena na vyhledávání již 
dříve odcizených jízdních kol a dále bylo jejím cílem seznámit občany, jak 
krádežím jízdních kol předcházet a jak by tato měla být vybavena v sou-
vislosti s provozem na pozemních komunikacích.                    PČR Litovel 
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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/ 

Členové komise životního prostředí se aktivně zapojili do jarního úklidu, 
na snímku Jan Dostál, Jiří Masopust a Zdeněk Potužák. 

Škoda, že černobílý snímek není tak výmluvný. Opravdu, je to žumpa. 
Fotografie: J. Rozsypal, J. Dostál  

Firmy a podnikatelé v Litovli, kteří mají 
zájem o zařazení do NOVÉ databáze fi-

rem na webu města, mohou posílat své kontaktní údaje na adresu asistent-
ka@mestolitovel.cz.  

Evidence hrobových míst je (od 1.5.2008) 
přesunuta z odboru místního hospodářství a 

stavebních investic na oddělení bytového hospodářství – přízemí, boční 
trakt – dveře číslo 779/2 (vedle pokladny). 



Výběr z usnesení Rady města Lito-
vel. Plné znění usnesení RML a 
ZML je zveřejněno po dobu mini-
málně 15 dní na úředních deskách 
v Husově ulici (na budově knihy) a 
trvale na internetových stránkách 
města Litovel v sekci úřední desky. 
 
34. schůze Rady města Litovel  
se konala dne 27. března 2008 
Rada města souhlasí:  

• s uzavřením smlouvy o dílo  
s firmou Kareta Bruntál na opravy 
komunikačních ploch v areálu 
Technických služeb Litovel  

• s poskytnutím slevy MO České-
ho zahrádkářského svazu pro rok 
2008 z ročního nájemného z dů-
vodu neobsazení 8 dílů pozemků. 
Neobsazené díly pozemků jsou 
v osadě č. 1 – lokalita Dukelská (6 
dílů) a v osadě č. 3 – lokalita Na-
sobůrská (2 díly). ČZS bude tyto 
pozemky udržovat, aby nedochá-
zelo k jejich zaplevelení. 
Rada města přijímá:   

• nabídku firmy Presbeton Olo-
mouc a souhlasí s uzavřením 
smlouvy o dílo na úpravu venkov-
ních ploch na městském hřbitově 
v Litovli. 
Rada města bere na vědomí:  

• žádost pana P. Š. z Litovle o 
snížení kupní ceny objektu č.p. 
183/2b v Litovli (bývalé plicní). 
Pan P. Š. v dopisu informuje, že 
odborník na stavebnictví po pro-
hlídce objektu doporučil provést 
mimo jiné i injektáž v hodnotě až 
2 mil. Kč. Z tohoto důvodu žádá o 
snížení kupní ceny. RM slevu ne-
doporučuje a ukládá vypsat nové 
výběrové řízení na prodej objektu, 
za stejných podmínek, jako při 
prvním zveřejnění. 

• žádost nestátního interního od-
dělení z Olomouce o odprodej 
části pozemku parc.č. 501 v k.ú. 
Litovel a o souhlas se zřízením 
rampy pro osoby s omezenou 
schopností pohybu na chodníku 
před objektem č.p. 107 v ulici Ví-
tězná v Litovli (objekt vedle býva-
lé MŠ, nyní školy Vítězná). RM 

předložený návrh řešení zříze-
ní rampy neschvaluje, žádá o 
předložení jiného řešení. Dále 
RM souhlasí se zveřejněním 
záměru odprodeje části po-
zemku parc. č. 501 za podmí-
nek: cena pozemku bude dle 
schválených zásad ZML 150,- 
Kč/m2, šířka odprodávaného pru-
hu bude činit max. 1 bm v délce 
25 bm, úprava a posun oplocení 
ze strany uliční a ze strany školní-
ho areálu budou provedeny dle 
pokynů pracovníka MěÚ Litovel, 
úprava vjezdu přes chodník bude 
provedena dle podmínek stanove-
ných odborem dopravy a SH 
(povolení ke zřízení vjezdu). 

• předložený návrh GJO Litovel 
na úpravu hygienického zařízení 
školy. Touto rekonstrukcí bude  
z větší části vyhověno hygienic-
kým požadavkům daných vyhláš-
kou. Potřebná částka bude zařaze-
na do návrhu 1. RZ pro rok 2008. 

• zápis z jednání Komise životní-
ho prostředí ze dne 20. 2. 2008, 
informace z jednání Bytové 
komise a schvaluje navrhované 
pronájmy. 

• firma STRABAG a.s. Brno na-
bídla provedení oprav komunika-
cí. Rada města souhlasí s  uzavře-
ním smluv o dílo na provedení 
těchto oprav:  
1. Víska – propojení cyklostezky 
(295.159,- Kč) 
2. Nová Ves – oprava místní ko-
munikace na návsi a opravení vý-
tluků na účelové komunikaci z lo-
mu (574.870,- Kč) 
3. Litovel – ulice Lidická – opra-
va místní komunikace (277.671,-) 
4. Litovel – sídliště Novosady – 
oprava zpevněných ploch před pa-
nelovými domy (652.961,60 Kč). 
Na další opravy: Chořelice – 
oprava místní komunikace – živič-
ná úprava (290.370,- Kč); Nová 
Ves – oprava místní komunikace 
ke knihovně (215.206,- Kč); Tři 
Dvory – oprava místní komunika-
ce ve směru k firmě Adriana 
(375.665,- Kč) nebyla smlouva 
s fi. STRABAG uzavřena. 

Rada města projednala:  

• žádosti předkládané odbo-
rem bytového hospodářství. 
RM bere na vědomí dopis 
bydlících v domě č.p. 965/3 
v ul. U Stadionu a souhlasí 
s tím, že nájemní smlouva na 

pronájem bytu v domě č. p. 965/3 
bude p. T. P. ukončena k  30. 4. 
2008; dále dopis bydlících v domě 
č.p. 776 v ul. Kostelní a souhlasí 
s tím, že nájemní smlouva na pro-
nájem bytu v domě č. p. 776 bude 
p. R. P. ukončena k datu 31. 3. 
2008. Rada města ukládá OBH 
uvolněný byt v domě č.p. 776 dále 
neobsazovat a vchod do tohoto 
bytu zajistit před násilným vnik-
nutím (zazdít). 

• žádost OV Nová Ves o finanční 
příspěvek na činnost dvou druž-
stev malé kopané v okresní futsa-
lové lize, poskytnut příspěvek 
5.000,- Kč         

• žádost SDH Chořelice o finanč-
ní příspěvek na zakoupení cen pro 
soutěžící hasičských závodů „O 
pohár starosty města Litovle“ dne 
26. 7. 2008. Poskytnut příspěvek 
4.000,- Kč. 

• žádost p. A. S., hudební skupina 
Voodoo Coils z Litovle o finanční 
příspěvek na akci „Rock“, pořáda-
né na Záložně v dubnu. Poskytnut 
příspěvek 2.000,- Kč, poskytnuta 
sleva za pronájem sálu. 
Rada města schvaluje:  

• nájemní smlouvu, uzavíranou 
mezi Městem Litovel a Správou 
silnic Olomouckého kraje, týkající 
se dočasného záboru částí pozem-
ků parc.č. 518/3 o výměře 94 m2 a 
části pozemku parc.č. 521/3 vý-
měře 150 m2, vše v k.ú. Litovel, 
za účelem zřízení provizorní ob-
jízdné komunikace v souvislosti 
s rekonstrukcí mostu přes hlavní 
tok řeky Moravy v ul. Dukelské. 
Smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou od 1. 5. do 19. 12. 2008.  

• hospodaření ŠJ Studentů za rok 
2007 bylo ziskové ve výši 927 tis. 

Kč. RM schvaluje převedení 
částky 200 tis. Kč do RF a 
následně do IF, 27 tis. Kč do fon-
du odměn a zbývajících 700 tis. 
Kč bude vráceno na účet Města 
Litovel. RM současně schvaluje 
odměnu ředitelce ŠJ v navrhované 
výši.      

• hospodaření ZŠ Vítězná za rok 
2007. RM schvaluje účelové pře-
vedení částky 155 tis. Kč do RF a 
následně do IF školy a zbývající 
částka 212 tis. Kč bude vrácena 
na účet Města Litovel.   

• hospodaření ZŠ Jungmannova 
za rok 2007. RM schvaluje účelo-
vé převedení kladného hospodář-
ského výsledku ve výši 131,43 tis. 
Kč do RF a následně z toho 
121.434,- Kč do IF školy. 

• hospodaření MŠ Frištenského 
za rok 2007. RM schvaluje účelo-
vé převedení kladného hospodář-
ského výsledku ve výši 76.376,- 
Kč do RF a následně do IF školy. 

• hospodaření MŠ Gemerská za 
rok 2007. RM neschvaluje převe-
dení kladného hospodářského vý-
sledku ve výši 98.300,- Kč do RF 
školy, částka bude vrácena na účet 
Města Litovel. 

• hospodaření ZŠ a MŠ Nasobůr-
ky za rok 2007. RM neschvaluje 
převedení kladného hospodářské-
ho výsledku ve výši 75.990,- Kč 
do RF školy, částka bude vrácena 
na účet Města Litovel. 

• uzavření nájemní smlouvy mezi 
PF ČR jako pronajímatelem a ML 
jako nájemcem, jde o pronájem 
pozemku v rámci cyklostezky Li-
tovel – Víska. 
Dopis OV Nasobůrky 
OV Nasobůrky upozorňuje, že na-
sobůrští občané nesouhlasí s pro-
vozem firmy DAMAJKA Recyc-
ling s.r.o. Rada města souhlasí  
s vydáním územního rozhodnutí a 
stavebního povolení firmě DA-
MAJKA Recycling s.r.o. pro stav-
bu recykl. závodu Nasobůrky.  

red. 

Povodí Moravy s.p., závod Horní 
Morava, Olomouc, žádá Město Li-
tovel o odprodej částí pozemků, 
potřebných k realizaci stavby  
„Morava Litovel, rekonstrukce hrá-
zí levého a pravého břehu“. Jde o 
srovnání koruny hrází podél hlav-
ního ramene řeky Moravy v katast-
ru města, kde v některých místech 
má dojít k navýšení hráze, v někte-
rých k jejímu rozšíření. Rada města 
záměr zveřejnění odprodeje částí 
dotčených pozemků schvaluje. Po-

vodí Moravy proto v dubnu svolalo 
jednání s představiteli Města a ma-
jiteli pozemků.  

Ing. Kurfürst, který má realizaci 
protipovodňových opatření na sta-
rosti, k tomu uvedl: „Povodí Mora-
vy má v plánu stavbu zahájit v le-
tošním roce, a proto má zájem na 
vyřešení výkupu potřebných po-
zemků v co nejkratším čase. Zábo-
ry pozemků – zahrad – by byly mi-
nimální a Povodí Moravy by zajis-
tilo nové oplocení pozemků. Část 

občanů pochopila nutnost tohoto 
opatření, část se staví proti. S obča-
ny budou tedy výkupy pozemků 
projednávány přímo na místě v te-
rénu, kde se vyznačí rozsahy zábo-
rů pozemků.  

Rekonstrukce hrází po obou bře-
zích Moravy je součástí celého 
komplexu protipovodňových opat-
ření, z nichž řada již v minulých 
letech byla na toku Moravy nad 
Litovlí realizována, jako nejvý-
znamnější je třeba uvést výstavbu 

suchého poldru v Žichlínku,“ dodal 
pan Kurfürst. 

Starosta města Litovle Dr. Grézl 
uvedl, že Město projednávání od-
prodejů pozemků podpoří, zájem 
na realizaci protipovodňových 
opatření je prioritní. „Občané mají 
k výkupům pozemků výhrady a 
jednání budou složitá. V některých 
případech je postoj občanů, kteří 
nesouhlasí se záborem části jejich 
pozemku nepochopitelný, vždyť 
jde o ochranu jejich majetku před 
povodní.“                        

      red. 



ZNÁTE OBEC DUBČANY? 

Do Dubčan bývalo ještě před pár desítkami 
roků blizoučko. Kolem hřbitova a šup, byli jsme 
na dubčanské návsi. Teď musíme jet po silnici 
do Unčovic, pak zase po silnici do Dubčan. Ne-
bo taky do Choliny a z Choliny kolem nádraží 
neoficiální cyklostezkou do Dubčan. Zrušením 
silnice Litovel - Dubčany se však tato malebná 
obec stala oázou klidu. Skoro by se dalo říct, že 
najít ji není snadné, ale Dubčany za hledání sto-
jí. Do obce vstoupíte některou z pomyslných 
bran, které určitě kdysi skutečnými branami by-
ly. A ta krásná náves! Dodnes se zachovalo kru-
hové nebo spíš elipsovité uspořádání domů, kte-
ré svědčí o staroslovanském původu. Historik by 
řekl, že jde o staroslovanskou okrouhlici. Kdysi 
byly grunty v Dubčanech navíc ozdobené žudry, 
tedy zděnými podloubími v průčelí domů. Bo-
hužel, žudra se nedochovala. Ale ani necitlivé 
úpravy neubraly obci na kráse. Obec je jakoby 
celá v zeleni. Před každým domem je zelený 
pruh, či spíš vzhledem ke tvaru návsi, oblouk 
zeleně a uprostřed návsi je parčík. A v parčíku? 
Samozřejmě kostelík. A taky památník padlým. 

A co ještě? Překvapení – uprostřed návsi 
v parčíku je taneční parket, či spíš parketík a 
dřevěné zázemí pro občerstvení, aby se zde 
mohly konat hodové veselice. A možná do par-
číku přibudou ještě další stromy a lavičky, aby 
mohli občané a návštěvníci obce parčík ještě lé-
pe využívat. Obec totiž požádala o dotaci na 
úpravu parku. Za prací a do školy musí Dubčan-
ští dojíždět. Na zastávku vlaku to mají asi kilo-
metr, autobus zajíždí do obce. V obci je obchů-
dek, hřiště, aktivní dobrovolní hasiči. Bývala 
zde i hospůdka, je však delší dobu zavřená a už 
se asi neobnoví, škoda. Ale obyvatelé Dubčan se 
mají kde sejít. V budově, kde sídlí obecní úřad, 
je kromě knihovny i malý sál pro různé použití. 
Bývají zde akce pro děti, různá zasedání a je 
možné si sál půjčit i na pořádání soukromé akce, 
např. svatby.  

Z čeho má starosta Dubčan, obce s 205 oby-
vateli, pan Bohumil Květoň, největší radost? 
Z toho, že je obec taková jaká je. A co mu dělá 
starosti? Stav silnic v obci. A taky by chtěl opra-
vit a zavést do map zatím neoficiální cyklostez-
ku do Choliny.  

 
ZNÁTE OBEC SENICI NA HANÉ? 

Do Hrobé Senice je to z Litovle asi 10 km. 
Pro kolaře není trasa nijak zvlášť pohodlná, tak-
že raději po cyklostezce do Rozvadovic a dál 
polňačkou do Unčovic. A pak po silnici do Se-
nice. A proč jedeme do Hrobé Senice? Přece do 
velké Senice, malá Senice je vlastně Senička, a 
tam už jsme byli (LN č. 4/2008). Na první po-
hled působí obec trochu neuspořádaně, ale ne-
nechme se zmást. Seničtí mají připravený pro-
jekt na rekonstrukci centra a parčíku u kostela, 
chtějí dokončit kanalizaci a chodníky. Obec žije 
naplno. Přímo v budově, kde sídlí obecní úřad, 
je sál na pořádání bálů a jiných veselic, který 
navazuje na venkovní areál s parketem. 
V budově je navíc – veřte nebo nevěřte – kino! 
Kino Panorama hraje každý pátek a o jeho zru-
šení se v žádném případě neuvažuje. Slouží pře-
ce Senickým občanům! A víte, že kromě obcho-
dů s běžnými potřebami mají v Senici na Hané i 
lékárnu? A proč taky ne? Je navíc umístěná ši-
kovně ve stejné budově jako ordinace lékařů. 

Zajímavé na obci taky je to, že tradičním spor-
tem je zde házená. Házenou zde po celá deseti-
letí hrají děti, muži i ženy, a pro házenou je sa-
mozřejmě samostatné hřiště. Dojíždění do práce 
není pro obyvatele obce žádný problém; vlakem 
nebo autobusem, jak kdo potřebuje. Ale potře-
buje vlastně dojíždět? PANAV zaměstnává 350 
osob! Senickým občanům, hlavně školákům, 
trochu znepříjemňuje život to, že nemají tělo-
cvičnu. Je to až s podivem, že tak pohledná a 
velká škola byla postavena bez tělocvičny. Až 
když se dozvíme, že byla postavena v rekordním 
čase během 2. světové války, tak pochopíme. 
Koncem války byly peníze potřebné na jiné věci 
než na tělocvičnu. A od té doby se pořád tělo-
cvična plánuje a plánuje. Školáci tedy hodiny 
tělocviku tráví v sále nad obchodem nebo v létě 
na hřišti. K využití volného času a zlepšení 
vzhledu krajiny bude taky sloužit chystané bio-
centrum ve „Véklicích“. Na kraji obce se objeví 
vodní hladina se zelení, časem i s posezením. 
Poblíž místní části Cakov je skvělé místo k roz-
jímání, vzorně udržovaná tajuplná studánka - 
Svatá voda. Ke dnu dětí je každoročně připrave-
na akce pro děti ze Senice i z širokého okolí - 
Čarovný les. Pro dospěláky se stal tradicí sraz 
motorkářů v hasičském areálu v místní části Od-
rlice (24.5.2008).  

Z čeho má starosta Senice na Hané, obce s  
1 818 obyvateli, pan ing. Michal Tichý, největší 
radost? Těší ho zájem obyvatel o obec.   

A co mu dělá starosti? Tělocvična a kanaliza-
ce. A až bude dokončena kanalizace, tak přijdou 
na řadu chodníky a místní komunikace.       E.V. 

Za podnikatelskou sféru se na setkání dostavi-
lo 13 zástupců, z větších firem tady byl zastou-
pen Pivovar, Městská teplárenská společnost, 
VHS Čerlinka, .A.S.A, KVARTA, Cukrovar, 
ale také Charita a další. Starosta města Litovle je 
na radnici uvítal ve středu 23. dubna, za Město 
se jednání dále účastnili místostarosta Mgr. Bla-
hoslav Papajk a tajemník Ing. Radovan Vašíček. 
Starosta MVDr. Vojtěch Grézl uvedl, že cílem 
tohoto pracovního setkání je  vzájemná informo-
vanost. Město má pro další rozvoj zpracovaný 
strategický plán, který byl projednáván se všemi 
zainteresovanými stranami a byl schválen zastu-
pitelstvem. Vytyčuje řadu priorit a jejich napl-
ňování na základě zpracovaných nebo připravo-
vaných projektů, výhledově až do roku 2015.  
K prioritám patří technická a dopravní infra-
struktura, výstavba bytů a rodinných domů, ži-
votní prostředí, podpora podnikatelských aktivit, 
cestovní ruch a volnočasové aktivity – sport, 
kultura. Pro každou z uvedených priorit byly 
představeny záměry, na jejichž realizaci se pra-
cuje. Jak starosta města, tak i místostarosta Bla-
hoslav Papajk  uvedli celou řadu záměrů, které 
jsou v různých stupních rozpracovanosti, a na 
jejichž realizaci je potřebná určitá suma finanč-
ních prostředků. Zajištění finančních prostředků 

je a bude jednou z klíčových starostí. Pokud 
všechny akce  ve strategickém plánu spočítáme, 
stála by realizace 1 miliardu, město má  však 
každoročně v plánu jen kolem 30 miliónů. 
Ostatní prostředky se musí sehnat, je třeba vyu-
žívat v maximální míře dotací, uvedl také staros-
ta města. Dále pohovořil o protipovodňových 
opatřeních, o přijetí Územního plánu Litovle. 
Místostarosta Blahoslav Papajk hovořil o rekon-
strukci mostů, budování přechodů, cyklostezek, 
opravě místních komunikací. Při jejich řešení se 
naráží často na složitá jednání s vlastníky po-
zemků. Uvedl zájemce o koupi dalších pozemků 
v průmyslové zóně Nasobůrky. K Záložně – 
město bude opravovat sály, dále bude hledat 
partnera, který by byl vázán dlouhodobým pro-
nájmem a který by se staral o restaurační provoz. 
Soukromý podnikatel dosáhne na dotace, město ne.  

Tajemník městského úřadu připomenul, že  
v Litovli je dostupná veškerá správa, není třeba 
navštěvovat úřady v jiných městech. Byla zave-
dena služba Czech Point. V současné době zpra-
covává úřad databázi podnikatelských subjektů, 
které budou s řadou dalších užitečných informa-
cí k dispozici na webových stránkách města Li-
tovle. Dále uvedl možnosti vydávání cestovních 
dokladů, občanských a řidičských průkazů.  

Ing. Potužák za Komisi životního prostředí 
oslovil přítomné podnikatele a vyzval je k úpra-
vám a údržbě prostranství kolem jejich provozo-
ven i  přilehlých chodníků. Byla by možná i fi-
nanční pomoc městu při opravě chodníků, pří-
padně i příspěvek na opravu komunikací ze stra-
ny firem. Financí na opravy je málo. Ing. Fiala 
upozornil na nárůst vandalismu, krádeží a nárůst 
kriminality, které Město řeší. 

Za firmu .A.S.A. uvedla ing. Jurenová, co je   
v Litovli trápí. Jak narůstá cena za uložení odpa-
dů, řada drobných podnikatelů a živnostníků za 
likvidaci odpadů neplatí a více méně řeší jejich 
likvidaci při běžném svozu komunálního odpa-
du. Město platí poplatek za občana, náklady na 
likvidaci dalšího odpadu nese .A .S .A a společ-
nost bude nucena toto řešit. Z toho důvodu se 
také stává, že na ulicích zůstává nesvezený od-
pad. Podobný problém je i u sběrného dvoru, 
kdy občané z jiných obcí se skrývají za občana  
z Litovle a vyváží sem neoprávněně odpad.  

V závěru setkání vyzval pan starosta přítomné, 
aby neváhali připomínky a problémy řešit se zá-
stupci Města a poděkoval jim za účast na jedná-
ní.                                                                    red. 



Město Litovel a Komise dopravy, BESIP, při Radě města Litovel  
a pod přímou záštitou Rady města Litovel pořádají 

 
v sobotu 24. května od 14.00 hodin 

na náměstí Přemysla Otakara II. v Litovli  
JÍZDU ZRUČNOSTI OSOBNÍCH AUTOMOBIL Ů   

a jízdu zručnosti na jízdních kolech pro děti 
 

Jízda zručnosti osobních automobilů všech značek  
a kubatur je pořádána pro řidičky a řidiče, kteří jsou 
držiteli příslušného řidičského oprávnění sk. B a chtějí 
se před nastávajícím obdobím prázdnin a dovolených 
přesvědčit o svém řidičském umění, nebo si chtějí vy-

zkoušet zkušebním testem své teoretické znalosti, které je nutno proka-
zovat při nasbírání trestných bodů za dopravní přestupky.  
Řidičky a řidiči, kteří nemají či nechtějí zkoušet své vlastní vozidlo,  

mají k dispozici vozidla litovelských autoškol Skála a Číhal, a to i třeba 
za přítomnosti jejich zkušených učitelů. Nemusí tak sedět ve vozidle 

sami a jsou vedeni a hlídáni na trati učitelem autoškoly. 
Zvány jsou především řidičky, které vždy při těchto akcích předčily  

muže řidiče svou pečlivostí a opatrností.   
Jízda zručnosti na jízdních kolech je organizována pro děti, které  

si chtějí vyzkoušet svoji zručnost a umění na uzavřeném prostranství  
a budou mít své vlastní jízdní kolo.  

Znova se tak vracíme k dříve velice žádané a navštěvované akci.  
Připravena budou další doprovodná kulturní a sportovní vystoupení 
např. historická vozidla, ukázka poskytování první pomoci zraněným 

osobám, hasiči při nehodách apod.  
Na ty nejzručnější budou čekat i drobné ceny z propagace města.  

Přijďte včas a nebudete litovat, srdečně zvou pořadatelé. 

Modernizace železničního koridoru v úseku Červenka - Zábřeh na Mo-
ravě, která započala v srpnu 2005, obnáší rekonstrukci dvoukolejné elek-
trifikované trati v délce 24 km, čtyř železničních stanic Červenka, Moravi-
čany, Mohelnice a Lukavice na M. a 5 nových silničních nadjezdů. Jako 
poslední stavba tak zvaného spojovacího ramene Přerov – Česká Třebová 
bude dokončena v říjnu letošního roku. Zahrnuje modernizaci stavební 
části a základního vybavení této trati. Dojde k podstatnému zvýšení traťo-
vé rychlosti, bezpečnosti provozu a pohybu cestujících. Krajská hygienic-
ká stanice rozhodla o realizaci protihlukových opatření dle nařízení vlády 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Příprava a rea-
lizace stavby byla posuzována dle zákona o posuzování vlivů stavby na 
životní prostředí. Do stavby jsou zahrnuty podmínky CHKO Litovelské 
Pomoraví a území Natura 2000, jehož územím trať částečně prochází.  

Celkové investiční náklady činí téměř 4,5 mld. Kč, Evropské společen-
ství poskytlo na stavbu příspěvek z fondu soudržnosti do výše 75 % nákla-

dů. Dle stávajícího průběhu je možno konstatovat, že předpokládaný roz-
sah, náklady a termín stavby budou dodrženy.  

V roce 2008 probíhá modernizace obou traťových kolejí v úseku Zábřeh 
na M. - Lukavice, celé železniční stanice Moravičany včetně mostu přes 
Moravu 110 m dlouhého, dokončuje se železniční stanice Červenka. Sou-
částí dokončení této stanice je i vybudování nového silničního nadjezdu 
směr Renoty. Před jeho zprovozněním, které se předpokládá koncem červ-
na 2008, bude upravena i část místní komunikace od budovy železniční 
stanice k novému nadjezdu. 

Investor stavby, Správa železniční dopravní cesty, s.o. – Stavební správa 
Olomouc, děkuje všem občanům, obecním úřadům a organizacím, kterých 
se stavba nějakým způsobem dotkla, nebo ještě dotýká, za pochopení, tr-
pělivost a spolupráci. Věříme, že dokončené dílo splní vaše očekávání a 
všem nám bude sloužit ke všeobecné spokojenosti.  

Selinger Jan – hlavní inženýr stavby  
(Citované zákony: Nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví, zá-

kon č. 100/2001 o posuzování vlivů stavby na životní prostředí.) 

V ambulanci MUDr. RNDr. Vojtěcha Konečného, ul Příčná 3, 
v Litovli, můžete navštěvovat pravidelné CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ. 
Cvičení po celou dobu těhotenství pomáhá nastávajícím 
maminkám udržet dobrou kondici.  

Dále můžete absolvovat KURZ PŘEDPORODNÍ 
PŘÍPRAVY, kde se dovíte vše o posledních týdnech tě-
hotenství, porodu, kojení a péči o miminko. 

Přivítáme vás každý čtvrtek v 9.00 hodin v ambulanci 
MUDr. RNDr. Vojt ěcha Konečného, ul. Příčná 3, Litovel 

Při větším zájmu možnost i jiného času konání. 
Další informace získáte na tel. číslech 585 343 207,  

                                                                608 875 838. 
Cvičení není vázáno na návštěvu ambulance!       red. 

MO KDU – ČSL ve spolupráci s CK BAVI 
 

pořádají již tradi ční POUŤ 
u příležitosti svátku sv. Filipa a Jakuba  

v neděli dne 4. května 2008 
 

ZPÍVANÁ MŠE SVATÁ bude v neděli v 9.30 h. 
Folklorní soubor HANÁCKÁ MOZEKA  vystu-
puje na prostranství před kostelem od 13.00 hod.  
 
LUNAPARK. Již od pátku 2. 5. 2008 až do čtvrtka 8. 5. 2008 bude 
v prostoru Staroměstského náměstí v Litovli lunapark – autodrom,  
„Time Tripe“ (lavice), dětská manéž, malý a velký řetízkový kolotoč, 
bobová dráha, střelnice, houpačky.  
V sobotu a neděli také nafukovací skluzavka a skákací hrad pro děti. 
 
Po celý den 4. května je pro návštěvníky zajištěno OBČERSTVENÍ.  
Od rána bude probíhat STÁNKOVÝ PRODEJ poutního zboží všeho 
druhu - štramberské uši, perníčky, keramické zboží, výrobky ze dřeva a 
slámy, upomínkové předměty, cukrová vata, nafukovací balónky a mno-
ho zajímavých pouťových suvenýrů.  

Všichni jste na Filipojakubskou pouť srdečně zváni.  
Hlavním sponzorem akce je Litovelská stavební spol. s r.o. 

Toulky Litovelským Pomoravím  
– memoriál Jiřího Marka –  

v sobotu 7. června 2008  
Klub českých turistů TJ Tatran Litovel ve spolupráci s rodičovským sdru-
žením při ZŠ Jungmannova v Litovli pořádá 9. ročník turistického pocho-

du Toulky Litovelským Pomoravím.  
Start je v době od 8.00 hodin do 10.00 hodin na dvoře 

Základní školy Jungmannova ul. v Litovli.   
Trasy pochodu, vedené novozámeckým areálem CHKO Litovelské Pomo-
raví, jsou připraveny jak pro pěší, tak pro cykloturisty. Na trasách jsou zří-
zena čtyři kontrolní stanoviště: K1 – Nové Zámky, K2 – Nové Mlýny, K3 

u arboreta v Bílé Lhotě, K4 - Čertův most Mladeč.  
Účastníci se mohou rozhodnout pro trasu od 10 do 35 km. Celá akce kon-

čí opět na dvoře ZŠ Jungmannova v Litovli v 16.00 hodin.  
Neseďte doma a využijte příležitosti projít se krásnou přírodou  

Litovelského Pomoraví. Těšíme se na Vás.  

PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ U GULÁŠE  
a Myslivecký den chystá MS Doubrava Litovel, a to na sobotu  
10. května. Tradičně se koná na chatě Doubrava v Litovli. 

DEN MATEK 
Náboženská obec Církve československé husitské v Litovli Vás  

srdečně zve na oslavu Dne matek, která se bude konat ve čtvrtek  
8. května 2008 od 16.00 hodin v Husově sboru v Litovli. Krátkou 
pobožnost povede Mgr. Rostislav Valušek s programem „Mamko, 
Vám“. Následně vystoupí Hanácká mozeka. Vstupné dobrovolné. 



Jako každý rok i letos se bude dne 6. května konat Majáles (průvod ma-
sek městem).             Program bude následující: 

Poslední zvonění: 
7.00 - 10.30 hod. – poslední zvonění, rozloučení čtvrtých ročníků 

11.00 hod. - pasování třetích ročníků 
  

Majáles (Pohádky): 
13.00 hod. - shromáždění masek před gymnáziem 

13.15 - 13.35 hod. - pochod masek Litovlí 
13.45 hod. - masky se představují králi 

14.40 hod. - vyhlášení vítěze 
  

Majálesfest: 
16.00 - 20.00 hod. - vystoupení rockových kapel studentů gymnázia  

20.00 – 22.00 hod. - zábava rockové kapely Motors 
 

Za pořadatele Vás všechny srdečně zvou studenti Gymnázia Jana Ople-
tala a členové Studentského klubu Párátko, o.s. 

1. května            Prvomájový dětský den. Místo konání - dopravní hřiště a 
park Míru, začátek v 9.00 hod. Pro děti je zdarma připraveno: skákací 
hrad, projížďka na koních, prohlídka hasicí techniky, soutěže, odměny. 
Tradiční občerstvení, živá hudba.                            Hedvika Weberová, DiS 
 
2. května            Pletení z pedigu. Pletení je určeno pro všechny se zá-
jmem o ruční práce. Je nutné se nahlásit telefonicky předem. Akce probíhá 
v DDM Staroměstské nám. od 17.00 hod. Cena: 30,- Kč         Alena Černá 

 
3. května            Výstup na Bradlo - Turistický výlet, odjezd z Litovle, 
autobusového nádraží do Libiny v 7.45 hod., odtud turistický výšlap na 
Bradlo, návrat v 16.00 hod. Svačinku a pevné boty s sebou.  

Hedvika Weberová, DiS 
 
5. května            Mistr petanque – 3. ročník soutěže, kterou pořádá Klub 
litovelského petanque a Dům dětí a mládeže Litovel. Bližší informace  
v DDM Litovel, Komenského ul. nebo v Klubu litovelského petanque, tel. 
číslo 724 574 517.                                                         Šárka Grunová, DiS. 
 
7. května            Zelená stezka - Zlatý list - místní kolo. Soutěž pro školní 
kolektivy. Začátek v 8.00 hodin v městském lese u chaty Doubravka v Li-
tovli.                                                                                       Ing. Pavel Sova 

10. května         Turnaj ve stolním fotbálku pro veřejnost – začátek ve 
13.00 hod. v Klubu mladých. Startovné 10 Kč, přihlásit se můžete do 9. 
května u Šárky Grunové v Klubu mladých nebo v DDM Litovel v Komen-
ského ul.                                                                         Šárka Grunová, DiS.  
15. května         Litovelský skřivánek - pěvecká soutěž pro žáky ZŠ z Li-
tovle i blízkého okolí. Místo konání – DDM Staroměstské náměstí od 
13.00 hod.                                                                                   Alena Černá  
24. května         Litovelská dětská výstava domácích mazlíčků – jarní 
kolo - v prostorách DDM na Komenského ulici v Litovli. Přejímka zvířat 
je v 8.00 hodin, vstup pro veřejnost je od 9.00 hodin. Účastnický poplatek 
činí 20,- Kč za výstavní expozici, vstupné činí 10,- Kč.    

Ing. Pavel Sova 
25. května         Scrabbliáda - soutěž ve skládání scrabble. Začátek ve 
14.00 hod. v DDM Komenského ul. Startovné 20,- Kč.  

Mgr. Jana Čekelová 
Každý čtvrtek    Dopravní hřiště pro veřejnost. Možnost využití DH ve-
řejností. Děti mladší 10 let jen za doprovodu osoby starší 18 let. Poplatek 
5,- Kč za zapůjčení koloběžky nebo kola. V případě nepříznivého počasí 
se hřiště zavírá (bezpečnost dětí).                            Mgr. Ivona Odstrčilová  
31. května         Výměnná setkání železničních modelářů. Nádraží ČD  
v Července od 7.00 hod. Pronájem stolu 20,- Kč, vstupné: děti 5,- Kč, do-
spělí 10,- Kč.                                                            Mgr. Ivona Odstrčilová  
1. června           Den dětí v parku Míru. Připravujeme hry a soutěže  
k příležitosti oslav svátku dětí. Letos na dopravním hřišti od 14.00 hod. 
Vstupné dobrovolné.                                                                  Alena Černá 

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

fax: 585342448 

Program na měsíc květen 2008 

Vážení rodiče, milí žáci, 
ředitelství Základní školy Litovel, Jungmannova ulice si dovoluje ozná-

mit, že přijímací řízení do třídy s rozšířenou výukou in-
formatiky se pro všechny zájemce z řad žáků 5. tříd z Litovle i okolí 

uskuteční ve středu 14. května 2008 v 8.10 hod. 
v budově školy v Jungmannově ulici. 
Přihlášky je možné si vyzvednout v kanceláři školy, popřípadě stáhnout 
z www stránek školy: www.zsjl.cz/aktuálně, dohodnout se můžete i te-
lefonicky na čísle 585 341 391.                                     Těšíme se na Vás 

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

WWW.SEPREALITY.CZ 
• prodej RD v Litovli, po celkové re-
konstrukci, garáž, nové rozvody EE a 
vody, plovoucí podlahy, dlažba, vyu-
žití k bydlení i komerčním účelům, 
cena 5,5 mil. Kč 
• pronájem kanceláří v Olomouci, ul. 
Ostružnická, 6 kanceláří, 174 m2 
s přísl., náj. 22.500 Kč/měs + energie 
• prodej RD Brníčko u Uničova 4+1, 

novost., poz. 500 m2, cena 1,99 mil.  
• prodej zahrady v Cholině, 1000 m2, 
EE, oplocená, chatka, studna, cena. 
250 tis. Kč  
• prodej garáže v Litovli, řadová, zdě-
ná, plochá střecha. Cena 98 tis. Kč. 
• prodej cihlového bytu OV v Litovli, 
3+1, 110 m2, garáž, po celkové rekon-
strukci, kuch. linka, cena 1,99 mil. Kč  
• pronáj. obch. prost. v centru Olo-
mouce, I. PP 120 m2, I. NP 125 m2, 
náj.60.000Kč/měs+en. 
Hledáme pro naše klienty  
ke koupi byty  

U příležitosti Světového dne vody (každoročně 22. březen) pořádala 
Vodohospodářská společnost Čerlinka s.r.o. již tradiční soutěž v plavání, 
která se uskutečnila dne 26. března na plaveckém bazéně v Litovli. Na 
akci byli pozváni zástupci škol těch obcí, které jsou společníky VHS 
Čerlinka. Do soutěže se přihlásily Základní školy Červenka, Pňovice, 
Nasobůrky, Žerotín a Medlov, Litovel zastupovaly děti ze ZŠ Vítězná, 
Jungmannova a děti z Dětského domova při Speciální škole. 

Soutěžilo se ve třech kategoriích, 3., 4. a 5 ročník. Plavalo se různým 
stylem 50 metrů a dále štafetový závod družstev jednotlivých škol (znak, 
prsa, kraul). Výsledky jednotlivců: 

          I. kategoriE (3. ročník) 
1. Denis Vařeka (ZŠ Vítězná)       0:49,60 
2. Milan Štýbnar (ZŠ Vítězná)     0:54,43 
3. Michal Skyva (ZŠ Jungman.)   1:01,44 
            II. Kategorie (4. ročník) 
1. Adam Štýbnar (ZŠ Vítězná)     0:48,53 
2. Jan Vašíček (ZŠ Medlov)         0:55,21 
3. Rostisl. Korhoň (ZŠ Medlov)   0:56,09 
            III. Kategorie (5. ročník) 
1. Petra Nováková (ZŠ Vítězná)   0:41,24 
2. Stele Amanatidu (ZŠ Vítězná)  0:43,32 
3. Andrea Mrtvá (ZŠ Jungman.)   0:53,30 
            Výsledky štafety  
1. ZŠ Vítězná Litovel                    0:43,56 
2. ZŠ Medlov                                0:56,36 
3. ZŠ Jungmannova Litovel          0:56,83 
Po předání pěkných cen vítězům bylo pro všechny děti zajištěno občerst-
vení a pro zástupce obcí, škol a veřejnosti neformální setkání.             Z.P. 



V měsíci březnu uspořádala Mateřská škola 
Slavětín sbírku hraček a oblečení pro děti 
z Kosova. Tato akce se setkala s nečekaným 
úspěchem. 
Ředitelka MŠ tímto děkuje všem rodičům, ve-

řejnosti i paní Ing. Pavlíkové z a.s. Papcel Lito-
vel, kteří se do sbírky aktivně zapojili. 

V souvislosti se sbírkou navštívil MŠ náčelník 
styčného monitorovacího týmu poručík Ing. Lu-

káš Kubiček, Ph.D., který v současné době půso-
bí v jednotkách sil KFOR v Kosovu. S dětmi 
krátce pobesedoval a přiblížil jim nelehký život 
obyvatel tamější provincie.  

Shromážděné věci ze sbírky si odvezl a přímo 
v Kosovu je osobně předá potřebným dětem. 

 
Děkujeme, že nejste lhostejní k utrpení jiných. 
 
      Jarmila Kubičková, ředitelka MŠ Slavětín 

Letos uplyne již 95 let od chvíle, kdy do školních lavic v Nasobůrkách 
zasedli první žáci. Připomeňme si ve zkratce historii zdejší školy i součas-
nost. 

První dvě žádosti nasobůrských občanů o vybudování vlastní školy po-
dané v letech 1880 a 1892 byly zemskou školní radou zamítnuty. Teprve 
v září 1912 byla Nasobůrkám stavba dvoutřídní školy povolena. Ta zapo-
čala v dubnu 1913 a byla dokončena v září téhož roku, 10. září bylo zahá-
jeno vyučování.  

Za dobu své existence prošla škola mnohými změnami, týkaly se jak or-
ganizace výuky a mimoškolního vyžití žáků, tak i oprav budovy. V květnu 
r. 1946 byla v přízemí budovy školy zřízena mateřská škola. V lednu 1997 
se sloučila základní škola s mateřskou v jeden právní subjekt. Právní sub-
jektivitu získala škola již v roce 1995. Ve školním roce 1994 – 95 se na 
škole začalo vyučovat podle osnov vzdělávacího programu „Obecná ško-
la“. 

Z významných stavebních úprav budovy stojí za zmínku období let 
1997-1998, kdy byla uskutečněna půdní vestavba dvou tříd, kabinetů, ře-
ditelny a sociálního zařízení. Rozšířily se tak stávající učební prostory a 
došlo tím i ke zkvalitnění výuky a úrovně celkového prostředí.  

V současné době je jedna podkrovní místnost využívána pro odpolední 
aktivity školní družiny a druhá je určena k výuce anglického jazyka a práci 
na počítačích. V letech 2005-2006 byly nově přebudovány a vybaveny 
obě výdejny stravy pro MŠ i ZŠ. 

Škola je nyní organizována jako dvojtřídní s pěti ročníky, jedním oddě-
lením školní družiny a jedním oddělením mateřské školy.  

Existence mateřské a základní školy pod jednou střechou se jeví jako 
prospěšná. Jak z hlediska bezproblémového přestupu předškolních dětí do 
1. ročníku ZŠ, tak i snadno dostupné komunikace mezi rodiči a učitelka-
mi, i mezi pedagogickými pracovnicemi MŠ a ZŠ navzájem.  

Děti základní a mateřské školy se pod vedením svých paní učitelek ak-
tivně zúčastňují různých kulturních a poznávacích akcí včetně soutěží. Na-
ši nejmenší pravidelně přispívají svými malovanými pracemi do dětských 
časopisů Pastelka a Sluníčko. Již několikrát byli oceněni jako celek i jed-
notlivci. 

V  hudební výchově získávají děti prvních dvou ročníků ZŠ pod vede-
ním paní učitelky J. Bittnerové základy hry na zobcovou flétnu. Ve vyš-
ších ročnících mohou zájemci své hudební znalosti zdokonalovat 
v kroužku hry na flétnu. 

Volný čas po vyučování tráví děti základní i mateřské školy také 
v kroužcích, a to ve výtvarném, počítačovém, anglického jazyka či pohy-
bových hrách. Tyto jsou vedeny kmenovými učitelkami MŠ a ZŠ. Ve spo-

lupráci s DDM Litovel probíhá na naší škole také kroužek keramický a 
přírodovědný. 

Každoročně absolvují děti školního i předškolního zařízení plavecký vý-
cvik v ZŠ Vítězná a jednou za dva roky prožije celá škola týden ve škole 
v přírodě. Letos se těšíme do ekologického centra „Sluňákov“ v Horce 
nad Moravou. 

Do školy docházejí i žáci – dospěláci, aby se zdokonalili v anglickém 
jazyce pod vedením paní učitelky L. Skopalové. 

Škola realizuje pro děti, rodiče i širší veřejnost mimoškolní akce, kde 
máme možnost formou her a spolupráce se poznávat a pobavit. 
V nejbližších dnech nás čeká spaní ve školní družině spojené s pálením 
čarodějnic a bowlingem. Následují oslavy založení školy spojené 
s dětským dnem, Barevný den a rozlučková Garden party s diskotékou. Na 
ní se rozloučíme se stávajícím školním rokem, odcházejícími páťáky a pak 
HURÁ PRÁZDNINY! 

Všechno, co ve škole prožíváme nebo společně organizujeme, by se vel-
mi těžko realizovalo bez ochoty a pomoci pracovnic školy, rodičů, členů 
Sboru dobrovolných hasičů, sponzorů a dalších dobrých lidí – za což jim 
velmi děkujeme a doufáme i nadále v dobré vztahy mezi námi. 

Nástin školy není úplný. Máte-li zájem poznat naši školu blíže, přijďte 
se k nám podívat!                          Mgr. Jana Nakládalová, ředitelka školy 

POZVÁNKA na OSLAVY 95. VÝROČÍ  
Základní školy NASOBŮRKY – PÁTEK 6. 6. 2008 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
od 16 hod. do 20 hod. – SOBOTA 7. 6. 2008 

Vystoupení dětí MŠ a ZŠ 15 – 16 hod.  
Zábavné odpoledne pro děti (hry, soutěže) 16 – 17.30 hod. 

Hudební a taneční odpoledne 17.30 – 20 hod. 
Taneční zábava pro všechny věkové kategorie 20 - 24 hod. 

K tanci a poslechu hraje „MODRÁ ROSA“  
Občerstvení zajištěno.  

Srdečně vás zve kolektiv ZŠ a MŠ Nasobůrky a její příznivci 



Ve Výstavní síni Městského klubu dostali po mezinárodní putovní 
výstavě Mikolowské imprese opět prostor místní výtvarníci. V dubnu hos-
tila keramiku a obrazy paní Aťky Švestkové-Janečkové, na květen je při-
pravena výstava šperků pana Jiřího Tomance. 

Pokud jste nestihli navštívit výstavu paní Švestkové-Janečkové v Klubu, 
jste zváni do ateliéru výtvarnice v nedaleké Lhotě u Nákla. Nejen ateliér, 
ale i zahrada a celý dům jsou dotvořeny její keramikou a obrazy, díla i díl-
ka tady využívají každý prostor, který se nabízí. Autorka se věnuje také 
dalším činnostem, kupříkladu malbě na hedvábí. Ateliér nemá stanoveny 
návštěvní hodiny, nesmíte mít smůlu, že by paní Janečková byla zrovna na 
cestách. 

Autorka uvedla, že oba póly její tvorby - malba a keramika - se vzájem-
ně obohacují, sama uplatňuje tvůrčí přístup nejen v umění, ale ve všech 
činnostech, které patří ke každodennímu životu. Zabývá se širokou škálou 
námětů, vytváří dekorativní objekty, ale také svébytné figury a postavičky, 
inspiruje se přírodními motivy. Z keramické hlíny ale tvoří i funkční ob-
jekty, překvapí nás třeba keramickou stoličkou. Pracuje se šamotovou hlí-
nou, jejíž struktura je ještě prokreslena glazurou. Prostorové keramické 
objekty jsou jak intimních, tak i větších rozměrů; určitě najdou svoje mís-
to v bytě nebo na zahradě, neboť ze všech jakoby napořád sálalo teplo ke-
ramické pece.  

Vernisáží ve středu 7. května bude v 17.00 hodin zahájena výstava pana 
Jiřího Tomance - Šperk + něco navíc. Pro přiblížení jeho tvorby jsme mu 
položili pár otázek: 

Jak dlouho se věnujete šperku a v jakých materiálech šperk tvoříte? 
Musím se přiznat, že je tomu již 30 let, kdy jsem začal vystavovat své 

šperky, tehdy to byly přehlídky amatérské tvorby AMO pořádané kultur-
ním střediskem v Šumperku. Seznámil jsem se na nich také s dnes slav-
ným Liborem Vojkůvkou a řadou dalších, kteří se tvoření věnují dodnes a 
se kterými se také dodnes stýkám. Výstava připravovaná v Městském klu-
bu v Litovli bude proto pojata jako retrospektivní; z toho, co moje žena 
uchránila v průběhu let a také několik věcí ze současné tvorby.  

Šperk jsem začínal tvořit v rohovině, ve dřevě, kůži, kosti, hodně se to-
ho udělalo v keramice, nejen šperků. Postupně jsem přecházel ke kovu, 
který je pro mě dnes nejvíce využívaným materiálem. Protože mě velice 
baví pronikání do tajů různých technik zpracování kovů, nezůstávám  
u jednoho kovu a stále s něčím experimentuji. Je to i dost nákladná záleži-
tost. Takže v současné době tvořím v nerezu, stříbře, titanu, bronzu, mědi. 

Šperk vždy dotváří určitý styl v oblékání, dá se říci, že i životní styl. Víte, 
koho vaše šperky zdobí?  

Můj šperk je nadčasový, nepodléhá módnímu diktátu. Mezi mými zá-
kazníky není mnoho mladých lidí, řekl bych tak od 25 let výše. 

Kromě šperku se zabýváte i další tvorbou, jak naznačuje i název výstavy 
Šperk + něco navíc. Něco navíc vyvolává zvědavost, láká návštěvníka… 
Můžete přesto čtenářům něco alespoň naznačit? 

Nebudu říkat úplně přesně o co jde, prozradím, že to bude větší, než 
běžné šperky. A budu také vystavovat sklo. Výstava bude průřezem mé 
tvorby, některá období nejsou však vůbec zmapována. Poslední tvorba 
bude z období dvou let nazpět až dvou dnů před zahájením výstavy. Je to 
takové moje soukromé výročí, pěkná řádka 30 let, a tomu je výstava věno-
vána. 

Je o Vás známo, že se účastníte setkávání uměleckých kovářů na Helfš-
týně, můžete se pochlubit dalšími aktivitami?  

Nebudu vzpomínat všechny roky zpět; v loňském roce jsem měl dvě sa-
mostatné výstavy šperků a to v Javorníku a v Třebechovicích pod Orebem. 
Zúčastnil jsem se Mezinárodního setkání uměleckých kovářů v Brtnici a 
na Helfštýně, v Brtnici jsem získal cenu za šperky. Nejvíce si cením toho, 
že moje práce byly vybrány spolu s pracemi dalších čtyř výtvarníků z naší 
republiky na mezinárodní výstavu děl uměleckých kovářů, pořádanou  
v Holandsku ve městě Ijsselstreek, pořadatelem je nadace IFCHS. Na této 
prestižní výstavě byli zastoupeni umělci z celé Evropy, rozměrnější výtvo-
ry byly vystaveny v trávníku podél cyklotrasy. Šlo o prezentaci vybraných 
děl uměleckých kovářů, na rozdíl od Helfštýna, kde vystavuje každý, kdo 
se přihlásí. Musím pochválit úroveň uměleckých škol v Česku, které se 
výstavy v Holandsku rovněž účastnily. Turnov je výborná škola s dlouho-
letou tradicí, zdejší umělecké řemeslo je na vysoké úrovni v porovnání  
s evropskými školami. Další akcí, kde jsem byl spolupořadatelem a záro-
veň účastníkem, byl workschop v Mokřínkách u Vítkova. Tolik k aktivi-
tám a prezentaci mé práce v posledním zhruba roce. 

Nezbývá, než popřát hodně inspirativních nápadů, věřím, že plody té 
dlouhé řady let budou sladké. Děkuji za rozhovor.                 Jana Motlová  

Srdečně všechny na připravovanou výstavu šperků do Výstavní síně 
Městského klubu v Litovli zveme. 

Bude zahájena vernisáží 7. května v 17.00 hodin a potrvá do 30. května. 
Je přístupná v pondělí až čtvrtek v době od 8.00 do 15.00 hodin, v pátek 
8.00 - 13.00 a v sobotu 10.00 – 13.00 hodin.                           

Náměšťské cyklovéjezd a véšlap 31.5.2008  
„Nezáleži na tym, na jakym kole pojedete a v jakéch botkách pudete, če  
v jakym klobóko přendete, de o to, ešle s nama pojedete če pudete.“  
Startovné 60,- Kč. Prezentace, odjezd v 7.00 hod., příjezd do 15.00 hod. 
Svojí účastí podpoříte výsadbu zeleně. 
Hlavní cena: Jízdní kolo a mnoho dalších cen. 
Véjezd – 5, 10, 30, 60 km   Véšlap – 5, 10, 15, 20 km 
Info: Jiří Husička, tel.: 607 108 620, www.cyklohusicka.blog.cz  
Pořadatel: Cykloservis Husička, městys Náměšť n. H. – zde i předprodej 
startovních lístků 

Šperky pana Jiřího Tomance, tak, jak jsou prezentovány v katalogu 
mezinárodní výstavy v Holandsku (stránka je otočena naležato). 

Bouzovská 30 
Start je v Bouzově na fotbalovém hřišti u centrálního parkoviště  

v sobotu 17. května.  
Prezentace 7.00 – 10.00 hodin, 
3 pěší trasy – pro maminky s kočárky 3 km, a dále 15 a 30 km 
Cyklotrasy od 28 do 43 km. 
Občerstvení na trase je zajištěno. 
Pro děti je v cíli připraven skákací hrad, sjezd na raftech. 
Slosovatelné účastnické listy, losování v 15.00 hodin. 
Srdečně zvou pořadatelé                    Akci sponzoruje Pivovar Litovel 



Co besme si nalhávale, nekde se ževot zvrtne 
tak, jak to némiň čekáme. Nikdá nevime, co se 
muže stat. To, co dovčelko belo normálni, jož 
neplati a co belo leta tabu, je dneská běžny. Rá-
no stanete a hledite, že slonko zrovna zapadá, 
sósed, co Vás nenávidi kulevá temo, že Vám 
kvete kaktus a mo né, Vám zničehožnic popřeje 
dobré deň, a Vaše starostlevá manželka je na 
Vás najednó jak milius. A mužete dělat co chce-
te, ale koloběh světa nemužete nijak ovlivnit.  

Stalo se to jednyho krásnyho srpnovyho dňa 
před pár letama, kde jož dávno nikdo nevěřel na 
žádny strašedla, bubáke če čarodénice. Ta doba, 
kde se za neviny zařikáni opalovalo, jož bela 
dávno pryč, e dež na drohó strano se zaviralo za 
mnohem menši hlópostě. Ono v každym čase je 
neco.  

Jožin Skevu s Vaškem Pokorném bele kama-
rádi na ževot e na smrť. Jož od ranyho děctvi 
verustale spolo na jednym dvoře. Hrále si na vo-
jáke, na indiáne a na četnike a na zloděje a nikdá 
se nehádale, keré z nich bode Vinetů nebo kapi-
tán Kloss. Bele jak bratři a meslim jenom jejich 
rodiči věděle, ešle náhodó doopravde bratři ne-
bele. Ale ti to nikde nikdá neřekle, takže Jožin  
s Vašékem bele cezi, e dež kamarádi. Dež tro-
cho poverustle a postile se do orpotnéch boju  
s pubertó, take bele pořáď spolem. Spolo honile 
stény děvčata, dokonce se o ně e dělele a ani 
jednymo to nikdá nevadilo. Pravda, tech děvčec 
se neptale, ale znáte to: Kdo se ptá, ten se dovi, 
tak to rač neriskovale. Pak přešla vojna a obá 
kloce narukovale. Zhodó okolnosti ke sténymo 
ótvaro, takže si te dvě leta navzájem olehčovale, 
jak se dalo. Muže bet něco lepšiho než takovy 
přátelstvi? Meslim, že né. No a pak přešle do 
civilo a dom. Našle si práco v kolchoze, každé 
pěknó robo a žele si docela spokojeně. Každé 
štvrtek se scházele ešče s inéma chlapama  
v mistni paluše na pivě a jak jináč – take na 
nejaky te plke. Prostě, abe belo to kulturni veže-
ti. Jak jož sem naznačel, to, co změnilo jejich 
ževote, přešlo jednyho srpnovyho rána. Obá be-
le ešče tak troško pod páró, protože minolá noc 
bela velece dobře prohéřená. Pivo belo jak křen 
a to se moc dom jit nechce, tak přešle každé nad 
ránem. Ale protože se večir domlovile, že pudó 
ráno na hřébke, tož teho moc nenaspale. Jedny-
mo jak drohymo se motala lebeň, ale tak jakse 
přijemně, né že be bele jak žoke. Tak se o tech 
šesti hodinách zešle o kaplečke, košéke v ro-
kách, a že teda verazijó. Lese okolo Milkova só 
krásny, hosty e vesoky, takže kdo to tam trocho 
zná, vi, že pro dobryho hřébka nemosi chodit 
moc daleko. Ale ti dvá spolo bele rádi a hóbaře-
ni je pěkná záleba, kde se ale take muže nacho-
dit pěknéch pár kilometru jenom tak, kulevá čer-
stvymo povětři. Chvilo tak popocházele po tem 
lese a jak slonečko velizalo véš a véš na kope-
ček, chlapcum se zachtělo trocho si dáchnót. 

Ovelebile se pod pěknó borovičkó, nahle si  
z pleskačke domáciho truňko a odpočévale. Za 
chvilo bele obá v limbo, co Vám mám vekládat! 
Ona taková probdělá noc se mosi podepsat na 
každym organizmo, beť be bel sebemlači. Tož si 
tak spokojeně pochrupojó a nechávajó si zdát o 
babách, že si ani nevšimle, že deň otekl jak voda 
v Lodměrovskym Špraňko. Začlo jim bet trocho 
chladno, tak se zbodile. Chvilo se probirale  
z teho kocórka a čočele na sebe jak žabe z keš-
ke, ale pak si ovědomile, že só na hřébkách a 
unizóno se temo zasmále. No ja, ale ten smich je 
hneď přešil – jednyho e drohyho. Né, že be oko-
li Milkova neznale, ale protože jož belo po 
sómrako a les se v to chvilo decky změni k ne-
poznáňó, najednó nevěděle, kde só. „Přece sme 
přešle od Otročkova, né? Nebo sme chtěle na 
Stráň? Sakra, néni to táhle Dlóhá leč? No to bes-
me bele jož nekde o Kladek!“ Tak a podobně se 
jim honile mešlenke v palecich. Mužo Vám řict, 
že bele po té kocovině a po tem pěknym vespáni 
ale óplně zpitoměli. Motale se na tem mistě jak 
holob na báni a najednó nevěděle, kde se vrtnót, 
abe nekde nezapadle. Věřte mně, to néni dobré 
pocit, dež nevite, kde ste. Mně se to jož take 
párkrát na hřébkách stalo a měl sem co dělat, 
abech se krz kopči dostal dom. Tož vim, co mo-
sele ti dvá potentáti zakoset. „No nic“, povidá 
Venca, „pudem furt jedném směrem, šak ono 
nás to vemotá. Jak bodem na nejaké lesni cestě, 
tak ta nás dovede dom.“ Tož ja, odsóhlaseny 
jedném hlasem. Postile se teda směrem, o kerym 
si meslele, že je zavede na nejakó cesto. Mužo 
Vám prozradit, že se ale zatraceně spletle. Čém 
vic šle, tém vic se zaplitale do kopčiho. Pěkné 
les skončel a oni se octle v hlobokym a včel  
v noce ešče navíc černym hvozdo. Strome naři-
kale pod mirnéma náporama větro, vrzale a sto-
nale, že to belo až strašedelny. Sem tam do teho 
zaskřehotal nejaké ptači dravec, a to celó to at-
mosféro ešče vic podtrhovalo. Chlapi najednó 
začle panikařet. Doopravde nevěděle, jak se do-
stat z lesa. A v noce se všecko zdá ešče čerňéši, 
než to skotečně je. Tak co včel? Napadale je me-
šlenke, že se skovaji nekde pod nejaké věči krč a 
tam noc přečkaji, ale ke všeckymo začlo drobně 
poprchávat a to na radosti teda nepředá. Jož za-
čénale bet mirně zófali, dež vtem Jožin řiká:  
„Te, Venóšo, divé se táhle, néni to nejaké ževá 

 

ček?“ A okazoje do dálke, kde se doopravde co-
se hébe. Tož dó bliž a bliž, až přendó k misto, 
kde bel před chvilenkó jakése poheb, ale kde 
nic, toť nic. Co to belo? Za zádama cose ruplo. 
Halózka zapraštěla, jak dež poslócháte z pul ki-
lometro ohňostroj. Jožka se otoči, skřékne a  
v ksichto zesiná. „T-t-t-to jjje snaď če-če-če-
čert!“ „E, co blbneš,“ říká mo Vašek, „jaképak 
čert, jož máš klosty v tenkéch?“ A otoči se take. 
No né ! Před něma sedi na bobko podivná be-
tosť. Vepádá jak člověk, ale věřte nebo né, má 
to dobře metrovó oháňko. Kloce celi zkoprněli 
hledijó, jak se ta postava zvihá. Protivá nebi, ke-
ry je zrovinka v to chvilo krátko ozářeny měsič-
kem, je vidět silueta chlopaté palece, na keré 
só... temo se nedá věřet! ROHE!  

Včel bech měl napsat, že Jožin s Vencó vzale 
nohe na ramena, nebo že se pokřižovale, nebo 
že na to osobo skočele a zvalchovale jo, abe to 
mělo trocho dramatické spád, ale mosim se držet 
skotečnostě. Přece nemužo risknót, že mě bode-
te považovat za lháře. Né, váženi, nic z teho ti 
dvá neodělale. Jenom tam tak stále jak čerstvo 
vepadeni z mrazničke a čočele před sebe, hobe 
otevřeny, že debe letěl okolo špaček, tak si tam 
ostele. A jenom v tem ticho belo slešet dvojity: 
Plk, plk. A potem se lesem roztahl veleké smrad. 
Čert – snaď ho tak mužo nazvat – cose zableko-
tal, mávl ocasem a zmizel, jak dež se vepaři. 
Chlapi tam ešče drahnó dobo stále, neschopni 
jedinyho pohebo, ale dež začle padat ze smrku 
omdleny veverke a do teho take jeden datel, 
vzchopile se a pokračovale v hledáni ceste.  

No, váženi, co belo potom, jož néni nijak zaji-
mavy. Kostelni cesto Jožin s Vaškem nakonec 
po chvilce našle a po ni se dostale celkem rychlo 
zpátky do Milkova. Doma se pak honem dale do 
pořádko, abe je někdo nepomlovil, deť smrděle 
na sto honu!  

Drohé deň pak zasé zašle na jedno do hospode 
a nejaké mistni vtipálek celó palušo bavil tém, 
jak kósek od kostelni ceste kdose našil ohromně 
zajimavy hřébke. Ale Ve se mě ešče mužete ze-
ptat, jak to změnilo ževote tech dvóch kamará-
du, jak sem na začátko sleboval.  

Nijak. To sem Vás chtěl akorát navnadit, 
abeste to čtle dál. Tož tak. 

Petr Linduška, jenom pro Vás z Hanácké  
ambasáde. Z té, kerá v Litovle ešče pořáď je. 

Soutěž pokračuje! V minulém kole uspěly: 
Anna Jelínková z Prahy, Jindřich Sova z Přero-
va a Erika Spurná z Litovle. Zapojilo se 9 sou-
těžících. 
Řešení zasílejte do redakce novin do poloviny 

měsíce. Následující den budou vylosováni tři 
výherci, kteří obdrží zdarma tříměsíční před-
platné Litovelských novin.   
Adresa redakce:  
Městský úřad Litovel, nám. Př. Otakara 778, 
784 01 Litovel. 

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    

Óplně volně podlivá báchorek a pověsti, kery zezbiral Martin Stróhal 



Cimbálová muzika Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou 
patří k nejznámějším moravským cimbálovým kapelám. Je ojedinělým hu-
debním tělesem s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle ši-
rokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož inspiračním 
zdrojem se stal folklór. Vznikla společně s tanečním souborem v roce 
1950 v Uherském Hradišti, kde pracovala řada generací hudebníků, zpěvá-
ků a tanečníků pod dlouholetým vedením Jaroslava Václava Staňka. Ten 
posunul tehdejší chápání prezentace folklóru od volného předvádění hu-
debních a tanečních čísel směrem k propracovanějším kompozicím, které 
již snesly měřítka umělecké práce.  

Od roku 1978 je primášem a uměleckým vedoucím Hradišťanu tvůrčí 
osobnost – houslista a hudební skladatel Jiří Pavlica. Pod jeho vedením se 
začal soubor postupně transformovat. Dramaturgie mapuje zvláštnosti hu-
debních tradic různých oblastí Moravy (Dolňácko, Horňácko, Kopanice, 
Luhačovské Zálesí, Podluží a další) a slibuje proměny lidového umění  
v průběhu staletí od velkomoravských pramenů, středověkých anonymů 
až po oblast dochovanou ústní tradicí našeho století.  

Nesmíme také zapomenout na prolínání žánrů. Fúze s vážnou hudbou,  
s oblastí folkové scény či propojení s jinými hudebními kulturami. Hradiš-
ťan natočil více než 20 samostatných CD a na mnoha dalších hostoval. 
Získal řadu ocenění na domácích i zahraničních festivalech. Je častým 
hostem TV pořadů, festivalů tradiční, ale i alternativní hudby apod. Častá 
je i spolupráce s rozhlasem i filmem.  

Obsazení: Jiří Pavlica – 1. housle, zpěv, Alice Holubová – zpěv, David 
Burda – klarinet, flétny, zpěv, Milan Malina – cimbál, zpěv, Michal Krys-
týnek – 2. housle, zpěv, Roman Gill – viola, zpěv, Dalibor Lesa – kontra-
bas, zpěv. (www.hradistan.cz)  

Hradišťan vystupuje v Litovli už poněkolikáté, ale v kostele sv. Marka si 
odbude premiéru. Městský klub Vás zve na tento vynikající koncert, který 
se koná 6. května v 19.00 hod.  

Vstupné v předprodeji 180 Kč, na místě 220 Kč. Předprodej na náměstí: 
Městský klub Litovel (www.mklitovel.cz) nebo v TIC (Bavi).           –MK- 

Květnový páteční podvečer si můžete zpříjemnit hudebním recitálem 
kytaristky a písničkářky Evy Henychové. Poprvé jste se s ní mohli setkat 
na obrazovkách ČT v úspěšném dětském seriálu „My holky z městečka“. 
Studentská léta prožila na konzervatoři Jar. Ježka v Praze, kde vystudovala 
současně dva obory – kytaru a zpěv. Absolutoriem se započala její profesi-
onální umělecká kariéra. Vystupuje po celé republice a vyhledává zejména 
prostory menších klubů, čajoven, hradů, zámků a kostelů – což je i případ 
Litovle. V akusticky výborném prostředí kostela sv. Filipa a Jakuba její 
něžná hudba s texty provokujícími k přemýšlení opravdu vyzní. 

Tento koncert, který se uskuteční 23. května v 19.00 hod. je zařazen do 
cyklu koncertů „Musica Poetica“. Vstupné v předprodeji 60 Kč, na místě 
100 Kč. Předprodej na náměstí: Městský klub Litovel (www.mklitovel.cz) 
nebo v TIC (Bavi).                                                                                –MK- 

Celoměstská slavnost se letos bude nést v duchu tanečním. Na třech scé-
nách uslyšíte a uvidíte hudbu a tanec různých žánrů od gotiky přes rene-
sanci a lidovou tvorbu až po současnost. K tomu dvě divadelní představe-
ní pro děti, jarmark, doprovodné akce, nafukovací atrakce pro děti zdarma, 
a na co nesmíme zapomenout, již tradiční zpřístupnění radniční věže a 
dobrodružnou projížďku pod náměstím.  

Slavnosti na náměstí poprvé zahájí dechový orchestr z polského partner-
ského města Wieliczka. Dále se můžete těšit na kapelu MICHALA HR Ů-
ZY , která zahraje své hity Bílá velryba, Baletka aj. Vystřídá ho loňský ob-
jev letních festivalů BURANA ORFFCHESTER se svou divokou hud-
bou. Dvanáctičlenný ansámbl hrající balkánskou muziku a klezmer roz-
proudí náměstí, aby ho poté zklidnila zlínská legenda folk-rocku AG 
FLEK , která se vloni po letech vrátila na koncertní pódia.  

V podvečer vystoupí finalista International Live Award skupina UNI-
TED FLAVOUR . Tento mezinárodní projekt je složený ze španělské 
zpěvačky, africko-francouzského baskytaristy, slovenského pianisty a 
ostatních z domácích luhů a hájů.  

Dále se představí kytarový mág MICHAL PAVLÍ ČEK , aby nás prove-
dl svou hudební cestou od skupiny Stromboli až po projekt BIG HEADS. 
Můžeme se těšit na instrumentální špičku rockové scény a výrazný hlas 
BÁRY BASIKOVÉ . A jako třešnička na dortu vystoupí prešovská po-
procková skupina PEHA s charismatickou Katkou Knechtovou, která nás 
pocitově připraví na jedinečný ohňostroj. 

Celoměstská akce Hanácké Benátky vám stejně jako vloni přinese kus 
poctivé živé muziky. Akce bude obohacena o vystoupení nejen amatér-
ských skupin z celého okolí, ale také profesionální taneční skupiny  
z Prahy se zaměřením na salsu. 

I vy všichni si můžete zatančit, zazpívat a prožít krásný červnový den. 

Váženi a mili, čtete dobře, je to tak. Naša a hlavně Vaša Hanácká amba-
sáda, kerá poslední leta žela akorát z méch přispěvku do Litovelskéch no-
vin, se po delšim pusto zasé probózi. Jak ož to tak bévá, je z teho spánko 
ešče taková onavená, mžórá na ten svět a potajmo dófá, že se na ňo ledi 
aspoň troško těšijó. Ale jak si otře z oči kesane, hneď toť bode pro Vás  
s novém a snaď neotřelém programem. Chtěle besme plynole navázat na 
te minoly představeni, kery měle celkem slošnó návštěvnosť a dat Vám na 
střibrné mise to nélepši, co v nás za te leta ozrálo. Bodeme se na Vás těšet 
14. června o deseti dopoledne před gymnáziem, kde Vám v rámco Hanác-
kéch Benátek neco povekládáme, zahraje k temo Hanácká mozeka a přen-
dó e mali Hanáčce. Dófáme, že kromě nás tam bodete e Ve, abe nás to tro-
cho pozbodilo a mohle sme Vám předvist e dalši pořade s ož tradičnim 
názvem Přendite si splknót, kery plánojeme na podzem.  

Z Hanácké ambasáde, kerá Vám s jarem verašela, Petr Linduška. 

Když před pěti lety devět studentů z Hradce Králové zakládalo vlastní 
vokální sbor, kdekdo jim předpovídal brzký konec. Ale oni se nedali a 
uspěli. O tom se mohli přesvědčit návštěvníci závěrečného koncertu sezó-
ny Kruhu přátel hudby v atraktivním prostředí Mladečských jeskyní. Dóm 
mrtvých tentokrát pojal více než 200 nadšených posluchačů, kteří ocenili 
hlasový rozsah a muzikálnost interpretů. Ti zazpívali jak písně lidové, kla-
sické i spirituály, tak moderní populární písně ve vlastním aranžmá. 

Komu můžeme poděkovat za tento nevšední zážitek? Koncert mohl při-
pravit Městský klub Litovel a vedení KPH jen díky vstřícnosti Obecního 
úřadu Mladeč, Správě Mladečských jeskyní a především díky mecenáši 
kulturních akcí, generálnímu sponzorovi Ing. Ladislavu Vitoulovi. Nejen-
že podpořil tuto akci finančně, ale také uspořádal v prostorách Vápenky 
Vitoul, s. r. o. pro účinkující závěrečný raut spojený se zajímavou histo-
rickou přednáškou. Mladí zpěváci z Gentlemen Singers mu poděkovali za 
krásnou atmosféru, a dle jejich slov zcela výjimečně, zazpívali písně na 
rozloučenou.                                                                                          -MK- 



AKCE V KVĚTNU:  
 

pondělí 5. 5. 2008 – EXPEDICE SLUŇÁKOV – ekologický 
program zaměřený na děti a rodiče z MC, sraz v 9.00 hod. v Horce 
n. Moravou před budovou. Pití a malou svačinku sebou. 
 
čtvrtek 15. 5. 2008 – CESTA, NECESTA NA KOLECH – po 
stopách netopýřích bratrů do Mladečské jeskyně a na Nové Zám-
ky, exkurze Vojenský útvar. Sraz v 9.00 hod. na parkovišti u Plusu 
v Litovli. Opékání špekáčků, pití a špekáček sebou. 
 
středa 28. 5. od 18.00 – 19.30 hod. INFORMA ČNÍ SCHŮZKA 
S LEKTORKOU ANGLI ČTINY – pro rodiče, kteří přihlásily 
děti na intenzivní prázdninový kurz angličtiny v červenci a srpnu 
2008. Poslední volná místa v srpnovém kurzu, informace a kon-
takt: tel. 606 255 642 
 
čtvrtek 29. 5. 2008 - VELKÝ VÝLET VLÁ ČKEM MOTO-
RÁČKEM KE DNI D ĚTÍ pro klienty MC, sraz v 10.30 hod. vla-
kové nádraží – Litovel město – Červenka, Červenka – Cholina – 
exkurze a výstava – piknik na louce, zpět Cholina – Litovel město 
ve 13.47 hod. Svačinu a pití sebou. 

HRADIŠŤAN 
úterý 6. 5., kostel sv. Marka v Litovli, 19.00 hod., 
vstupné: předprodej 180 Kč, na místě 220 Kč  

koncert nejznámější moravské cimbálové kapely 
 
JIŘÍ TOMANEC   
Šperky + něco navíc 
9. – 30. 5., Výstavní síň MK Litovel, PO-ČT: 8-15 hod., PÁ: 8-13 hod., 
SO: 10-13 hod. 
Vernisáž: středa 7. 5. v 17.00 hod. 
 
NOACO  
středa 7. 5., Malý sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: 40 Kč 
koncert litovelské folk-rockové kapely, předkapela: Veronika Minaříko-
vá (Bylo nás 5)  
 
MÁJOVÝ KONCERT SOUDOBÉ TVORBY PRO MLÁDEŽ  
úterý 13. 5., Koncertní sál MK Litovel, 16.30 hod. 
pořadatel: Základní umělecká škola Litovel 
 
OKRESNÍ PŘEHLÍDKA KEYBORD Ů A AKORDEONŮ 
středa 14. 5., Koncertní sál MK Litovel, 8.00 – 13.00 hod. 
pořadatel: Základní umělecká škola Litovel 

ČERT A KÁ ČA 
čtvrtek 22. 5., Velký sál Záložny v Litovli, 10.00 hod., vstupné: 40 Kč 
scénické ztvárnění lidové pohádky, představení je plné písniček a pře-
kvapivých řešení s netradičním koncem pro děti z MŠ a I. st. ZŠ, včetně 
veřejnosti 
 
EVA HENYCHOVÁ  
pátek 23. 5., kostel sv. Jakuba a Filipa v Litovli, 19.00 hod., vstupné: 
předprodej 60 Kč, na místě 100 Kč  
recitál zpěvačky a kytaristky v rámci cyklu „Musica Poetica“ 
 
Připravujeme: HANÁCKÉ BENÁTKY – Michal Hrůza, Pavlíček-
Basiková, Peha, … (14. 6.)  
FOLKOVÉ POMORAVÍ (27. 6.)  
LITOVELSKÉ KULTURNÍ LÉTO (červenec)  
 
Předprodej:  
MK Litovel,  nám. Přemysla Otakara 753, Litovel, tel.: 585 341 633, 
775 339 098, e-mail: brustikova@mklitovel.cz 
TIC (Bavi) Litovel, nám. Přemysla Otakara 754, tel.: 585 342 300  
e-mail: info@bavi.cz 
www.mklitovel.cz, www.mestolitovel.cz  
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 

PONDĚLÍ 9.30 – 11.30 hod. DOPOLEDNE S KAŠPÁRKEM 
cvičení, zpívání, výtvarná tvořivost. (děti 2,5 – 4 roky), 1. patro 
14.00 – 16.00 hod. MÁMO, UD ĚLEJ SI NA SEBE ČAS  
odpolední posezení u čaje a kávy, pro maminky s dětmi, 2. patro  
17.00 – 18.00 hod.  ANGLI ČTINA PRO PŘEDŠKOLÁKY  
(děti 5 – 7 let), 2. patro  
18.10 – 19.30 hod.  ANGLI ČTINA PRO DOSPĚLÁKY A PUBER-
ŤÁKY,  2. patro  
 
ÚTERÝ 8.30 – 10.00 hod. CVIČENÍ PRO MAMINKY S MI-
MINKY - (děti 2 – 12 měsíců), 2. patro 
9.30 – 11.30 hod. DOPOLEDNE S KAŠPÁRKEM – cvičení, 
zpívání, výtvarná tvořivost, (děti 1,5 – 2,5 roku), 1. patro 
17.00 – 18.00 hod. CVIČENÍ SE ŠAŠKEM ROLNIČKOU  
PRO RODIČE A DĚTI, (děti 2,5 – 4 roky), 2. patro 
18.00 – 18.30 hod. POHÁDKOVÁ BABI ČKA  – čtení a vyprávění 
pohádek z knížek, (děti 2,5 – 6 let), 2. patro 
vždy první úterý v měsíci 20.00 – 22.00 hod. TÝM DOBROVO-
NÝCH MATEK , 2. patro 
20.00 – 21.00 hod. MAMINEC – relaxační cvičení na balónech s hud-
bou – posilování, 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 
 
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), mcrybickalitovel@seznam.cz, www.mcrybicka.

cz, www.litovel.caritas.cz 
Pozvání na oslavu výročí MC přijali také představitelé Města, radní a 
zastupitelé, děti jim vyrobily papírovou kytičku.             Foto: J. Kroupa  



Odbor Klubu českých turistů Litovel navazuje na nejstarší tradice orga-
nizované turistiky v rámci hranic současného Olomouckého kraje, neboť 
Klub českých turistů byl v Litovli založen již v roce 1911. 

Krajinská muzejní společnost koupila v únoru 1911 Mladečské jeskyně 
od majitele pozemků Aloise Nevrlého a zahájila práce na jejich prozkou-
mání a zpřístupnění. Pro popularizaci jeskyní byl založen 25.5.1911 odbor 
Klubu českých turistů, a prvním předsedou zvolen dr. Jan Smyčka. Odbor 
v tomto roce vybudoval cestu před Mladečskými jeskyněmi, provedl turis-
tické značení červenou značkou z Litovle. Před jeskyněmi postavil a udr-
žoval jednoduchou chatu (studentskou noclehárnu) o třech lůžkách. Do 
roku 1913 instaloval elektrické osvětlení v jeskyních a roku 1914 vydal 
čtyřbarevnou turistickou mapu Litovelska v měřítku 1:100 000. V roce 
1928 vybudoval turistickou cestu k Mladči a Novým Zámkům. Do roku 
1936 vyznačil turistické cesty v okolí Litovle, Mladče, Nových Zámků a 
Bouzovska. 

První předseda dr. Jan Smyčka vykonával funkci předsedy odboru 13 
let, po něm ředitel gymnázia dr. Josef Fürst, od roku 1926 pokladník Spo-
řitelny Ladislav Spurný. Roku 1935 byl založen lyžařský odbor v čele  
s profesorem Pavelkou. Klub českých turistů se tradičně účastnil Národní 
poutě na Bradlo, která se konala vždy začátkem května pro povzbuzení 
českého pohraničí. Po náhlé smrti L. Spurného roku 1936 byl zvolen 
předsedou R. Pivovar. Odbor měl v této době 196 členů. Vznikem Protek-
torátu činnost odboru kolem roku 1940 zaniká. 

Z časopisu Beskydy-Jeseníky roč.VII. březen 
1933 

Litovel. Valná hromada konaná 6. února t.r. 
za účasti 7 členů. Schůze výborové byly v min. 
roce 4, vycházek 8 za průměrné účasti 6 osob. 
Nově značkována trať o délce 6 km. Student-
ská noclehárna udržována v Mladči o 3 poste-
lích. Čisté jmění odboru ke konci min. roku 3.493,50 Kč. Členů bylo 133. 
Zvolen nový výbor ve složení: z odstupujících členů pí. B. Slámová, sl. A. 
Zabloudilová a A. Tomandl, nově E. Mašek, náhradníci pí. M. Spurná, sl. 
A. Šoustalová a sl. V. Vyplelová, revizoři R. Volek a R. Pivovar. Z fondu 
pro stavbu chaty v Jeseníkách věnováno 2.000,- Kč.   

Zdenek Šišma, pokračování příště  

Současně se založením Litovle 
vznikl před hradbami města klášter 
sv. Ducha. Areál kláštera tvořily dva 
oddělené objekty při ramenu 
Moravy, zvaném Dušní Morava. 
Byla to komenda s kostelem P. 
Marie Saské v místech kde je dnes 
prodejna Albert, a na druhé straně 
cesty k Uničovu potom hospitál  
s kaplí sv. Josefa, pozdější městský 
chudobinec (dnes činžovní dům č. 
104 na rohu Kysucké a Vítězné ul.). 
V klášteře žilo asi 12 bratří, mimo to 
klerici, novicové, žáci a almužníci, 
kteří sbírali příspěvky pro špitál. 
Řeholníků v klášteře nebylo dost, 
aby se mohli o svěřený majetek 
řádně starat. Město tak postupně 
přebíralo správu a hospo-daření špitálu i dalšího majetku a řeholníkům 
zůstala jen duchovní péče o špitálníky. Zkázu dovršila švédská okupace 
roku 1643. Řeholníci byli vyhnáni a boho-služebné předměty ukradeny. 
Po-slední převor odevzdal správu kní-žeti Lichtenštejnovi a odešel do 
Krakova. Poslední zachráněné pozůstatky (misály, kalichy, obraz, zvon) 
převzal farní chrám. 

Klášterní špitál však sloužil původnímu účelu nadále a staralo se o něj 
město. Roku 1854 byl od základu přestavěn stavitelem Vin-cencem 
Cerhou na městský chu-dobinec. Jak zaznamenal Donat Ulrich, do 
bahnité půdy natlučeno na 800 pilotů, náklady přesáhly 11.000 zl. Další 
proměnu přinesla regulace Moravy, kdy bylo „Špi-tální“ rameno zasypáno 
a vznikla zde nová ulice (dnes Kysucká). 

Kaple sv. Josefa, či tzv. Špitálská kaple, se tak místo na břehu řeky 
dostala na rušnou křižovatku. 

Město se rozhodlo kapli zbořit, ale po protestu památkářů bylo roku 
1932 původní rozhodnutí městské rady odvoláno. Spory mezi snahou 
zachovat památku a uvolnit silnici pokračovaly. Roku 1937 už město 
dostalo souhlas zemské rady, ale památkový úřad se opět odvolal. 
Městská rada poukazovala na povinnost pečovat o bezpečnou jízdu na 
silnicích a uváděla, že kaple vystupuje 4 m ze stavební čáry do silnice o 
šíři 8 m a že je trvalou překážkou volného přehle-du, takže se na tom 
místě během půl roku přihodily čtyři úrazy. Konečně přece jen kaple 
musela ustoupit dopravě a před 70 lety v dubnu 1938 se začala bourat. 
Zvon ze zbořené špitálské kaple byl v padesátých letech předán do 
Střemeníčka, sochařská výzdoba kaple se dostala do muzea.              L. Šik 

MUZEJNÍ SPOLEČNOST LITOVELSKA 
Na měsíc květen jsme připravili exkurzi do Olomouce. Pan Ivo Juráš 

nás seznámí s vojenskou historií města a zpřístupní část vojenského 
opevnění, konkrétně pevnůstku (fort) č. XIII. Sraz účastníků je v sobotu 
24. května v 15.00 hodin před vstupem do areálu pevnůstky. Orientační 
mapka bude na pozvánkách. Dopravu nezajišťujeme.            Výbor MSL 

VÝZVA SBĚRATEL ŮM. Muzeum Litovel připravuje 
výstavu, kterou by chtělo ukázat osobnost (případně osobnosti) sběra-
tele z Litovle nebo okolí. Výstava by mohla být i anonymní, pokud by 
si to majitel sbírky přál. Sběratelský okruh není specifikovaný, upřed-
nostňujeme větší kolekce, zajímavosti, netradiční sbírky. Pochlubte se 
svým koníčkem návštěvníkům muzea. Bližší informace je možné zís-
kat na adrese: Muzeum, Smyčkova 795, 784 01 Litovel,  
            tel.: 585 341 465, e-mail: muzeum@muzeumlitovel.cz,  
            webové stránky: www.muzeumlitovel.cz                           RoN 

Muzeum Litovel vás zve na novou výstavu  

120 let Klubu českých turistů  
Vernisáž výstavy 1. května 2008 v 10.00 hodin 

 
Výstava je dále přístupná vždy od středy do neděle  

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

 
V obci Haňovice se 29. března ko-

nalo slavnostní vyhodnocení nejlepších pálenek z Haňovic, Kluzova a 
okolí. Každý návštěvník mohl v tomto velkém finále - soutěž měla za se-
bou již první kolo – hodnotit libovolný počet pálenek. Vedle hodnocení 
odbornou porotou se totiž stanovovalo pořadí i v „laické“ soutěži. Hodno-
tilo se 68 vzorků kvalitních pálenek a degustátoři to vůbec neměli lehké.  

V první kole soutěže zasedla 15. března k odborné degustaci 13členná 
porota. Předsedal jí pan A. Zarivnij z Olomouce, který se degustováním 
pálenek zabývá mnoho roků a je zván na degustační akce po celé republi-
ce. Porota vybrala osm vzorků do velkého finále a osm vzorků do malého 
finále, čímž vzniklo pořadí do 16 místa. Další pořadí se nestanovovalo.  

Nejlépe hodnocenými pálenkami se mohou pochlubit tito účastníci koš-
tu: Pořadí odborné poroty: 1. místo L. Popelka z Litovle (meruňka), 2. 
místo B. Ťujík z Haňovic (jablko), 3. místo F. Přikryl z Červenky 
(meruňka). V laické soutěži bylo stanoveno toto pořadí: 1. místo L. Popel-
ka z Litovle (meruňka), 2. místo P. Strupek z Haňovic (třešně), 3. místo A. 
Vogel z Haňovic (třešně). Je nutno dodat, že degustování díky alkoholu ve 
vzorcích není nikdy zcela objektivní a pokud by proběhl nezávislý druhý 
košt, bylo by pořadí asi jiné.  

Košt pálenek, přesto že byl pořádán v Haňovicích letos poprvé, vzbudil 
ohlas jak médií, tak účastníků. Haňovské košt se povedl, pochvalovali si 
návštěvníci, kterých se na 1. ročníku sešlo více jak 120. Takové ohodno-
cení musí pořadatele potěšit, akce se vydařila ke spokojenosti všech pří-
tomných. V průběhu odpoledne hrála k poslechu cimbálová kapela z Olo-
mouce, která rozhýbala účastníky při náročném hodnocení a přispěla  
k dobré náladě na koštu. 

Občanské sdružení Haňovští děkuje všem pěstitelům za jejich vzorky, 
sponzorům za pomoc a již nyní může prozradit, že za rok hodlá pořádat 2. 
ročník Haňovského koštu.                              A. Vogel, redakčně upraveno 



Den Země (22. duben) má vybídnout k za-
myšlení nad stavem životního prostředí; proběhl 
však jako obvykle bez větší pozornosti médií i 
občanů. Nezajímá nás jakési oteplování s klima-
tickými změnami. Řekneme nanejvýš – počasí 
zas blbne… Vzruší nás velké katastrofy, rozčílí 
voda z povodně v ložnici, únik chlóru či čpavku 
z místní chemičky, vichřice, která nám sebrala 
střechu. Takové a podobné problémy denně řeší 
veřejní činitelé, a to čím dál obtížněji a s vyšší-
mi náklady. Proč? 

Stále větší počet lidí – výrobců změnil svůj 
svět k neprospěchu všech! natolik, že dnes často 
už nevíme, kudy kam. Rychle pokračující inova-
ce techniky, s výrobky na jednorázové nebo 
krátkodobé použití, chrlí do životního prostředí 
nezvládnutelné množství odpadů. Jejich recyk-
lace je složitá, drahá. Ilegální skladování a vý-
voz zvláště nebezpečného odpadu jsou metody 
používané všemi vyspělými státy. Cílem vývozu 
bývají chudé krajiny a oceány… SBĚRNÉ SU-
ROVINY se nacházejí prakticky všude kolem 
nás. Nad hlavami nám bloudí zbytky různých 
družic, kyslíkovou atmosféru znečišťují dusivé 

zplodiny továren, aut a letadel. Přes úsilí čisti-
ček se z řek a jezer stávají stoky a ryby jsou ne-
poživatelné (Francie, Velká Británie, jistě i jiné 
země v Evropě). Každý třetí člověk na planetě 
nemá přístup k nezávadné pitné vodě. Všeobec-
ně přijímané hodnoty moderní spotřební společ-
nosti s tlakem na růst ekonomiky vedou k neu-
stále zvyšované spotřebě neobnovitelných suro-
vin… Spory o ně už v minulosti vyvolaly války 
a to nebezpečí trvá. Atomový konflikt by hrozil 
nepředstavitelnou katastrofou – i pro vítěze. 

Je nás zkrátka víc, než Země stačí ve zdraví 
unést. Hlavní podíl na nerozumné porodnosti 
mají tak zvané země třetího světa, postižené 
chudobou a hladomory, jejichž řešení je 
v nedohlednu. Je logickým řešením zastavit a 
snižovat regulací porodnost? Já myslím, že ano. 
Dokázali bychom k tomuto nezbytnému kroku 
přesvědčit náboženské i občanské organizace? 
Ve hře je záchrana lidstva vůbec.  

Kde je pro naši Zemi hranice únosnosti při 
drancování a znečišťování přírody? Zůstane na-
dále pro lidstvo domovem?             J. Cholinská 

 
V dubnu jsme si ještě mohli připomenout 1. 4. 

Den ptactva, 7.4. Světový den zdraví, 21.4. Den 
proti hladu a 24.4. Den laboratorních zvířat. red. 

Dny významné pro životní prostředí 
  1.5. Mezinárodní den ptačího zpěvu 
22.5. Mezinár. den biologické rozmanitosti 
24.5. Evropský den parků 
31.5. Světový den bez tabáku 
31.5. Den otevírání studánek 

Kamenné smírčí kříže nejsou nápadné ani 
okázalé, proč taky. Tyto památky tiše připomí-
nají tragické události, které se staly v dávných 
časech. Neštěstí? Zabití nebo snad vražda? To 
už se asi nedovíme. Vždyť stáří kříže lze datovat 
do 15. až 17. století. 

Smírčí kříže jsou vždy vytesány z jednoho ku-
su kamene a jejich ztvárnění vypovídá o různé 
řemeslnické dovednosti tvůrců. Bývaly součástí 
smírčích smluv, ale nemuselo to být pravidlem. 
Na některých bývaly vytesané i údaje o události, 
např. zbraň, rok události nebo jméno.  

Smírčí kříže byly projevem kajícnosti, výra-
zem piety a snahy usmířit jakoukoliv vinu. Zají-
mavá je i skutečnost, že na Litovelsku je jejich 
výskyt vyšší, než v jiných krajích. Čím to? Byla 
tady snad větší zločinost? Jistě ne, jen se v ob-
lasti kolem Litovle ve zvýšené míře rozšířil zvyk 
stavět pomníčky smířené viny, přiznaného zavi-
nění nebo prostě toho, že někdo odešel ze světa 
nečekaně a tragicky.  

Spousta těchto památek se do dnešních dnů 
nedochovala, zájem o ně byl malý, a tak často 
skončily nenávratně v zemi. O to větší radost 
můžeme mít z litovelského smírčího kříže, který 
stál několik století u polní cesty, ze které se pak 
zástavbou stala Červenská ulice. Na zahradě  
u rodinného domku na Červenské ulici pak pře-
čkal dalších skoro 90 let až do dnešní doby. Mo-
hutný a dobře opracovaný kamenný kříž byl za-
padnutý v zemi až „po ramena“ a částečně zabe-
tonovaný do podezdívky plotu. Kříž si přije-
la prohlédnout paní ing. Blažková z Národního 
památkového ústavu v Olomouci. Po uvolnění 
ze země pracovníky Technických služeb Litovel, 
byl smírčí kříž svěřen do péče restaurátora, pana 
Mgr. Werkmanna. Poté, co byl v restaurátorské 
dílně v Olomouci očištěn a nakonzervován, byl 
znovu 7. dubna 2008 osazen. Abychom se vy-

hnuli plotu, musel být o půl metru posunut.  
Litovelský smírčí kříž přes své stáří nyní září  

„novotou“. A to už je na stejném místě přibližně 
400 let.  

 
Další dochované smírčí kříže na Litovelsku se 

nacházejí v Bílsku, Cholině, Řimicích, Senici na 
Hané, Seničce, Třech Dvorech a Vilémově. Dva 
krásné smírčí kříže jsou ve Střelicích. Mikrore-
gion Litovelsko připravuje v roce 2008 vydání 
propagačního letáku o smírčích křížích v regio-
nu.                                                                   E.V. Původní stav smírčího kříže v ulici Červenské.  

Vysvobozování kříže časem zapadlého do země. 

Osazování kříže, vpravo výsledný stav, jak můžete kříž na Červenské ulici vidět dnes. Foto: E.V. 

Litovel zapíše další objekt mezi Státem chráněné kulturní památky 

Květnová pozvánka do Haňovic  
1. května pořádá myslivecké sdružení Doubra-

va Haňovice MYSLIVECKÝ DEN  
v areálu chaty v Haňovicích – Kluzově.  
Od 10.00 hodin bude probíhat soutěž ve střel-
bě na asfaltové terče a ukázky lovu dravých 
ptáků, připravena bude tradiční myslivecká 
kuchyně. 
 
Občanské sdružení Haňovští pořádá 8. května 
POCHOD DO JAVOŘÍČKA  
S LITOVELSKÝM PIVEM  
aneb nestůjte za rohem a přidejte se k nám.  
Pochod pro všechny věkové kategorie se za-
stávkami v Nové Vsi, Savíně, Slavětín a Vese-
líčku. Start pochodu je 9.00 hod. u KD Haňo-
vice.  
Akci sponzoruje Pivovar Litovel. 



Platy, služby a ceny – pokračování cestopisu 
Na Taiwanu se platí taiwanskými dolary a jejich hodnota je oproti koru-

ně vyšší zhruba o jednu třetinu. Dáte-li si například oběd za 60 NTS, je to 
v přepočtu našich 40,- Kč. Jídla bývají vyobrazena spolu s čínským textem 
a cenou, kterou nemáte problém přečíst. Já většinou ani ty obrázky nestu-
doval a když jsem měl velký hlad, ukázal jsem na cenovku 50 NTS, často 
ale stačilo pojíst v rozmezí 20 - 40 NTS. Těšil jsem se na překvapení na 
talíři. Splést jsem se nemohl. Čínská kuchyně je vynikající, většinou na 
bázi rýže nebo nudlí. Podává se k tomu polévka, která je gratis. Ta se jí 
průběžně s hlavním chodem, nikoliv na začátku, jako je tomu u nás. Po-
lévka slouží jako jakýsi nástroj pro distribuci živin v těle. Vyvažuje tak 
síly Yin a Yang v organismu. K tomu všemu je ovšem vždy na stole čaj, 
fundamentální nástroj pro uspokojování lidských potřeb. V zimě hřeje,  
v létě chladí, říkají. Napadá mě, že toto heslo mají Češi zafixováno pro 
jinou fundamentální tekutinu.  

Je-li větší společnost, sedí se u kulatého stolu, jehož spodní část je pev-
ná a horní otáčivá. Něco jako stator a rotor. Na horní části pak jsou polo-
ženy různé talířky s pokrmy a přísadami a host se k nim dostává otáče-
ním „rotoru“. Nemusí tak obtěžovat jiné.  

Je nespolečenské brát si bez ptaní poslední kousek pokrmu na nabíze-
ném talíři. Zcela proti bontonu je pak zapíchnout tyčinky kolmo do rýže. 
Připomíná to zapíchnutí vonných tyčinek do popela při náboženském ob-
řadu a při jídle by toto gesto bylo považováno za zlé znamení. Čechovi 
tohle ovšem příliš nehrozí, neboť tyčinkami se beztak nenají a pozorná 
hospodyně za chvíli přispěchá s vidličkou či lžící. Byl jsem pozván i do 
japonské restaurace a nabízeny mi byly syrové ryby s názvy jako sa-shi-
mi, A-B-Ten, ne-gi-ri a polévkou Mi-so. Vše se pojídalo jako jednohubky, 
údajně nejkvalitnější byly pokrmy z bílého masa nadívané rýží. Přežil 
jsem to v pohodě, ale mít to nemusím. 

Velmi nerad se pouštím do srovnávání platů a cen, ovšem našince to asi 
zajímá nejvíc. Uvedu tedy za sebe, že jako učitel beru dvojnásobně méně, 
než můj čínský kolega. Dále uvádím ceny, které jsem prokazatelně platil. 
Bydlel jsem na hotelu v centru hlavního města Taipei, 3 minuty chůze od 
stanice metra. Pokoj s klimatizací, barevnou televizí, ledničkou, denně 
čerstvý čaj, hygienické potřeby včetně holení, snídaně. To vše za 840,- 
Kč/l noc. Vyvolání 37 barevných fotek + CD s fotkami k tomu gratis stálo 
125,- Kč. Let dopravním letadlem z Kaohsiung do Hualien s občerstvením 
na palubě, cca tři čtvrtě hodiny, stál 1 070,- Kč. Jízda rychlovlakem, o ně-
mž už byla řeč, na vzdálenost cca 200 km tam a zpět přišla na 1 380,- Kč. 
Litr benzinu je za našich 20,- Kč. Pivo jsem viděl prodávat za našich 30,- 
Kč, ale jen blázen by ho pil v jejich tropickém prostředí, když mají na vý-
běr širokou škálu dokonalých přírodních šťáv, ledových čajů, a tak dále… 
to vše v průměru za 12,- Kč. Já si kupoval na pokoj Coca Colu v plechu či 
jiné nápoje v krámku vedle za cenu 6,60 Kč. Lanovkou nad rozzářeným 
nočním Taipei jsem stoupal asi 20 minut za našich 70,- Kč. Vstup do 
ZOO byl 20,- Kč, přičemž vláček či mikrobus, které turisté používali 
uvnitř ZOO byl už zdarma. Lístek do kina typu IMAX na Die Hard 4 mě 
přišel na 120,- Kč. Česká pošta, jejíž obyčejní pracovníci budou placeni 
asi tak jako já, tedy dvakrát méně než jejich kolegové na Taiwanu, neustá-
le zdražuje a odůvodňuje to tím, že se musí dostat na světové ceny. Pak 
ale nechápu, proč poštovné odtud na Taiwan stojí 12,- Kč a stejná pošta  
z Taiwanu k nám pouhých 8,- Kč, tedy o třetinu levněji.  

Při placení jsem nejraději používal VISA kreditní kartu ČSOB, což 
ovšem nejde vždy u drobných obchůdků či krámků. Proto je nejlépe mít  
u sebe nějakou hotovost. Nu a stalo se, jak na potvoru zrovna v neděli, že 
mi hotovost zvolna docházela a bankomat Cathay Bank na moji kartu od-
mítl přistoupit. Vždy ochotní kolemjdoucí volali 
přímo telefonem na banku, kde vyslovili lítost a 
poradili, ať se obrátím na jinou banku. To u nás  
v PLUS Diskontu, kde mi jejich pokladna občas 
odmítne kartu přijmout, se s tím moc nepářou a 
kartu přímo označí za neplatnou a mne tím pádem 
potažmo za podvodníka. Jinak ovšem tu kartu 
ochotně přijímají i na krokodýlí řece v deštných 
lesích Kostariky. V dané situaci jsem mohl jít do 
hotelu a proměnit si peníze tam, ale měnil bych se 
ztrátou. Zrovna tak dobře jsem mohl přežít neděli 
s tím, co mám v kapse, a počkat na všední den. Ať 
tak či onak, byl jsem trochu rozmrzelý při cestě na 
Travel Bureau, kam jsem měl namířeno, zvlášť 
když jsem věděl, že musím při výstupu z metra 
použít Exit No. 2, což jsem učinil. Z nabízených 

dvou východů jsem si však neomylně vybral ten špatný a kolemjdoucí ne-
uměl anglicky. I oslovila mě půvabná Číňanka čistou angličtinou a ptala 
se, kam směřuji. Ze zdvořilosti šla těch pár metrů se mnou, i když věděla 
to, co já jen tušil, totiž že Travel Bureau bude mít v neděli zavřeno. Ces-
tou jsem jí vyprávěl o své patálii s kartou, jen tak, aby řeč nestála. Chvíli 
jsme zůstali před zavřeným úřadem a pak zamířili zpět ke stanici metra. 
Zajeď si na LONGSHAN TEMPLE, řekla. To je historické místo, zasvěce-
né několika bohům. Víš kde to je? Věděl jsem a poslechl ji. Stejně jsem 
měl v úmyslu tu pagodu navštívit. Počkej ještě, tady máš... sáhla do peně-
ženky a podala bankovku... jen ber, třeba mi to někdy vrátíš ve své vlasti... 
držel jsem v ruce jejich tisícidolarovku, na naše něco jako 666,60 Kč.  
V příručce jsem se dočetl, že není zdvořilé Číňanům odporovat, chtějí-li 
pro vás vykonat nějaké dobro. I zachoval jsem se podle instrukcí. 

Horké sirné prameny a česká hymna 
Někdy koncem 19. století utrpěl jeden japonský zlatokop těžké zranění 

pádem stromu. Nemohl se příliš hýbat a musel pobývat na místě, k hygie-
ně byl nucen používat pramene horké kalné vody, který byl poblíž. I stal 
se zázrak a onomu Japonci se vrátila hybnost páteře. Dožil se nakonec 90 
let a v pamětech napsal Našel jsem tekuté zlato!  

Japonci, kteří ostrov okupovali povětšinu 1. poloviny 20. století, věno-
vali pramenům zvláštní pozornost, vystavěli na nich hotely a zvláště bě-
hem 2. světové války jim přisuzovali zvláštní moc. Japonští kamikadze 
museli před svou poslední akcí projít očistným procesem v horkých sir-
ných pramenech na Taiwanu, připravit se tak v pohodě na posmrtný život.  

Těch pramenů je v okolí Taipei dost, od volně přístupných zdarma až po 
luxusní lázně, okupované, jak již bylo řečeno, většinou japonskými turis-
ty. Já si našel „ten svůj“ pramen čistě náhodou, když jsem přejel autobu-
sem zastávku, kde jsem chtěl původně vystoupit. Okamžitě se mi tam zalí-
bilo. Za vstupné nějakých 120,- Kč jsem tam mohl pobýt třeba celý den, 
střídat teplou a studenou koupel, opalovat se na sluníčku a poslouchat  
z walkmana své písničky. Prostě užít si trochu dovolené. Většinou jsem 
tam byl sám, protože Taiwanci v parném létě horkým pramenům příliš ne-
holdují. To v zimě prý je to jiná!  

V neděli je v Taipei dost velký frmol. Všichni chtějí někam ven, do pří-
rody či za památkami, stovky rodin s dětmi všude kolem. I rozhodl jsem 
se zalézt si do svého „azylu“ a vegetovat v sirných lázních. Po nějaké do-
bě přibyl další návštěvník, Číňan. Welcome, řekl, i když jsem tam byl už 
hodinu před ním a hned... Odkud jsi?... Z Evropy... Odkud z Evropy?... To 
nebudeš znát... Tak to zkus!.. I zkusil jsem to a on okamžitě zpozorněl. 
Našpulil rty a začal pískat kousek z Novosvětské... Dvořák, to je od vás, 
ne?... To jo. Ale našeho Smetanu znát nebudeš, viď?... Jakpak by ne... a 

začal pískat Vltavu... to je z cyklu Má vlast, 
že?..... Zdá se, že se vyznáš v hudbě, dobrá, ale 
jinak o mé zemi nebudeš vědět nic, že, třeba z po-
litiky či historie... Máš na mysli Pražské jaro 
68?... Vzdávám to, jsi dobrý... To nic není, mohl 
bych zapískat i vaši hymnu, chceš?... Tak to ne. 
Tu melodii neumím ani já. Je strašně těžká, víš?... 
Tak poslouchej!....a ztichlými lázněmi se začaly 
linout tóny písně Kde domov můj. Odebral jsem 
se zpátky ke svému walkmanu a Červené řece  
s Michalem Tučným. Milému Číňanovi se naše 
hymna evidentně zalíbila a tak si ji s vervou něko-
likrát opakoval. Napadlo mě; smí se to vůbec, aby 
si nahý Číňan v japonských lázních pískal státní 
hymnu cizí země?   

Dokončení cestopisu příště. Miroslav Klučka 

Vstupní brána do Čankajškova centra kultury. Fota autor. 
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ODDÍL VOLEJBALU TJ TATRAN 
LITOVEL zve všechny zájemce z řad mláde-
že – tréninky  se konají vždy v úterý a čtvrtek od 
17.30 do 19.00 hodin ve sportovní hale Základ-
ní školy na Vítězné ul. v Litovli. Informace mů-
že podat sl. Zapletalová, tel.: 724 254 510 . 

TJ DOUBRAVA HA ŇOVICE pořádá 
NÁBOR mladých fotbalistů narozených 

v roce 1996 - 2004 
Bližší informace na tel. 737361638 p. Sobota 
Radek. ČEKÁME TĚ!! každé úterý a čtvrtek 
v 16.30 hod. na fotbalovém hřišti v Haňovicích  

KUŽELKY. V únoru, v době jarních prázd-
nin, se uskutečnil nábor mládeže pro kuželkář-
ský sport. Zúčastnilo se 11 žáků a žaček ze zá-
kladních škol. Nejlépe se dařilo žákům: Přidal 
M. 216 bodů, Jurajda K. 185, Grantner D. 184, 
Mikulka K. 177, Vogl. L. 168, z dívek dosáhla 
Fialová K. 182 bodů. 
II. liga dorostenců. Naši dorostenci konečně 
zabrali a porazili na domácí kuželně Sokol Se-
dlnice. Výsledky našich: Čulík 392, Petřík 

389, Ščučka 369. Zvítězili i nad Kroměříží 
3:1, s výkony Ščučka 380, Čulík 377 a Truxa 
T. 371 bodů.                                      J. Čamek 
FOTBAL. Litovelští fotbalisté zvelebují svůj 
stadion. Na tréninkovém hřišti byly opraveny 
sítě na zachytávání míčů. Firma AMS-intes,s.r.
o. provedla demontáž starého pletiva, opravila 
stožáry včetně nátěru a provedla natažení no-
vých silonových sítí, které budou sloužit pře-
devším naší mládeži.                         P. Blažek  

1. liga mužů 
Začátkem března zahájili litovelští házenkáři 

jarní část soutěže, ve které byli po podzimních 
kolech na nečekaném 1. místě. Přípravné zápasy 
během zimní přestávky dopadly dobře, a tak 
hráči a především fanoušci očekávali úspěšné 
tažení za obhájením vedoucího postavení. 
Ovšem hned první dva zápasy dopadly neslavně. 
1. března zavítali naši hráči do Chomutova, na 
jehož horké půdě se často nevyhrává. Stalo se 
tak i nám, když jsme prohráli 22:25 (7:12).  
I když tříbrankový rozdíl není velký a napovídá 
o vyrovnané hře, nebylo tomu tak. Chomutovští 
přehráli naše házenkáře ve všech směrech a vy-
pracovali si až 8 gólový náskok, o který přišli až 
v závěru zápasu. 

Hned v dalším zápase se hrálo hanácké derby 
v Kostelci. Soupeři u nás na podzim uhráli remí-
zu a naši jim ten jeden bodík chtěli také sebrat. 
Ovšem komentář z našeho tábora – Marnost nad 
marnost – hovoří za vše. Domácí hráči na hřišti 
jasně dominovali a litovelské do ničeho nepusti-
li. Výsledek 32:27 (19:13) pro domácí byl z hle-
diska předvedené hry pro naše hráče ještě milo-
srdný a rázem jsme se propadli na 4. místo v ta-
bulce. 

Ve třetím jarním kole se naši muži představili 
poprvé na domácí palubovce. Hostili soupeře ze 
Sokolnice, který v prvním kole dokázal porazit 
Kostelec. Očekávali jsme proto těžkého soupeře. 
Průběh hry tomu i napovídal. První poločas hry 
nejlépe charakterizuje rčení „každý chvilku tahal 
pilku“. Žádný ze soupeřů nedokázal odskočit na 
větší brankový rozdíl, takže v poločase svítil na 
ukazateli stav 14:14. Podle not z první půle se 
hrálo zpočátku i ve druhé, ale našim se průběh 
nakonec podařilo zlomit a zvítězili 29:25. Debut 
v týmu dospělých si odbyla opora starších do-
rostenců Tomáš Macek, který dokázal hře vtisk-
nout nápaditost a potřebnou dynamiku.  

Hned v dalším kole jsme přivítali celek z Ná-
choda. Náchodští byli jediní, kteří nás dokázali 
na podzim porazit. Od první chvíle skóre utěše-
ně narůstalo především na naší straně. Střelecky 
se dařilo Josefu Pohlmannovi a Davidu Barabá-

šovi. Po vítězství 27:19 (16:8) jsme se zase vrá-
tili do hry o první místo. 

Hned v následujícím kole jsme zajížděli do 
Přerova na palubovku vedoucího týmu. I tento 
soupeř nás na podzim obral o bod a jen největší 
optimista by tipoval, že se nám to podaří oplatit. 
V zápase poprvé nastoupil další nadějný doros-
tenec Jakub Dolák. Díky jeho hře na vysunuté 
obraně se nám dařilo narušovat rozehrávku sou-
peře a přecházet do rychlých protiútoků. Polo-
čas jsme vyhráli 14:10. Po přestávce domácí po-
stupně stahovali náš náskok, ale závěr zápasu 
opět patřil našim hráčům a vítězstvím 25:22 
jsme se katapultovali do čela tabulky.  

Jenže hned v dalším kole jsme nečekaně ztra-
tili bod za remízu s Prostějovem 24:24 (12:14), 
kdy vyrovnávací gól vstřelil Jiří Číhal až v po-
slední sekundě. Zápas se našim nevydařil a pro-
stějovští byli i díky několika hostujícím hráčům 
ze Zubří celý zápas lepší, jenže doplatili na svou 
střeleckou nemohoucnost v posledních osmi mi-
nutách, kdy jim Michal Baránek svým excelent-
ním výkonem nepovolil skórovat. 

V sobotu 19. dubna se naši muži utkali v Brně 
se soupeřem z Králova Pole. Už na podzim se 
soupeř předvedl v Litovli pěknou a rychlou há-
zenou a jen díky nezkušenosti svých mladých 
hráčů odešel poražen o 4 góly. Čekal se proto 
těžký a vyrovnaný zápas, tím spíš, že brněnským 
se podařilo na jaře porazit Dvůr Králové (31:27) 
i Kostelec (23:21). Ovšem to, co se odehrálo na 
palubovce, nikdo z pamětníků nepamatuje. Ta-
kovou zápletku by nenapsala ani Agátha Chris-
tie ve svých nejlepších letech. Diváci se slabším 
srdcem museli brát sedativa, ti ostatní byli na 
infarkt. Naši si celkem v pohodě vypracovávali 
náskok, takže čtvrt hodiny před koncem zápasu 
vedli o 9 branek a vše směřovalo k nudnému 
konci. Jenže v tu chvíli došlo ke zlomu. Dalších 
deset minut prohráli naši 1:11 a rázem tři minu-
ty před závěrečným hvizdem prohrávali o dva 
góly. V této chvíli nás podrželi brankáři, hráčům 
v poli se podařilo vstřelit potřebné branky a tak 
naši fanoušci, kterým by i zkušený lékař dia-
gnostikoval počáteční stadium Parkinsona, moh-
li slavit vítězství 27:26 (15:9).  

V zatím posledním zápase jsme přivítali za-
chraňující se Plzeň. Zápas se odehrál v poklid-
ném tempu, naši měli celé utkání mírně navrch, 
a i když se hosté snažili, na kýžený bod nedo-
sáhli. Porážka odsoudila plzeňské k sestupu. Ví-
tězstvím 27:22 (13:12) se naši po remíze Dvora 
Králové v Sokolnici opět propracovali na 1.
místo. 

Nejbližší zápas mužů bude ve Dvoře Králové, 
a to v sobotu 3. května v 17.00 hodin. Bude vy-
praven autobus a všichni fanoušci jsou zváni. 
Odjezd autobusu ve 13.00 hodin od sokolovny.  

2. liga staršího dorostu 
Naši starší dorostenci vstoupili do jarních zá-

pasů na 2. místě s tříbodovou ztrátou na vedoucí 
Nové Veselí. V prvních zápasech po velmi dob-
rých výkonech dokázali získat 4 body. Proti 
Velké Bystřici to byla hra kočky s myší – 29:13. 
Vysoce se dá ohodnotit výkon v Olomouci, kte-
rý přinesl vítězství 32:22. Škoda ztráty bodu  
v domácím zápase se Sokolnicí (21:21), ale i tak 
se díky lepšímu rozlosování úvodních jarních 
kol a ztrátám vedoucího Nového Veselí podařilo 
mužstvu dostat na 1. místo v tabulce. V dalších 
zápasech porazili naši dorostenci Rožnov 33:28, 
v Přerově zvítězili 39:24 a doma oplatili pod-
zimní porážku Prostějovu, když zvítězili 46:27. 
Nebýt zpackaného zápasu v Hranicích a porážky 
30:35, byl by náskok na 1. místě už 4 bodový.  
V zatím posledním zápase přehráli dorostenci 
nebezpečné Nové Veselí 37:26. O postupu do 1. 
celostátní ligy se bude rozhodovat v posledních 
třech kolech, kdy postupně odehrajeme zápasy  
v Kopřivnici (zatím 3. místo, na podzim vítěz-
ství 37:35)), doma se Vsetínem (zatím 5. místo, 
ale na podzim nás porazili 33:31) a v Novém 
Veselí (2. místo, na podzim vítězství 32:26).  

Velmi pozitivní bylo postupné zapojení hráčů 
hrajících 1. ligu mladšího dorostu. Hráči Šmíd, 
Konšel a Anton zapadli do kolektivu a svými 
výkony jsou velkým příslibem do budoucna.   

1. liga mladšího dorostu 
Na podzim vstupovali mladší dorostenci do 

soutěže jako nováček s jediným úkolem – udržet 
první ligu i pro další házenkářskou sezónu. Vy-
padalo to, že tento úkol bude nad jejich síly a šli 
od porážky k porážce. Zdá se ale, že zlom nastal 
v posledním podzimním kole, kdy dokázali zví-
tězit na půdě také zachraňujícího se Zlína. Kluci 
potom v prvním jarním kole uhráli bod s věč-
ným rivalem z Velké Bystřice a doslova je na-
startovalo vítězství nad Sokolem Ostrava 30:27 
(na podzim porážka 52:19). Dále dokázali pora-
zit Frýdek-Místek 30:28, zvítězit v Přerově 
37:20 a porazit Hranice 33:30. Porážky se Zub-
řím a Karvinou se „nepočítají“, protože to jsou 
soupeři se svými SCM mimo naši kategorii. 
Takže z „běžných soupeřů“ nás na jaře zatím 
porazilo jen Královo Pole 33:26. 

Problémem družstva je nepříliš široký kádr. 
Pro zranění nemohl hrát Jan Gottfried a brankář 
Marek Sléha, po zranění se teprve rozehrával 
Jan Čapák a činnost u nás ukončil Jan Vymětal 
z Uničova. Přínosem je hostování brankáře Mi-
chala Zacpala z Prostějova a také Martina Vo-
bořila ze Šumperka. Ten, spolu s Honzou Šmí-
dem, Matějem Konšelem a Jakubem Antonem, 
tvrdil muziku v prvních úspěšných jarních zápa-
sech. Postupně se k nim přidal i Petr Janáček. 
Příjemným překvapením je hra Jana Albrechta a 
také stále ještě staršího žáka Jana Sléhu. V obra-
ně udělal výrazný pokrok Mirek Janyška.    V.H. 
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PLAVECKÝ BAZÉN 
při ZŠ Vítězná 1250 v Litovli 

Aktuální provozní doba: 
  Pondělí        16.00 - 21.00 hod. 
  Úterý       7.00 - 8.00 hod.  19.00 – 20.00 
  Středa          16.00 - 19.00 hod. 
  Čtvrtek              7.00  -   8.00    
  Pátek           16.00 - 21.00 hod. 
  Sobota         13.00 - 19.00 hod. 
  Neděle          10.00 - 19.00 hod. 
Ranní plavání: Út, Čt 7.00 – 8.00 hodin 
Plavecké kroužky Út, Čt 
Vstupné: Dospělí             30,- Kč/hod. 
                 Děti do 15 let   20,- Kč/hod. 
                 Záloha na klíč  30,- Kč 
Permanentní vstupenky: 
dospělí 250 Kč/10 hod., děti 150/10 hod. 
Pronájem celého bazénu 500 Kč/1 hod. 

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

Provozní doba ve svátky: 
1. května zavřeno 

2. května 13.00 – 19.00 hod. 
9. května 13.00 – 19.00 hod. 

POJIŠŤOVNA AXA a PENZIJNÍ FOND 
od března nová pobočka v Litovli 

Litovel, Kollárova 5 (Hajdo vedle polikliniky) 
Je tu pro vás                               Nabízí:                                Telefon: 
každé pondělí až pátek              Šestitisícový šek                 Jiří Křížek 
od 9.00 do 16.30 hodin           Platební kartu AXA       777 010 567 

Plavecký bazén pořádá 
Plavání rodičů s dětmi  

ŽABI ČKY 
 

nabízíme: 
- pohybovou aktivitu dítěte 
- seznámení s vodním prostředím 
- upevňování vzájemné vazby rodiče 
  s dítětem, polohování dítěte na zádech 
  a na bříšku 
- hry ve vodě 
 

Dále nabízíme kurzy plavání pro děti 
předškolního a školního věku. 

Kontakt: osobně v pokladně plaveckého 
bazénu nebo na tel.: 585 156 225,228,  

mobil: 739 557 878 

Určeno pro rodiče  
s dětmi od 2 do 4 let  

Nová firma přijme 9 lidí pro uzavírání 
smluv. Plat 18.000 – 29.000 Kč. 
Informace na tel.: 607 710 199 
 
Nová firma přijme telefonistku. 
Plat 14.000 – 18.000 Kč 
Informace tel.: 607 710 199 

Pronájem přízemních nebytových pro-
stor v centru Litovle u náměstí (ul. Bos-
kovicova). Nabízíme pronájem o ploše 67 m2 
již od června 2008. Zájemci se mohou infor-
movat na tel. č. 585 343 218,  
e-mail: mtslitovel@mtslitovel.cz. 

♦ MONTÁŽE A OPRAVY MONTÁŽE A OPRAVY MONTÁŽE A OPRAVY MONTÁŽE A OPRAVY     
                ANTÉN, SATELITŮANTÉN, SATELITŮANTÉN, SATELITŮANTÉN, SATELITŮ    
♦ SPEKTRÁLNÍ SPEKTRÁLNÍ SPEKTRÁLNÍ SPEKTRÁLNÍ     
                ANALÝZA SIGNÁLŮANALÝZA SIGNÁLŮANALÝZA SIGNÁLŮANALÝZA SIGNÁLŮ    

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

Palackého 1001 Palackého 1001 Palackého 1001 Palackého 1001     

mobil: 603 538 093 

e-mail: anteny.kulich@quick.cz 

Tatran Litovel, oddíl kuželek pořádá již tradičně při pouti na Starém městě  

SOUTĚŽ  LETECKÁ   KOULENÍ O CENY PRO VE ŘEJNOST  
Neděle 4. KVĚTNA 2008 v době od 9.00 do 19.00 hod. 
Kuželna MODRÁ HVĚZDA Litovel 
Přijďte si i Vy vyzkoušet kuželkářské umění     Srdečně zvou kuželkáři  




